
Beskrivning av husbilens bodel / campern

Så här har bodelen förvarats under alla 35 åren från slutet av september till slutet av maj. Under mer än 10 
år i början av 2000-talet förvarades den så här åren runt. Utvändigt är den i stort sett i nyskick.

Bodelen är byggd av en slöjdlärare i samarbete med utvecklingsfonden som prototyp med tanke på 
tillverkningsstart. Den är tillverkad med extremisolering i golv, tak och väggar och vid igensättning i öppning 
till kupén klaras övernattning vid kallt väder. Bra värme i bildelen vid körning.

Bodelen förses med el till belysning, kylskåp, vattenpump m.m. via ett stort fritidsbatteri, nu några år 
gammalt. 2 st huvudströmbrytare växlar användning mellan start-  och husdelsbatteri. 1 st fast mätare i 
strömkretsen kan visa laddningen för resp. batteri.

2-vägs eluttag för 220 V inne via yttre anslutning. Omvandlare från 12 V till 220 V.

Vattentank för färskvatten och avloppstank för gråvatten.

Elektrisk tryckvattenpump till färskvattnet.

Alla dörrar till bodel och bilen kan låsas invändigt via kraftiga låsreglar.

Markis kan monteras i skena längs hela sidan som syns på bilden ovan.

2 bäddplatser vid nedflyttat matbord och 2 bäddplatser i överskjutande del. När vi reste hela familjen med 6 
personer ordnades 2 bäddar ute i bildelen, som försågs med mörka gardiner runt om på natten.

På följande sidor beskrivs utrustningen via bilder.



Elektriskt kylskåp med SuperCool-funktion = mycket enerigisparande. Bruksanvisning kan mailas.



Båtkök – med T-sprit. Stort skåputrymme för skafferi/husgeråd bakom skåpsdörrarna.

Bordet kan skjutas åt höger eller lyftas bort. Stora förvaringsutrymmen under båda soffbänkarna.



Dörr till vänster till tvätt, toalett och dusch – vi tittar in här på sista sidan. Dörr till höger till klädgarderob. 

Här har hela väggen med dörr svängts ut och avdelat hela den bakre delen till ett hygien- och klädbytesrum.



Lilla dörren nedtill till vänster är till sopstället.



Spegelskåpet med god plats för hygienartiklarna. Under tvättstället finns en duschslang med duschmunstycke. 
Slangen släpps ut genom det lilla fönstret för ev. dusch utomhus. Finns möjlighet för extra dricksvatten i dunk, som 
placeras under sofforna och handpumpas med mittkranen. - Gäller även för diskbänken.


