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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 
Förvaltnings kommittén 

 

Ditt intryck av campingen som 
helhet? 

Dåligt 
Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

0 1 9 23 
 
Önskemål/kommentarer: 

• Mycket trevlig 

Ditt intryck av service 
reception/butik? 

Dåligt 
Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

0 0 20 24 
 
Önskemål/kommentarer: 

•  

Vad tycker du om öppettider i  
reception/butik? 

Dåligt 
Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

0 1 11 20 
 
Önskemål/kommentarer: 

• Som säsongsgäst anpassar vi oss 
efter de tider som gäller 

 
 

Vad tycker du om sortimentet i 
butiken? Dåligt 

Mindre 
bra Bra 

Mycket 
bra 

1 3 26 2 
 
Önskemål/kommentarer: 

• Köp in annat än matvarukedjornas 
lågprisalternativ.  

• Mer grönsaker 
• Naturell yoghurt eller fil 
• Gärna något laktosfritt 
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Vad tycker du om priserna i 
butiken? 

Mycket 
för höga För höga Ok För låga 

2 5 25 0 
 
Önskemål/kommentarer: 
 

• Får gärna vara högre pga av 
tillgängligheten 

• Det är en service så man får räkna 
med kioskpriser 

Vad är din uppfattning om 
säsongens aktiviteter? 

För 
många Ok För få 

0 30 0 
 
Önskemål/kommentarer: 

• Kunde varit bättre på grund av 
vädret 

 
Vad tycker du om blandningen av 
olika aktiviteter? 

För 
ensidigt Ok 

Bra 
blandning 

0 26 5 
 
Önskemål/kommentarer: 

Övriga förslag, önskemå/kommentarer: 
• Ta ner träden som lovat 
• Bättre proppar i disken 
• Någon form av turordnng för lediga attraktiva säsongsplatser 
• Gärna någon sorts bollplan 
• På plats 35 finns en begåvad dragspelare/sångare.Kan spela all slags 

musik.Kanske kunde få höra honom vid grill/andra aktiviteter-lite variation 
• Stor eloge till all personal som jobbar o verkligen gör sitt bästa för att vi ska ha 

en fin, fräck o trevlig camping 
• Rent snyggt och ordning o reda 
• För dålig eller ingen alls information till besökare om samarbetet med Norrvikens 

trädgårdar-förslag lägg ett löst papper i info foldern. 
• Ta bort tältplatsen på X7. De tätltande kommer väldigt nära inpå 
• Vi uppskattar ordning o reda, rent o snyggt  
• Gärna ett utegym där alla åldrar kan träffas o träna tillsammans 
• Skulle vara bra med möjlighet tll aktiviteter för barn i alla åldrar tt ex fotbollplan 

el liknande för att få ungdomar att följa med till campingen, där man kan spela 
tennis, kub osv 

• Att toaletter o övriga utrymmen städas dagligen augusti månad ut 
 
 

 


