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Hobby har ett brett husvagns-

program och täcker genom sex 

olika modellserier allt från små 

resevagnar till de nästan 9 m 

långa husvagnarna i Premi-

um-serien.

Vi har tittat närmare på en 

av barnfamiljernas favoriter, 

Hobby 560 KMFe De Luxe.

Redan i höstas, långt innan 

andra än Folkhälsomyndighe-

ten tänkt tanken pandemi, kän-

de branschen av ett växande 

intresse för husvagnar. Det här 

har också synts i Caravan Clubs 

medlemsregister. Nu är det allt 

fler barnfamiljer som vill vara 

med i föreningen – och de flesta 

åker husvagn.

Speciell planlösning
Just den här modellen har en 

lite annorlunda planlösning, 

som kan vara väldigt tilltalande 

för en ung barnfamilj.

Längst bak finns barnens egen 

avdelning med en trevånings-

säng. 

En Hobby för 
barnfamiljer

TEXT OCH FOTO: HÅKAN JOHANSSON

Som en av de första stora tillverkarna av fritidsfordon startade tys-

ka Hobby sin tillverkning igen i mitten av april. Det finns gott om 

beställningar och innan corona-krisen drog igång låg försäljningen 

av nya husvagnar över 30 procent högre än samma tid i fjol.
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Tripp, trapp, trull… Tre våning-
ar säng – alla med mysbelys-

ning och egen utsikt.

Det finns gott om förvaringsutrymmen i väggskåpen i den 
främre delen av vagnen.

Även om köket är relativt litet 
finns det gott om plats för alla 

prylar i tre stora lådor.

Till vänster om entrén finns 
både klädkrokar på väggen 

och garderober.

#NYHETER
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I motsatt ände av vagnen har 

föräldrarna sin säng, en dubbel-

säng längs vänster långvägg. 

Det här ger sammanlagt fem 

fasta sovplatser och det behövs 

inget stök med att bädda ner 

sittgrupper inför varje kväll.

Extra sängplatser
Skulle det ändå behövas går det 

att fixa ett par extra övernatt-

ningsplatser i sittgruppen.

Den vanligaste planlösningen 

i moderna husvagnar är en 

sittgrupp längst fram, köket 

centralt placerat och långbäd-

dar alternativt någon form av 

dubbelsäng i den bakre delen.

Hobby 560 KMFe De Luxe 

bryter det mönstret. Vagnens 

mittdel består av en grund 

U-soffa längs vänster yttervägg. 

Mitt emot finns köket. Det 

finns helt klart fördelar med ett 

sådant arrangemang. Den som 

ansvarar för dagens matlagning 

kan väldigt enkelt vända sig 

om och ställa fram alla rätter på 

bordet. Det blir också lätt att be 

om hjälp med att till exempel 

hacka grönsaker eller vispa 

grädden till efterrätten.

Det finns två begränsningar. 

Dels den som gäller för alla 

U-soffor, att det är bökigt att ta 

sig ut för den som sitter längst 

in, dels att det kan bli lite trångt 

framför köksbänken om bordet 

står för långt ut.

Barnkammare
Samtidigt bidrar den här 

planlösningen mycket till just 

den här husvagnens speciella 

charm. Här har upp till tre barn 

sin egen vrå, med plats för både 

sig själva och sina favoritprylar. 

Dessutom har Hobbys kon-

SSS
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struktörer, som är erkänt duk-

tiga på design, skapat ett både 

trivsamt och snyggt utrymme 

för familjens minsta.

De två lägsta av våningssäng-

arna har egna, öppningsbara 

fönster. I överslafen saknas 

sidorutan, men i stället har den 

som ligger där tillgång till en 

taklucka, som nästan känns 

som om den hör till sängen.

När det blir sovdags för de 

yngsta kanske de vuxna vill 

stanna uppe ett tag till? Enkelt 

fixat! Det går att skilja av barn-

avdelningen med ett draperi.

Med fem i vagnen krävs det 

en hel del förvaringsutrymmen, 

inte minst för kläder. 

Förvaring
I anslutning till våningssängar-

na finns det två ganska rymliga 

garderober, men inga väggskåp.

I resten av vagnen är det däre-

mot ingen brist på skåp. Det är 

svårt att tro att det kan bli plats-

brist, speciellt som det går att 

stoppa undan mer skrymmande 

grejor både under sängen fram 

och sofforna i sittgruppen.

Det finns ytterligare en gar-

derob, framför köket på höger 

sida. Den nedre delen inrym-

mer dessutom värmepannan, 

en Alde 3020. 

Vattenburen värme
Hobby 560 KMFe De Luxe har 

vattenburen värme, till skillnad 

från en stor del av Hobbys pro-

duktion som säljs i övriga delar 

av Europa. Enligt säljarna på 

Tumbo Husvagnar & Husbilar, 

som visar vagnen, levereras 

nästan alla Hobby-vagnar de 

säljer i dag med Alde-värme. 

Sovavdelningen längst fram 

är ljus och ombonad tack vare 

färgsättning och två fönster, 

ett större till vänster och ett 

mindre längst fram. Båda går att 

öppna för att vädra när det blir 

FAKTA OM HOBBY 560 KMFE DE LUXE

Årsmodell 2020 

Pris 302 000 kr, visad vagn 349 000 kr  

Längd 7,51 m  |  Bredd 2,5 m  

Totalvikt 1 800 kg (höjbar till 2 200 kg)

Max last 240 kg (485 kg)  |  Husvagnen visad hos 

Tumbo Husvagnar & Husbilar

för varmt i vagnen. Längst fram 

till höger finns toa och dusch. 

Utanför hittar vi ett väl tilltaget 

handfat och stora speglar, som 

också bidrar till den luftiga 

känslan i utrymmet.

Både framför och bakom den 

stora U-soffan är det hyllplan 

direkt bakom ryggstöden och 

gott om plats för prylar som 

mobiler, tidningar och annat 

som man vill ha nära.

Köket har en integrerad trelå-

gors gasspis och diskho. Arbets-

ytorna blir acceptabla eftersom 

köket placerats längs ytterväg-

gen, men det finns inte plats 

för mer avancerade övningar i 

köket. Däremot är det gott om 

plats för både köksutrustning 

och matvaror. Och ett kyl- och 

frysskåp på 150 liter räcker väl. 

Det gör även färskvattentan-

ken, som rymmer 47 liter. 

Alde-pannan värmer radiato-

rer längs väggarna, men vagnen 

har elektrisk golvvärme. Den 

vagn vi tittar på har ganska 

omfattande extrautrustning. 

Aldepannan och golvvärmen 

hör dit, liksom bland annat 

köksfläkt, LED-lampor, tonade 

fönster och trevåningssängen. 

Totalt handlar det om nästan  

47 000 kr över grundpriset,  

302 000 kr. n

Gasolboxen har plats för två flaskor 
och kanske en grill och andra nöd-
vändiga tillbehör till campinglivet.

Under dubbelsängen döljer sig både 
batteriet och den stora vattentanken, 
men det finns ändå gott om plats för 
andra skrymmande saker.

Dometics smala 150-liters kylskåp 
sväljer det mesta.

Den kombinerade toaletten och 
duschen är väl tilltagen och har sam-
tidigt gott om plats för förvaring.

Du hittar ännu 

fler bilder från 

HOBBY 560 DE LUXE på 

www.caravanclub.se/fmc
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