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M E D DI G H E L A VÄG E N !

LEDARE

Effektiva flöden för härliga upplevelser
Med dig hela vägen

– Varje medarbetare är lika viktig. Vi har fantastiska människor i alla våra
anläggningar, säger koncern-VD Tommy Wilhelmsson när han talar om den
växande kedjan av husbils- och husvagnsbutiker i sydvästra Sverige.

E

fter Fritidscenters köp av Campea
Malmö och Falkenberg i början av
2018 arbetar koncernen nu med
samordning av verksamheterna.
– Alla fyra anläggningarna fungerar väl
och uppskattas av kunderna, säger Tommy,
som själv också arbetar som försäljare på
Fritidscenter Göteborg. Men de två företagen
har lite olika rutiner. Nu ska vi se till att det
fungerar på samma sätt för att servicen till
våra kunder blir den allra bästa.
Enligt Tommy Wilhelmsson är verkstaden
ofta en flaskhals i branschen. Inom Fritidscenterkoncernen erbjuder man rimliga väntetider för planerade arbeten och akuttider,
målsättningen är ändå att korta dem.

Varmt välkommen att besöka oss!

Tommy ser en ljus framtid för branschen.
Både försäljare och kunder har samma mål,
att skapa värdefulla upplevelser och det är
med ett leende på läpparna han går till jobbet
varje dag.
– Husvagnar och husbilar är perfekta för
lediga dagar. Man kan resa när man vill,
stanna var man vill och har alltid bostaden
med sig. Ofta är det billigare än en sommarstuga tack vare goda andrahandsvärden och
bra finansieringsmöjligheter.
Fritidscenterkoncernens fyra anläggningar
skapar tillsammans ett rejält stort västkustdistrikt, från Malmö till Trollhättan. Varje
anläggning erbjuder ett brett utbud av
marknadens mest populära märken. p
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CAMPEA
MALMÖ

Testvägen 5,
232 37 Arlöv
Tel: 040-43 60 30

– VI ÄR MYCKET glada över att ha fått denna möjligheten,
säger Brian Bohannan, platschef för Campea Malmö om
företagets nya nära samarbete med Dometic. Som Servicepartner till Dometic kommer vi att vara en fullserviceanläggning när det gäller Dometics produkter för husvagnsoch husbilstillbehör.
Dometic som är marknadsledande inom många segment
av tillbehör till det aktiva fritidslivet erbjuder kylskåp,
markiser, mobila kylar, luftkonditionering och mycket mer.
Hos Campea Malmö finns möjlighet till service, garantiärenden och givetvis tillgång till Dometics stora härliga
sortiment i butiken. p

www.campea.se

FÖRSÄLJNING

Tala husbil och husvagn med oss!
Med dig hela vägen

”Vi har nog södra Sveriges bästa
utbud av marknadsledande Kabe,
Adria och Sun Living”
att hitta det idealiska fordonet för kunden, säger
Brian Bohannan, platschef och säljare på Campea Malmö. Alla är
välkomna, även om de bara vill titta och prata campingfordon.
Campea är en av Malmös största återförsäljare av fritidsfordon,
tillsammans med Falkenbergsbutiken och systerbutikerna
Fritidscenter i Göteborg och Trollhättan har de oftast 500-600 nya
och begagnade fordon på lager. Det är en fullserviceanläggning
som ingår i gruppen, med försäljning, verkstad samt välsorterad
butik för reservdelar och tillbehör.
– Vi har nog södra Sveriges bästa utbud av marknadsledande
Kabe, Adria och Sun Living, säger kollegan och försäljaren Christian
Hirsch. Det gör att vi ofta kan erbjuda snabba leveranser. p
– VÅRT MÅL ÄR

Christian Hirsch och Brian Bohannan hjälper kunderna att hitta rätt.

Stor anläggning populärt besöksmål
Med dig hela vägen
– VI TILLHÖR NOG topp 5 bland besöksmålen i Falkenberg

en regnig sommardag, säger Mikael Knutson, platschef
och säljare på Campea Falkenberg. Det är ett tacksamt
och roligt jobb att sälja husbilar och husvagnar.
Anläggningen, som är en av få specialbyggda för sitt
ändamål i Sverige har gott om plats både i butik och
verktstad. Inomhus står 55-60 fordon uppställda för visning.
– Vi har en av Sveriges största hallar, säger Mikael. Här
visar vi nya Kabe, Adria och Sun Living, men vi har också
ett stort utbud begagnade husvagnar och husbilar. p

”Det är ett tacksamt och
roligt jobb att sälja husbilar”
Försäljare Hasti Jaf och platschef
Mikael Knutsson har roligt på jobbet!

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.
Ansvarig utgivare: Per Dahlgren. Projektledare: Daniel Nilsson. Redaktör: Lennart Orvarsson. Foto: Tomas Jansohn. Annonshantering: Daniel Nestor.
Grafisk form: Roxx Ateljé. Tryck: Åtta.45 Tryckeri, 2019.

www.campea.se
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VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA
2019 ÅRS NYHETER FRÅN KABE

VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!

Campea Falkenberg
Vinbergsvägen 2
311 50 Falkenberg
0346-45 05 01

Campea Malmö
Testvägen 5
232 37 Arlöv
040-43 60 30

Fritidscenter Trollhättan
Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520-21 19 00

Fritidscenter Göteborg
Tagenevägen 37
425 37 Hisings Kärra
031-57 00 60

se alla våra fordon på www.campea.se

SERVICEVERKSTAD FALKENBERG

Hos oss är ditt fordon i goda händer
Med dig hela vägen
utför service och
reparationer, försäkringsskador och garantiåtgärder,
kontroll av gasol, täthet och bromsar, fuktreparationer
samt montering när det gäller husvagnar och bodelen i
husbilar. Dessutom erbjuder verkstaden service på andra
typer av släpvagnar. Som komplement till verkstaden har
företaget en servicebil som kan rycka ut vid behov. 3
VERKSTADEN PÅ CAMPEA FALKENBERG

På vår serviceverkstad i Falkenberg utför vi service och reparationer,
försäkringsskador och garantiåtgärder, gasolkontroller, täthet och bromsar
fuktreparationer samt monteringar i bodelen i husbilar och husvagnar.

”Campea Falkenberg är
auktoriserad försäljare och montör
av E&P hydrauliska stödben”
3

Anläggningen är specialbyggd för husbilar och
husvagnar och har bromsprovare, lyft, eget snickeri
samt rekondavdelning. Campea Falkenberg är
auktoriserad försäljare och montör av E&P
hydrauliska stödben, samt för Kabe, Adria och
Sun Living. p

Verkstadspersonalen på
Campea Falkenberg, fr v
Fredrik Hansson, Marko
Kemp, Magnus Dannberg,
Anne Kemp, Rikard Marth,
Alexander Kullenberg,
Patrik Östlund.

www.campea.se
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NORTH NATURE
Vår North Nature-kollektion har inspirerats av historiska campingtraditioner,
där det handlar om att komma ut och njuta av naturen och varandras sällskap.
Det är det enkla livet i en uppdaterad utgåva med snygga och bekväma tält
och matchande tillbehör, gjorda för friluftsliv.

CAMP-LET

HUSBIL

FÖRTÄLT

Läs mer på www.isabella.net

www.kamafritid.se
Airtent Meadow 390
Art nr:M80-15A

Solstol ”Sunshine”
Art nr: T18-300B

Loungestol ”Elegant”

Bekväm loungestol med hopfällbart stativ och
klädsel i stoppat polyestertyg som känns och ser
ut som bomull.
Art nr: T18-300A. Mått: 80 x 78 x 96 cm. Vikt: 5,9 kg.

TÄLT

SERVICEVERKSTAD MALMÖ

Nöjesdriven verkstad växer
Med dig hela vägen
Campea Malmö har
mycket att göra. Med sina två verkstadsplatser och en rekondplats kan verkstaden
redan nu erbjuda rimliga väntetider och plats
för akuta reparationer vid behov. Men ambitionen är ännu kortare väntetider.
– Vi planerar att bygga ut, berättar verkstadschef Lasse Liffner.
Verkstaden utför alla branschens vanliga
arbeten som service, reparationer, skadereparationer enligt HBC, fuktreparationer,
försäkringsskador, garantiåtgärder, kontroll av
gasol, täthet och bromsar samt monteringar.
Campea Malmö är också Auktoriserad Dometicpartner. 3
BODELSVERKSTADEN PÅ

”Vi gör alltid
vårt bästa för
att hjälpa våra
kunder”

Velko Parapanov
rekonditionerar
till nyskick.

Peter Andersson ser
till att det blir tätt.

3

– Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa våra
kunder, säger Lasse Liffner. Detta är ju en
nöjesdriven verksamhet. Då är det roligt att
stå till tjänst!
I samarbete med Falsterbo Resort erbjuder
Campea Malmö deras campinggäster provtryckning och gasolkontroll samt i mån av
tid mindre reparationer på plats. p

Kundmottagare Nibras (Hasse) Hassan
och verkstadschef Lasse Liffner siktar
på snabb, god service.

www.campea.se

7

Det är så mycket mer än bara ett annat sätt
att resa...
Det är ett nytt sätt att se på världen.

UPPTÄCK SUN LIVING!

DEN PRISVÄRDA HUSBILSSERIEN
FRÅN STORSÄLJAREN ADRIA

DAGS ATT KLIVA OMBORD.
Sun Living husbilar och vans är utformade enbart för dig. Ett helt nytt sortiment, som gör semestern och bortahelger bekvämare och
ägandet enklare. Innovativt nytt tänkande för en ny generation av användare, där utrymme förvandlas och komfort och användarvänlighet
säkerställs.

V SERIEN

S SERIEN

A SERIEN
www.sun-living.com/se

VÅRA BUTIKER

Större butiksutbud och enklare att hitta
Med dig hela vägen

butikschef hos Campea Malmö.
Under våren 2019 arbetar hon och Gert Karlsson med
att utöka butiksutbudet som rymmer allt från vattenkranar och nivåklossar till snygga campingmöbler och
förtält. Den som vill beställa via KAMA Fritids
webbshop kan hämta hos Campea. Det går också bra
att beställa direkt i butiken.
– Vi håller som bäst på att skapa bättre ordning i
butiken, säger Erika. Det ska bli enklare att se det
stora utbudet och hitta vad man söker. Kom gärna in
och titta! p
ERIKA NILSSON ÄR

Gert Karlsson och butikschef Erika Nilsson utökar butiksutbudet.

Välsorterad
fackbutik
Med dig hela vägen
en stor och välsorterad butik
med utbud från KAMA Fritid samt utvalda produkter
från ett antal andra leverantörer. Alla produkter är specialanpassade för campinglivet, hållbara produkter med låg vikt
för att hålla nere totalvikten på husbilen eller husvagnen.
Butiken erbjuder KAMA Order To Store vilket innebär att
det går fint att beställa bland 9000 produkter i KAMAs
webbshop och hämta dem fraktfritt i Campea Falkenbergs
butik. p
CAMPEA FALKENBERG HAR

Campea Falkenberg
har en av Sveriges
absolut största
utställningshallar.

Campea Falkenberg
med sitt stora utbud är
ett av de populäraste
besöksmålen i Falkenberg en regnig sommardag.

www.campea.se
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KUNDCASE

Träffa några av våra nöjdaste kunder!
Med dig hela vägen

Varmt och skönt med vattenburet
från Arlöv gillar att bo i husvagn. I oktober bytte de
till en lite större, mer välutrustad Knaus Südwind Exclusive 600 hos Campea i Malmö.
– Vi låg ute hela december, säger Bosse. Med vattenburen värme var det härligt!
Bosse och Pia fick god hjälp med besiktning och några små justeringar när de
köpte den nya vagnen.
– Jag är jättenöjd, säger Bosse Andersson. Både med vagnen och med Campea!
BOSSE OCH PIA ANDERSSON

Bosse
Andersson
gillar att bo
i husvagn.

Nystart med husbil
nystart för Lars Falk och hans fru. Efter förlusten av sin
älskade Grand Danois sålde de både husvagn och dragbil. Snart saknade de friheten
med campinglivet och slog till på en husbil.
– Vi gillade planlösningen, säger Lars. Vi kände oss hemma direkt.
Efter en lång premiärtur i södra Sverige och Köpenhamn har de bara gott att säga
om Campea och husbilslivet.
– Brian och Christian har varit fantastiska, säger han. Och vi älskar att åka husbil!
HUSBILSKÖPET BLEV EN

Lars Falk kände sig hemma i en Bürstner.

God service för långa turer
bytte Thomas och Inga Ogenbäck till husbil för tre
år sedan. De ville röra på sig mer och det blev enklare med husbil. Att Inga saknade
körkort för husvagnen var också ett starkt argument.
– Det var några små problem med bilen i början, säger Thomas. Campea
Malmö har alltid ställt upp till vår hjälp, både akut och i långa loppet med service
och annat.
EFTER 10 ÅR MED HUSVAGN

Thomas och
Inga Ogenbäck
kör husbilåret
runt.

Tillhands när lusten faller på
både kund och leverantör hos Campea Malmö. Som elektriker
hjälpte han till då företaget flyttade in. Snart inhandlade Claes en Kabe x780 LXL
hos Campea i Falkenberg. Servicen får han utförd i Malmö.
– Bilen är fantastiskt lättkörd och rymlig, säger Claes. Vi har den alltid till hands
och kan sticka ut när lusten faller på. Hunden är säker i den larmade husbilen, när
den inte kan följa med.
CLAES HANSEN ÄR

Elektriker Claes Hansson är både kund hos,
och leverantör till Campea Malmö.

Slutseglat för nyblivna husbilsägare
förvandlade Ove Wugk och hans fru från seglare till husbilsägare.
– Jag var inne för däckbyte alldeles bredvid, berättar Ove. En impuls fick mig
att gå in på Campea och titta.
Resten är historia, som man brukar säga. Efter 30 års seglande och flygresor till
när och fjärran är paret numera ägare till en Adria och entusiastiska husbilsresenärer.
EN REN SLUMP

Seglarna Ove Wugk och hans fru
gick i land och bytte till husbil.
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Så många äventyr,
så många berättelser.

Adria 2019.
LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret
står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon
utan också ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vårt utbud
inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny vangeneration - alla med unik utrustning och ett stort urval av planlösningar.

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED ADRIA
PASSION OCH ERFARENHET
INTELLIGENT DESIGN
TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS
KVALITET
TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET
SINNESRO
PRISBELÖNTA PRODUKTER

info@adria.se

www . adria . se

#inspiringadventures

Roxx Communication Group AB
Box 164
598 23 Vimmerby

Returadress:
Fritidscenter AB
Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan

För att se hela vårt sortiment – gå in på vår hemsida www.campea.se
Vi har alltid ca 200 fordon till salu!

Utbilda dig till husbilsoch husvagnstekniker

Kunden Lasse Sandqvist blev
Allt-i-allo hos Campea Malmö.

Han är kunden
”som blev kvar”
Campea Malmös allt-i-allo
sedan 5 år. Efter att ha köpt en husvagn av företaget
blev han på sätt och vis kvar.
– Jag trivdes så oerhört bra med personalen här,
så jag började hjälpa till lite. På den vägen är det.
Lars har numera bytt till husbil. 73 år och
pensionär, är han en uppskattad extrahjälp som
besiktar fordon, tvättar, tar husbilar till bilverkstaden
och mycket annat. p
LARS SANDQVIST ÄR

startade i september 2018 i samarbete med
Campea landets första yrkeshögskoleutbildning till Husbils- och husvagntekniker.
Den första kullen tekniker går ut i juni 2019. I september 2019 börjar en ny kurs.
– Det är roligt att Yrkeshögskolan har skapat
en utbildning som baseras på den stora
campingtrenden, säger Mikael Knutsson på
Campea Falkenberg där utbildningen till stor
del äger rum.
Husbils- och husvagnstekniker kan arbeta
som tekniker, arbetsledare eller som servicechef. Behovet i branschen är mycket stort i
hela Sverige. p
VUXENUTBILDNINGEN I FALKENBERG
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Mer information finns på Falkenbergs
kommuns webbplats.

Campea Falkenberg

E-post: falkenberg@campea.se eller malmo@campea.se
Webb: www.campea.se
Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel.

Försäljning Falkenberg

Tel: 0346-45 05 01
E-post: falkenberg@campea.se

Mån–Tor 10:00–18:00
Fre 10:00–17:00
Lör 11:00–14:00

Verkstad Falkenberg

Vinbergsvägen 2, 311 50 Falkenberg

Campea Malmö

Försäljning Malmö

Verkstad Malmö

Testvägen 5, 232 37 Arlöv
Tel: 040-43 60 30
E-post: malmo@campea.se

Mån–Tor 10:00–18:00
Fre 10:00–17:00
Lör 11:00–14:00

Mån–Fre 08:00–17:00
Frukost 09:00-09:30
Lunch 12:00–13:00

Mån–Fre 08:00–17:00
Frukost 09:00-09:30
Lunch 12:00–13:00

