
 

 

 

Campingmöte 23/7-2022 

 

Ordförande Glenn Sjögren hälsar alla välkomna. 

 

Vi hade i maj månad besök av kommunchefen i Nora. Ett förslag från henne 

var att det skulle upprättas ett dokument som gäster skriver på vid ankomst 

med etikettsregler som gäller för campingen. Det finns flertalet andra 

naturistcampingar som har liknande dokument. I det stora hela utgår det i 

från att det är sunt förnuft som gäller.  

I kommunens LIS-plan ingår inte campingen. Det förs diskussioner om 

campings arrende som går ut december 2024. Troligtvis blir det en 

förlängning, och då säkerligen med 2-3år, men detta är bara spekulationer. 

Väntar även på svar från kommunen vad som ingår i deras 

åtagande  angående fastigheterna, Sunnan, Arken och Ararat. Vi som 

hyresgäster står för förbättringar, såsom målning, tapetsering mm. Vi har 

även bett om att få en adress till campingen. Då leveranser till försvåras då 

vi bara har en boxadress. 

 

FA- grupperna har inte existerat under de senaste åren på grund av 

pandemin. Det har blivit spontan arrangemang, ej organiserade, men inga 

event  som under tidigare år. Kräftskivan är andra helgen i augusti, även 

denna är inte organiserad. Men informeras om för att tiden för att när det ska 

vara tyst på campingen är 02.00. 

 

En ny kabel är nylagd på sjöängen. 2 nya elstolpar ska sättas upp där för att 

göra mer elplatser. 

En intention är att elskåpet och elen på björkängen ska bytas. När detta blir, 

finns inga beslut om. 

En tanke är att säkra upp elen på stolparna till 16A. 

Campingköket har fått en rejäl uppfräschning med ny inredning. Ny spis 

och även ny kyl och frys. 

 

S8 är precis  iordningsställt för uthyrning, saknas några inköp, micro och 

spis, och något skåp. 

S1 och S2 behövs fräschas till efter sommaren, både  målning och 

tapetsering. 

 

Nya bommar ska sättas upp i slutet av sommaren. Eon har kontaktats 

angående var kabeln är nedgrävd. Ritningen säger höger sida om bommen, 

men mätinstrument säger vänster. Bommar kommer att sättas upp på båda 

sidor för att försvåra för obehörig trafik att uppehålla sig på campingen när 

vi har stängt. 

Ska även dras fram el till containern, så elverktyg kan laddas upp därinne. 

Offert har efterfrågats från ett lokalt företag. 

 

En diskussion angående bastuns värmekälla då aggregatet är för stort för 

bastun. Lutar åt att det kan kommas att  bytas ut till ett elaggregat. Men det 
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måste tas fram en kostnadsanalys för att kolla vad kostnaden blir. Den nya 

halkmattan i bastun upplevs av många att det blir mer svårstädat.  

 

Ett dokument angående campingens policy är under konstruktion. 

 

Under övriga ärendet togs det bland annat upp att det slängs snus 

portionspåsar rätt på marken. Detta ser inte bara skräpigt ut utan kan även 

vara farligt för barn och hundar. 

Förtydligande angående ansökan till säsongsplats. Om man inte har blivit 

antagen ett år, måste en ny ansökan göras för nästa säsongsår. 

Klagomål framförs av många om att städningen som sköts av ett städbolag 

inte görs ordentligt. Kan bli så att det  inför nästa år så byts vi till ett annat. 

Sanitetsutrymmena på campingen är viktigt att dom är ordentligt städade. 

Säsongare måste vara behjälpliga i att kolla om sopor behöver tömmas, 

toalettpapper behöver fyllas på mm. En städkalender kan bli aktuellt inför 

nästa år. En likadan som nu campingvärd bokas i. 

 

Ordförande Glenn Sjögren avslutar mötet. 

 

 


