
Information från styrelsen augusti 2020 

Då har sommaren gått och hösten står för dörren. Efter en ovanlig vår blev det även 
en ovanlig säsong på campingen pga Covid-19. Det blev ingen städdag och årsmötet 
blev uppsjutet. Inga av föreningens gemensamma aktiviteter anordnades i år men vi 
hoppas att ni har umgåtts med varann ändå, på avstånd. 

Under våren blev vattenreningssystemet klart och nu finns det grönt och frodigt gräs 
där efter vår gemensamma insats med sådd och bevattning. Skydd att täcka 
anläggningen med är under byggnation. Vi har beslutat att anglägga en grusgång 
mellan plats 1 och 51 som är gjort. Det var föreslaget plattor men vi tänkte om då 
risken att någon halkar där kan bli överhängande vid mycket vatten eller is. Det 
kommer inte saltas på gången då det är skadligt för miljön. Vi har också toppat upp 
eldstäderna med grus i samma veva. 

Det har lagts ut farthinder på vägen då vi har haft problem med fartdårar. Obehagligt 
men nödvändigt. 

Vi beslutade att ha ett årsmöte 15 augusti kl. 13.00. Det genomfördes enl. 
folkhälsomyndighetens rekommendationer med endast max 50 deltagande. 
Fullmakter för övriga fanns att tillgå på plats. På grund av Covid-19 blev det ett 
annorlunda möte där vi fokucerade på val av viktiga funktioner. Det kanske inte 
genomfördes korrekt eller med rätt förutsättningar men under rådande 
omständigheter lyckades vi med uppgiften. Vi är alla lekmän och gör vårt bästa för 
föreningen och våra medlemmar. Det finns förhoppningsvis flertalet frågor och förslag 
som borde tas upp och vi uppmanar alla att skicka mail till styrelsen samt skicka in 
motioner till nästa årsmöte. 

Vi vill påminna alla om att campingen inte får användas för förvaring av båtar, bilar 
eller andra fordon som inte nyttjas för transport till och från campingen. Alla ska 
parkera på sin egen tomt eller gäst plats om bokningsansvariga meddelar att de är 
lediga. Parkeringen vid bommen är till för våra gäster. Vi vill också påminna om att 
alla ändringar av tomt, tillbyggnad eller luftvärmepump måste godkännas av styrelsen 
innan påbörjan. Annars finns risk att det måste rivas och det vore otroligt tråkigt och 
onödigt. 

Vattengruppen har fått i uppdrag att utreda frågan om ett filter till duschen då det 
framkommit att det finns mangan i vattnet, ett ämne som inte är farligt för människor 
men kan skada ledningar och missfärga vattnet. 

Vi har gjort en genomgång av vilka som ska ha huvudnyckeln och en lista över dessa 
kommer läggas ut på hemsidan ifall någon skulle behöva ha hjälp. Då vi har många 
avflyttade och nyinflyttade kommer en uppdaterad telefonlista också läggas upp. 
Styrelsen har upprättat en störningsblankett som kommer finnas på hemsidan också. 
Den kan skrivas ut, fyllas i och ges till någon i styrelsen om någon blir störd. Då finns 
det dokumenterat och underlättar hanteringen av störningsärenden. 

Tyvärr har taket på lekstugan gått sönder och vi har beslutat att laga det och Inge har 
erbjudit sig att ordna med det. 



Vi vill påminna om att bokningsavgiften á 5000 kr skall vara betald sista september, 
elen betalas i förskott och nästa avläsning sker sista september och att 
vinterförvaring av båt á 500 kr skall vara betald sista oktober. Båtansvarig Nicklas 
Almlöf pl.50 har gått ut med information på FB till båtägare som vill ha sin båt på 
campingen. En lista över dessa kommer upprättas med märkning av båtarna för att 
underlätta kontakt vid eventuell incident. Kontakta Nicklas om du tänkt ha båten här i 
vinter. 

Vi har uppmärksammats på att det luktar illa vid nedre servicehuset och det kan ha 
olika förklaringar. Vi tänkte börja med att byta fläkt på toaletterna och utvärdera det. 
Annars har misstanke höjts mot ECO-boxen men det blir nästa steg att utreda om 
fläkten inte hjälper. 

Lilla förrådet på övre delen av campingen har för dålig ventilation och kommer 
saneras på arbetsdagen då ventilation också kommer installeras. 

Innan pandemin påbörjades an utredning av byte av elstolpar. En elektriker har varit 
med och tittat på saken och kommit fram till att det skulle bli en stor investering på 
hundra tusentals kronor. Vi har beslutat avvakta en sån stor investering i nuläget då 
vårt avtal löper ut och ska omförhandlas 2022. I värsta fall får vi inte förlängt kontrakt 
och har då investerat i onödan. Frågan kommer att tas upp snarast då vi vet hur 
framtiden kommer se ut. 

Då arbetsdagen både på våren och hösten blev inställd uteblev också vår fina 
möjlighet att få vagnarna fukt och gasoltestade. Till vårens arbetsdag hoppas vi att 
det ska blir som vanligt igen och tills dess godkänner vi senaste gasoltestet som 
annars skall uppvisas varje år. Vi utreder olika möjligheter att kunna tillhandahålla 
testmöjlighet även om läget inte skulle förändras och återkommer i frågan närmare 
våren. 


