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Ny ställplats för husbilssemestrare
Gislaveds kommun har fått en ny ställplats för semestrande husbilsägare. Vid marknadsplatsen i
Gislaved har tekniska kontoret gjort i ordning en del av området som kommer hålla öppet året
runt.
- Det känns jätteroligt att vi fått till det här. Det är viktigt att vi erbjuder våra turister en bra och
naturlig plats att kunna övernatta på även i kommunens centralort, säger Peter Petersson som är
turismstrateg i Gislaveds kommun.
Personal på tekniska kontoret har grusat upp området så det är jämt, man har installerat en toalett med varmt vatten och området där man får stå är ingärdat. Man kommer också sköta tillsynen
och hålla rent på området.

På prov första året

Platsen öppnar upp onsdagen den 11 juli och är på prov under det första året. Under detta år är
det också enbart husbilar som får ställa sig där. Om ett år ska en utvärdering göras i syfte att se
om man ska fortsätta. Om det blir så kommer man samtidigt se över vilka typer av andra faciliteter
som behövs i området, som exempelvis vatten, el och tömning av tankar.

Gratis - bara åka dit och ställa sig

Vill man ställa sin husbil i området, behöver man inte be om lov eller anmäla sin närvaro. Det är
bara att åka dit och ta en plats, och det kommer inte heller kosta något under det första året.
Totalt räknar man med i nuläget att mellan 10 och 15 husbilar får plats samtidigt.

Om husbilssemestrare

Husbilsmarknaden i hela Europa växer sig allt större. Bara i Sverige finns det idag närmare 60 000
husbilar och i Europa närmare 1,5 miljoner husbilar, enligt Sveriges Camping- och stugföretagares
riksförbund, SCR. Ställplatsen i Gislaved är ett sätt att möta husbilssemestrarnas önskemål om
ställplatser utanför de mer traditionella campingplatserna.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om själva ställplatsen för husbilar i Gislaved kan du kontakta
Kjell-Ove Willstrand, gatuchef, på telefon: 0371-812 14.
För turismfrågor kan du kontakta Peter Petersson, turismstrateg på telefon: 0371811 83.

