
Vårmöte - Lyckornas camping 
2016-05-22 
 
Närvarande: Styrelsen, Hanna Söderlund, Magnus Söderlund och Anders Söderlund samt 
övriga medlemmar i husvagnsförening 
 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Alf Gillberg öppnar mötet, hälsar alla välkomna och går igenom 
dagordningen. 

 
 

2. Val av justerare 
Som justerare för dagens möte väljs Inger Andersson och Jörgen Svanberg. 

 
 

3. Val av sekreterare 
Valberedningen föreslår Caroline Lippens. Caroline Lippens väljs som ny 
sekreterare. 

 
 

4. Information från medverkande/ny markägare  
Hanna och Magnus Söderlund presenterar sig och berättar om sina planer om 
campingen. Fokus kommer ligga på vad som händer på campingen efter 
årsskiftet 16/17.  

 
Markägarna ställer sig positiva till kommande uppgörelse. Övriga frågor om detta 
tas efter mötet med Anders Söderlund. 
 
Planer efter årsskiftet: 
Rykten om bostadsområde stämmer inte, utan området kommer vidare drivas 
som campingverksamhet. Hur och i vilket form detta kommer ske arbetar de 
med. 
 
Naturupplevelsen med hav, skog osv. på campingen ska bevaras och stå i 
centrum. Historian, miljö och hållbarhet – fokus 
 
¾ fasta campingplatser, några ställbara 
 
¼ upplevelsebaserat boende – exempelvis växthus, glamping (med målet att få 
personer som vanligtvis inte campar att få intresse av detta). 
 
Långsiktighet i relation till elsäkerhet, brandskydd, miljöskydd, vatten, hygien 
osv. 
 

Förslag för de första 3 åren: 
Fas 1: 



Åtgärder: 
Se över elsystem så att det uppfyller elsäkerhet 
Se över vatten och avlopp  
Se över brandsäkerhet 
Se över infrastruktur, belysning osv 
Se över toaletter, duschar, tvätt osv 
Renovera och se över kiosken och området kring kiosken 
Återvinningsstationen behöver inte ha bästa havsläge 
 

Nyanläggning: 
Internet och wifi – en lösning för detta ses över 
Bastu 
Promenadstigar och se över strövområden, parker och trädgårdar 
Hemsida med info och bokningssystem 
Regler 
Bokningssystem 
Miljö- och energiledningssystem – hur vi blir mer hållbara. Även ur ett 
ekonomiskt perspektiv 

 

Fas 2: Långsiktigt 
Nya servicehus 
Byggnad för sociala aktiviteter 
Gång- och cykelbanor 
Omfattande renovering/ombyggnad av kiosk 
Utökad palett med aktiviteter 
 
 

5. Frågor och tankar till Hanna och Magnus från medlemmarna 
Upplevelsebaserat boende – koja för övernattning med havsutsikt 
 
Säsongscamping definieras som en camping som bedrivs under sommarsäsongen 
med förhoppningen att man inte behöver flytta sina vagnar under vinterhalvåret. 
Regler enligt kommun och länsstyrelse måste följas och dialog pågår. 
 
Avgifterna höjs i takt med att standarden höjs. 
 
Frågan ställs om aktiviteter och platser för barn. Inget som är med i planen men 
om intresse finns lyssnar de gärna på detta. 
 
Kösystem ifrågasätts vid exempelvis villavagn, om den kan stå kvar. Magnus kan 
ej svara på detta i dagsläget. 
 
Uthyrning av vagn i andrahand. Magnus menar att vi utgår från att platserna är 
personliga. 
 
Frågan om att låna ut sin vagn tar Hanna och Magnus med sig för att diskutera 
vidare. 
 



Önskemål om förlängning av badbryggan till djupare vatten. Samt se över räcken 
vid trapporna. 
 
Frivilliga på campingen hjälper gärna till att arbeta med renoveringar osv. 
 
Frågan om depositionen om 5000 kr tas upp men detta ligger inte på deras bord. 
 
Mailadress till Hanna och Magnus läggs upp på hemsidan. 
 
 

6. Festkommittén presenterar säsongens aktiviteter 
Midsommarafton firas på Lyckoträffen. Ett band spelar musik, aktiviteter och 
lekar för barn. 

 
Sommarfest v. 29, lördagen 23/7 kl. 20.00 (istället för kl 19 som tidigare år). 
Landgång beställs från samma catering som förra året men korv med bröd 
utesluts i år. Rios orkester spelar och det är dans kl 21-01. Avgiften för maten 
höjs till 50 kr 
 
Pubafton onsdagen 27/7 kl 21.00. Reborn Band spelar. 

 
Barndisco  

 
Kräftskiva v. 33, lördagen 20/8 
 
Information kommer på anslagstavlor och hemsidan 

 
 

7. Övriga frågor 
Årsmöte 28/8 kl 11.00 på Lyckoträffen 
 
Lotteriförsäljare – festkommittén sätter upp listor som man får skriva upp sig på. 
Om man får förhinder att sälja så är det viktigt att man själv hittar en ersättare. 
Lotterna skall säljas över hela campingen. 

 
Återkoppling om badflotten – avvaktar till nästa år då den behöver renoveras för 
att vara säker. Linfärjan kommer däremot repareras i år. 

 
Hittills 125 betalda medlemsavgifter för säsongen 
 
Det finns 9-10 lediga båtplatser just nu 
 
Campingvärden har ansvar för att toaletterna ska vara städade 
 
 

8. Mötet förklaras avslutat 
 
 
 



Sekreterare 
 
__________________________ 
Caroline Lippens 
 
 
Justerare    Justerare 
 
__________________________   __________________________ 
Inger Andersson   Jörgen Svanberg 


