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Bor: I Borgholm på Öland.
Gör: Tommy är snickare
och Annica konsult.
Familj: Två döttrar, tre
busiga barnbarn och
hunden Elvis.
Ålder: Tommy är 59 år
och Annica är 49 år.
Intressen: Tommy: Fiske,
båtliv och husbil. Annica:
Foto, båtliv och husbil. ”Vi
skriver även en blogg på
vår egen domän husbilsblogg.se under resan så
att vår familj och våra
vänner kan följa vår resa
och känna sig lite trygga.”
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@ 5 TIPS
Packningstips
av Tommy
och Annica
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1 Lasta inte för tungt så
att lastvikten överskrids.
2 Ett väl fungerande och
uppdaterat navigationssystem kan vara bra att
ha.
3 Skriv ut viktig information på papper, så slipper
du vara beroende av internetuppkoppling.
4 Cyklar är bra för
utflykter.
5 Glöm inte en välfylld
verktygslåda och ett litet
husapotek.

1 På fyra hjul genom Europa. Annica Tordsson
och Tommy Woltman har haft husbil sedan början på 2000-talet. När de började köra husbil
var de nästan ensamma på vägarna, i dag är det
många som funnit tjusningen med husbil.

4 Lata och sköna dagar vid husbilen och och
Annica Tordsson i omgivningarna. Tommy Woltman njuter av att vara på väg tillsammans med
fyrbente vännen Elvis

2 Tommy Woltman och Annica Tordsson är ute
på sitt livs resa. De lämnade vintern för värmen i
Spanien och åker runt i sin husbil. Hunden Elvis
trivs med att vara tillsammans med matte och
husse hela dagarna. 

5 Bättre än förstaklasshotell? Tommy
Woltman och Annica Tordsson är husbilsmänniskor och trivs med friheten att
kunna stanna var som helst.

Det blir mycket tid för promenader,
umgänge och fotograferande för Annica Tordsson. Elvis följer gärna matte i fotspåren.

Elvis tycker att det är så där att åka husbil,
men gillar livet på stränderna i Spanien. Han
är väldigt populär bland damerna här.
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”Vi har pratat med
varandra på ett
sätt som aldrig
hade hänt hemma,
så den lärdomen
hoppas vi att vi tar
vi med hem. ”
ANNICA TORDSSON
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Ölänningar
förverkligade
husbilsdröm
Tommy Woltman och Annica Tordsson lämnade
vintern på Öland för värmen i Spanien. Med sin husbil
förverkligar de drömmen om frihet och äventyr.



V
KALMAR

i är många som drömmer om sol och värme
så här års. Tommy
Woltman och Annica
Tordsson från Borgholm hade i
flera år en dröm om att byta vintern på Öland mot värmen i södra Europa. Den här vintern blev
drömmen sann för de två frihetslängtande ölänningarna. Den 4
november gav de sig iväg på det
stora äventyret tillsammans med
hunden Elvis och sin husbil.
– Vi älskar friheten! Vi har haft
husbil sedan början på 2000-talet
och då var vi rätt ensamma på
vägarna. Nu har det fullkomligt
exploderat med husbilar på
vägarna, så vi är många som älskar det här livet. Vi har friheten
att byta plats, vy, land, när vi vill
och allt finns med, berättar de.

De hade länge funderat på att

åka till Thailand över vintern,

men så kom hunden Elvis in i familjen och då började Annica
och Tommy att snegla mot Portugal, Spanien och Marocko i
stället.

Förberedelserna inför det stora

äventyret var många – paret började med att ta bort onödiga utgifter och sparade ihop en buffert på ett resekonto. De sökte
fakta och tips på Motormännens
riksförbunds hemsida om vad
som skulle behövas i husbilen i
de olika länderna de skulle besöka.
– Man tror att man kan förbereda sig för allt, men det har vi
märkt att det inte alls går. Till en
viss del, men man behöver nästan göra den här resan för att
veta lite mer vad som behövs och
inte behövs. Vi är också med i
husbilsklubben.se som är en fantastisk kunskapsbank för allt om
resor med husbil.

Vad har ni med er i husbilen?
– För mycket av det vi inte behöver och
lite mindre av det vi skulle behövt, som
till exempel alldeles för mycket kläder
och alldeles för lite cyklar. Jag vet inte hur
vi tänkte när vi plockade bort cyklarna.
Det hade underlättat att ha dem här. Både
till affären men också för att åka på utflykter. Verktygslådan har använts flitigt,
så den ska vi fylla på med mer bra-att- hasaker i till nästa gång.

Äventyret började på Öland och gick via

Öresundsbron, Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike till Spanien.
– När vi körde över Pyrenéerna hamnade vi på en kulturväg och det hade snöat
dagen innan. Jag var så rädd att jag
knappt vågade andas när jag kände bilen
glida på ishala vägar utan räcken! Vi kommer aldrig att göra om den sträckan i sådant väder, säger Annica.
Tanken var att de skulle följa spanska
kusten till Marbella där de hade bokat
camping för två månader, men slumpen
ville annorlunda.

– När vi kom till Aguilas såg vi husbilar
längs stranden och svängde in där och
blev kvar! Här finns solen, värmen,
stranden, havet och allt det vi såg framför
oss därhemma när vi planerade resan.
Nästa år tänker vi vidga våra vyer och åka
längs kusten och fortsätta nedåt mot
Portugal.

Dagarna är lugna och sköna i Calarreone

i Aguilas som ligger i ett av de mest solsäkra områdena i Spanien och Tommy
och Annica njuter av friheten att göra vad
de vill.
– Vi är dåliga på att turista och värdesätter verkligen att vila, sola, umgås och
njuta av värmen. Vi vandrar mycket
bland stränderna, fiskar eller packar en
picknickkorg och slappar vid havet hela
dagen. Lyxen här nere vid lågsäsong är att
vi har stränderna helt för oss själva. Jag
som älskar att fotografera har ju julafton
varje dag, skrattar Annica.
Hunden Elvis trivs med att vara nära
matte och husse hela dagarna, men han
har tröttnat på att åka runt i husbilen.

FOTO: ANNICA TORDSSON

– Frågar du oss så går det bra med Elvis,
frågar du honom så vill han inte åka mer.
Kör vi bara till affären så sitter han vid
dörren och vill bara gå ut. Men han älskar
att vi är så nära varandra på den här lilla
ytan och att vi tre är tillsammans hela
dagarna. Han får ju all vår uppmärksamhet och han är väldigt populär här nere
bland damerna!
Vad har ni lärt er under månaderna med
husbilen?
– Att vi garanterat kommer göra om det
till hösten, om barnen och barnbarnen
tillåter, ha, ha. Vi har också lärt oss hur
mycket internet betyder för att få information om campingar och ställplatser
och för att hålla kontakten med familj
och vänner. Å andra sidan har vi också
lärt oss att internet inte är så viktigt som
man tror. Hemma är man alltid uppkopplad och sitter med näsan i en skärm. Här
har vi lärt känna varandra på nytt, spelat
spel på kvällarna och umgåtts. Vi har
pratat med varandra på ett sätt som aldrig hade hänt hemma, så den lärdomen
hoppas vi att vi tar vi med hem.

Vad är det bästa med att resa så här?
– För oss är det friheten att själva bestämma när, var och hur. För Tommy är
det att det är komplett avkoppling, han är
egenföretagare i byggbranschen och då
tackar man aldrig nej till ett jobb och
speciellt inte på sommaren. För mig är
det friheten att kunna jobba var jag än är i
världen då jag jobbar via telefonen, jag
brukar kalla det att vara en digital nomad,
säger Annica.

Tommy, Annica och Elvis räknar med att

vara hemma på Öland igen i början på
april. Nästa höst hoppas de vara på väg
med husbilen igen.
– För oss är detta vårt livs resa. Vi utmanar våra rädslor och ger oss ut i något
okänt och samtidigt är vi så lyckliga och
förväntansfulla inför äventyret!
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