
  

 
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 årsjubileum under 2008 som husbils- och hus-
vagnsproducent. 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 

 

 
 

Bürstner fortsätter expandera 
- Granec i Luleå blir nytt husbilscenter  
 
 
PRESSMEDDELANDE 
Den 17 november, 2008 
 
Tyska husbilstillverkaren Bürstner avancerar norrut. I helgen är det premiär för ett 
nytt husbilscenter. Båthandlaren Granec i Luleå slår upp portarna för gamla och nya 
kunder. ”Med husbilarna kompletterar vi båtarna och får ett ännu bredare 
fritidsutbud”, säger företagets vd Per Erlandsson. 
 
Granec Maskin AB är ett familjeföretag med 25 års erfarenhet av båtbranschen. Företaget är 
Sveriges största båthandlare norr om Stockholm och representerar flera av marknadens mest 
väletablerade varumärken. Nu tar man steget upp på land och breddar sortimentet med 
Sveriges mest sålda husbil, Bürstner. 
 
– Vi har valt Bürstner för att det är en väldigt bra husbil. Vi gillar särskilt att det finns en 
genomtänkt strategi i företaget. Trygghetspaketet till exempel, med den femåriga garantin i 
spetsen, är det bästa som finns i branschen, säger Per Erlandsson som driver företaget 
tillsammans med sina två yngre bröder Anders och Fredrik. 
 
Granec är ett fullserviceföretag inom fritidsbranschen. Förutom båtar – och från och med 
lördag alltså också husbilar – säljs snöslungor och trädgårdsmaskiner. Per Erlandsson tror att 
norrbottningarna kommer att attraheras av det nya sortimentet: 
 
– Dels de som redan är husbilsägare och funderar på att köpa en ny. Dels äldre båtägare som 
lockas av det lite bekvämare landlivet och vill byta från båt till husbil, säger han. 
 
Conny Ekman på Bürstner Sverige AB är glad över tillskottet i norr: 
 
– Det känns väldigt roligt att det sker med ett så seriöst och väletablerat företag som Granec. 
 
– Nu täcker vi hela Sverige och det är viktigt. Kunderna reser inte lika långt längre som 
tidigare för att köpa husbil. Orsaken är främst att de vill ha eftermarknaden så nära som 
möjligt.  

* * * 
 

Granec har husbilspremiär den 22-23 november. Öppettider: Lördag 10-15, söndag 11-15. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Per Erlandsson, 0920-22 80 25, per@granec.se 
 


