
 

 
Ägarbyte på Mälar Camp 
Eljasmotor tar över i Upplands Väsby 
 
PRESSMEDDELANDE 
Den 2 december, 2009 
 
Bürstners och Niesmann+Bischoffs återförsäljare i Dalarna, Eljasmotor AB, blickar mot 
huvudstaden och utvidgar sin verksamhet till Upplands Väsby. I december tar företaget 
över husbilsförsäljningen på populära Mälar Camp. 
 
Det var förra våren som det anrika Borlängeföretaget utökade sin bilförsäljning genom att bli 
återförsäljare för husbilar från tyska tillverkarna Bürstner och Niesmann+Bischoff, en 
satsning som slagit väl ut. 
 
– Husbilarna har varit ett mycket bra tillskott till vår övriga verksamhet. Det har varit roligt 
att jobba med den här kundgruppen och givetvis extra roligt att nu få göra det i ännu större 
skala, säger Fredrik Eljas på Eljasmotor. 
 
Mälar Camp har funnits sedan 2004 och flyttade i maj in i stora lokaler alldeles invid E4:an. 
Där finns en 900 kvadratmeter stor utställningshall, en stor tillbehörsbutik och 2 000 
kvadratmeter utomhus att exponera fritidsfordonen på. 
 
Fredrik Eljas ser flera fördelar med utvidgningen söderut: 
 
– Mälar Camp har en bra och väl fungerande verksamhet som vi vill förvalta och förädla. 
Våra områden sitter bra ihop geografiskt och ger en del synergieffekter, som att det blir lätt att 
flytta husbilar och få en bra mix av både nya och begagnade bilar, säger han. 
 
Mälar Camp förvärvas från Östgöta Camping-gruppen vars VD Torgny Ekman önskar den 
nya ägaren lycka till. 
 
– Tage Lindström och hans personal har gjort ett fantastiskt arbete på Mälar Camp sedan 
starten. Deras och Eljasmotors kunnande lovar gott för framtiden, säger han. 
 
Samarbetet med den auktoriserade verkstaden SB Husvagnsservice i Märsta fortsätter som 
tidigare. 
 
Kontaktuppgifter: 
Fredrik Eljas, Eljasmotor AB 
0243-175 50, 070-536 99 74, fredrik@eljasmotor.se 
 
 
Familjeföretaget Eljasmotor AB har med kortare uppehåll funnits i bilbranschen i 30 år. I Björbo där företaget grundats säljer 
man Hyundai och i Borlänge säljer man både Citroen och Hyundai. Sedan 2009 är Eljasmotor i Borlänge också auktoriserad 
återförsäljare för Bürstner Sverige AB och Niesmann+Bischoff Sverige AB. Företaget bedriver även uthyrning av husbilar 
genom Bürstner Premium Rental. 
www.eljasmotor.se  
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