Lödde Husvagnar växlar för framtiden
2014 års Årets Företagare heter Lödde husvagnar och finns på Center Syd-området i Löddeköpinge.
Där trivs man bra och tar aktiv del
i företagandet, bland annat genom
att vara representerad i styrelsen
Handelsplats Center Syd Ekonomisk Förening.
Siw och Bengt Jacobsson har drivit
företaget i närmare 35 år och de
har nu så smått börjat förbereda för
nästa generation att ta över familjeföretaget. Dottern Emma, 29, och
sonen Victor 30 är de som en gång
ska ta företaget vidare in i framtiden
och de har redan sedan ett par år
tillbaka har börjat skola in sig. I dag
är de båda delägare och i allra högsta grad med och leder företaget.
Kompletterar varandra
Lödde Husvagnar jobbar även med

husbilar och de märken som finns
i huset är företrädesvis Polar, Knaus
och Weinsberg på vagnsidan och
när det gäller husbilar Knaus, Solifer
och Weinsberg. Till detta säljer man
också kringutrustning som förtält,
gasol, stolar, bord och annat.
Dottern Emma är den som tagit
mer ansvar för försäljningen och
kommer ansvara för den i framtiden medan Victor tar hand om
verkstad och service. Det är en del
av verksamheten som vuxit de
senaste åren i samband med att
med att man öppnat upp för
service på själva bilen och inte bara
boendedelen.
- Både jag och Victor har väl vuxit
sakta men säkert in i familjeföre-

taget och det har känts väldigt
naturligt att gå vidare här. Vi är ett
tajt gäng och vi jobbar riktigt bra
ihop, men det tar ju ett tag att sätta
sig in i alla delar av företaget, säger
Emma.
Husbil ökar
Under de nu snart 35 år som Siw
och Bengt Jacobsson drivit företaget har man hunnit bygga upp
en bra kundkrets och många är
stammisar som kommer tillbaka
och byter lite då och då.
- Vissa dyker upp sådär med 3-4
års intervaller och vi har ju även en
begagnatverksamhet så det kommer en del inbyten och det är bra
för alla. Husbilssidan har ökat rejält
de senaste åren och det tror jag

har att göra med att vi helt enkelt
föredrar att enkelt kunna röra oss
och uppleva nya saker istället för att
ligga stilla på samma ställe en
längre tid. Sedan har ju Europa

blivit mer tillgängligt och möjligt
att köra i samtidigt som antalet
ställplatser för bilarna ökat avsevärt vilket talar mycket för husbilen,
säger Siw.

