Vi tar pulsen på sommarens campingvärdar
Anders och Åsa Melander är inne på sitt
tredje år som campingvärdar.
-Det är Anders som sköter det mesta i
receptionen. Jag kollar mest till städningen
och annat små pyssel. Vi tycker det är
jättetrevligt och roligt att träffa nya
människor. Vi pratar flytande engelska båda
två. Anders pratar tyska och franska och jag
klarar tyskan behjälpligt, säger Åsa.

Kennet och Marie Pettersson har stått 27 år
på säsong och är vana campingvärdar.
Bemötandet är viktigt tycker de. - Det första
intrycket kan man inte göra om säger de båda.

-För att vara en bra värd krävs det att man är
social, kan prata olika språk och vara
stresstålig, säger Anders.

Det här med att dela på campingvärdskapet är
relativt nytt. Sedan 2019 blev det aktuellt att
fördela sysslorna på fyra par, som campar vid
sektionens säsongscamping
-Vi finns till för våra gäster på Hassela
camping. Säsongscamparna är också välkomna
att handla glass, läsk, toalettpapper och
toamedel i receptionen. Vi har även lite ccmaterial till försäljning och vi kan även hjälpa
till att beställa digitalt från cc-shopen. Men
vårt fokus är våra gäster, säger Kennet.
-Vi tar inte kontanter utan det är kort och
swish som gäller, säger Marie.
Campingvärdarna ansvarar för allt
receptionsarbete. De ser också till att varor
fylls på, blommorna blir vattnade runt om vid
servicehusen och att hamburgergrillningen
äger rum varje lördag kl 12.00 vid
Snigelstugans utegrillar under hela sommaren.
-Vi hoppas på många gäster, så vi får mycket
att göra och så mycket sol förstås, avslutar
Kennet och Marie och ser förhoppningsfulla
ut.

-Vi hoppas på bra väder. Jag tror att många
gästcampare i år kanske väljer att stå kvar
längre på campingen, nu när drivmedlet blivit
dyrare, säger Åsa.
- Det där med kostnader för drivmedlel tror
jag inte spelar någon roll. Folk vill njuta och då
åker de dit där möjligheten finns, säger
Anders.
Anders slår ett slag för att Hassela camping är
en lugn och fridfull camping. Här är det inget
busliv och långa köer. Det är gemytligt.

Torbjörn och Kajsa Westberg är inne på tredje
året som sommarvärdar. De berättar att det
viktigaste är att gästerna trivs. Det funkar bra
med engelska när det kommer utländska
gäster. Oftast är de från Tyskland eller
Holland.
-Att vara campingvärd innebär att vara allt i
allo säger Kajsa. Att vara glad, positiv och se
möjligheter och finna lösningar är bra
egenskaper. Att finnas tillhands för gästerna.
Annica och Kurt Bruhn är nykomlingar som
campingvärdar i år. Varför vill ni jobba som
campingvärdar?
-Vi anmälde vårt intresse för det verkar kul.
Alla måste ju hjälpas åt att jobba efter
förmåga och förutsättningar i klubben, säger
Kurt.

-Nytt är att vi även tar bokningar online och
inte bara via campingtelefonen. Så då gäller
det att kolla noga så det inte blir
dubbelbokningar av våra sex husbilsplatser. I
övrigt har vi gott om plats för husvagnar och
tält, säger Kajsa.

-Ett glatt och trevligt sätt är viktigt när gäster
kommer och att vi kan ge information om t ex
utflyktstips i omgivningarna och vilka
aktiviteter som händer här på campingen,
säger Annica.
-Vi måste lyfta fram att vi kan erbjuda både
båt och fiskekkort även till våra gäster, inflikar
Kurt.
-Vi är tacksamma om vi kan få tips på riktiga
smultronställen här i omgivningarna som vi
kan rekommendera till sommarens
gästcampare, säger Annica och Kurt med
glimten i ögat. De syftar då på alla andra
säsongscampare som kan tipsa om sina
smultronställen.

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER FÖR FÖRSÄLJNING
1 juni—31 augusti 2022
Alla dagar 09.00 - 10.00, 13.00 - 13.30 och 18.00 - 18.30
Campingvärdarna turas om enligt schema under
sommaren.
De är i tjänst mellan 08.00—21.00
Bokning av plats ring campingtelefon:
073-810 81 87

-Vi hoppas på många gäster i sommar, så det
blir ”klirr” i kassan, skrattar Torbjörn.
- Ja vi hoppas på en trevlig sommarsäsong och
vi hälsar välkommen till Hassela camping mitt i
Sverige. Här finns det många intressanta och
mysiga utflyktsmål i omgivningarna, inflikar
Kajsa med ett stort leende.
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