
PRESSMEDDELANDE  

Den 26 februari, 2008 

  

Nytt husbilscenter i Sundsvall 

  

Den tyska husbil- och husvagnstillverkaren Bürstner öppnar sitt första exklusiva 
husbilscenter i Sverige, beläget i Sundsvall. Bakom satsningen står företaget 
Motorcentrum Gjestvang AB, som är en betydelsefull återförsäljare av personbilar i 
södra norrland. Husbilscentret invigs den 14-16 mars och har till att börja med två 
heltidsanställda.   

  

-       Husbilsmarknaden växer i Sverige och vi har märkt av ett ökat intresse bland våra 
kunder. Det är ett smidigt och bekvämt sätt att resa, vilket fler och fler börjar 
upptäcka, säger Lennart Rylander, ägare till Motorcentrum Gjestvang AB och 
initiativtagare till Bürstners husbilscenter.   

  
Husbilscentret i Sundsvall har fått företagsnamnet MotorCentrum Husbilar AB och kommer 
att erbjuda sina kunder en helhet, det innebär både försäljning och fullservice av Bürstners 
husbilar. Det finns också ett nära samarbete med Motorcentrum som förenklar för kunder 
som vill byta in en personbil för att köpa husbil, vilket är unikt i branschen.  
  
Prioriterad målgrupp 
Det är bland 40-talisterna som det största intresset för husbilar finns. De är nära pensionen, 
har stark ekonomi och tid för att uppleva. Framförallt vill de kunna resa tryggt och smidigt, 
vilket är två av husbilens många fördelar. En husbil är dessutom förhållandevis billig att 
äga.  
  

-       Försäkringen och skatten för en husbil är relativt låg i Sverige, det är till exempel 
mycket billigare än att ha en båt. Vi erbjuder också våra kunder en treårig 
vagnskadegaranti som extra trygghet, säger Conny Ekman, ansvarig för Bürstner 
Sverige AB.  

  

Stort utbud 
Husbilscentret kommer att ha hela 15 demonstrationsbilar. Kunderna kommer att kunna se 
olika modeller i varierande storlek, prisklass och utförande. Nytt för säsongen är att det 
finns flera modeller framtagna för att passa förstagångskunder än tidigare.  
 
 

-       Dessa husbilar är lätta att manövrera, har extremt bra vägegenskaper och många 
funktioner som standardutrustning. Kunden kan också själv påverka utförandet, till 
exempel genom att välja lack och klädsel. På så sätt sätter de sin personliga prägel 
på sin husbil, säger Östen Nordlander, platschef för MotorCentrum Husbilar AB.  



  
Tysk kvalitet 
Tyska Bürstner firar i år 50-årsjubileum som producent av husbilar och husvagnar. 
Historien börjar dock redan 1924 i form av ett finsnickeri för möbler i staden Kehl. Det var 
här grunden för företagets hantverkskunnande lades. Idag är Bürstner en av Europas 
största tillverkare av fritidsfordon. Deras husbilar ligger i det lite högre segmentet och de 
satsar framförallt på kvalitet, design och genomtänkta detaljlösningar.  
  

-       För att kunna erbjuda våra kunder ett brett sortiment samarbetar vi med Fiat och 
Ford – två tillverkare med mångårig erfarenhet och stort kunnande. Den som väljer 
en Bürstner-husbil får mycket för pengarna, det är en bra bil och ett bekvämt 
boende, avslutar Conny Ekman.  

  
  
Kontaktuppgifter: 
Lennart Rylander, ägare Motorcentrum Gjestvang AB och initiativtagare till Bürstners första 
husbilscenter MotorCentrum Husbilar AB 
Tfn: 060-16 75 14, 070-575 70 65 
E-post: lennart.rylander@motorcentrumgjestvang.se 
  
Östen Nordlander, platschef MotorCentrum Husbilar AB 
Tfn: 070-619 96 60 
osten.nordlander@motorcentrumhusbilar.se 
  
Conny Ekman, ansvarig för Bürstner Sverige AB 
Tfn: 070-550 35 36 
E-post: conny@ostcamp.se 
 
 
 
Tyska Bürstner är en av Europas största tillverkare av husbilar och husvagnar. Varje år produceras cirka 6 500 husbilar och 
över 5 500 husvagnar. Företaget omsätter cirka 3 miljarder kronor och firar 50 år under 2008 som husbils- och 
husvagnsproducent. Generalagent i Sverige är Bürstner Sverige AB som ingår i Östgöta Camping Gruppen. Företagsgruppen 
är nordens största leverantör av fritidsfordon till konsument och grundades 1969. Östgöta Camping Gruppen omsätter 400 
miljoner kronor. Bürstner Sverige AB har 11 återförsäljare. www.buerstner.se 
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