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Campingvogn: Fra lekker luksus til rimelig oppussing

Appellerer til
Stoltenberg
NBBL og OBOS mener
Finanstilsynets forslag
om å øke krav til egenkapital vil ramme de mest
vanskeligstilte.

KLASSE: Mange ønsker seg luksus á la campingvognen Fendt Brilliant 650 TF til 385 000 kroner. – Veldig fin, synes Kjell Haugland (t.h.)
FOTO: NIKITA SOLENOV
og Håkon Lie. 

BILLIG ELLER
DYRT PÅ VEIEN
Enten du har mye
eller lite penger å
spandere på campingvogn, er det
mulig å gjøre den
trivelig.

campingvogn. Han kjøpte sin første campingvogn i 1975.
Den står fast parkert på en
campingplass og benyttes flittig.
Likevel benyttet han sjansen til å
kikke litt på de nyeste modellene
som sto parkert på Caravan- og
Bobilmessen i Vestlandshallen
tidligere i oktober.

– Vakker

ÅSANE
Ina Linn Olsvoll
ina.olsvoll@ba.no
BA ble med campingveteran Kjell
Haugland inn i en flett ny Fendt
Brilliant 650 TF for å finne ut hva
som er viktig når man skal kjøpe

Sammen med kameraten Håkon
Lie prøvesitter han skinnsalongen
med justerbare nakkestøtter.
– Denne er veldig fin. Upper
class, konkluderer Kjell.
Mørkt tre, lys tekstil og flotte
detaljer er gjennomgående i
Fendt-vognen.
Nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å pusse opp

FØR: Slik så campingvognen ut før interiørstylist Turid Wiggen gikk
FOTO: ESPEN GRØNLI/IFI.NO
løs på den. 

boligen sin. For dem som ikke
har 385 000 kroner til å kjøpe en
tysk luksusvogn, kan det være et
alternativ å pusse opp den man
allerede har.

Oppussing

Norsk Caravan Club får rundt 40
henvendelser i året om ombygging og oppussing av vogner.
– Det er helt kurant å male vegger, for eksempel, tipser fagsjef
Atle Hofseth.
Andre enkle grep for å gjøre
campingopplevelsen triveligere
kan være å skifte trekk på sittegruppen, legge nytt gulv eller
friske opp med nye gardiner.
Hofseth anbefaler ikke hvem
som helst å sette i gang med å
rive interiøret, fordi innsiden av

en campingvogn gjerne er limt
sammen.
Hvis man river innsiden for å
bygge opp igjen, er det viktig at
man vet hva man gjør.
– Hvis den skal på veien, er det
viktig at man ikke går på akkord
med sikkerheten. I campingvogner er det også viktig med lufting
og riktig hånderting av gassbeholdere, sier Hofseth.

Fornøyd dame

Den erfarne camperen Kjell Haugland holder verken frem utseende
eller ekstrautstyr når han skal fortelle hva som er det viktigste med
en campingvogn.
– Nei, det er at hun du bor med
er fornøyd, det, svarer han og
drar på smilebåndet.

ETTER: Slik så campingvognen fra 1989 ut etter en omgang maling,
nye gardiner, laminat på bord og kjøkkenbenker og nye møbelFOTO: ESPEN GRØNLI/IFI.NO
trekk. 

Heller enn å dempe boligprisene, slik hensikten med forslaget om å øke egenkapitalkravet
fra ti til 15 prosent, er NBBL og
OBOS redd for at det vil bremse boligbyggingen og gjøre inngangsporten til boligmarkedet
trangere for de mest vanskeligstilte, skriver NBBL på sine
nettsider.
Dette skriver de i et brev til
statsminister Jens Stoltenberg.
De to aktørene på boligmarkedet mener årsaken til
boligprisveksten ikke først og
fremst er lett tilgang på kreditt, men manglende boligbygging og økte kostnader som
følge av flere offentlige krav.
NBBL og OBOS påpeker
at viktige aktører innenfor
boligsektoren, som NBBL,
boligbyggelag, boligbyggere,
byggenæringen og eiendomsmeglere, er ikke er spurt om å
uttale seg om forslaget.
De avslutter brevet med å be
statsminister Jens Stoltenberg
om å stanse forslaget.

BILLIGERE: For dem med
høyest nettleie.

Vil doble
strømtilskudd
Regjeringen vil doble
tilskuddet til utjevning
av nettleien neste år.

I statsbudsjettet for neste år
foreslår de å doble tilskuddet
fra 60 til 120 millioner kroner,
skriver Huseiernes landsforbund på sine nettsider.
Utjevningsordningen innebærer at nettselskapene reduserer nettleien i områder av
landet med høyest nettkostnader. Ordningen administreres
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og finansieres over statsbudsjettet.
Regjeringen foreslår samtidig å justere fordelingskriteriene for tilskuddet for å gjøre
ordningen mer målrettet og
få til enda større utjevning av
nettleien. Fra 2012 vil selskapene med de høyeste kostnadene motta 3/4 av differansen
mellom egne kostnader og en
terskelverdi for støtte, istedenfor 2/3 som tidligere.
Foreløpige beregninger viser at så mange som 120 000
kunder i distribusjonsnettet
vil få redusert nettleie i 2012,
blant annet i Hordaland, Buskerud, Finnmark, Møre og
Romsdal og Nordland.

