
Nya ägare till Nerikes Camp  

- Peter Jakobsson och Per Möllerfors tar över den populära anläggningen i Örebro. 
 
Peter Jakobsson och Per Möllerfors förvärvar Nerikes Camp av Östgöta Camping-gruppen 
AB.  Ägarbytet skedde dagen innan Elmia-mässan slog upp portarna för allmänheten. 
Således en rivstart för de båda nya ägarna. 
 
- Peter Jakobsson har varit platschef för anläggningen i Örebro i några år nu och han har 
skött verksamheten väldigt bra. Nu tyckte vi båda att det kunde vara läge för honom att göra 
samma goda arbete i egen regi, säger Torgny Ekman, VD för Östgöta Camping-gruppen 
AB. 
 
Peter Jakobsson kommer att äga Nerikes Camp tillsammans med Per Möllerfors, ägare till 
Bilcompaniet i Visby som är återförsäljare av bl a Bürstner husbilar och husvagnar. 
 
-  Vi fick bra kontakt då vi var i Tyskland och tittade på Bürstners 2007:or. Jag kände att jag 
gärna ville göra den här affären tillsammans med honom. Han är en duktig och erfaren 
företagsledare som kompletterar mig bra, säger Peter Jakobsson. 
 
Per Möllerfors blir inte landkrabba till 100 procent utan fortsätter verksamheten på Gotland 
vid sidan av arbetet i Örebro. 
 
Säljare, verkstadspersonal och alla andra anställda på Nerikes Camp kommer att jobba kvar 
under de nya ägarna. 
 
-  Absolut, det är ju de som är företaget, säger Peter Jakobsson. 
 
Han och Per Möllerfors har många planer för den fortsatta driften av Nerikes Camp. 
 
- Vi ska göra betydligt mer än vi gör i dag, säger han och låter lite hemlighetsfull. 
 
En satsning på tillbehörssidan verkar dock vara en prioriterad fråga. Sortimentet av Kama’s 
tillbehör kommer att utökas eftersom Kabe och dess dotterbolag Adria och Kama av 
tradition haft en stor marknad i Örebro-området. En som är positiv till ägarbytet är Kabe’s 
vd Alf Ekström: 
 
-  Vi har varit nöjda med Östgöta Camping-gruppen, men tror ägarbytet kommer att 
innebära en nytändning för Nerikes Camp. 
  
Torgny Ekman tror också på en positiv utveckling: 
- Peter Jakobsson och Per Möllerfors har ett brett kunnande, stort kundunderlag och en stark 
finansiering. Så jag är övertygad om att Nerikes Camp kommer att fortsätta gå bra, säger 
han och önskar de båda lycka till! 
Kontaktuppgifter: 
Peter Jakobsson, Nerikes Camping AB 
019-27 25 15, 070-205 72 65, peter@nerikescamp.se 
Nerikes Camp 
Singelvägen 14 
702 36 Örebro 
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