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För snart ett år sedan beställ-
de paret Jan-Ove och Sissel 
Norberg sin nya husbil, 
vilket också var den tredje 
affären med Bengts Husvag-
nar i Alvhem. I fredags ringde 
äntligen telefonen hemma 
i Mölndal. Husbilen var på 

plats och redo för leverans.
– Vi blev helt frälsta när vi 

såg den på mässan förra året. 
Den är väldigt rymlig och gör 
det möjligt att gå undan om 
man vill vara ostörd. Sedan 
är faciliteterna många, säger 
Jan-Ove och visar bland annat 

hur förarsätena kan vändas 
och bli en del av soffgruppen 
i salongen.

Norbergs tillbringar 
mycket tid i husbilen. Under 
året reser de genom Europa 
och är beroende av god kom-
fort och prestanda. Det får de 
nu. Husbilen är utrustad med 
en 160 hk diesel som ska gå att 
köra runt litern.

– Många tror att husbilen 
är dyrare i drift än vad den är. 
Kör du ekonomiskt hamnar 
du nästan alltid runt en liter 
per mil, menar Jan-Ove.

Även för Bengt Johansson 
i Alvhem var det en stor dag.

– Det är alltid roligt att få 
leverera en kronjuvel. Det 
här är den överlägset finas-
te husbilen som jag har sålt 
under mina snart 30 år i bran-
schen.

Eura Mobil Integra 840 
väger lastad cirka 5 ton och 
kostar utan tillbehör 1,1 
miljon kronor.

Bäst i klaBäst i klassen!ssen!

– Bengt har levererat en kronjuvel
ALVHEM. I fredags eftermiddag lämnade Bengt 
Johansson över nycklarna till en riktig kronjuvel.

Eura Mobils nya Integra 840 är värst och bäst i 
klassen.

– Det är den första som levereras i Sverige, så 
idag känner vi oss riktigt stolta, säger Bengt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Eura Mobil Integra 840 är nära 8,5 m lång. Den treaxlade 
jätten gör skäl för namnet husbil...

Sissel och Jan-Ove Norberg från Mölndal Sissel och Jan-Ove Norberg från Mölndal 
hämtade sin dröm hos Bengts Husvagnar hämtade sin dröm hos Bengts Husvagnar 
i Alvhem. Det var värt en skål.i Alvhem. Det var värt en skål.

En mäktig syn och upplevelse att kliva in i husbilen som har allt från sovrum till kök, vardagsrum och badrum.


