
 
 
 
 
 
 

 
Protokoll höstens informationsmöte 2017-09-24  

Cirka 65 personer deltog på informationsmötet som hölls på  
Campingens veranda. 

Från kommittén deltog Sven – Annelie – Anki – Janne- Kalle och Inga-Lill. 
Ordf Annelie Svensson hälsade alla välkomna och där efter presenterades alla 
som ingått i kommittén samt övriga som har haft olika uppdrag på campingen 
under 2017. 
Vi i kommittén är verkligen tacksamma att så många känner och tar sitt ansvar 
över Norrvikens camping. 
Hjälpsamheten är alltid på topp och det märks också på deltagarlistan vid 
städdagarna. 
 
Ekonomi 
Ordf gick sedan in på det ekonomiska läget där vi känner vi har en bra balans 
mellan intäkter och utgifter. 
Dock har vi lite färre bokningar 2017 jämfört med 2016. 
Det är förutom bokningarna 3 områden som påverkat resultatet extra mycket 
och det är:   
Avfallshanteringen, där vi/ni tillsammans gjort ett fantastiskt arbete och kapat 
kostnaderna. 
Pappersförbrukningen genom smartare inköp. 
Personalkostnader genom att justera alla scheman så vi har rätt antal 
personer på plats vid rätt tid och tillfällen.  
  
Uthyrning av cyklar 
Vi köpte in 5 nya cyklar i våras efter vi sålt kanoten och kajaken. 
Vi har redan fått intäkter för 1,5 cykel.  
 
Öppettider och priser nästa säsong  
Vi öppnar campingen lördagen den 24:e Mars och stänger söndagen den 7:e 
oktober 
Vårt förslag till riks är att vi vill bibehålla nuvarande priser 2018. 
En ny förändring är att de personer som har försäsong även ska ges möjlighet 
att ligga över midsommarhelgen till ett överkomligt pris. 
Vi har 11 intresserade för helsäsongplats till nästa år.    
 



 
Uppdatering miljödomstolen/Länsstyrelsen 
Efter vi överklagat länsstyrelsens beslut att inte tillåta utbyggnad av 
campingen gick ärendet vidare till mark och miljödomstolen i Växjö som 
godkänner en utbyggnad av campingen med campingstugor.   
Det innebär att vi kommer att skicka in ansökan om mark och bygglov till 
Båstad kommun. 
När det gäller ansökan till Länsstyrelsen om att plocka ned träd utmed vägen 
så ligger ärendet fortfarande för behandling. 
 
Vad har vi gjort på campingen under 2017 
Vi har plockat bort c:a 30 träd i gränstrakterna mellan campingen och 
granntomten upp mot backen. 
Vi har installerat Wifi på campingen, bytt ut samtliga glödlampor mot led-
lampor med inbyggt skymningsrelä.  
Vi har bytt ut kupolfönstret i receptionsbyggnaden 
Vi har renoverat vasstaket på baksidan av receptionsbyggnaden 
Vi har genomfört 25 års jubileum på campingen den 3:e juni 
Vi har målat och satt nya lampor på portalen  
Vi har satt upp nytt plank runt återvinningsstationen 
Vi har gjort om skötrummet och satt in en duschkabin 
Vi har satt ny belysning på receptions och servicebyggnad 
   
Aktiviteter under säsongen   
Vi har haft påskfest 
Vi firade valborg med sång och musik där efter fika på verandan 
Vi har genomfört en hjärt-lugn räddnings kurs  
Vi har haft en pysselträff 
Vi har haft ”Elvis for Ever” på campingen      
Vi har haft olika aktiviteter i samband med 25 års jubiléet, bl a 
jubileumsfrukost, trollkarl, tipspromenad, jubileumstårta och middag med 
dans 
Vi har genomfört loppis  
Vi haft firat Nationaldagen med kaffe & våffelkalas  
Vi har haft vin-provningskväll  
Vi har genomfört en gokartstävling i Laholm  
Vi har haft tårtkalas på campingen  
Vi har under flera helger genomfört trimbingo  
Vi har haft höstfest med levande musik  
  
 



Butiken   
Affären har byggts om med några nya hyllor och nya kylskåp har installerats då 
den gamla kyldisken gick sönder. 
Vi har utvidgat sortimentet med olika pappersprodukter som passat in för 
camparna.  
Försäljningen har inte nått upp till samma nivå som vi hade 2016 men 
minskningen är inte så stor. 
 
Vad är på gång framöver? 2018 
Vi kommer att driva utbyggnaden av campingen vidare med fler ställ- platser 
och grovplanera för byggnation av campingstugor.  
Vi kommer att öka upp antalet tältplatser genom att plocka bort ett antal träd 
och dränera upp ytan i anslutning till boulebanorna.    
Vi kommer att renovera upp minigolfbanorna och platsen runt banorna 
kommer att dräneras och höjas upp. 
Utfyllnad med mer matjord och nytt gräs kommer att iordningställas. 
Vi kommer att göra olika grävningsarbeten och se över dräneringarna runt 
campingen och på vissa platser.    
Vi kommer att sätta belysning på återvinningsstationen. 
Vi kommer att förnya belysningen på stora servicehuset 
Vi kommer att sätta upp nya hänvisningsskyltar runt servicehuset 
Vi kommer att sätta in nya väggskåp och köksfläkt i diskrummet 
VI kommer att byta ut vissa lysrör på toaletterna och duschrum. 
Vi kommer att byta ut samtliga stolpar med platsnummer  
 
Att tänka på när vi lämna campingen! 
Se till så inga prylar finns kvar när ni lämna er plats. 
Vi vill inte se några snöskulpturer i vinter.  
 
Personal inför nästa säsong! 
Vi har avtalat med befintlig personal och merparten kommer att stanna kvar 
även 2018. 
När det gäller våra sommar-extra så vet vi inte förrän till våren hur många som 
kan/vill jobba vidare under nästa år. 
 
 
 
 
 
 
 



Christel  
Vår kontaktperson från Riks Christel Christensen deltog på infomötet. Christel 
tog tillfället i akt och tackade för ett väl genomfört år 2017. 
Där efter så avtackades Janne – Jörgen och Anki av Christel och Annelie för det 
fantastiska arbete de gjort för Norrvikens camping de år de varit med i 
kommitté – arbetet.   
Samtidigt passade Annelie på att hälsa Bengt-Erik och Eva Bengtsson välkomna 
som nya medlemmar i kommittén 2018. 
 
Caravan Club firar 50 års jubileum nästa år. Detta kommer att firas vid 2 
tillfällen.  
27/4 – 1/5 2018 Jubileumsträff i Dalarna där allt startade 1968 
10/8 – 12/8 2018 Jubileumsträff High Chaparall 
Årets Nordiska Caravan Träff (NCT) kommer att hållas vecka 29 2018 i 
Kristinehamn  
 
 
Övriga frågor  
Ordförande tackade alla som deltog på mötet för ett gott samarbete 2017.  
 
Ordförande Annelie Svensson förklarade mötet avslutat 
 
Vid pennan  
Sven Svensson  

 


