
• slangvinda för att fylla på vatten. Vi har en fastmonterad, men vi har 

en extra också som vi har behövt använda vid ett flertal tillfällen. 

• slangkopplingar för att slippa trycka ner annans slang (som en inte 

vet var den varit någonstans). Det finns en uppsjö av kopplingar, även 

i Sverige varierar det. 

• torkvinda/ställning samt torklina, för att kunna torka handdukar 

och tvätt utomhus. Men tänk på att det inte är tillåtet att torka 

utomhus överallt. 

• klädnypor till torkning, men är mycket bra till annat också så se till 

att du har riktigt hållbara med dig i bilen. 

• krokar, att hänga upp saker med. Vi hänger till exempel nät med 

frukt i luckhandtagen inne i bilen eller i ett staket/en häck intill bilen. 

Att slippa frukt inne i bilen minskar så klart blomflugorna och frukten 

mår bra utomhus. Och smakar godare solvarm. Det finns alltid saker 

en vill hänga upp. 

• 230V adapter för elkabeln, i vår bil är det 3-stifts hankontakt som ska 

pluggas i elstolpe, men på många ställen behövs en 230V hane. Så 

en omkopplingskontakt är bra att ha med sig. 

• förlängningskabel för utomhusbruk, kan vara användbart om du 

hamnar på ställplatser med långt till eluttaget 

• hinkar för manuell tömning av gråvatten (om hinken går in under 

tappkranen) när en står lite längre på en plats, vi använder även 

hinkarna för att tvätta bilen och kläder. Vi har tre stycken och 

använder alla tre. Fördelen med vanliga 10-liters hinkar är att de går 

att stapla i varandra och lägga andra saker i den innersta. 

• vattenkanna för manuell påfyllning av färskvatten, när en står längre 

på en plats och inte vill flytta bilen är en vattenkanna bra att ha 

• stormlina till markisen, även om det finns fastsättningsanordningar 

till markisen bör en alltid använda stormlina. Plötsliga kastvindar kan 

förstöra både din och andras bilar. 

• matta är ombonande om en står några dar på samma ställe, glöm 

inte att packa in något att fästa mattan med också. 
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• sköna stolar är väldigt viktigt, då en sitter ute en hel del. Vi är glada 

att vi inte bara tog de billigaste och enklaste utan ett par stolar vi 

gärna sitter i. 

• bord, vi har både ett stort och ett litet bord, det stora är användbart 

sommartid då vi sitter ute och äter, men vintertid (i Europa) räcker det 

lilla gott och väl, särskilt för oss som bara är två 

• cyklar gör oss mobila och skapar så mycket mer upplevelser, glöm 

inte cykelhjälmarna 

• verktyg, titta igenom din bil och se vad du kan behöva för verktyg 

med dig så du klarar akuta situationer 

• ficklampa 

• reservdunk (fylld!) för diesel 

• motorolja går så klart att köpa vid behov, men genom att ha i 

husbilen kan du fylla på när du behöver 

• nivåklossar för att kunna ställa bilen plant, viktigt för bästa 

sovkomfort men också för att kylen ska må bra och fungera 

klanderfritt 

• vattenpass för att kunna bedöma när bilen är i nivå, bra hjälp när en 

ska bedöma hur mkt en ska köra upp på nivåklossar 

• vindrutesvamp på teleskopskaft för att kunna tvätta av vindrutan 

utan att behöva köra in på en mack 

• biltvättssvamp på teleskopskaft, även om du inte kommer tvätta 

hela bilen så kan det komma fågelskit eller annat som du vill ta bort 

och då är det bra att ha en svamp med dig 

• dammsugare och/eller sopborste, vi är mycket glada för vår 

dammsugare, med bara sopborste hade det aldrig blivit rent. Men vi 

bor i bilen, om du bara har den några veckor på semester och helger 

kan du ju dammsuga när du kommer hem. 

• trasor kan en inte ha för många, de behövs för olika ändamål så ha 

gärna med dig en hög 

• diskhanddukar – fler än du redan tänkt på, för en diskar oftare och 

kanske inte alltid lika rent som när en har obegränsat med vatten. Bra 

att ha ett gäng. 
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• frottehanddukar eller microfiberhanddukar, oavsett så bör de vara 

sådana som torkar fort 

• extra lakan, oavsett hur länge du ska vara ute så räcker det med en 

extra omgång med lakan 

• gasolkopplingar för LPG eller utländska kopplingar 

• tank- & toalettkemikalier 

• påsar av olika slag; avfallspåsar, bärkassar, 2-liters och bajspåsar 

• papper och pennor är väldigt användbart även om vi är otroligt 

digitala, lätt att glömma bort att packa in det när vi använder 

telefonerna till det mesta. 

• sällskapsspel för regniga dagar, vi rekommenderar kortlek och 

Carcasson 

• laddkablar till dina digitala enheter, kanske även fördelningsdosa 

och förlängningskabel 

• powerbanks till telefon och dator, särskilt om du gillar att fricampa 

eller vill förlita dig till solcellens arbete 

• ljus som går på batteri, mysbelysning är viktigt 

• mediciner & myggmedel 

• böcker, men bara några få för på de flesta ställplatser och 

campingar finns böcker att byta till sig. Byt ut de du läst mot andra, 

för dig kanske helt oväntade böcker. 

• öronproppar om du sover lätt och störs av ljud omkring dig, det är 

lyhört i husbil 

• solskyddsfaktor, du är utomhus mycket 

• brandsläckare 

• alkotest, vare sig du dricker alkohol eller inte, behövs i vissa länder 

• reflexväst till alla passagerare, ökad trygghet om nåt händer, 

dessutom krav i vissa länder 

• pass, även om du inte planerat att lämna Sverige, lusten kan ju styra 

er över gränsen
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