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Trångt i husvagnen? Inget problem. Gör 
som familjen Maijanen och tusentals 
andra svenskar – bygg en förstuga och 
fördubbla utrymmet!  TEXT & FOTO JOAKIM NORDLUND

et värmer skönt under föt-
terna när man tagit av sig 
skorna och klivit in hos 

familjen Maijanen i förstugan till 
deras husvagn vid Storklintens 
skidanläggning utanför Boden. 

– Jag har isolerat golvet rejält och 
lagt in golvvärme, förklarar pappa 
Kimmo. 

Familjen dubblade vagnens 
boyta när deras nybyggda förstuga 
togs i bruk. 

– Det ligger en del arbete bakom 
den här, men det var det värt, säger 
han. 

Kimmo är god vän med hamma-
ren. På sin fritid skissade han på en 
tillbyggnad till husvagnen och alla 
i familjen fi ck vara med och säga 
sitt. Ingen blev besviken. 

– Nej, vi har nog fått med det 
mesta, säger hustrun Christina 
Maijanen och blickar runt. 

Den 2,5 meter breda och 5 meter 
långa förstugan har fått en rad 
smarta lösningar. Det känns som 

att kliva in i vilket modernt tonårs-
rum som helst. Barnens dubbelsäng 
har han byggt själv och den övre 
slafen är fäst i taket via en kätting 
och från den övre sängen kan man 
blicka ut genom ett fönster. 

– Vi ville ha fl era fönster för att 
få det ljust och trivsamt. Genom det 
där fönstret kan den som ligger där 
kolla in backen, säger Kimmo. 

Sonen Jens, som älskar utförs-
åkning, nickar. 

I dag fi nns 160 husvagnar vid 
Storklinten utanför Boden och 75 

BYGGA NYTT

’’Vi byggde förstuga 
till vår husvagn’’

STORTRIVS. Kimmo 
och Christina Maijanen 
och barnen Jens och 
 Madelene trivs på hus-
vagnsplats nummer 60. 
Här tillbringar de cirka 
50 nätter varje vinter-
halvår.

en fl äkt av nyfunkis.

Familjen Maijanen hängde på den nya trenden

www.naturbokhandeln.se
telefon: 0485-444 40         e-post: info@naturbokhandeln.se 

Sveriges Ornitologiska Förening       Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Gilla oss

Materialet kostade

25  000 kr



 12,5 kvadratmeter stor (2,5 meter 
bred och 5 meter lång). 

 Golvvärme och invändigt dragen 
el. Dessutom TV-uttag. 

 Egentillverkade dubbelsängar 
med förhöjning av taket för att det 
ska finnas mer utrymme för den 
som sover i överslafen. 

 Fönster med tvåglas. Både föns-
ter och dörr är tillverkade av Kimmo. 

 Materialkostnaden landade på 
cirka 25 000 kronor. 

 Det finns en egen vrå för kläder 
och skor. 

procent av dessa har förgårdar. 
Går man bara tio år tillbaka i 

tiden så fanns där knappt en enda 
och då handlade det mer om enk-
lare redskapsbodar att förvara ski-
dor och annan utrustning i. Nu går 
trenden mot att satsa och bygga så 
rejält att det blir ett fullt utrustat 
rum. 

Fungerar som en stuga
Familjens campingsäsong börjar 
i oktober och sträcker sig in i maj. 
Efter det drar man husvagnen hem 
till Luleå och då får för-
stugan stå kvar i väntan 
på nästa vintersäsong. 
Under vinterhalvåret 
brukar det handlar om 
cirka 50 övernattning-
ar. 

Sommartid brukar 
familjen resa göra en 
kortare bilsemester 
med husvagnen, men det är på 
vinterhalvåret den används allra 
mest. Och då fungerar den lite som 
en sommarstuga.

– Det är mycket på grund av att 
vi har den här förstugan. Det blir 
så mycket mer plats. Campinglivet 
blir så mycket enklare, säger Chris-
tina Maijanen och fortsätter: 

– Nu fi nns det till och med plats 
för barnen att ta med sig kompisar 
när vi åker hit. 

Det råder inga tvivel om att 
familjen trivs med husvagnslivet 
och några planer på att köpa som-
marstuga fi nns inte. 

– När jag var grabb hade mina 
föräldrar en stuga, men jag tyckte 
inte att det blev så mycket avkopp-
ling att vara där utan det var mest 
en massa jobb hela tiden, säger 
Kimmo. 

Allt fl er skidorter försöker till-
godose det växande behovet genom 
att bygga fl er platser och bättre ser-
vicebyggnader. Bara i Storklinten 
står cirka 100 husvagnsägare i kö 
för att få en plats. 

– De allra fl esta återkommer år 
efter år, men varje år är det en 

omsättning på 10–15 
procent, förklarar Peter 
Wallin, som är chef för 
anläggningen. 

Planerar ny stuga
Familjen Maijanen 
håller med om att 
husvagnslivet blivit 
intressantare mycket 

på grund av förstugorna. 
– Vi har varit här när det har 

varit 30 minus. Normalt brukar vi 
stanna hemma när det är så kallt, 
men det gick faktiskt att bo här 
utan problem. Det var varmt och 
skönt både i vagnen i förstugan, 
säger Kimmo. 

Redan nu drömmer han om att 
designa en helt ny förstuga. Är 
husvagnen 2,5 meter bred så får 
tillbyggnaden vara lika bred. Det 
fi nns ingen begränsning på höj-
den. 

– Bygger jag en ny så kanske det 
blir ett loft högst upp, säger han. 

det till och 
med plats för 

barnen att 
ta med sig 
kompisar”

Egentillverkade 
dubbelsängar

 Här fi nns 
plats för det mesta.

Golvvärme

 
I förstugan kan 
familjen både 
sova och ha 
myskvällar. 

TV-spel

Platt-TV

Tvåglas-
fönster

– Mikael Mölstad, vinskribent
SvD, 14 oktober 2011

ZONNEBLOEM SHIRAZ 82:- Art: 2007. 750 ml. Alk: 14,5 %

Hemligheten bakom Zonnebloems 
rika, robusta smak är en ingrediens som 
ingår i alla viner av hög kvalitet: ”tid”. 
Men för oss är tid nyckeln till allt, från 
valet av druvor till lagring och 
hantering av vinet. 

”En rejäl sydafrikan med bränd 
skogsfrukt, toner av lakrits och 
kaffe med stramt slut.”

Zonnebleom Shiraz passar 
utmärkt till grytor på nöt eller 
vilt men även till fågel eller kalv.

VISSA 
TILLFÄLLEN 

ÄR VÄRDA ATT 
VÄNTA PÅ

Alkohol är 
beroendeframkallande


