
Information från styrelsen september 2019 
 
Under sommaren ska alla elstolpar inventeras för att vi ska kunna byta dessa framöver. Elstolpen vid plats 
24 är prototypen för de elstolpar vi kommer ha. För att alla nya kablar och handskar skall vara lika kommer 
föreningen köpa in dessa men varje plats får betala för sin egen. 
 
Vi beslutar att avgiften för gästplatserna ändras till 150kr/dygn, året runt. 
 
Efter årsmötets beslut om båtavgift på 500kr beslutas att denna skall betalas 31/10 till föreningen på 
samma sätt som alla andra avgifter. Båtansvarig har upprättat en lista på de medlemmar som kommer ha 
sin båt uppställd på campingen.  
 
Tömningen av toaletter och containern är avslutade för säsongen och töms hädanefter vid behov. Vi har 
haft problem under sommaren med avföring på toaletterna. Toatömmarna har informerats och blivit 
ombedda att städa efter sig men det har även rört sig om andra tillfällen. 
 
Vi har tagit hjälp av ett företag att lossa en propp i gråvattenbrunnen som orsakade stopp vid plats 9. Detta 
företag skall kontaktas igen för eventuell spolning av alla brunnar innan vintern. 
 
På årsmötet väckte frågan om larm vid defibrillatorn och HLR-information. Vi beslutade att en larmknapp 
skulle installeras och den finns nu på plats i hjärtstartar rummet. Genomgång av den kommer göras på 
arbetsdagen vid avprickningen. En undersökning via Facebook visar på ett svalt intresse för en HLR-
genomgång och då kostnaden för ev utbildningstillfälle är stor beslöt vi att inte ha någon sådan. Det får 
ligga på varje medlems eget ansvar att hålla sig uppdaterad.  
Vi har kontaktat Södertörns brandförsvar för att undersöka möjligheten till utbildning i brandsäkerhet. De 
ska återkomma med offerter på olika alternativ. 
 
En förfrågan har skickats till de andra campingarna på Gålö om en samrådsgrupp och hoppas på positiv 
respons. 
 
Det har lämnats in ett vattenprov på gammelvattnet i “träsket” som visar att det är tjänligt med 
anmärkning. Detta skulle kunna åtgärdas med någon form av filter. Informationen delges vintervatten 
gruppen för fortsatt utredning. 
 
Linda är vår nya bokningsansvariga. Medlemmar har både kommit och gått under sommaren och i 
skrivande stund har vi 2 platser lediga. Vi beslutar att för att kunna ställas sig i internkön eller någon 
anhörig kön måste fullvärdigt medlemskap ha uppnåtts. De som står i internkön får ange vilken/vilka 
platser som är aktuella för byte för att underlätta arbetet för bokningsansvarig. 
 
Styrelsen skickar en förfrågan till lathund gruppen om att ta fram en arbetsbeskrivning för driftansvarig 
som beslutades på årsmötet. Vi skickar även en förfrågan om att ta fram en ny arbetsbeskrivning för 
kräftskive gruppen då det funnits oklarheter kring detta i år. Kräftskivan vart dock en succé med liveband 
och kräftor från Caravanhallen. Mycket trevlig tillställning och vi i styrelsen vill rikta ett varmt tack till er i 
gruppen som genomförde det. 
 
Vi har fått två nya myggjagaransvariga, Bagarn övre och Bruce nedre. 
Styrelsen håller på att upprätta ett dokument angående föreningens handhavande av personuppgifter enl. 
GDPR. 
 
Det har varit oklarheter kring parkering på campingen under sommaren och styrelsen avser att tydliggöra 
parkeringsreglerna. I ordningsreglerna står att alla platser ska ha plats för en bil men får ha fler om plats 
finns. Inga däck får stå på vägen. Gäster skall parkera på campingens parkeringsplats. Om gästplatser inte 
är bokade kan dessa användas tillfälligt av medlemmar. Dock måste detta kollas med bokningsansvarig. 



 
Det beslutas också att det utöver husvagnar och egen bil för transport endast får finnas båtar för 
vinterförvaring och 2 släpkärror på området. Detta för att det inte ska bli någon uppställningsplats för 
annat. 
 
Vi beslutar att resultatet av elavläsningen skall bli enskild och inte läggas ut på hemsidan. Varje medlem 
kommer få sin elavläsning på mail. De som inte har mail kan få sin via någon annans mail eller via ett 
förseglat kuvert som hängs upp på anslagstavlan. 
 
Nina Almlöf sekreterare. 
 

 


