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Protokoll  

Campingansvarig Sven Svensson hälsade all 55 deltagare välkomna  

Vi började mötet med en tyst minut och tände ett ljus för Eija 

Sigfridsson, Irene Järnström, Henning Jensen samt LenaKarin Berglund 

som lämnat oss under året.  

Där efter presenterades alla som deltagit i kommittén samt var och en 

redogjorde sina respektive ansvarsområde. 

Presentation av övriga och ett STORT TACK till Ulla o Kent, Kjell, Göte, 

Bertil o Kerstin, Vidar o Barbro samt Mårten och Åse.  

I butik och reception har vi haft utöver Christina och Margaretha, 

Matilda, Linnea, Lovisa, Olle samt Wilmer som alla gjort ett fantastiskt 

jobb. Även ett STORT TACK till er. 

Vill också rikta ett STORT TACK till våra kära musiker Krister – Bertil – 

Björn för denna säsong. 

TACK också till Tomas Olsson för utbildning i hjärtstarten inte nog så 

viktigt.   

TACK också till er alla som deltagit på våra arbetsdagar, över 65 

personer vid varje tillfälle, helt otroligt. Vi i kommittén är verkligen 

tacksamma att så många känner och tar sitt ansvar för campingen. 

Inte lustigt att vi få så mycket beröm för VÅR fina camping, bra gjort 

av er alla. Mycket TACK men det är ni alla värda. 

Hjälpsamheten är alltid på topp men vi skulle behöva samma 

uppslutning när det gäller städning av servicehuset. Vi har för många 

som köper sig fria och det har skapat problem i år då vi haft svårt att 

få tag i sommarextra. 

- Annelie informerade om bokningsreglerna  

Antal hel/säsongscampare i kön är mellan 30-35 för tillfället.  

För och eftersäsong ska klippa och snygga till platsen innan de 

lämnar. Vi får förtydliga kraven bättre redan i samband med 

bokning och incheckning.  

För och eftersäsong har inte automatiskt plats för helsäsong nästa 

till år.   

Sabbats år finns inte längre utan det blir att köa på nytt för en 

plats på campingen.  



- Enkätundersökning 2021 gjordes på Norrvikens camping med ett 

gott resultat med många synpunkter och förslag på förbättringar.  

Viktiga synpunkter var att det är snyggt och rent i vårt servicehus. 

Många har gett positiv feedback det som är negativt är 

möjligheterna att promenera, rasta hundar samt badmöjligheterna.  

 

- Hemsidan-facebook, har varit lite haltande i år på grund av olika 

omständigheter.   

  

- Annelie informerade om det ekonomiska läget som även i år varit 

riktigt bra. Vi håller i kostnaderna på ett föredömligt sätt samtidigt 

som vi har goda intäkter. Detta är förutsättningarna för att vi ska 

kunna fortsätta att förbättra och utveckla campingen.  

Vi har haft fler bokningar i år jämfört med föregående år. 

 

- Hantverksmässan gick av stapeln på ny plats i år men vi hade  

10 utställare som bodde på campingen i år. Hur det blir nästa år 

återstår att se.  

  

- WiFi: Vi har utökat antal accesspunkter på campingen i år och fram 

till den 1:e augusti fungerade allt perfekt, men då hände något. 

Hur som helst gjordes en uppdatering av systemet i mitten av 

augusti som gjorde att vi åter igen kunde läsa både tidning och 

mail.   

  

- Öppettider 2023 är förslagsvis 25:e Mars till 8:e oktober, priserna 

är inte fastställda ännu.  

 

- Nytt elavtal på gång efter årsskiftet då nuvarande avtal med 

Skellefteå Kraft går ut. Alla talar om de höga elpriserna så 

höjningar får vi räkna med. Frågan är bara med hur mycket?   

Sven redogjorde för vad vi gjort sedan sist och planerna inför nästa år   

 

Vad har vi då gjort 2022 ? 

Bytt staketet utmed vägen. 

Bytt ut ytterligare duschar och kranar i servicehuset  

Plockat bort buskar vid infarten samt träd utmed ställ-platserna  

Renoverat och riktat badstegen 

Målat om i butiken samt utökat sortimentet  

Vi har målat klart samtliga fastigheter   



Ny anslagstavla  

Köpt in tält och TV till hyrvagnarna 

Köpt in 4 nya cyklar för uthyrning   

Köpt in Sup-brädor för uthyrning   

Köpt in stor-tv till verandan 

Investerat i ny dränkpump mellan plats 89 – 94 med eget eluttag 

 

Budget/planer inför 2023  

Nytt resterande staket utmed vägen från plats 89 till 52  

Göra plats för fler tältplatser upp mot gästparkeringen inkl belysnings 

stolpar 

Riva gamla dansbanan och ge plats för större gräsytor 

Färdigställa stora och lilla lekplatsen  

Nytt konstgräs på ställ platserna, byta ut gammalt konstgräs. 

Justera till gräsavfallshögen och sätta upp insyningsskydd mot plats 153 

Klippa buskar, träd och häckar samt ev fälla några träd    

Inköp av utemöbler bord och stolar till hyr husvagnarna?  

Ny duschkabin och toastol i skötrummet 

Ny utedusch vid minigolfen   

Hunddusch vid infart ställ-platserna  

2 Laddstolpar för att ladda elbilar = 4 ladd-platser installeras av 

Bjärekraft  

 

- Butiken/reception, Christina redogjorde hur det gått i butiken med 

bakningen och glassförsäljning m.m. allt har varit på topp i år.  

Vi har haft otroligt mycket tyska gäster i år på campingen och vissa 

kvällar har vi haft bara tyskar på ställ-platserna.  

 

- Aktiviteterna, Margaretha redogjorde för de aktiviteter som 

genomförts under året. 

30års jubileum var den största aktiviteten i år med uppträde i form 



av en clown på dagen och på kvällen var det levande musik och 

dans.   

Sedan hade vi höstfesten och även här bjöd vi på levande musik 

och möjlighet för dans.  

Båda aktiviteterna genomfördes på vår utegrillplats. 

 

- Påminnelse om rastning av hundar som ska ske utanför campingen, 

håll hunden i kort koppel inne på campingområdet.  

  

- Hastigheten på campingen är max 10km (gånghastighet). 

Många av våra campare även säsongscamparna kör alldeles för 

fort.   

    

- Regler för utestädningen är att 1 person från campingplatsen ska 

delta vid 3 tillfällen av 6 möjliga under året.   

 

- Krav för försäsong/eftersäsong är att de ska klippa gräset och 

snygga till platsen innan de lämnar.  

För helsäsong gäller samma sak, krukor eller annat får inte 

gömmas i häckarna då vi klipper dem varje höst. 

- Bygga golv eller utbyggnad av golv utan tillstånd är inte tillåtet. 

 

- Övriga frågor? 

Buskörning på vägen, liggandes på signalhornet polisanmäls om 

möjligt. Försök ta foto och registreringsnummer. 

Påkörning av skyltar eller annan åverkan, ta foto och 

registreringsnummer. 

Utgå från att de inte går in i receptionen och rapportera skadan.    

 

- Mer grillkvällar under sommaren efterlystes 

Här kan alla ta ett ansvar/initiativ genom att bjuda in till grillkväll 

på anslagstavlan och starta upp grillarna.    

  

Sven avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

Det som inte kom med på mötet var att Caravan club kräver årlig 

gasoltest på husvagnar och husbilar. I första hand ställer vi kravet 

på er som ligger här på säsongplats. 

Kravet gäller också för rörliga gäster men vi har ingen möjlighet att 

kontrollera detta löpande.  

Vi tog inte heller upp att man bara få ha en bil inne på campingen 

och bil nr 2 ska alltid stå på gästparkeringen.   

Även besökande gäster ska ha sin bil på gästparkeringen. 

Att lämna ut bom-kort eller kod till bommen strider mot 

Campingens regler.   


