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torsdag 25. august 2011

BRUKTBILLISTE
MERKE

MODELL

ÅR

tema: trafikk

PRIS KM.STAND

29-100.000
HONDA

Civic sedan 1,4 is

1999

49.900,-

139.047

100-250.000
VOLVO

S80 2,4 S 170 hk. automat

1999

119.900,-

170.000

HONDA

HR-V Vtec 124 hk.

2001

129.900,-

141.783

BMW

3-serie 320 D Automat

2001

139.900,-

165.000

SEAT

Alhambra 4 hjulstrekk

2004

199.900,-

131.600

OPEL

Corsa 1.3 Cosmo

2011

234.900,-

BMW

1-serie 118D M-sport /navi/xenon

2006

239.000,-

85.768

OPEL

Meriva 1.3 Enjoy

2011

239.900,-

10

SAAB

9-3 1.8 Vector

2009

249.900,-

30.000

OPEL

Astra 1.3 Enjoy

2011

259.900,-

10

OPEL

Astra 1.6 Enjoy autoamt

2010

289.900,-

100

VOLVO

V50 D2 Limited Edition

2012

324.900,-

10

VOLVO

XC 70 2.40

2006

359.900,-

82.919

OPEL

Antara 4x4

2009

389.900,-

29.000

VOLVO

V60 Summum DrivE VOC / RTi

2012

419.900,-

10

VOLVO

V60 1.6 Summum DrivE VOC

2012

419.900,-

10

HONDA

Accord 2.0 Executive Navi

2011

429.900,-

1.600

VOLVO

V70 D2 Summum

2012

444.900,-

10

VOLVO

V60 Drive R-design

2012

449.000,-

10

OPEL

Insignia Edition 2,0 4x4,automat

2011

499.900,-

100

OPEL

Insignia 160hk 4x4 Cosmo Utstyrsbombe 2011

499.900,-

4.000

VOLVO

XC 60 Summum AWD 185 hk

2009

575.000,-

37.700

VOLVO

XC 60 Summum 163 Automat

2011

652.900,-

100

250.000-

Gleder oss: Lena Johansen og Bent Jakobsen gleder seg til å få campingvognen på plass på Hovden og ta
fatt på livet som campere.
Foto: Ida Elisabeth Pedersen
Målet er å flykte fra hverdagen
og kose seg på et fristed som
ikke er så langt unna.
- Grunnen til at vi har lyst på
campingvogn er for å kunne
flykte bort når man er lei av
arbeidslivet. Vi kommer til å la
vognen stå her, som en hytte,
sier Bent.

Vil kjøpe
Det var i påsken de bestemte seg
for å forsøke å få plass på Hovden. Det gikk fortere enn de
hadde forventet.
- Når vi var her i påsken og så
den roen som var her, ville vi
også ha det. Men da vi bestemte
oss var det ikke plasser til salgs,
så vi har fått en plass å leie frem
til 1. juni neste år, forteller
Bent.
Men de står øverst på listen,
så når noe dukker opp er paret
de første som får tilbud om å
kjøpe.
- Det er over 60 plasser på
Hovden, og da kan det fort bli
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noe ledig, sier han.

Vognjakten
Nå er de i full gang med jakten
på den perfekte campingvognen, noe som viser seg å være
litt vanskelig.
- Det har ikke vært snakk om
annet. Vi har sett på vogner
hver dag i ei uke, men vi finner
liksom ikke den som prisen
stemmer på og ser bra ut, sier
Lena som legger til at det er viktig å finne en vogn de kan trives
i, og ikke hoppe på det første og
beste.
- Nå er vi på det punktet at
når vognen kommer er alt på
plass, men det gjelder å ha is i
magen, sier Bent.
Dette er parets første vogn, og
ideene er allerede på plass.
- Vi har bestemt oss for at det
skal være en Hobby-vogn, og
Bent har sagt at det må være TV
med fotball, smiler Lena.
- TV er alfa omega. Det er liksom kosen på lørdagskvelden,

legger Bent til.
Ellers er det et par småting de
ser for seg. At vognen kan være
rundt seks meter, har komfyr
slik at de kan lage god mat og
kanskje et spikertelt om de får
fast plass.

Idyll
På Hovden føler paret at de får
litt av alt.
- Vi har halve slekta her og vi
har fått plass rett ved et godt
vennepar, så vi kan være sosial
eller trekke oss tilbake. Vi får
litt av begge verdener, sier han.
Nå er de spente på hvordan
campinglivet blir, selv om de
ikke vil betegne seg som typiske
campere.
- Vi gleder oss, og jeg håper
det blir slik vi har sett for oss. At
vi kan dra til Hovden for å koble
av når vi er ferdig på jobb om
lørdagene, avslutter Lena.
IDA ELISABETH PEDERSEN

Populært i Hadsel
Camping har mange
tilhengere i Hadsel,
og noen av dem
nyter godt av medlemskap i den lokale
caravanklubben.
Norsk Caravan Club avdeling
Hadsel har rundt 160 medlemmer, noe leder i klubben Rolf
Ivan Iversen er glad for.
- Det er veldig mange som

har caravan her, så det kunne
vært flere, sier han.
I Hadsel har medlemmene av
klubben mange fordeler, ikke
minst tilgangen til Hovden
camping.
- Hovden er veldig populær.
Vi har ventelister for å komme
inn der. Det er mange barnefamilier og totalt bort imot 30-40
unger der borte, sier Iversen og
forteller litt om hva Hovden
egentlig er.
- Hovden består av 66 andel-

stomter med avløp, og eget servicebygg. Vi har også noen
utleieplasser. Medlemmer i
klubben kan kjøpe en plass fra
8.000 til 10.000 kroner.
Caravan har vært populært i
Hadsel i mange år, og nå feirer
NCC avd. Hadsel jubileum.
- Klubben er 30 år i år, og
Hovden er 25 år. Vi skal ha en
markering på det i løpet av høsten, sier han.

