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SOMMARENS RESMÅL
Årets svenska semesterorter

LOVA LOVE 2010 
Ja, ja, ja! Och sen lever de 
lyckliga i alla sina dagar

6 MILJONER HAR INTE FEL
I de svenska djur- och nöjes-
parkerna finns något för alla

Svenska
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Tel 0492–798 00, www.alv.se

Astrid Lindgrens Värld är en värld olik allt annat. Här är det alltid nära till glädje, 

lek och skratt, och inte minst till Pippi Långstrump och många andra av Astrid 

 Lindgrens populära figurer.

För det mesta håller de till i sina miljöer runtom i parken, men ibland hittar ni dem 

också på våra scener mitt i något teaterstycke hämtat från Astrid Lindgrens berättelser.

En bit in i juni 2009 invigdes det nybyggda Villa 

Villekulla. Under 2010 står det öppet hela sommaren 

och samtliga helger i september för alla som är sugna 

på att hälsa på hemma hos Pippi, gå ombord på skeppet 

Hoppetossa eller leka på Kurrekurreduttön.

Välkommen till en sagolik värld

Prisexemplet gäller för två dagars entré och en  
natt i campingstuga, söndag–torsdag, perioden  

12/5–4/6. Gäller två vuxna och tre barn.



Bokning 0490-25 48 50 lys ingsbadet@vasterv ik .se    www. lys ingsbadet .se
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7 SVERIGE HJÄRTA CAMPING 
 Campingen i Sverige ökar. Lars Isacson berättar 

varför
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 Världens 
 starkaste man 
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 en husbil ger 

10 SOMMARINTERVJUN
 Jessica Andersson diggar sin hektiska sommar 

med Diggiloo

11 LOVA LOVE 2010 
 Ja, ja, ja! Och sen lever de lyckliga i Haga 

Slott alla sina dagar
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 HAR INTE FEL
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 parkerna finns 
 något för alla

14 SOMMARENS RESMÅL
 Årets svenska semesterorter

Det är lika bra att få det sagt: jag älskar vintern. Min generation är 
uppvuxen med snögubbar, igloos och snölyktor. Men i år tog 
 vintern priset och jag har aldrig varit så trött på gråa snömoln, 
 fuktiga långkalsonger och frusna fingrar, som jag är just nu.

När den här ledaren skrivs drömmer jag om våren. Promenaden 
till jobbet där jag för första gången kan lämna strumporna hemma. 
Morgonkaffet på bryggan – en halvtimme där världen står stilla 
medan dimman sakta lättar. Helgens cykelrundor och galoppen 
över Stockholms Gärde.

Jag förlorar mig i bilder av ljusgröna skott som ger pollen
allergikerna ett helvete, och alla oss andra berusning. I mina dröm
mar åker skorna och jackan av och bikinin på innan jag till slut 
hoppar i vattnet för första gången i år. Det är kallt men oj, vad jag 
har längtat!

Min sommar har jag under de senaste åren tillbringat på 
 Smögen. Själv föredrar jag ett stående hus, men många – som till 
exempel den svenska schlagerstjärnan Jessica Andersson och värl
dens starkaste man, Magnus Samuelsson, vill inte låta sig  begränsas. 
På sidan 9 och 10 berättar de om fördelarna med husbil.

Hur låter djur i bur? Inte så upplyftande. Ett alternativ är de 
svenska djurparkerna där djuren strövar mer fritt men inom  synhåll. 
Av naturen kan vi lära oss mycket, och när vi tröttnat på att iaktta, 
vad passar bättre än pirr i magen? På sidan 13 kan du läsa mer om 
de svenska djur och nöjesparkerna.

2010 är inte bara ett nytt år, det är också starten på ett nytt 
 decennium. Och bröllopet med stort ”B”. På sidan 11 kan du läsa 
mer om Kronprinsessans LOVE 2010, klänningen och allt som 
följer i dess släptåg.

Trevlig sommar!

Cindy Ahrnewald
Redaktör Semestertips 2010
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Har du tips eller synpunkter? 
Eposta till  

synpunkter@provisa.se

Provisa Sverige AB 
tar inget ansvar för eventuella ändringar eller fel i de erbjudanden 

som de olika annonsörerna presenterar i denna tidning.

INNEHÅLL Redaktören om 
det svenska 
 sommar-dundret. Svenska Semestertips 2010

Weekendpaket
från 398 kr

Sightseeing
från 180 kr

Bed and breakfast 
från 163 kr



Västerviks Turistbyrå   0490-25 40 40    turistbyran@vastervik.se  

BOKA IDAG!vastervik.com

www.vastervik.com

Semesterupplevelser i 
Sveriges vackraste skärgård

Familjekul i Västervik,
vecka 26

Bli kustfiskare för en dag
från 690 kr

Segla med skonaren Linnéa
från 700 kr



Beställ katalogen gratis och boka 
din semester på camping.se!
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The Natural Choice 
for Outdoor People

Serie25
ULTRALIGHT

25-serien lämpar sig för sällskap på 3-4 personer
Går att komplettera med Trangias Gasolbrännare eller 

Multifuelbrännare. Läs mer på www.trangia.se

Text: Linda Eriksson

Förra året slog turistandet i Sverige rekord. De 
utländska besökarnas övernattningar ökade med 
3,3 procent och övernattningarna på camping
platser ökade med 6,1 procent. I övriga Europa 
minskade turismen. 

– Fler och fler upptäcker campingen som 
 semesteralternativ. Vi har även fått nya mål
grupper i och med att utbudet av aktiviteter och 
stugor ökat på campingplatser, säger Lars  Isacson, 
vd för SCR, Sveriges Camping & Stugföre
tagares Riksorganisation. 

Stora investeringar
Också kvaliteten på campingplatserna ökar. 
 Under 2009 investerades det för fullt på de 
svenska campingplatserna där man satsade på allt 
från nya swimmingpooler, underhållning och nya 
stugbyar.

– Vi försöker hela tiden att möta gästernas 
krav. Många av våra besökare har bott i stugor på 
andra ställen, till exempel i fjällen och är vana vid 
en hög standard. Vi vill så klart matcha den stan
darden. Eller överträffa den!

Campa på Facebook
Ytterligare en anledning till att allt fler svenskar 
hittar till tältplatser och stugbyar är att camping
platserna blivit bättre att paketera sina 
 erbjudanden. Paketlösningar där campingplatsen 

Sverige              camping
Plocka fram dina gamla tältpinnar ur 
garderoben, blås upp badkrokodilen 
och packa in ungarna i bilen. Camping 
står högst upp på listan för sverige- 
semestern i år och över en miljon 
svenskar bor idag regelbundet på 
campingplats.

Nya sökvägar har gjort camping attraktivt för alla 
målgrupper.

blir besökarens utgångspunkt har varit en fram
gångsfaktor. 

– Trots att det finns mycket att göra på 
 campingplatserna i dag är det även viktigt att 
marknadsföra hela destinationen. Vill en familj 
till exempel åka flotte på Klarälven så blir cam
pingplatsen ett slags basläger som man utgår 
från, säger Lars. 

Det är tydligt att campingens status har ökat 
bland svenskarna. För att fler ska hitta hit har 
man varit tvungen att finna nya vägar att synas 
bland potentiella besökare. 

Lars Isacson är vd för Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation, SCR.

KORT OM CAMPING I SVERIGE 
384 campingplatser ligger vid en badstrand.
91 campingplatser har pool.
170 campingplatser har konferensmöjligheter.
212 campingplatser erbjuder trådlöst Internet.
214 campingplatser har restaurang med fullständiga 
rättigheter.
68 campingplatser ligger vid golfbanor.
364 campingplatser har goda fiskemöjligheter.

Notering: siffrorna är baserade på SCR:s cirka 500 
medlemmar. 

Källa: SCR

– Vi använder oss idag av nya sociala medier, 
som till exempel Facebook och  Twitter. Det finns 
även en helt ny community på nätet som heter 
camping.se. Det är viktigt att synas där gästerna 
är, säger Lars Isacson.

Något för alla
På dagens campingplatser finns det något för alla. 
Man satsar på barnklubbar, vatten och äventyrs
land, högklassiga restauranger och sportaktivi
teter.  

– Campingplatsen blir mer och mer en hel 
 destination, som när man åker till fjällen, avslutar 
Lars.

Vad passar dig?
Stuga:
Ungefär 10 procent av besökarna på Sveriges 
campingplatser väljer att bo i stuga. Storlek och 
standard varierar, liksom pris. 

En nyhet är de lite lyxigare villavagnarna, en 
sober blandning av husvagn och stuga.

Husvagn:
Absolut populärast i campingkategorierna är 
husvagn. Ungefär 70 procent av alla campare 
 väljer detta alternativ. Oftast rymligare än husbil, 
mycket mobilare än stuga och kan kombineras 
med tält, vilket gör husvagnen till ett optimalt 
campingalternativ. Dock krävs att du har tillgång 
till bil. 

Husbil:
Husbil står för ungefär 10 procent av den totala 
beläggningen. Kan kosta en slant att införskaffa 
men är relativt billigt att bo i på  campingplatserna 
och snäppet bekvämare än tält. 

Tält: 
Tältarna utgör ungefär 10 procent av camping
platsernas totala antal gäster. Äventyret, närheten 
till naturen och natthimlen lockar många. I dag 
är tälten dessutom mer utvecklade än under 70
talets tältboom och du kan hitta komfortabla tält 
med flera rum och andra moderniteter. 
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Försäkra dig om en   

semester i Första klass

Beställ din Polar 2010 före 30 april så  

levererar vi innan semestern* och  

du får välja tillbehör i butiken till ett

värde av 5 000 kr

*gäller 1 juli och med reservation för fylld produktion

i våra barnvänliga vagnar finns det gott om plats för 

både vardagslek och fredagsmys. välj till praktiskt 

bäddbara överskåp så kan barnens kompisar också 

följa med – och du får lugn och ro på resan. Polar  

finns i sju storlekar och flera olika planlösningar.  

vi har kort sagt alltid en vagn som passar din familj. 

Barnens         favorit
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www.polarvagnen.com

Sommarlov 
med familjen i egen 
Stuga, från 85:-/natt*

*Prisexempel gäller 3-10/7 2010 i hus 37466 / natt vid 6  personr

Läs mer och boka på

031-15 52 00

     

Blïx och hans barnklubb väntar på dig och dina kompisar. Hos oss 

på First Camp är sommarveckorna fyllda av aktiviteter *, med allt från 

minidisco och karaoke till Blïx tårtkalas, femkamp, SM i glassätning 

och Nintendo Wii-mästerskap. När barnen har roligt får hela familjen 

en bra semester. Varmt välkommen till Sveriges största sommarnöje, 

www.firstcamp.se.

Barnens bästa sommarkompis

Du hittar Blïx och hans barnklubbar på alla våra 
destinationer: Luleå  Umeå  Karlstad 
 Kolmården  Tylösand  Torekov  Mölle 
 Malmö Camping

* Aktivitetsprogrammet gäller perioden 24/6 - 6/8. Se firstcamp.se för mer information.
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Varför gillar du camping?
– Det mysiga med camping är att det blir ett 
skönt avbrott från vardagen. Och ett äventyr för 
barnen. Det bryter av mot vardagen lite, utan 
alltför mycket planering och förberedelser, vilket 
jag gillar. 

Du är nybliven husbilsägare, varför blev det just 
husbil?
– Det är en lång historia. Min fru har alltid velat 
ha husvagn. Själv har jag inte varit så intresserad 
av att campa eftersom jag växte upp på en gård 
med jordbruket som yrke och väldigt lite fritid. 
Till slut köpte vi i alla fall en husvagn och det var 
jättetrevligt på de längre resorna. Men det är just 
det, man behöver gott om tid med en husvagn. 
Har man väldigt lite fritid, så blir det svårare att 
ta sig iväg. Efter ett tag märkte vi att husvagn 
inte riktigt var vår grej. Så i juni förra året köpte 
jag husbilen, en 7,5 meter lång Niesmann 
 Bischoff. Och den älskar jag. 

Hur använder du husbilen?
– Jag använder den till allt möjligt, den är  suverän 
på det sättet. Jag reser mycket i jobbet och då tar 
jag ibland husbilen. Ibland får familjen följa med 
och dessutom funkar den bra att lasta saker i. Jag 
har ju med mig en hel del rekvisita på olika 
events. 

Det ska va husbil…
Förra året spenderade han över 2 000 
mil i husbilen. För väldens starkaste 
man betyder camping mycket mer än 
potatissallad och grillat. Det bety-
der avkoppling, äventyr och att finna 
 lugnet.

Semestertips ringde upp Magnus 
Samuelsson för att få veta mer.
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Att campa är ett äventyr. I alla fall om du är världens starkaste man.

– Vi använder den såklart också på semestern. 
Sättet att semestra med husbil passar mig bättre 
än med husvagn eftersom man inte behöver 
 stanna på en och samma plats utan är lite friare. 
För mina barn, som är fem och åtta år, är det 
otroligt kul med husbilen. Trots att de är med i 
bilen på jobbresor ibland så blir det som ett även
tyr för dem när det är dags för semester. Förra 
året reste vi ungefär 2000 mil med husbilen, så 
den används flitigt. 

Har du något favoritställe att campa på?
– Under de senaste 15 åren har jag rest mycket, 
både i Sverige och utomlands, och jag tycker att 
Sverige är otroligt vackert. Till favoriterna hör 
Gotland. Där får man lite av varje och det är 
 lagom långt avstånd dit. Vi brukar åka dit varje 

sommar i samband med folkracefestivalen. Då är 
det tävling under en vecka och sen brukar vi be
söka Kneippbyn, Visby och så ett mysigt ställe 
söder om Visby där det bara är lugnt och skönt, 
med en härlig restaurang och en pool. Det beror 
säkert på vilket stadium man är i livet men i min 
livssituation tycker jag att det är perfekt. I fram
tiden kan jag tänka mig att ta den med ut i 
 Europa. 

Vad har du alltid med dig på campingsemestern?
– Kablar och en sjysst grill. Kablar så att man 
 alltid kan koppla upp sig och grillen är ju själv
klar. Men det får ju inte bara bli potatissallad och 
grillat. Haha!
Något som är bra med husbilen är att man inte 
behöver packa så fasligt mycket, det mesta har 

Text: Linda Eriksson

KORT OM EN AV VÄRLdENS STARKASTE MÄN
Namn: Magnus Samuelsson.
Ålder: 40 år.
Familj: Kristin Samuelsson, två barn.
Bor: Linneberg Villan KISA.
Äter: Stek.
dricker: Mjölk, vatten och öl.
Kör: Husbilen ARTO Niesmann Bischoff, en Pontiac TA 
och Dodge Ram.

När vi har 
roligt får hela 
familjen en 
bra semester
www.firstcamp.se
Luleå • Umeå • Karlstad • Kolmården 
• Tylösand • Torekov • Mölle • Malmö

Besök oss så förstår du varför!

Örebro har ”En av Europas 
absolut främsta camping-
platser”, 
”Sveriges bästa bad” 
Aftonbladet

Besök oss så förstår du varför!

www.fryksdalsdansen.se

SweCamp
Open all year round

Camping & Cottages

www.swecamp.se

Här finns en 
året runt öppen

Swecamp-
anläggning.

Gotland - Kneippbyn Resort Visby

Sommar & vattenland med filmhuset
Villa villekulla. Camping , stugby , hotell.

Boka online www.kneippbyn.se

GRANNE MED
SOMMARLAND

WWW.LEKSANDSTRAND.SE

man ju i bilen. Men vi brukar faktiskt ha ett 
 ransoneringssystem för barnen, annars blir bilen 
full med leksaker. 

Tack till Magnus Samuelsson.
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www.olandsdjurpark.com ✆ 0485-392 22

500 bäddar/dygn
Stugby, Nöjesfält
Zoo, Vattenland...

MAJ-AUGUSTI
När du löst din entré

får du 100-tals 
upplevelser
i våra karuseller, vatten-
rutschbanor och de andra
attraktionerna.

4,5 timmar
söder om
Stockholm

4 timmar 
norr om
Malmö

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

1
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Sommaren med Jessica

Sommar betyder jobb för Jessica  Andersson. I år ska hon ut på turné med showen 
Diggiloo i 24 städer runt om i Sverige. 

– Diggiloo har blivit som min andra familj, säger hon till Semestertips.

Text: Linda Eriksson

De senaste sex somrarna har Jessica Andersson 
turnerat  Sverige runt med Diggiloo. Men i år 
kommer det att se lite annorlunda ut. 

– Jag ska hyra en husbil som jag och min son 
Liam ska bo i. På det viset kan vi göra lite 
 avstickare ibland och vara för oss själva om vi vill. 
Det kommer bli ännu mer som semester, säger 
Jessica, som aldrig tidigare kört husbil.

Lite nervös är hon för att köra ett så stort 
 ekipage men husbilen är ganska liten.

– Förra året hade Lasse Holm och vår produ
cent Patrik Krall husbil med sig. Det såg så himla 
mysigt ut och jag tänkte att jag vill också ha grill 
med mig. Så i år slår jag till, skrattar Jessica.

Kungen hälsade på under en spelning i Stockholm 2009.
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KORT OM JESSICA ANdERSSON 
Namn: Jessica Andersson.
Ålder: 36.
Familj: Liam, 7 år.
Bor: i Trollhättan.
Aktuell: i Melodifestivalen och i sommarens 
 Diggilooturné. 2009 gav hon ut sin första soloplatta, 
”Wake up”.
Äter: gärna allt som har Italien i sig, som pasta och 
pizza.
dricker: läsk. Nästan för mycket. Och jag gillar vitt vin.
Kör: en Volkswagen Golf Plus och i sommar en husbil.

Jessica Andersson har många järn i elden, men allra helst spenderar hon tid med sin son, Liam.

Familjär känsla
Bara för att hon jobbar på somrarna betyder inte 
det att hon inte har tid för sin familj. Liam 
 brukar följa med henne på turnén och hon säger 
att hon har haft tur.

– Jag är så glad att jag får vara med om 
 Diggiloo. Det är så mysigt och vi blir så sam
mansvetsade, som en stor familj som alltid hittar 
på nåt bus. Diggiloo är också väldigt familje
vänligt och det finns hoppborgar och sånt för 
 barnen. Jag längtar verkligen, säger hon. 

Men lite ledighet ska hon ändå ha. I  september 
hoppas hon på fint sensommarväder.

– Ja, i september är jag ledig. Jag tycker att det 
är otroligt fint hemma den tiden på året, men det 
lutar nog åt en utlandssemester ändå, säger hon. 

Paradiset runt knuten
Jessica bor i Trollhättan och har nära till mycket; 
Västkusten, Uddevalla, Hunnebostrand och 
 Vänern. Hon tycker själv att hon bor mitt i 
 paradiset. 

– Under sommaren åker jag och Liam till 
 Vänern och badar så ofta vi kan. Vi tar med pick
nick och en filt och stannar hela dagen. Det är en 
fantastisk natur häromkring och det finns så 
mycket att välja på. Vi åker till västkusten för 
 havet och Vänern för sandstranden. 

Att Jessica älskar naturen är tydligt. Men alla i 
familjen är inte lika frälsta. 

– När man blir äldre uppskattar man naturen 
mer än man gjorde som ung. Liam till exempel 
vill nog hellre bada i en pool än i havet just nu, 
men det struntar jag i. Jag drar med honom till 
stranden i alla fall, skrattar Jessica. 

Tack till Jessica Andersson.

SkÅNE

Skånes Djurpark
– en oas mitt i Skåne!

Har du mött en livslevande uroxe? En 
mårdhund? Eller stått öga mot öga 
med ett lodjur? Har du sett en utter äta 
eller klappat en älg? Upptäck Nordens 
fantastiska djurvärld och massor av kul 
aktiviteter i Skånes Djurpark – världens 
största djurpark med nordiska djur.

I parkens omväxlande och vackra natur finns det gott om 
plats för besökare och djur. Här strövar hundratals vilda och 
tama djur i generösa hägn bland skog, sjöar, ängar och 
små berg. Se över 80 nordiska arter – världens största 
uggla, de lekfulla sälarna, den mäktiga kungsörnen, björn, 
myskoxe, järv och många fler både unika och hotade. 

Upplev även annorlunda lekområden och roliga aktivi-
tetsstationer. Under högsäsong kan du dessutom åka en 
 hisnande tur i de långa vattenrutschkanorna, vara med om 
extra aktiviteter vid djuren, köra minitraktor och rida  ponny! 
Missa inte heller årets säsongsprogram. Ha picknick vid Vax-
sjön eller besök parkens sommaröppna kiosk och servering. 

Skånes Djurpark ligger centralt mitt i Skåne och det är 
lätt att hitta hit! Kör till Höör och följ skyltarna mot Skånes 
Djurpark. Buss går till och från tågstationen i Höör enligt 
tidtabell.

VILL dU VETA MER?
Djurparken har öppet alla dagar hela året från klockan 
10.00 Barn t.o.m.15 år har fri entré! (Barn alltid i vuxens 
sällskap). 
Telefon: 0413-55 30 60
Hemsida: www.skanesdjurpark.se
Se även: www.visithoor.se

Upplev mera – boka boendepaket!
I närheten av parken finns boende för alla smaker.  Vill du 
campa, bo i stuga, på vandrarhem, hotell, värdshus, gästgi-
veri eller kanske i en riktig grottby? Gå in på www.visithoor.
se och läs mer om olika paketerbjudanden och övernatt-
ningsmöjligheter.  I Höör har du nära till mängder av upple-
velser. Så stanna längre och upptäck mer!
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En kunglig kärleksfest

Storkyrkan är bokad, inbjudningskorten skickade och prästen vald. Den 19 juni säger kronprinsessan Victoria och Herr Daniel 
Westling ja till varandra. Nu förbereder sig Stockholm på årtiondets kärleksfest. 

Text: Linda Eriksson

Kronprinsessan Victoria går i sina föräldrars 
 fotspår och gifter sig i Storkyrkan i Gamla stan i 
Stockholm, bara ett stenkast från det Kungliga 
Slottet. Hela vintern och våren renoveras kyrkan, 
som rymmer ungefär tusen gäster.

Ja ja ja!
Den 24 februari 2009 tillkännagav Kronprin
sessan Victoria och Daniel Westling sin 
 förlovning för svenska folket och hela världen. 
Daniel friade utomhus och för media berättade 
han om hur det gick till.

– Det var en solig, härlig dag, när isen knarrade 

KORT OM BRöLLOPET MEd STORT ”B”

12 000 TURISTER
Ungefär 12 000 fler turister än normalt beräknas besöka 
staden under bröllopet. 

2,5 MILJARdER KRONOR 
Handelns utredningsinstitut har räknat ut att försälj-
ningen av bröllopsrelaterade produkter i samband med 
bröllopet kommer att uppgå till 2,5 miljarder kronor. 

40 MILJONER MÄNNISKOR 
Nästan hela Europa kommer kunna följa Kronprinsessan 
Victoria uppför altargången. Bröllopet direktsänds i de 
flesta europeiska länder och Sveriges Radio sänder från 
festen i 14 timmar. 

Källor: Sveriges Kungahus, Stockholms stad, Ockelbo 
kommun, DN, Aftonbladet

som den gör på Drottningholm. Det var en 
 fantastisk stämning och jag hoppades på ett ja, 
förstås, berättade han framför kameran. 

– Det blev ett ja ja ja! flikade Victoria in med 
ett stort leende på läpparna och diamantringen 
glimmande på fingret. 

Stor kortege genom stan
Inte bara kyrkan är bokad, klänningen och 
 prästen är också spikade. Klänningen är så klart 
hemlig, men enligt rykten består den av 30 meter 
sidenduchesse, den finaste typen av siden. Viger 
paret gör ärkebiskop Anders Weiryd. Efter 

Det var en solig dag då Daniel Westling, som numera tituleras Herr Daniel Westling, gick ner på knä framföra sin, och 
hela det svenska folkets, prinsessa. 
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Stockholms stad har valt ett passande namn till sin bröllopsfest: Love 2010.
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 vigseln åker brudparet i kortege genom 
 Stockholms gator. När kung Carl XVI Gustav 
gifte sig med Silvia begav sig 200 000 människor 
ut på Stockholms gator för att få en skymt av 
brudparet. I år räknar man med det dubbla. 

– Vi har svårt att uppskatta hur många som 
kommer men Polisen beräknar att minst 500 000 
personer kommer att befinna sig i Stockholm 
under bröllopsdagen, säger Roger Ticoalu, på 
Stockholms kulturförvaltning. 

Staden pyntas med kärlek
Mellan 30 och 60 kockar kommer sedan att laga 
bröllopsmiddagen, som serveras i Slottets 
 festsalar. Bröllopsfesten, som har fått namnet 
Love 2010, pågår i 14 dagar och inleds på 
 nationaldagen den 6 juni med olika aktiviteter. 
Festen är ett sätt för svenska folket, stockholmare 
och turister att fira tillsammans. Stockholms 
 gator ska pyntas i kärlekens tecken och fyllas 
med musik, mat och kultur. 

Ockelbo firar
Även i Daniels hemstad Ockelbo är det bröllops
yra och staden har anordnat en gemensam byfest 
med kärlekstema, Love Ockelbo, som pågår hela 
dygnet den 19 juni. 

– Vi vill såklart också fira och välkomnar alla 
som vill att fira med oss. Det blir hemliga gäster, 
Picknick Royale, Retrodans och mycket mer, 
 säger projektledare Monica Järnkvist.  

Efter bröllopet flyttar paret in på Haga Slott, 
där kungen och hans systrar växt upp. 
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VÅR SNABBASTE
NYHET NÅGONSIN!
Gå före i kön till våra fem 
största åkattraktioner!
Läs mer om Quick Pass 
på liseberg.se

GES    S  ERi
ROLIGASTE
   A  DNL

V

www.sunnevattenland.se

Telefon 0492 – 798 00, info@alv.se, www.alv.se

Tropikariet i Helsingborg
”Stan’s vildaste ställe!”

www.tropikariet.com

Gotland - Kneippbyn Resort Visby

Sommar & vattenland med filmhuset
Villa villekulla. Camping , stugby , hotell.

Boka online www.kneippbyn.se

www.olandsdjurpark.com ✆ 0485-392 22

500 bäddar/dygn
Stugby, Nöjesfält
Zoo, Vattenland...

MAJ-AUGUSTI
När du löst din entré

får du 100-tals 
upplevelser
i våra karuseller, vatten-
rutschbanor och de andra
attraktionerna.

4,5 timmar
söder om
Stockholm

4 timmar 
norr om
Malmö

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

Leksand Sommarland
Topp 3 av sommarland i Sverige!

Öppet alla dagar fr 10.00. Fri entré under 1 m.

Tel 0247-13939  www.sommarland.nu

har dina gulliga ungar 
träffat våra?

kolmarden.com
011-15 71 00

Sveriges  
tuffaste  
semester.

www.sommarland.se
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Resan b�rja� p� 
parkenzo�.se

Nu har vi hela 6 berg- och dalbanor, en för 
varje tycke, smak och ålder. Välkommen 
till en ny säsong! 

www.gronalund.com

ÖPPET 2010:
29 MAJ – 22 AUGUSTI

www.tosselilla.se
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Nu ska vi gå på tigerjakt…
Du behöver inte längre ta barnen som 
gisslan för att rättfärdiga ditt besök på 
djurparken. I de svenska djurparkerna 
hittar du något för alla.

Tigrar är inte enbart spännande. Djur når fram till besökarnas hjärtan och på så sätt kan man informera om 
miljöförstöring och en minskad biologisk mångfald.

Text: Linda Eriksson

Mer än sex miljoner människor besökte våra 
svenska djurparker förra året. Det gör 2009 till 
ett rekordår. 

– Jag tror att intresset beror på att det finns ett 
 behov av att uppleva djur och natur. Och att 
 Sveriges djurparker levererar en bra upplevelse, 
säger Mats Höggren, ordförande i Svenska 
 Djurparks föreningen och zoologisk chef på 
 Kolmårdens Djurpark. 

Flera viktiga uppgifter
Mats tror att den stressade nutidsmänniskan 
 fjärmar sig allt mer från naturen, och att djur
parkerna har en viktig funk
tion att fylla. 

– Djurparkernas främsta 
uppgift är att utbilda och 
 engagera. Har man nått 
 besökarnas hjärtan når man 
lättare deras förnuft, menar 
han.   

Även opinionsbildning är 
viktigt och att få folk att 
 reagera mot miljöförstöring 
och hot mot den biologiska 
mångfalden. 

Djurparkerna har även en 
viktig uppgift när det hand
lar om forskning och att 
värna om  utrotningshotade arter.  

– Att bevara en långsiktigt livskraftig popula
tion av utrotningshotade djurarter är oerhört 
 viktigt för våra framtida generationer.

Djur i sin naturliga miljö
Det är inte bara exotiska djur, som tigrar eller 
delfiner, som är populära hos besökarna. Även 
vanliga svenska djur, som vargen eller björnen, är 
mycket uppskattade. Och det som fångar 
 besökarnas intresse är att få se djuren i sin natur
liga miljö.

– Vi tror ibland att förmänskligande av djuren 
fångar besökarnas intresse, men så är det inte. 
Människor idag är inte intresserade av att se 
schimpanser i sjömanskostym, de vill se djurens 
naturliga beteende, säger Mats. 

Inte behövs det någon actionshow à la MTV 
för att få besökarna intresserade. Däremot är 
många fascinerade av att se hur personalen på 
parkerna interagerar och kommunicerar med 
djuren i ett pedagogiskt sammanhang.

– ”Barnens lantgård” där besökarna får komma 
nära djuren och klappa dem, är ofta vår mest 
uppskattade attraktion, säger Mats. 

 
Nya målgrupper hittar hit
En trend bland djurparkerna är att man även 
 satsar på kringverksamheter i form av olika 
 attraktioner, som badparker eller stugbyar. Det 
handlar om att få besökarna att uppehålla sig i 
parken under längre tid och att attrahera nya 
målgrupper. 

– Av tradition har det ansetts fult eller oseriöst 
om man inte presenterar en ”ren djurpark”, men 
den uppfattningen börjar försvinna i och med att 
nya målgrupper hittar till parkerna. En av dessa 
nya målgrupper är pensionärerna. 

– Friska och pigga seniorer som besöker 
 djurparken över en helg är en ny trend och vi ser 
att besökarna sprider sig över flera generationer, 
vilket är positivt. Kanske kan vi till och med 
locka tonåringarna, säger Mats och skrattar.

Tack till Mats Höggren.
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Pirr i magen 
i sommar?
Snurrande karuseller, pirr i magen och 
sockervadd i alla regnbågens färger. På 
Sveriges nöjesparker blir semestern ett 
äventyr. 
– Jag tror att det där killet i magen 
är ett mänskligt behov, säger Mats 
Wedin ordförande i Svenska Nöjesparks- 
föreningen och vd på Liseberg. 
Text: Linda Eriksson

Vi har ju alla varit där, stått i kön till den stora 
berg och dalbanan och trampat nervöst. Vad är 
det egentligen som är så spännande med nöjes
parker?

– Ända sedan vi var bebisar har vi gillat när 
det killar i magen. Det började med att vi 
 gungade i mammas eller pappas knä och när vi 
blir äldre krävs lite större gung, men det är exakt 
samma känsla. Jag tror att det är det vi är ute 
 efter, säger Mats.

Gammal tradition
Men det är mer än pirret i magen som gör nöjes
parken till ett optimalt semesteralternativ. Att 

besöka parken är ett enkelt sätt för hela familjen 
att umgås, här finns något för alla oavsett ålder. 

– Nöjesparker har varit populära i över 100 år. 
Mycket har förändrats sedan farfar var ung, men 
det här finns kvar. Vi kan dela upplevelsen med 
farfar och farmor, och det är ganska unikt idag, 
säger Mats. 

Nya åkattraktioner i sommar
Trots pågående finanskris investerade Svenska 
Nöjesparksföreningens sju medlemmar närmare 
300 miljoner kronor i sina verksamheter förra 
 säsongen. Investeringar som gav resultat; 

I berg- och dalbanorna, en älskad tradition, möter skräck förtjusning.
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sommaren 2009 har varit en rekordsommar för 
 nöjesparkerna. 

– Ja, vi har haft en bra säsong och våra med
lemmar ökade sin omsättning med runt åtta 
 procent och hade över sju miljoner besökare, 
 säger Mats. 

Även i år kommer vi att få se en del nyheter, 
men Mats vill inte avslöja mer än så.  

– Våra medlemmar är lite hemlighetsfulla av 
sig och jag vet faktiskt inte vilka nyheter som 
kommer, men jag vet att mycket är på gång. På 
Liseberg har vi tre nya attraktioner i år. 

Är det något särskilt man bör tänka på när familjen 
ska besöka en nöjespark?
– Att det kan bli regn, så välj kläder efter väder. 
Och att man ska ha gott om tid, nöjesparken 
 kräver ofta en heldag, och det bör man planera 
för.

Tack till Mats Wedin.

Mats Höggren är ordförande i Svenska Djurparksföreningen.
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Mats Wedin är ordförande i Svenska Nöjesparksföreningen.
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Ljuv är den svenska 
sommaren…
Läs mer på sidan 15–22 
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SkÅNE

SMÅLAND

Från: Lisa 

Skickat: den 21 juni 2010 15:00

Till: Mamma

Ämne: Skåne är kul!

Hej mamma, 

Nu har vi snart varit en vecka här i Skåne. Husvagnen är rolig att sova i. Albin 

sover överst och jag underst. 

Första da’n åkte vi på sälsafari och badade. Det var sandstrand och rätt så varmt 

i vattnet. Jag åt en hel sillaburgare själv på fisk-rökeriet (som morfar kallar för 

fis-krökeriet…ha ha).

Andra da’n åkte vi båt över till Ven. Det är en ö i vattnet mellan Skåne och 

 Danmark där man kan hyra gula cyklar. Vi trampade runt hela ön. Puh! Mormor 

köpte getost som  luktade i hela husvagnen.

På kvällen åkte vi till Höör där vi ställde husvagnen på parkeringen och sov i en 

riktig grotta istället. Campingen ligger bredvid Skånes djurpark. Dit gick vi nästa 

dag. Gåsen norpade min sockervadd!

Malmö är Skånes huvudstad. Där har de ett jättehögt hus som heter Turning 

Torso, en bro som går ända till Danmark och en sandstrand mitt inne i sta’n. 

Mest gillade jag  Sagolekplatsen nära biblioteket. Det är nog den finaste och 

konstigaste lekplats jag nå’nsin har sett.

I morgon rullar vi vidare till något som heter Österlen. Där finns det också långa 

stränder och vi ska få rida och se på riktiga riddare på Glimmingehus. 

Vi längtar lite efter er men vi hinner inte åka hem än. Först måste vi plocka 

bärnsten. Och gå på Kannibalmuseet. Se själv hur mycket som finns att göra här 

på www.skane.com

Många kramar från 

Lisa och Albin (mormor och morfar hälsar)

PS Skickar lite bilder som morfar tagit. DS

Albin och jag badar

Jag cyklade runt hela Ven!

Man måste vila ibland

Lite mer av allt i Skåne, mamma!

I Skåne finns det vilda djur

Astrid Lindgrens Värld 
– här blir sagor verklighet

Sammanlagt hjälps över 60 skådespelare åt att göra ert 
 besök i Astrid Lindgrens Värld till något utöver det vanliga. 
Mellan föreställningarna får barnen chansen att leka med 
Pippi, Emil och alla de andra favoriterna på riktigt. På Salt-
kråkan hittar ni Melker, Pelle, Malin, Skrållan och resten av 
figurerna. Resan tar er genom omgivningarna och scenerna 
som är hämtade från tv-serien. Det är lätt att tro att ni 
 faktiskt hamnat på den lilla ön ute i skärgården. När det är 
dags att vila fötterna en stund kan ni se dockteater eller 
någon av alla våra föreställningar på Stora eller Lilla  Scenen. 

Att komma till Astrid Lindgrens Värld är bokstavligt talat som att kliva rakt in i 
 sagornas värld. Miljöerna är tagna direkt ur Astrid Lindgrens böcker och platser 
som Mattisborgen och Bullerbyn är inte längre på låtsas. Det sjuder av liv och lek i 
alla hörn: här bjuds på skådespel, sång och dans både på och utanför scenerna. 

NÄR KOMMER dU? 
Astrid Lindgrens Värld är öppet alla dagar från 12 maj till 29 augusti, 2010. 
Under helgerna i september är parken i full gång och i veckorna är det lek- och 
promenadöppet. Under hösten är det också danskt höstlov, eller potatislov som det 
kallades förr, då vi håller öppet en hel vecka. De två sista helgerna i oktober ställer 
vi till med höst- och hantverksmarknad i Astrid Lindgrens värld. Välkomna till ett 
sagolikt äventyr för hela familjen! Datum och mer information om Astrid Lindgrens 
Värld hittas på www.alv.se 

Fyll på för att orka
Här finns väldigt mycket roligt att göra, men för att orka 
leka hela dagen måste man ibland ta paus för att fylla på 
energiförråden. Har ni egen matsäck med er så finns det 
många fina ställen där ni kan slå er ner och äta. Några tips 
är Picknick-stigen och Glasskiosken, där ni också kan grilla 
korv. Vill ni äta rejäl, småländsk husmanskost är ni 
 välkomna till någon av våra restauranger. Är ni sugna på 
något lite lättare finns flera alternativ, till exempel Pippifika 
i nya Villa Villekulla.   

Stanna kvar
På ett ställe som Astrid Lindgrens Värld där det finns så 
mycket roligt att göra är det ibland svårt att få tiden att 
räcka. För långväga gäster har vi därför byggt en trevlig 
stugby och campingplats bredvid parken. Här finns alla 
 bekvämligheter och de som har lite lek kvar i benen kan 
fortsätta på lekplatsen, bollplanen eller minigolfbanan, som 
ligger i området. Två dagar i parken och en natt i camping-
stuga för två vuxna och tre barn kostar 995 kr. Erbjudandet 
gäller söndag till torsdag under perioden 12 maj-4 juni.  

Hälsa på Pippi i nya Villa Villekulla
Under sommaren 2010 öppnade det nybyggda och större 
Villa Villekulla. Precis som  i böckerna ligger också nya Villa 
Villekulla i utkanten av den lilla, lilla staden. Kapten Lång-
strumps fartyg, Hoppetossa, som är en annan väldigt rolig 
plats för lekar och äventyr, ligger förtöjd alldeles i närheten. 
Och Kling och Klang är så klart aldrig långt borta. 
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Shake this town
Nästan allt om rockabillykulturen

8 maj - 29 augusti
dagligen kl. 11.00.16.00

www.tidaholm.se

Motormu l le r, 
hårpomada och bas-

komp blir det på Tidaholms 
Museum i sommar. Rockabilly-

kulturen, som har ett starkt fäste 
i trakten, lyfts fram, studeras och 
gestaltas med hjälp av de inbitnas 
berättelser, personporträtt, bilar och 
musik. I utställningen möter vi ett 
tiotal unga människor som av 

olika anledningar valt att till 
stor del leva i denna 

subkultur.

Göta kanal
mellan Vänern och Vättern

Boka färdiga 
paket!

www.upplevgotakanal.com

Välkommen till Göta kanal - vattenvägen mellan Vänern och Vättern! Längs kanalen 
kan du bo och äta gott. Dagarna fyller du med spännande utflykter och attraktiva 
paket i och omkring Mariestad, Sjötorp, Töreboda, Karlsborg och Tiveden.
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infoCenter i Karlsborg, 0505-173 50 • Mariestads Turistbyrå, 0501-75 58 50 • Töreboda Turism, 0506-101 30, 189 40

Cykla längs Göta kanal

Boka ett färdigt cykelpaket där mat, 
boende och karta ingår. 
Det finns flera paket att välja på. 
Du startar i Sjötorp eller Töreboda.

www.upplevgotakanal.com

Åk passagerarbåt på Göta kanal

Boka ett kryssningspaket och följ 
med någon av våra båtar på en 
oförglömlig resa. Båtresa, mat och 
boende ingår. Båtarna utgår från 
Sjötorp, Töreboda och Karlsborg.

www.upplevgotakanal.com

Mat & Möten längs Göta kanal
Under juli månad arrangerar vi ett 
flertal matevenemang. TV 4-kändisar, 
lokalproducenter och skickliga kockar 
medverkar. Du kan provsmaka och 
handla lokalproducerat. Evenemangen 
inramas av allsång. Ditt boende bokar 
du på vår hemsida.
www.upplevgotakanal.com 
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Karlsborgs Fästning
Fästningens historia kan du ta del 
av på Äventyrsturen – en guidad 
tur fylld av överraskningar och 
spännande effekter.
I det 678 m långa slutvärnet ligger 
Garnisonskyrkan och Fästnings-
museet.

Forsvik 600 år

Forsvik 600-årsjubilerar 2010.
Besök Forsviks Bruk med utställ-
ningar och hjulångaren Eric Nord-
evall II. Vid slussen i Forsvik påbör-
jades byggandet av Göta kanal för 
200 år sedan, i maj 1810!

Nya upplevelsepaket i Karlsborg
2 dagar på islandshäst i fantastisk natur!
Pris: 2 790;. inkl fika, luncher samt frukost, 
middag och logi på Sätra Bruks Herrgård.
Info och bokning: 
vildmark@osjonas.se eller 0505-250 22.

Skattjakt/geocaching i Baltzar von Platens spår. 
Med cykel eller bil och gps. 30 km runt Bottensjön. 
50:-/2 barn, 150:-/ 2 vuxna, 200:-/ 2 vuxna och upp till 3 barn. 

Barnkanalen
Stanna till på din resa längs Göta kanal och ta en 
paus vid badet i Töreboda gästhamn, låt barnen leka 
av sig ordentligt! Minikanalen i Norrkvarn är en annan 
omtyckt familjeaktivitet. Boende och andra aktiviteter 
bokar du på vår hemsida.
www.upplevgotakanal.com

Skördefest och 
Bondens marknad
17 -19 september hålls 
skördefest mellan Sjötorp 
och Tåtorp. Den 25 sep-
tember är det Bondens 
marknad i Karlsborg.
www.upplevgotakanal.com



OCH SEDAN SKA VI TILL LEKLANDET.

Mariebergsskogen med lekträdgården 
och lillskogen, det stora leklandet på 
Nöjesfabriken, bad i Sveriges största 
sjö eller i älven mitt i stan. Båtbussar, 
restauranger och mängder av upp-
levelser som passar när hela familjen

är med. Med solen som ständig följe-
slagare, är Karlstad ett resmål på 
allas villkor – så länge orken räcker.

På Mårbacka Minnesgård kan du 
lära känna Selma Lagerlöf och låta dig 
inspireras av hennes framåtanda; både 
som författare och företagare. Här guidas 
du genom en miljö där tiden stått stilla.

I en av Sveriges vackraste teaterlokaler 
spelar Västanå Teater i år Shake-
speares “en Midsommarnattsdröm”

Rottneros Park var Ekeby i Selma 
Lagerlöfs berättelse Gösta Berlings 
Saga. Idag är parken en experimentell 
arena i traditionell miljö.

www.rottnerospark.se
0565 602 95

www.vastanateater.se
0565 68 82 89

www.marbacka.com
0565 310 27

Östergötland 2010 –
Invigningarnas & jubiléernas år

Boka Östergötland Online – www.ostergotland.info

Birger jarl föddes för 800 år sedan och det firas med ett jubi-
leumsår. En av den svenska historiens viktigaste statsmän upp-
märksammas genom forskning, utställningar och föreläsningar. 
Birger jarl var korsriddaren och riksbyggaren som gifte sig med 
en prinsessa och reformerade kungariket. Flera av lagarna han 
stiftade används än idag. För några år sedan öppnades hans grav 
och modern dna-teknik gör benbitar och tänder till ledtrådar om 
Birger jarls liv. Följ berättelsen om honom i tv-serien om svensk 
historia eller res i hans fotspår genom Östergötlands medeltid.
Mer information på www.birgerjarl2010.se 

Flygvapenmuseum i Linköping öppnar dörrarna till ett 
modernt, fräscht och dubbelt så stort museum som förut.  
Den 12 juni är det nyinvigning av museet och nyheterna är 
många. Ta del av den tragiska historien bakom den nedskjutna 
och bärgade DC-3:an. Fördjupa dig i kalla kriget och hur det 
påverkade landets politik och medborgare. Fira 100-årsminnet 
av Sveriges förste f lygare Carl Cederström. Se utställningar om 
militärf lygets historia och teknikutveckling under 1900-talets 
första hälft. Experimentera i science center eller prova spakarna  
i JAS 39 Gripen-simulatorn.
Mer information på www.flygvapenmuseum.se

Reijmyre Glasbruk fyller 200 år och det firas med ett stort  
jubileum. Klassiska modeller varvas med ny spännande design. 
Se när gammalt möter nytt i tidlöst hantverk. Fascineras av  
professionella glasblåsare som gör glödande mjuk massa till  
experimentella karaffer och skira skålar. Årets nyhet och stolthet 
är glasservisen Felice som ingår i den kungliga bröllopsserien till 
kronprinsessan Victoria och Daniels bröllop. De exklusiva glasen 
finns också till försäljning i brukets butik liksom Per Morbergs 
egen glasserie och många andra jubileumsvaror.
Mer information på www.reijmyre.se

Visualiseringscenter C är Sveriges nya mötesplats för alla som är 
nyfikna på omvärlden. Den 27 maj är det invigning i hjärtat av 
Norrköpings Industrilandskap. Här möts forskning, kultur och 
näringsliv. På C visas det som inte syns. Se rymdens oändlighet, 
världshavens djup och människokroppen från insidan. I centrets 
domteater kan du se spektakulära filmproduktioner i ett unikt 
3D-format. Upplev Virtual Autopsy Table, ett virtuellt obduk-
tionsbord som fått uppmärksamhet över hela världen. Utforska 
spännande visualiseringsutställningar på egen hand eller i säll-
skap med en guide. 
Mer information på www.visualiseringscenter.se

Upplev invigningarnas och jubiléernas år 2010. Res med Birger jarl i medeltidens spår. Låt dig 

omslutas av rörlig bild i norra Europas största visuella arena. Var med när glödande massa blir 

skira karaffer. Titta på nedskjutna spionplan och prova spakarna i en flygsimulator. Ta en tur längs 

Göta kanal. Möt rytande tigrar i Kolmårdens Djurpark. Se på kungagravar och silverskatter.  

Njut av berg och djupa skogar. Skärgård och stadspuls. I Östergötland finns äventyret alltid nära.
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NäRkE

VäSTMANLAND

Jubileumssommar 
i Örebro

Under sommaren bjuder Örebro på ett 
glittrande jubileum med både kunglig 
och fransk touch. I år firas 200-årsmin-
net av det historiska riksmöte i Örebro 
då den förste Bernadotten  valdes till 
svensk tronföljare.
1810 var Sverige i djup kris. Riket hade just kluvits på 
 mitten sedan Finland erövrats av Ryssland. Gustav IV Adolf 
hade avsatts och eftersom den nye kungen Karl XIII var 
barnlös, samlades riksdagen i Örebro för att välja en ny 
tronföljare. Den 21 augusti 1810 valdes Napoleons 
 marskalk Jean Baptiste Bernadotte som senare antog 
 namnet Karl XIV Johan.

Jubileets höjdpunkt är högtidsdagen den 21 augusti, på 
dagen 200 år efter det historiska valet.  Örebro får då besök 
av hela kungafamiljen, även  Daniel Westling som gör ett av 
sina första offentliga framträdanden i sin nya roll. Även 
ärkebiskopen, talmannen och tiotusentals andra besökare 
samlas för jubileumshögtiden som följs av en stor folkfest 
med en flera timmar lång konsert med det vackra slottet 
som fond.

Firandet pågår under hela sommaren. På slottets 
teatervisningar kan du träffa Karl XIV Johan och på temat 
”Folkets väl, folkets val?” berättar Örebro läns museum 
den fascinerande historien om den franske advokatsonen 
som blev kung av Sverige. Museet visar också ”Design 
Bernadotte”, om Sigvard Bernadottes framstående design. 
Du kan också följa med på stadsvandringar, njuta fransk 
mat, se Karl Johans vackra sommarslott i Askersund och må 
som en prins hela sommaren!

VILL dU VETA MER?
För turistinformation, paket- och rumsbokning kontakta: 
Örebrokompaniet
Adress: Olof Palmes torg 3, Örebro.
Telefon: 019-21 21 21
Hemsida: www.orebrotown.com

Mer än en fest
Sommaren i Örebro är mer än bara firande. Upplevelsebadet 
Gustavsvik är en av Sveriges mest besökta turistattraktioner. 
Dyk ner i en av poolerna och stå öga mot öga med en haj. 
Kasta dig utför vildvattenforsen, prova klätterväggen, testa 
den helt nya, över 100 meter långa vattenrutschbanan eller 
ta det lite lugnare i vattenleklandet för de yngsta. Fortsätt 
till Europas största lekland inomhus, Lek- och Buslandet 
med 7000 kvadratmeter lekyta. Spännande klätter-
ställningar, jättelika bollhav, mystiska tunnlar, piratskepp 
med softballkanoner är bara något av det som på kort tid 
skapat ett av Örebros populäraste turistmål.

Det klassiska vattentornet Svampen bjuder på experiment 
om vatten för hela familjen och en härlig utsikt. En 
fantastisk utsikt har du också från den 100 meter höga 
Kvarntorpshögen utanför Kumla. Här har en slagghög från 
andra världskriget förvandlats till Sveriges allra häftigaste 
skulpturpark med verk av några av våra mest kända 
konstnärer. 

Gå in på www.orebrotown.com och boka ditt Örebro paket 
redan idag. Sommarens upplevelser behöver inte kosta mer 
än en dryg tusenlapp per familj!

Välkommen till 
Västerås Mälarstaden 
 – Bland vikingar och undervattenshotell

Västerås har en 1000-årig historia och 
en framtid att räkna med. Det här är 
staden där människorna känner att allt 
är möjligt. Vi springer ner för husväg-
gar, sover under vattnet och vikingarna 
är tillbaka.

I Västerås finns tre praktfulla slott, Sveriges största forntida 
gravhög, Vallby Friluftsmuseum som är ett av Sveriges 
största friluftsmuseer, en domkyrka som har fått tre stjärnor 
i Guide Michelin, samt underbara strandpromenader med 
mysiga restauranger och caféer. Här arrangeras årligen  
Power Big Meet, Europas största bilträff för amerikanska 
bilar.

Mycket att se och att göra
Shoppingutbudet är stort. Det var till exempelvis i Västerås 
H&M grundades. Här finns allt från kvarter med unika små-
butiker till stora gallerior med välkända affärskedjor. I Väs-
terås finns även köpcenter med bland annat IKEA. 

Tips på ett utflyktsmål är Skultuna Messingsbruk med 
sina fabriksbutiker med svenska varumärken som Orrefors, 
Kosta Boda samt Snö of Sweden . 

Det finns även ett stort utbud av hotell i Västerås och två 
av världens mest unika hotell; undervattenshotellet Utter 
Inn där du bor tre meter under vattnet och Hotell Hackspett 
där du från Vasaparkens högsta ek har en fin utsikt. 

Västerås ligger vid Mälaren, du tar dig enkelt ut med båt 
från city till restaurang och aktivitetsön Elba, Ridön och sol- 
och badön Östra holmen. Skärgården erbjuder något för 
alla smaker. 

VILL dU VETA MER?
Västerås Turistbyrå
Besöksadress: Kopparbergsvägen 1
Telefon: 021-39 01 00 
E-post: malarstaden@vasteras.se
www.vasterasmalarstaden.se

Allt händer i Västerås. 
Utmana dig själv i ett Vertical Run – en 25 meter lång 
språngmarsch nerför en husvägg. 

Till sommaren 2010 får Västerås tre nya besöksmål med 
aktiviteter som passar både stora och små. Den första är 
Kungsbyn – en djurpark med kor, getter, vildsvin och flera 
andra djur. På Tidö leksaks- & seriemuseum hittar du 

Europas främsta samling av antika leksaker samt en ny 
utställning i form av serierariteter och skulpturer i naturlig 
storlek av till exempel Bamse, Tintin och Lucky Luke. Vid 
Frösåkers Brygga bor vikingarna. Här möter du riktiga 
vikingar, får ta del av fint hantverk och grädda bröd över 
öppen eld.

Eller varför inte åka vikingabåt?
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GOTLAND

Vilket blir ditt finaste sommarminne?
är det första nappet på fiskestunden 
kvällssolen vid det gamla kalkbrottet? 
kramen från Pippi på kneippbyn? Mid-
dagen i lugn och ro när barnen njuter 
av after Beachstämningen med sång 
och saft? Eller bara stunden på stran-
den med massor av tid tillsammans… 
långt borta från alla måsten?

Vare sig du gillar att bara ta det lugnt eller att fylla veckan 
med saker att se och göra har Gotland det du söker. Hur du 
tar det lugnt och laddar batterierna, det vet du bäst själv.
Vill du ha tips på evenemang och aktiviteter har du hela 
turistbyråns kunniga personal till din hjälp.

Bland spöken och prinsessor
Vill du veta mer om Gotlands långa historia är Länsmuseet 
i Visby ett bra ställe att börja på. Spana till exempel på värl-
dens största silverskatt från vikingatiden! Runt om på ön 
finns också museigårdar som lockar med allt från spök-
vandringar till gammaldags kaffekalas med minst sju sor-
ters kakor. Bli viking för en dag, åk museets tåg eller utma-
na familjen på fotbollsgolf. Gå i riddar- eller prinsesskola.  
Och glöm inte att kolla in svenska mästarna i tornerspel 
både i juli och under Medeltidsveckan, 8-15 augusti.

Naturligtvis Gotland
Havet är alltid nära på Gotland, oavsett om du vill bada el-
ler leta fossil, vandra bland raukar eller paddla kajak. Att 
öarna är platta som saffranspannkakor gör cykelsemestern 
till ett sant nöje för både stora och små. Eller ta hästen is-

tället för hojen. Kör häst och vagn eller ta några ridlektioner. 
Titta till russen på hemmaplan. Spana fåglar på Stora Karlsö 
eller klappa lammen och lammungarna på bondgården. Fa-
miljeaktiviteter i den unika natur som Gotland erbjuder finns 
det gott om.

En kort resa långt bort
Att resa till Gotland är enkelt. Destination Gotlands moderna 
färjor tar dig från Oskarshamn och Nynäshamn till Visby på 
tre timmar. Under sommaren kan du välja på upp till tio av-
gångar per dygn till Visby. Förra årets sommarsuccé är också 
tillbaka, sommarfärjan från Grankullavik på Öland. Passa på 
att kombinera Sveriges två största öar på samma resa! Flyget 
tar du från Arlanda, Bromma, Ängelholm, Norrköping och 
Göteborg året runt. Sommartid kan du dessutom flyga från 
Skavsta, Sundsvall, Växjö och Ronneby.

VILL dU VETA MER?
Kontakta Turistbyrån på Gotland
Adress: Skeppsbron 4-6, 621 57 Visby
Telefon: 0498-20 17 00
www.gotland.info

Resor, boende och upplevelser
Färja från 142 kr/vuxen. Bra rabatter för barn och ungdo-
mar. Alla + bilen-biljett finns från 820 kr. Välj boende 
från Gotlands största boendeutbud online. Stugvecka 
finns från 625 kr/person. Boka direkt online eller ring 
0771-22 33 00. www.destinationgotland.se



En upptäcksfärd för hela familjen! 
Vandra genom en levande regnskog med med dag och natt, åska och 

regn, förbi mangroveträsket med slamkrypare och sprutfiskar. I havsak-
variet kan du hälsa på hajar, muränor, stimfiskar och koraller. Följ 
öringen som har tagit fisktrappan upp från Östersjön för att leka 
inne i museet. Guidefilm, café med panoramautsikt och butik med 
roliga presenter. 

Välkommen till Scandic Hasselbacken
Hotellet är lummigt beläget på Djurgården mitt i stan. Koppla av i våra mysiga 
rum för både par och familjer. För barnen finns det en stor trädgård, sandlåda och 
lekrum. Njut av god mat och dryck från vår grill eller förgyll din helg med en här-
lig brunch. Ett stenkast från hotellet ligger Gröna Lund, Skansen, Vasamuseet och 
många fler sevärdheter för både stora som små.  Välkommen!

Skansen  
– en höjdpunkt  
i Stockholm
Kom och njut av Skansen! Här finns vilda 
och tama djur, historiska gårdar och hus 
från Lappland till Skåne. Här finns också 
Allsång på Skansen, konserter och dans 
om sommarkvällarna. Upplev vimlet, stäm- 
ningen och traditionerna kring Midsom-
mar, Nationaldagen och Höstmarknaden.

För våra allra minsta och viktigaste gäs-
ter finns Lill-Skansen, ponnyridning, lek-
parker, Galejans tivoli och Barnens allsång.

I museibutiken säljs hantverk och 
svensk design. På kaféer och restauranger 
serveras god mat och dryck.

Öppet alla dagar året runt.

Upplev Djurgården och alla dess sevärdheter  
– åk dit med Stockholms vackraste sightseeingbåtar!
Hoppa på en av våra Hop-On Hop-Off båtar som tar dig runt bland Stockholms sevärdheter på ett lätt och smidigt sätt. I 
biljetten ingår obegränsat antal på- och avstigningar under ett dygn. Båten stannar vid noga utvalda platser, och på Djur-
gården stannar vi vid Vasa Museet och Gröna Lund med gångavstånd till Skansen och Aquaria Vattenmuseum. I biljettpriset 
ingår även erbjudanden som gäller till flera av Djurgårdens attraktioner. Det går 
också bra att köpa en enkelbiljett till Djurgården.

Varför sjönk Vasa?
Hur mycket av Vasa är original? Vad berättar 
Vasas 700 skulpturer? Hur mår Vasa idag?

Finn svaren och mycket mer i Vasamuseet 
– Skandinaviens mest besökta museum. Gui-
dade visningar och filmen om Vasa på flera 
språk varje dag. 

Det finns även en dramatisera d visning i 
mp3-format att ladda ner på vasamuseet.se. 
Vad hände när hon låg på havets botten? 
Vad hände när hon togs upp? Vad väntar i 
framtiden? Vad säger forskarna?

Junibacken  
– sagolekhuset  
på Djurgården 
Kom och upplev en magisk dag i vårt sa-
golika hus. I centrum står Sagotåget och 
Astrid Lindgrens fantastiska sagor, men 
du får även träffa många andra berömda 
figurer som t ex Alfons Åberg, Mumin och 
många fler. 

Här får sagans figurer liv, man får leka 
och stoja, mysa och rysa, upptäcka och 
lära, och se barnteater – varje dag visar vi 
hela fem teaterföreställningar! 

Vägbeskrivning: Buss 44, 47 eller färja från Nybroplan eller Slussen Telefon: 08-442 80 00 www.skansen.se

www.vasamuseet.seVill du veta mer? Gröna Lunds Tivoli har öppet 24 april–19 sept 2010 Adress: Lilla Allmänna Gränd 9 
Telefon: 08-587 501 00 Hemsida: www.gronalund.com

www.stockholmsightseeing.com Dagliga avgångar från Nybroplan 30 april – 26 september

Buss 44, 47 eller Djurgårdsfärjan www.aquaria.se  08-6609089

Med numera sex berg- och dalbanor finns det en för varje åldersgrupp 
och modighetsgrad. Klassiker som Lustiga Huset, Kärlekstunneln och 
Spökhuset samsas med Insane, Jetline, Vilda Musen, och en mängd 
andra attraktioner för både små och stora gäster.

Sommaren på Gröna Lunds Tivoli 
är fylld av populära artister, dans-
band, barnunderhållning, 5-kamp, 
lotterier och inte minst 32 spän-
nande attraktioner. Årets nyhet är en stor 
berg- och dalbana för de allra minsta barnen; 
Tuff-Tuff Tåget!

Välkommen till Stockholms 
roligaste plats  
– Gröna Lund!

Cirkus – www.cirkus.se
Parkteatern – www.stadsteatern.stockholm.se
Handarbetets Vänner – www.hv-atelje.com
Rosendals Trädgård – www.rosendalstradgard.se
Rosendals Slott – www.kungahuset.se

Wärdshuset Ulla Winbladh – www.ullawinbladh.se
Liljevalchs Konsthall – www.liljevalchs.com
Gröna Lunds Tivoli – www. gronalund.se
Nordiska Museet – www.nordiskamuseet.se
Djurgårdsbrons sjöcafé – www.alltomstockholm.se

Prins Eugens Waldemarsudde – www.waldemarsudde.se
Kungliga Djurgårdens Förvaltning – www.kungahuset.se
Wasahamnen – www.wasahamnen.se
Så här kommer du lättast till Djurgården:
• Färja går från Nybroplan och Slussen

Vill du veta mer? Junibacken har öppet året runt.  Telefon: 08-587 230 00
Hemsida: www.junibacken.se

Tel 08-517 343 14, Fax 08-517 343 88, E-post hasselbacken@scandichotels.com 
www.scandichotels.se/hasselbacken

• Djurgårdsfärjan går året runt från Slussen
• Museispårvägen går från Norrmalmstorg, www.ss.se
• Med buss åker du linje 44 från T-bana Karlaplan eller 
 linje 47 från City/T-Centralen
 Välkommen till Kioskerna på Djurgårdsslätten

Djurgården
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Gästrikland

Wij
trädGårdar

 mackmyra
svensk 
Whisky

älvkarleby höGbo bruk sveriGes 
fänGelse-

museum

sveriGes 
järnväGsmuseum

love.ockelbo.se

Du är bjuden på bröllop!
sagorna firas bröllopen alltid i dagarna tre.  
Vår kärlekssaga sträcker sig över hela sommaren 
men kulminerar den 19 juni med en stor bröllops- 

picknick på Wij Trädgårdar i Ockelbo när ortens 
son Daniel Westling gifter sig. Dit är du självklart 
välkommen, precis så sommarvackert bröllopsklädd 
som du själv önskar. Kanske sår då också kärleken 
till det omgivande landskapet, till människorna och 
besöksmålen i Gästrikland ett frö hos dig! 

Förälska dig i  Wij Trädgårdar, aporna på Furuvik, 
whiskyn på Mackmyra, loken på Sveriges Järnvägs-
museum eller folklivet på Högbo bruk. Känn lusten 
spira vid toppen av Kungsbergets pister eller vid  
stranden av Älvkarlebys forsar. Låt dig fängslas av 
Sveriges Fängelsemuseum. 

Välkommen till dina kära vänner  
– Ockelbo med grannar!

kunGsberGet  

furuvik

STOCkHOLM

Ulriksdals slott

Gör en tidsresa till det kungliga barock- 
 slottet vid Edsvikens strand och Sveriges 
modernaste 1600-tals slott.

Här finns rum med inredningar från 1800-talets barock-
pastischer blandade med rum präglade av 1920-talets 
funktionella inredning. Omtalat är det Stora Vardags rum-
met som var stockholmarnas bröllopsgåva till kronprins-
paret Gustaf Adolf och Louise, inrett av Carl Malmsten.

Slottsparken
Även Orangeriet i slottsparken bjuder på en annorlunda 
upplevelse. Här ses Nationalmuseums samling av svensk 
skulptur av bland andra Carl Milles och Johan Tobias  Sergel, 
i en miljö med tidstypiska och väldoftande orangeriväxter. 

VILL dU VETA MER?
ÖPPETTIDER
Juni–14 september: tis-sön; slottet visas kl. 12, 13, 14 och 15, 
egen rundvandring i Orangeriemuseet kl. 12–16
Telefon: 08-402 61 30 
Hemsida: www.kungahuset.se

Med en promenad i slottsparken följer du historiens 
 parkideal, från barockens strikta symmetri framför slottet 
till den engelska parkens fria och romantiska stil vid 
 Igelbäcken. 

I parken ser du Slottskapellet och Confidencen, Sveriges 
äldsta slottsteater.

Vid Ulriksdal finns Slottscaféet där du äter en god lunch, 
fikar eller köper en picknick att ta med ut i parken.

Sommartider
I sommar är det bröllopsyra i hela Stockholm och så även 
på Ulriksdal. På slottet visas en mindre utställning där 
 Bernadotternas tronföljarbröllop presenteras i ord och  
bild, och i slottsbutiken finns den officiella bröllopsserien 
till  försäljning. 

Ulriksdals slott är öppet under sommarmånaderna. Se  
tider i info-rutan.
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DALARNA

DALARNA

Fyra leoparder och tio dussin strutsar 
– vilken rövarhistoria

I Dalarna möts gamla traditioner 
och nya, vilda idéer. Det ger en här-
lig blandning av välbeprövade recept 
och kreativa utmaningar; Skinnarspel, 
konsthantverk, strutsuppfödning och 
inomhussurfing är exempel på upple-
velser det varierande och utmanande 
landskapet har att erbjuda. Så det är 
inte för inte som Dalarna är ett av lan-
dets mest populära turistmål – oavsett 
om du reser som barnfamilj eller i säll-
skap med vuxna.

VILL dU VETA MER?
Kontakta Turistinformation Dalarna:
Telefon: 023-640 04
E-post: turistinformation@dalarna.se
Hemsida: www.dalarna.se/turism

Även 2010 bjuder Orsa Björnpark på en uppseende-
väckande nyhet då förra årets storsatsning på isbjörnar 
följs upp med Europas största leopardanläggning, Leopard 
Center. Här kommer ni att få stifta bekantskap med de 
vackra, ståtliga och de utrotningshotade persiska 
leoparderna. Invigning sker den 22 juni. 

Strutsar som hänför både barn och vuxna
En annan form av vilt hittas hos Sahlins Struts i Borlänge. 
Här nappar de flera hundra stolta och nyfikna strutsarna 
tag i allt de kommer åt. Dessutom kan du provsmaka 
delikatesser på gårdens café och handla prylar i butiken, 

matvaror och produkter med råvaror från strutsen som 
utgångspunkt.

Från jazz till rock´n roll
I slutet av augusti sätts hela Tällberg i gungning när några 
av Sveriges främsta jazzartister framträder under bar 
himmel, med den storslagna utsikten som fond.

Som sig bör har Dalarna mycket mer musik att erbjuda. 
Dalhalla, Sveriges mest annorlunda konsertarena, erbjuder 
musikaliska upplevelser för de flesta smaker. Något som 
kan passa hela familjen är musikaläventyret Karl-Anton och 
Piraterna, en riktigt spännande sjörövarhistoria.

Eller vad sägs om Musik vid Siljan som funnits i över 40 år, 
Peace & Love-festival när sommaren är som varmast och 
Rockstad Falun. Dalarna är musik, riktigt bra musik.

Textil, färg och sten
Dalarna förknippas starkt med konst. Carl och Karin 
Larsson är tillsammans med Anders Zorn några av de mest 
kända konstnärerna och förtjänar alltid ett besök. På Carl-
Larsson gården med konsthallen Kvarnen presenteras 
textilutställningen Samlade Sekunder, hur tiden kan bli 
högaktuell och helt utan betydelse på en och samma gång 
när lusten och ivern griper tag. I sommar kan länet 
dessutom locka med Avesta Art, årets konsthändelse i 
Verkets suggestiva miljö. Här skapas rum för alla sinnen av 
både nationella och internationell konstnärer med 
Rendevouz som tema.
Låt dig svepas med i färger, toner och ljus som för alltid 
kommer att leva kvar i ditt sinne. Varmt välkommen till 
Dalarna i sommar!

Idre bjuder på äventyr för hela familjen

Vita forsar för rafting, kalfjäll för vandring och Sveriges högsta vattenfall. Det är 
svårt att sammanfatta området runt Idre sommartid eftersom det innehåller så 
mycket. Det fina boendet och det faktum att både barn och vuxna hittar äventyr 
är det som sticker ut.

Till Idreområdet hör Särna med Sveriges högsta vattenfall 
Njupeskär i söder till Grövelsjön med Dalarnas högsta berg 
Storvätteshågna i norr. Mitt emellan ligger samlingspunkten 
Idre med Idre Fjäll som det stora navet med boende och 
aktiviteter för hela familjen. 

Boende i både slott och koja
Möjligheterna att hitta just vår koja känns oändliga när jag 
tittar bland boendet på Idre Fjäll. Allt från timmerstugor för 
sex personer till stugor för upp till 30 personer. Varför tog 
jag inte med mig våra goda vänner upp? Gott om utrymme 
i alla ära men utsikten mot Norge från fjällets sydsluttning 
är imponerande. 

Skidåkerskan Pernilla Wiberg har också sitt eget hotell 
här. Trots att hennes hemmabacke ligger i Norrköping har 
hon byggt hotell i Idre. Hotellet ligger också, precis som det 
mesta boendet på sydsluttningen av fjället. Den största 

VILL dU VETA MER?
Idre by ligger 15 mil från Mora längs med riksväg 70.
På sommaren finns det flera hundra aktiviteter i området 
där många passar bra för den aktiva familjen. 
Idre kommuns turistwebb: www.idre.se
Idre Fjälls webbplats: www.idrefjall.se 

fördelen med att bo på hotellet är loungen med brasan 
som är en perfekt plats att avsluta dagen om du har blivit 
blöt. Mer om att bli blöt senare. En annan mysig plats är 
relaxen med ång- och torrbastu och en avsvalkande 
kallpool på 17 grader. 

Blöta äventyr
Vi börjar veckan på hästryggen tillsammans med Östen 
som basar i stallet. Östen är som hämtad ur en vilda 
västern-film och vi känner oss trygga när vi rider 
tillsammans med honom över myren, genom skogen ner 
mot Burusjön. När vi kommer fram till den avlånga sjön 
Burusjön ska vi bada tillsammans med hästarna. Vi klär om 
både oss själva och hästarna och ger oss ut i vattnet, vilken 
upplevelse! 

Dag två börjar med att vi packar in oss i bilen med 
vandringsskor på fötterna. Vi ställer in GPS-en och styr mot 

Njupeskär. Det här har vi hört talas om. Sveriges högsta 
vattenfall håller vad det lovar. Efter en lätt vandring genom 
olika fjällmiljöer på 2 km kommer vi fram till fallet. Vattnet 
faller nästan 100 m och går du för nära blir du garanterat 
blöt. Missa inte naturrummet och caféet efter turen.

Från en blöt aktivitet till en annan.Vi gör oss redo för en 
forsränningstur i Trysilälven på andra sidan landsgränsen. 
Vi samlas mitt i Idre by där vi får säkerhetsgenomgång och 
utrustning från Nordäventyrs guider.  Jag inser att det inte 
är en barnlek att ge sig ut på en forsande älv och det här 
är inget för den vattenrädde. Med våtdräkt, hjälm, flytväst 
och paddel i handen kämpar vi oss genom forsen. Skummet 
yr på forsens vågade vågade våg. Efter att vi passerat forsar 
som enligt guiden kallas ”Skrivmaskinen” och 
”Älvbrohålet” lugnar vattnet ner sig och vi parkerar 
flottarna på stranden intill en kåta. I kåtan brinner elden 
och den varma maten hjälper till att värma oss inifrån.

Något utöver det vanliga
Under vår vecka i Idre lyckades vi hitta något för hela 
familjen. Spännande utflykter och aktiviteter på hög nivå 
som höghöjdsbanan och klätterväggen eller betydligt mer 

jordnära som turen från Grövelsjöns Fjällstation. Magen får 
också sin beskärda del av upplevelser. Goda matmöjligheter 
finns från Särna upp till Grövelsjön. Missa inte PW Kök & 
Bar på Idre Fjäll, den samiska restaurangen Njalla i Idre by 
och Grövelsjöns Fjällstation med sin KRAV-märkta 
restaurang som sticker ut ur mängden.

Foto: Idre Fjäll



Vi ses i 
sommar!
Välkommen till ca 
200 vandrarhem 
från Björkliden i 

norr till Ystad 
i söder.

www.svif.se

Hämta 
vår katalog 

på närmaste 
turistbyrå!

Bo 3 nätter
betala för 2

 
 Dubbelrum från 530 SEK       22 juni - 24 augusti  

www.bestwestern.se - 020 792 752

Hotellpaket  
för alla smaker!
-  Spa & Lyx 
-  Golf på 105 banor
-  Kolmården
-  Astrid Lindgrens
   Värld mm.

Weekendpaket
från 398 kr

Sightseeing
från 180 kr

Bed and breakfast 
från 163 kr



Välkommen till 
Folkpools värld
I över 40 år har vi gett det svenska folket badglädje. Med tiden
har vi blivit Sveriges största leverantör av både pooler och spabad.
I våra badbutiker över hela landet hittar du allt du behöver för att
din pooldröm ska bli sann. Med oss simmar du lugnt från morgon
till kvällsdopp och från maj till september.

har vi blivit Sveriges största leverantör av både pooler och spabad.
I våra badbutiker över hela landet hittar du allt du behöver för att
din pooldröm ska bli sann. Med oss simmar du lugnt från morgon

Skaff a 
ett resmål 

för livet
BESTÄLL KATALOGEN 

PÅ FOLKPOOL.SE

PRISGARANTI

   Planera för s
ommaren redan nu!360°

panoramavisning

på alla våra modeller

www.adria.se

ALPINA husvagnar, POLARIS och MATRIX husbilar, helt nya eleganta modellserier från ADRIA!

Med 2010-talets fräschaste design, praktiska detaljer och generösa planlösningar vågar vi 

lova en skön avkoppling på semestern, året om, för hela familjen. 

Se våra andra favoriter www.adria.se eller besök närmaste återförsäljare. 

HUSVAGNAR: ALPINA – CLASSICA – ADORA – ADIVA – ALTEA och lilla ACTION 

HUSBILAR: POLARIS – VISION – MATRIX – CORAL – CORAL SUPREME 

– COMPACT – SPORT – VAN och härliga SUN LIVING

living in motion

  Nytt från ADRIA: ALPINA – POLARIS – MATRIX 

www.adria.se

ALVESTA/VÄXJÖ  Alvesta Husvagn & Fritid  0472-47500 
ARVIDSJAUR   Traktor & Husvagnsservice  0960-10733 
BJUV Widlunds Husvagnar 042-83080 
BJÄSTA Bjästa Bilservice AB  0660-299550
BOLLNÄS    Nibo Caravan AB  0278-17290  
ENKÖPING    Henrikssons Husvagnar  0171-447000  
ESKILSTUNA    Caravan i Eskilstuna  016-344080 
FALKENBERG   FJ’s Husvagnscenter  0346-714450 
GENEVAD  Zäta Caravan AB  0430-795 70 
GÄVLE /VALBO   Caravan & Marine  026-133040  
GÖTEBORG    Tagene Fritidscenter  031-570060 
HANINGE    Caravanhallen i Haninge  08-7413100  
KALMAR*   Kalmar Husvagn & Fritid   0480-88944 
KARLSKRONA    Ohlins Husvagnar  0455-23540  
KIL    Lennemyr i Kil AB  0554-12000  
KIRUNA    Polarmaskin AB  0980-808 00 
KRISTINEHAMN  Nordic Husbilar  0550-83434 
LANDVETTER Josefssons Husvagnar AB 031-917580 
LANDVETTER*   Josefssons Husbilar AB   031-919494
LUDVIKA    Kurts Husvagnar AB  0240-30500
LULEÅ    Husvagnsimport i Luleå  0920-253090  
MANTORP    Östgöta Camping Mantorp  0142-21730
MÖNSTERÅS   M-Fritid  0499-10610 
PITEÅ*   Camp4you AB   0911-230223
PITEÅ    Husvagnsimport i Piteå  0911-91130
SOLLEBRUNN    Fribo AB  0322-40170  
STENSTORP    JH. Erikssons Husvagnar  0500-457030
SUNDSVALL   Åströms AB 060-12 38 08  
SVEDALA  Skånecamp  040-292912
SÖDERTÄLJE    Caravanhallen AB  08-55099001 
TENHULT Öggestorp Caravan AB 036-97000
TROLLHÄTTAN    Fritidscenter i Trollhättan  0520-10118  
ULRICEHAMN    GH Husvagnar  0321-154 45 
UMEÅ   Caravan Center i Umeå  090-188440  
UPPL. VÄSBY    Caravanhallen i Uppl. Väsby  08-59089100 
UPPL. VÄSBY*  Mälarcamp  08-59114840
UPPSALA* Upplands Bilforum 018-131310 
VALBO   Caravan & Marine 026-133040
VINSLÖV   Vinslövs Fritidscenter  044-84191 
VISBY   Bilcompaniet   0498-247755
VÄSTERÅS    M & M Caravane AB  021-132061
ÅHUS    Åhus Husvagnsexpo  044-248170
ÖREBRO Nerikes Camp AB  019-272515
ÖRKELLJUNGA*   Bengt i Örkelljunga   0435-55500  
ÖSTERSUND    Molunds Fritid  063-80041

*Endast husbilar

ADORA

POLARIS

ALPINA MATRIX


