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ALVHEM. Husbilsmär-
ket Euras Mobil´s med-
lemsklubb har haft års-
möte och samtidigt 
firat 5-årsjubileum.

Det skedde på Glän-
tevi i Alvhem under 
Kristi himmelfärdshel-
gen.

Bara ett stenkast 
därifrån har Bengt 
Johanssons Husvagnar 
sitt säte.

– Vi är en av det tyska 
husbilsmärket Eura 
Mobil´s fem återför-
säljare i landet. Natur-
ligtvis är jag medlem 
i klubben också, säger 
Bengt Johansson.

På Gläntevis grusplan fanns 
ett 45-tal husbilar av märket 
Eura Mobil uppställda under 
Kristihimmelfärdshelgen. 
Ägarna och tillika Eura-
klubbmedlemmarna firade 
föreningens 5-årsjubileum 
samtidigt som man höll års-
möte.

– De första husbilarna an-
lände på valborgsmässoafto-
nen, men själva årsmötet och 
den tillhörande jubileumsfes-

ten var inte förrän på freda-
gen, säger Bengt Johansson.

Intresset har ökat
På fredagsförmiddagen var 
Eura-medlemmarna inbjud-
na till Bengts Husvagnar för 
rundvandring i utställnings-
hallen.

– Intresset för husbilar har 
ökat kraftigt de senaste åren. 
Många tycker att det är ett 
smidigt sätt att semestra på, 
säger Bengt Johansson.

– Det är en hel del 40-talis-

ter som köper husbil, men vi 
har också en del yngre kunder 
som inte tidigare varit campa-
re, tillägger Bengt.

Hittills i år har försäljning-
en av husbilar och husvagnar 
varit god för Bengts Husvag-
nar. Säsongen har kommit 
igång på allvar och det märks 
inte minst i butiken.

– Många sätter upp sina 
vagnar i slutet av april och i 
början av maj. Även om in-
tresset för husbilar har ökat 
är det ändå många som fort-
farande föredrar husvagn. Vi 

har sålt en del nytt inför årets 
säsong, framförallt gäller det 
mellanstora vagnar som mäter 
5.60, säger Johansson.

Med fjolårets sommar i 
färskt minne vore väl det 
konstigt om inte årets se-
mesterperiod blir bättre?

– Vi får hoppas det. Det fina 
vädret får gärna bli kvar hela 
sommaren, avslutar Bengt Jo-
hansson.

Eura Mobil 5-års-
jubilerade i Alvhem
– Firade med fest på Gläntevi

Eura Mobil´s klubbmedlemmar samlades på Gläntevi i Alvhem 
under Kristi himmelfärdshelgen.

Eura-klubben höll årsmöte och firade samtidigt 5-årsjubileum 
i Alvhems IK:s klubblokal på Gläntevi.

Bengts Husvagnar är en av 
fem återförsäljare i Sverige 
av det tyska husbilsmärket 
Eura Mobil.
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Sveriges mest 
felfria bil.

Prius. Från 252.900 kr. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,3 L/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 104 G/KM. MILJÖKLASS HYBRID.

GADIRÖKVORP

Prius fick minst fel av alla bilar i Motormännens nybilsenkät. Det avancerade hybrid-
systemet drivs av en el- och en bensinmotor, antingen var för sig eller i samverkan 
med varandra. Bensinförbrukningen är 0,43 l/mil vid blandad körning.
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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Oslipad diamant

Hans GötestamBirgitta Ström

Mer än bara mäklartjänsten

NOL
En mycket trevlig villafastighet, 1,5 plan med källare, om fyra rum och
kök.Stor trädgårdstomt med gräns till grönområde. Bra belägen i lugnt
eftersökt villaområde, nära naturen, skola, kommunikationer och service. 
Pris 1.450.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.
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