
 
 

Protokoll informationsmöte 2016-09-18  
Cirka 60 personer deltog på informationsmötet som hölls på  

Campingens veranda. 
Från kommittén deltog Sven – Annelie – Jörgen – Anki – Kalle och Inga-Lill. 

 

Ordf Annelie Svensson hälsade alla välkomna och där efter presenterade hon alla 
som ingått i kommittén under 2016.  
  
Annelie passade på att TACKA alla för en fantastisk säsong och då inte bara det 
underbara vädret som vi haft i sommar utan all den hjälp och medverkan i såväl 
daglig drift som de projekt vi startat upp och genomfört under säsongen, ingen 
nämnd och ingen glömd. 
 
Nästa år blir ingen skillnad, samma ordförande och kommitté 2017 som 2016. 
Även övriga nyckelpersoner/personal på camping har lovat att fortsätta under 
nästa år, och det är vi mycket tacksamma för.    
 
Ekonomi:  
Vi har haft en gynnsam utveckling under året. 
Resultatet fram till och med augusti ser bättre ut än 2015, vilket även det var ett 
bra år. 
När det gäller ekonomi så är det viktigt att vara kostnadsmedveten och hålla kolla 
på sina utgifter på samma sätt som sina intäkter. 
När det gäller återvinngen så har vi tills nu gjort en besparing på 27 500kr  mot 
föregående år  tack vare att vi tillsammans sorterat och minskat restavfallet. 
Vi har använt färre timmar för personalen i reception/butik. Detta med bibehållen 
service. En annan stor besparing vi har gjort är inköp av allt förbrukningsmaterial.   
 
Öppettider 2017: 
Campingen kommer att öppna säsong 2017 lördagen den 25:e mars och stänga 
enligt nuvarande förslag söndagen den 1:e oktober. 
Vårsäsongen 2017-03-25 – 2017-06-04 
Sommarsäsong 2017-06-05 – 2017-08-06 
Höstsäsong 2017-08-07 – 2017-10-01 
Mindre justeringar kan bli aktuellt. 
Priserna kommer att justeras uppåt något men hur mycket är inte klart ännu från 
Örebro.Samma sak när det gäller elpriserna. 
Inbjudan kommer som vanligt för nästa säsong. 
Om man inte kommer till nästa år så meddela Annelie så fort som möjligt    
 
Hantverksmässan:  
En lyckad flytt från hamnen i Båstad ut till Norrvikens trädgårdar.     



 
Vi fick också mycket beröm för vår insats, inte minst försäljningen av 
biljetter, 160 styck sålda på campingen. 
Vi hyrde ut samtliga ställplatser/bollplanen och verandan på lördagkvällen för en 
grillkväll för samtliga utställadre. Intäkterna gjorde att vi kunde subentionera 
middagen på höstfesten. 
Utställarna/mässarrangören var mycket nöjda med vår service och vill förmodligen 
även till nästa år ha vår hjälp.  
Tack alla som hjälpte till och gjorde mässan till en lyckad tillställning. 
 
Vad har vi gjort sedan campingen öppnade i mars ? 

- Nya gångbrädor till piren  
- Gångbrädor ut till bunkern  
- Avslutat allt målningsarbete på staket och byggnader 
- Målat samtliga soffor/bänkar   
- Nya speglar på toaletter och duschutrymmen 
- Ny varmvattenberedare lilla servicehuset 
- Konstgräs på ställplatserna och lekplatserna 
- Vi har gjort en central återvinningsstation 
- Nya studsmattor med säkerhetsnät på lekplatserna  
- Myshörna på stora lekplatsen 
- Vi har satt in fönster på verandan  
- Målat och satt ny belysning på ytter verandan  
- Vi har grävt igen diken och lagt dräneringrör m.m. 
- Vi har plockat bort skadade och riskfyllda träd runt om på campingen  
- Har sålt av en massa onödiga prylar på campingen, såsom kajak, 

kanot,cementblandare, grenflisare, gräsuppsamlare, elgräsklippare, lövblås 
m.m  

- Intäkterna från denna försäljning kommer vi att investera i nya cycklar för 
uthyrning 

- Vi har en ny badstege på piren 
- I höst kommer vi att renovera köket i receptionen och skötrummet som ska 

ha en duschkabin. 
- Vi kommer också att fixa till taket på receptionsbyggnaden ( stormskada)                

 
Vad ska vi då göra till nästa år ? 

Utvidga campingen bakom receptionen  
- Vi vill göra fler ställplatser  
- Vi vill göra plats för 5 campingstugor  
- VI vill göra plats för fler tältplatser  
- Vi ska fixa till återvinningsstationen   
- Vi ska köpa in nya cycklar för uthyrning 
- Vi ska fortsätta att göra gasoltester under 2017 
- Vi ska renovera samtliga minigolfbanor 



 
- Vi ska fixa till vattenposterna  
- Vi ska byta ut samtliga stolpar för platsnummerskyltarna 
- Vi ska måla och fixa till portalen  

  
Aktiviteter 2016  
Inga-lill gick igenom de aktiviteter som vi genomfört 2016 

- Påskfest på verandan  
- Loppis med våffelförsäljning 
- Midsommar  
- Clownen Henna 
- Tårtkalas på campingen   
- Ett antal grillträffar har genomförts under säsongen  
- Höstefest     
- Trimbingo med Marianne och Gunhild   

    Aktiviteter 2017 
      3 viktiga aktiviteter under 2017 att planera in redan nu. 

- Påskfesten ( vecka 15 )  
- Caravan Club 25 År på Norrvikens Camping, pingstafton och Sveriges 

nationaldag  ( vecka 22 ) 
- Höstfesten ( vecka 36 )       

Att tänka på:  
När du lämnar din plats inför vintern tänk på att det är viktigt att göra rent på din plats 
och att det inte sticker upp en massa prylar ovanför golvet. 
En uppmaning, köp dig inte fri från innestädningen. 
Får vi inte ihop städlistan till nästa år så måste vi hitta andra lösningar. 
Som ett led i detta så kommer vi att höja priset från idag 750:- till 1000:- 
vilket också många ställde sig bakom.     
 
Övriga frågor:  
Christer Karlsson förde mötets talan och framförde ett varmt tack för ett gott arbete 
under den gångna säsongen samt avrundade med en rungande applåd för hela 
kommittén. 
 
Sista möjligheten att fylla i enkäten med dina synpunkter. 
Genom dina synpunkter så kan vi göra ytterligare förbättringar på campingen. 
 
Orförande avslutade med att tacka för det gångna året. 
 
Vid Pennan  
Sven Svensson      
   

       


