
Mælagata Sør 58 Skien

Trygg parkering  
av din bobil 
 
Bobilhotell sentralt i Grenland



// Om oss
Skien Bobilhotell er et selskap som eies og drives av Pancom 
AS. Vårt mål er å være din foretrukne leverandør for lagring av 
bobil.

Våren 2021 igangsatte vi en stor ombygging av vårt lager i 
Mælagata, som gjør at vi nå kan ta imot langt flere bobiler i tørt 
og oppvarmet lokale.  
 
Uteområde har også blitt oppgradert med flere oppmerkede 
parkeringsplasser ute.  
 
I tillegg til å tilby parkering av bobiler, har vi også lagerplasser til: 

• • MCMC
• • BilBil
• • CampingvognCampingvogn
• • LagerboderLagerboder
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Trygg bobilparkering
Bobilhotell:
• Full utvending kameraovervåkning 
• Inngjerdet område
• Servicebemannet 08-16 alle ukedager
• Oppmerkede plasser inne og ute
• Felles innkjøring før og etter høstferie
• Felles utkjøring før og etter påske 

Sommerparkering (april-oktober)
• Leie en fast parkeringsplass som disponeres hele perioden
• Full fleksibilitet hele året
• Kameraovervåket
• Inngjerdet område 

Totalt 150  
bobilplasser

 



Annen lagring
 

Vi i Skien Bobilhotell AS tilbyr også følgende 

lagringsmuligheter.  

 

Veteranbil 

Vinterlagring av veteranbil, med innkjøring på 

høsten. Utkjøring skjer etter avtale, senest 1.mai.
 

MC 

Vinterlagring av MC med innkjøring på høsten. 

Utkjøring skjer etter avtale, senest 1.mai.

 

Lagerboder 

Trenger du å lagre flyttelasset? Eller har du mange 

gjenstander som trenger en trygg oppbevaring? Da 

har vi også lagerboder i ulike størrelser som passer 

ditt lagringsbehov.   

03 04



04

Vi har lagerboder til ditt behov

• Rimelig boder til leie 

• Størrelser til ditt behov 

• Kameraovervåket 

• God tilgjengelighet 

• Sentral beliggenhet



Prisliste
Vinterlagring 
Bobil 5-7 meter Oktober - April    kr. 7900,-
Bobil 7-8,5 meter Oktober - April   kr. 8900,- 
Bobil 8,5 < meter Oktober - April   kr. 9900,-
 
Veteranbil Oktober - April    kr. 4000,-
Bil Oktober - April     kr. 4000,-
MC Oktober - April     kr. 2000,-

Sommerlagring 

Uteparkering  April - Oktober   kr. 3000,-

Annen lagring
Lagerboder pr. år   kr. 690 pr. kvm
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Ta kontakt i dag!

Nicoline B. Wahlstrøm

“Ser frem til å høre fra deg!”

salg@skienbobilhotell.no

Daglig leder

466 28 185466 28 185



www.skienbobilhotell.no

Trygg parkering av din bobil


