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Hej! 

Nedan finns en sammanställning av alla kommentarer och önskemål som inkommit 

Vi kommer att gå igenom all förslag och se vad som kan genomföras. 

Tack alla ni som bidragit! 

Vänliga hälsningar 
Förvaltningskommittén 

Ditt intryck av campingen som 
helhet? 

Dåligt 
Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

0 0 19 30 

Önskemål/kommentarer: 
• En eloge till kommittén för allt arbete

med reparation, underhållsarbete och 
byggnation under säsongen 

• Övernattningsmöjlighet för gäster-
stugor/rum

• Göra om stora lekplatsen. Myshörnan
mycket bra

• Välordnad och fräsch
• Hela kommittén otroligt duktiga-alltid

tillmötesgående

Ditt intryck av service 
reception/butik? 

Dåligt 
Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

0 0 20 24 

Önskemål/kommentarer: 
• Servicen mycket bra
• Alltid tillmötesgående

Vad tycker du om öppettider i 
reception/butik? 

Dåligt 
Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

0 1 22 21 

Önskemål/kommentarer: 
• Öppet länge på hösten och öppna lite

senare på våren
• Öppet en månad till på hösten
• Ha öppet en månad till på hösten
• Under lågsäsong behöver man inte

ha öppet till kl 20
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Vad tycker du om sortimentet i 
butiken? Dåligt 

Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

1 5 30 8 

Önskemål/kommentarer: 
• Grönsaksvagn-kanske i samarbete

med den vid Hovs Hallar
• Bättre kylar och fler kylda drycker-

burkar, 1/liter, och 1,5 lit även light
Cola och Zero.

• Sortimentet väldigt omodernt. Ta
hjälp med sortimentet av yngre
generation

• Finns allt det vi behöver
• Man behöver inte så många sorter av

samma sak

Vad tycker du om priserna i 
butiken? 

Mycket 
för höga För höga Ok För låga 

0 8 35 0 

Önskemål/kommentarer: 
• Ska var lite högre än andra stora

butiker pga närheten

Vad är din uppfattning om 
säsongens aktiviteter? 

För 
många Ok För få 

0 37 4 

Önskemål/kommentarer: 
• Mindre traditionella grillkvällar, hitta

på något nytt
• Pubkvällar eller liknande
• Vinprovning var ett väldigt trevligt

inslag
• Aktivera fler till aktiviteterna så blir

det lite nytänkande
• Var tog minigolf-, golf- och boule

mästerskapen vägen?
• Gymnastiken på sommaren saknades
• Tidigare år har det varit någon form

av underhållning för vuxna under
högsäsong. I år har det inte varit
någon
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Vad tycker du om blandningen av 
olika aktiviteter? 

För 
ensidigt Ok 

Bra 
blandning 

6 29 5 

Önskemål/kommentarer: 
• Gärna allsångskvällar. Lämna in 

förslag på favoritlåtar. Ta med 
picknickkorg 

Övriga förslag, önskemå/kommentarer: 
• Trädfällning så att områden med skugga får fler timmar sol
• Soffa eller liknande vid lilla lekplatsen
• Ta bort skogen bakom platserna runt plats 30
• För många träd på åsen. Dåligt med sol
• 2 st uteduschar lagom placerade vid vattenposter
• Hundar ska vara kopplade (inhägnade) på hela campingen.
• Bättre koll på hur grillar tänds (info om hur man tänder). Väldigt ofta används 

tändvätska.
• En enkät till de som inte ligger på säsong hade varit bra för att få andras åsikt om 

campingen
• Önskemål om festlighet vid 25 års-jubileumet
• Bättre Wifi-är inte värt att betala för
• Tältare bör ligga på husvagnsplats, de som önskar el
• Hundägare ska vid ankomst få reda på vad som gäller vid rastning.
• Ej vattna hundar vid dricksvattenkranar.
• Ta bort alla dåliga träd
• Bättre ventilation i duschutrymmet
• Mer än 1 spis
• Fler duschar och toaletter
• Stora familjetält på plats 22 är inte ok, endast avsett som x-plats för mindre tält
• Samarbetet med Hantverksmässan bra-kan kanske utvecklas
• Tydliga föreskrifter som ska efterföljas, även till lilla servicehuset
• Kallvattendusch vid bommen att använda efter bad
• Toalettytrymmen bör städas varje dag
• Husdjur ska inte vistas vid friskvattenkranar (dricka eller svalkas)
• Tätare mellan vattenutkasten
• Fler toaletter till lilla servicehuset
• Wifi ska ingå i säsongsavgiften och i avgiften för övriga gäster 




