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gylne tiDer: Det er gode tider for Lars Ludvigsen, Liv Antonie Ludvigsen og selger Christian Skogen (f.v.) ved Heistad Bil & Caravan i

Heistaddalen.

lager show: Hans
Martin Eriksen står for
underholdningen.

Årsmøte
for seniorer
på heistad
Heistad og omegns pensjonistforening inviterer i kveld sine
medlemmer til årsmøte. Møtet
finner sted på Heistad
eldresenter.
– Hans Martin Eriksen står
for underholdningen. Både
gamle og nye medlemmer er
hjertelig velkommen, melder
foreningen.

står opp tidlig
for morgenbønn
Tirsdag morgen arrangeres det
morgenbønn for Heistads
morgenfugler.
– Er du tidlig oppe? Da er du
velkommen til morgenbønn på
Betel Heistad, meldes det.
Morgenbønn holdes tirsdag
og torsdag, og har en varighet
på to timer.

norcem
støtter brevik
musikkorps
Norcem har sagt seg villig til å
sponse Brevik musikkorps
oppsetning, «Highlights fra
Chess».
– Dette er vi svært fornøyd
med. Særlig med tanke på at
Norcem har et eget korps de
bruker sponsorpenger på,
skriver musikkorpset på
Facebook.
Brevik musikkorps ønsker
ikke å kommentere overfor
Breviksposten hvor mange
kroner det er snakk om.

slår alle
bobilrekorder
I 2015 hadde Heistad
Bil & Caravan sin
beste omsetning
noensinne.
Filip Wennerød
Over hele landet har caravanbransjen meldt om betydelig
økning i salget. På landsbasis
økte salget av nye bobiler med
10 prosent. Salget av campingvogn økte med 6 prosent. På
Heistad har det gått enda bedre. I fjor omsatte den 30 år gamle bedriften for over 80 millioner kroner. En økning på nesten 50 prosent, sammenliknet
med 2014,
– I fjor slo vi alle rekorder,
forteller butikksjef Liv Antonie
Ludvigsen.

Totalt 11 personer er i dag ansatt ved bobilbutikken i Heistaddalen. Ludvigsen krediterer rekorden til gode selgere.
– Men også gode produkter,
sier hun, og nevner Hymer i
samme åndedrag.
– Hymer er uten tvil de modellene vi selger mest av. Bilene
og vognene fra Adria havner på
en god 2. plass.
I dag må campinginteresserte
belage seg på å punge ut med
minst 200.000 kroner for en
komplett vogn. Daglig leder,
Lars Ludvigsen, kan fortelle at
flere og flere unge familier er på
jakt etter å kjøpe campingvogn.
– Men også på bobil ser vi at
aldersgrensa synker. Det er ikke
lenger et kjøretøy kun for pensjonister.

– Dessuten er det flere og flere campingplasser som tilbyr
gode fasiliteter, med vann og
strøm. Det gjør at flere unge
velger denne formen for ferie,
sier Liv.
Den gjennomsnittlige kjøperen er etablerte personer, med
kontroll på egen økonomi.
– For 2–3 år siden merket vi at
flere og flere hytte- og båteiere
ønsket å prøve noe nytt. Da bytter de ut båten, med bobil.
I Telemark og nabofylkene er
det nok av campingplasser en
kan slå seg til ro på. Lars anslår
at man enkelt kan finne 10–12
plasser innenfor én times kjøretid i fylket.
– Men vi erfarer at fler og fler
reiser nedover i Europa med
bobil eller campingvogn, sier

Liv.
Heistad Bil & Caravan selger
både nye og brukte modeller.
Cirka 180–200 enheter er i sirkulasjon ved utsalget. På 100
nye biler, går det cirka 40 brukte biler og vogner.
– Vi tar inn mye innbytte.
Bruktsalget har gått veldig bra
siden 2010.
Oppsvinget ved Heistad Bil &
Caravan har ikke gått ned med
temperaturen på gradestokken
i år. I januar har de hatt en økning på 25 prosent, sammenliknet med januar 2015.
– Vi har ikke som mål å vokse
ut av himmelen. Vi satser bare
på å bli enda bedre på å tilfredsstille kundene våre.

best i landet på teltvogner
I fjor utmerket Heistad Bil
& Caravan seg som Norges
beste selgere av teltvognen Camp-let.
Filip Wennerød

filip.wennerod@pd.no
450 64 219

Camp-let, eller teltvogn, er et
noe mer beskjedent alternativ
sammenliknet med campingvogn og bobil. Men kan på
mange måter beskrives som
teltets Cadillac.
– Camp-let er et kompakt, sammenleggbart telt. Alt du trenger

å gjøre er å åpne lukket på vogna, så slår teltet seg opp automatisk, forteller Liv Antonie
Ludvigsen.

kompakt og enkelt
Lars Ludvigsen gir Breviksposten en rask omvisning i teltet,
som har et bruksareal på 20
kvadratmeter.
– Teltet inneholder to soverom og kjøkken.
– Om man synes det blir for
snaut, kan man utvide med et
ekstra fortelt.
Prislappen på drøyt 50.000

kroner gjør teltet til et alternativ for familier som er nysgjerrige på campinglivet.
– Vogna og teltet veier rundt
300 kilo. De fleste personbiler
klarer å trekke den lasta.

enerett
Hestad Bil & Caravan overtok
nylig agenturet på produktet i
Telemark. I fjor gikk de helt til
topps i en salgskonkurranse,
arrangert i Norge.
– Vi starta med satsingen på
denne i fjor, og solgte 18–20 enheter.

alternativ: Teltvogna
er et alternativ til bobil og
campingvogn.

