
PRESSMEDDELANDE  
Den 8 april, 2008 
  
Bürstner äntligen i Dalarna 

Nytt husbilscenter i Borlänge 

Den tyska husbil- och husvagnstillverkaren Bürstner fortsätter att expandera i 
Sverige och öppnar ytterligare ett husbilscenter, nu i Borlänge. Bakom satsningen 
står företaget Eljasmotor, som är en välkänd återförsäljare av personbilar i Dalarna. 
Husbilscentret invigs den 11-13 april och kommer att vara bemannat med personal 
från Eljasmotor och av Hans Olof Wieweg, som har mångårig erfarenhet av husbilar.   
  

-          Dalarna är ett aktivt område och det finns ett stort intresse för husbilar här. Vi 
har redan fått flera positiva reaktioner på vår satsning, vilket är jätteroligt, 
säger Fredrik Eljas, platschef i Borlänge och marknadsansvarig för 
Eljasmotor.   

  
Husbilscentret i Borlänge kommer att erbjuda sina kunder både försäljning och 
service av Bürstners husbilar. I inledningsskedet blir det enbart service av bo-delen, 
målsättningen är att kunna erbjuda service av chassi-delen inom en snar framtid. 
Under våren kommer husbilarna att samsas med personbilarna, tills att den nya 
utställningshallen är färdigbyggd. På sikt kan det också bli aktuellt med 
nyanställningar.  
  
Fler kunder än någonsin 
Intresset för husbilar har vuxit kraftigt de senaste åren. Under 2007 ökade Bürstner 
sin försäljning med 50 procent i Sverige. Den största kundgruppen är 40-talisterna, 
de är nära pensionen, har stark ekonomi och lust att upptäcka. Men det finns också 
en stigande nyfikenhet bland andra grupper.  
  

-          Husbil är ett smidigt och roligt sätt att uppleva på, vilket fler och fler 
upptäcker. Du kan ta dagen som den kommer och själv bestämma var du vill 
stanna till. Dessutom är den förhållandevis billig att äga, då kostnaden för 
försäkringen och skatten är relativt låg i Sverige, säger Jörgen Carlsson, 
ansvarig hos Bürstner Sverige AB. 

  
Stort utbud 
Husbilscentret i Borlänge kommer att ha 10 demonstrationsbilar vid premiären och 
dessutom ett stort urval av begagnade husbilar. Kunderna kommer att kunna se 
olika modeller i varierande storlek, prisklass och utförande. Nytt för säsongen är att 
det finns fler modeller för förstagångskunder än tidigare år.  
  

-          Vi har till exempel flera modeller som passar barnfamiljer, Quadro är en 
sådan. Den är speciellt framtagen för att fira att Bürstner fyller 50 år och har 
fyra fasta sovplatser, vilket är unikt för en halvintegrerad lågbyggd husbil, 
berättar Fredrik Eljas.  

  
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.   
 
  
Kontaktuppgifter: 
Fredrik Eljas, platschef i Borlänge och marknadsansvarig för Eljasmotor  
Tfn: 0243-175 50, 070-536 99 74 
E-post: fredrik@eljasmotor.se 
  
Jörgen Carlsson, ansvarig hos Bürstner Sverige AB 
Tfn:  0142-298 288, 070-300 26 70 
E-post: jorgen.carlsson@ostcamp.se 
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