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Til media, fagpresse, bobil magasin og andre 
 
 
30.10.2019 
 
 

INVITASJON TIL ÅPNING 15.11.2019 KL 1500 
 
 

Ordfører Jonas Skrettingland kommer – kommer dere? 
 
Reime & Lode as er et selskap som har eksistert i snart 75 år. Bedriften ble etablert i 
september 1945 av Norvald Reime og Ingolf Lode. I dag eies bedriften av Nikolai 
Reime, sønnen til Norvald. På vår hjemmeside reimeoglode.no kan dere lese mer 
om historien vår.  
 
Vi er importør og forhandler av bobil merkene Rapido, Dreamer, Itineo, Frankia, 
Morelo og Kabe. I er og importør og forhandler av campingvogn merkene Kabe, 
Hobby og Fendt.  
Vi er forhandler av person og varebil av merkene Mitsubishi og Peugeot. Er 
autorisert verksted for disse to merkene, samt Mercedes.  
Vi har eget dekksenter og vi driver med bilberging. Har også eget karosseri verksted 
for bil og bobil.  
 
Reime & Lode er det komplette bilsenteret på Jæren.  
 
I 2018 omsatte vi for 195 mill. og hadde et driftsresultat på 6,7 mill. Ca 50 % av 
omsetningen knytter seg til bobil. Så 100 mill. omsetter vi for i bobiler og verksted 
tjenester. Vi begynte med bobil i 2001. Omsetningen har i denne perioden økt fra 2-3 
mill. til 100 mill.  
Investeringen i nybygg og tomt er på 12 mill. Reime & Lode er opptatt av å benytte 
all den gode kompetansen vi har i nærmiljøet, og har brukt lokale firmaer i hele 
byggeprosessen.  
 
Fredag 15.11. åpner vi vårt nybygg for bobilutstilling. Vi har bygget en hall på     
1100 m2 for utstilling av bobiler. I tillegg har vi allerede en hall på 1200 m2. Totalt 
salg og utstillingsareal blir nå på 2300 m2. Det betyr at vi har god plass til både nye 
og brukte biler innendørs. Vi vil fremover med få unntak ha alle biler innendørs. 
Dette er vi nok den eneste bobil- og campingvogn forhandleren i Norge som har. 
Med tanke på hvordan vestlandsværet kan være, er det stor fordel for kundene og 
oss at bilene og campingvognene står innendørs. Det er noe helt annet å se på en 
bobil og campingvogn innendørs lyse og oppvarmede lokaler.  
 
I tillegg har vi et 1200 m2 stort verksted, øremerket til bobil jobber. Vi er autorisert 
verksted for både Mercedes og Fiat – dette er vi det eneste verksted i Norge som er.  
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Ordfører i Hå kommune Jonas Skrettingland, vil foreta den offisielle åpningen kl 
15.00 denne dagen. Det blir kaker og kaffi. Representanter fra bobil fabrikkene 
kommer. I tillegg kommer representanter fra entreprenørene som har bygget for oss. 
Mange av våre ansatte vil også være tilstede.  
 
Vi håper dere vil komme og setter stor pris på om dere gir beskjed hvem som 
kommer.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Åsulv Salte 
Daglig leder 
Tlf 906 94 344 
asulv.salte@reimeoglode.no 
 
  
 


