Favorit i repris!
Då var det dags igen! Vår årliga Tumbo Mässa står för dörren och visst undrar vi; kommer det
lika många besökare i år igen? Förra årets mässrekord på 3000 personer slogs med råge i
höstas under vår invigning.

De första flyttfåglarna återvänder i helgen! De kan skådas i Tumbo mellan klockan 10-15
under lördag och söndag. Då har Tumbo Husvagnar sin årliga Tumbomässa som lockar
övervintrare från när och fjärran. Inte minst resenärer på hemväg från sin övervintring på
varmare breddgrader som Portugal, Spanien och det nya trendiga resmålet Marocko. Även en
del vintercampare på väg till härliga vårvintern i fjällen brukar synas till. Är du riktigt vaken
och har lite tur kan du se en och annan sällsynt skåning som förirrat sig upp till Svealand för
att göra årets superfynd. Eller en rar norrlänning som längtar efter sommaren men får nöja sig
med den tidiga vårsolen som brukar vara mässan trogen. Här samlas man i klungor och umgås
och trivs kring borden med en korv i handen eller en mumsmums i munnen. Samtal om "Vart
är vi på väg" och "En plats i solen" hör man ofta besökarna emellan. Och då pratar man inte
om Kristian Luuks "På spåret" eller Kanal 8:s populära engelska tv-program utan här är det
IRL (In Real Life). På riktigt! Vi reser: vart vi vill, när vi vill och med vilka vi vill. Eller
ibland helst själva förstås. Vi reser med barnbarnen (eller lika gärna utan barnbarnen om du är
40-talist och behöver ”egentid” som nybliven pensionär).
En sak är i alla fall säker; i år reser vi! Mer än någonsin faktiskt. Och det är inte längre
Egypten, Turkiet eller ens The Great America som lockar. I år reser vi runt i Sverige och
upptäcker vårt fantastiska och vackra land. Och det gör vi tillsammans med tyskar och

holländare och andra landsmän som har lärt sig allt om den svenska allemansrätten och därför
älskar att åka hit och semestra. De som vi uppskattar friheten och närheten till natur och
vatten. Vandra, cykla, fiska. Storstad, liten by, Nordkap eller Österlen. Ditt val, alla dagar!
Camping när det är som bäst!!

Så; vart är Du på väg?
På lördag och söndag den 11-12 mars är du i alla fall välkommen till Tumbo och uppleva
förväntningarna som ligger i luften inför kommande campingsäsong!

För en gångs skull behöver vi inte bry oss om vädret! Med våra 7500 m2 har vi tillräckligt
utrymme inomhus oavsett väder. (Bilden är från vår invigningshelg i september, se bilaga 2).

Varmt välkommen!!

Bilaga 1

Fakta om oss
Välkommen till Tumbo Husvagnar som ligger i Södermanland mellan Eskilstuna och
Västerås.
Vi är ett av vår bransch äldsta företag och etablerades redan 1965.
Företaget finns sedan hösten 2016 i en helt nybyggd anläggning längs E20 vid
Gröndalrondellen i Tumbo, 6 km från Kvicksund. Tumbo Husvagnar erbjuder husbilar av
märkena Dethleffs, Bürstner, Rapido, Sunlight och husvagnar från Hobby. Plåtisar från
Roadcar, Dreamer, Bürstner och Rapido.
Vi har alltid stor sortering av nya och begagnade husvagnar och husbilar och vår
tillbehörsbutik är en av de största i Sverige.
Vi har även en stor serviceverkstad där vi utför reparationer och service på husvagnar och
husbilar.
Totalt är vi ca 40 personer som arbetar året om för att serva och vårda våra kunder. Under
högsäsong är vi ytterligare några personer.

Bilaga 2

Våra erbjudanden!
I helgen är det många som trotsar den långa kön för en flaska toalettkem till ett pris som kan
göra vem som helst nödig. Och årets campingstolar till 50% kommer bli en riktig
kioskvältare, det lovar vi! Ett Standby-tält för 50.000:- med 15% rabatt till långliggarna
kommer också locka de som vill spara flera sköna tusenlappar.

