
Vårmöte – Lyckornas Husvagnsförening 
Anfasteröds Gårdsvik (f.d. Lyckornas camping) 
2017-06-04 
 
Närvarande: Styrelsen, Hanna Söderlund, Magnus Johansson samt övriga medlemmar i 
husvagnsföreningen 
 
 

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 Agneta Bergman och Gunnar Thorberntsson 

 
 

3. Campingvärden informerar 
Dagvattensystemet är omgrävt på området, de har även sett över elen och 
säkerheten kring den. 
 
Det är ett stort projekt igång med kiosken (reception, restaurang och butik) och 
den planerar att öppna vid midsommar 
 
Boulebana och uteservering öppnar senare i sommar 
 
Serveringstillstånd förväntas besked om inom snar framtid 
 
Bastun är klar 14/6 
 
Två stugor kommer under juni samt även två stora tält i skogen (35-40 kvm 
stora, med bekvämligheter som toa, dusch och golvvärme) 
 
Frågor från campinggästerna: 
Toaletterna? Ambitionen just nu är att de ska hållas hela och rena. 
 
Den vedeldade bastun kommer kunna bokas i receptionen för 100 kr per person, 
minimum 600 kr. Det kommer finnas några stående tider samt att den ska kunna 
abonneras. 
 
Det kommer permanenta trafikskyltar i korsningen nedanför den branta backen, 
måtten är anpassade för att det ska gå att både parkera i en incheckningsfil samt 
att komma upp i backen med personbil. 
 
Soporna? Containrar kommer från Uddevalla kommun och kommer stå på 
samma ställe som förra året tills de funnit en annan lösning.  



Vinterförvaringsavgift om 2000 kr och då är man garanterad sin plats till 
kommande säsong, man behöver inte flytta på sina tillhörigheter samt att någon 
form av tillsyn kommer ske på området under vintern. 
 
Säkerhet vid badbryggan? Planen är att badbryggan ska renoveras under nästa år 
men Magnus säger att den får ses över så att det är en säker badplats även i år. 
 
Det framkommer att det skett en del stölder på campingen där såsom stegar, 
tankar osv. blivit stulna. 

 
Nästa vecka rensas dansbanan på prylar enligt Magnus så att den är redo för 
midsommarfesten. 
 
Bredband? En slang för fiber är nergrävt på 2/3 av campingen än så länge. Om 
det inte blir färdigt under hösten så blir det under våren, vilket innebär att det 
kommer finnas wifi på campingen från nästa säsong. 
 
Gästparkeringar? Parkeringarna vid kiosken kommer vara korttidsparkering 
eftersom att de inte ska användas av campinggästerna när man är nere och badar 
eller är ute med båten. Badgäster som kommer utifrån hänvisas till 
korttidsparkering alternativt kontaktar receptionen. 

 
Lekplatser? Ambitionen var att göra en skogslekplats men detta kommer inte bli 
av pga att alla lekplatser måste vara c-märkta. Enklare lekplatser som t.ex. en 
sandlåda kommer under sommarn men inte innan midsommar. 

 
Campingvärdarna informerar om Barnens dag 22/7 – med aktiviteter för barn 
som hålls av personer från Sparreviken. Mer information kommer senare. 
 
Varmvatten på toaletterna? Magnus meddelar att de ska kolla på detta. 
 
Hyra för nästa säsong? Den kommer stå i proportion till de förbättringar som 
kommer ske på campingområdet men de vet ej summa just nu. 

 
Tillfälliga campare? Pga. trafiksituationen vill de ha säsongscampare och det 
finns därför inga öronmärkta platser just för tillfälliga campare. Har man vänner, 
släkt eller bekanta som vill komma över en kortare tid får de ta kontakt med 
Magnus och Hanna. 

 
Båtkärrorna? Det står båtkärror utställda lite här och var. Detta ärende lämnas 
över till bryggföreningen. 

 
Lyckoträffen tillhör campingvärden. Om man vill använda Lyckoträffen vid t.ex. 
kalas eller fest så är det tillåtet så länge campingvärden blir informerad av 
festkommittén och att man håller sig till ordningsreglerna som finns, bl.a. att det 
ska vara tyst kl 23.00. Bokning av Lyckoträffen sker alltså via festkommittén. 

 
Man får lov att vara här och se till sin plats under vinterhalvåret (höst, vinter, 
vår) men man får ej bo här då. 20 st elstolpar är utbytta i år och 40 st till 



beräknas bytas nästa år, därav blir vissa platser utan el kortare tider under 
vinterhalvåret.  

 
Lyktstolpen vid ljugarbänken kommer åtgärdas inom kort. 

 
Söndag innan midsommar 18/6 kl 11.00 kommer Arne köra runt på campingen 
för att samla upp grenar och annat större kompostavfall. Mindre kompostavfall 
som gräs kan slängas vid Lyckoträffen som tidigare. Dock gäller detta bara 
kompostavfall! Det framkommer att det slängts avfall som tryckimpregnerat 
virke, metall osv och detta är strängt förbjudet! Har man plastsäckar med 
kompostavfall skall dessa tömmas och medtagas tillbaks. 
 
Sophanteringen gäller hushållssopor. Övrigt avfall slängs på 
återvinningscentralen. Magnus och Hanna ser över om det går att lösa ett 
återvinningskort att ha i receptionen. Det framkommer att det kostar 100 kr per 
gång vid återvinningscentralen bortsett från farligt avfall och elektronik som är 
gratis att lämna in. 
 
I dagsläget finns det inte någon släpkärra att låna på campingen, möjligtvis att 
det kommer längre fram. 
 
 

4. Festkommittén presenterar säsongens aktiviteter 
23/6 Midsommarafton – midsommarfirandet kommer i år ske framför kiosken på 
den nya gräsmattan medan festen hålls i vanlig ordning på Lyckoträffen 
Kl 10.00  klär vi midsommarstången och reser den tillsammans 
Kl 14.00  lotteri och dans kring midsommarstången 
Kl 18.30  gemensam midsommarmiddag för de som vill på Lyckoträffen 
Kl 20.00-00.00 fest på Lyckoträffen med orkester och dans 
 
22/7 Sommarfest på Lyckoträffen, Rios spelar kl 21.00 
Maten kostar 50 kr/person för de två första, övriga kostar 100 kr. Korv och 
dricka är gratis för barnen. 
 
26/7 Pubafton på Lyckoträffen, Reeborn band spelar kl 21.00 
Öl och hamburgare serveras. 

 
19/8 Kräftskiva – alla tar med egen mat och kvällen fortsätter med allsång och 
dans på Lyckoträffen 

 
Festkommittén hälsar alla en trevlig sommar och kommer informera närmare 
med anslag om varje enskild fest. 

 
5. Fyllnadsval 

Valberedningen ger förslag på Göran Andersson till festkommittén. 
Webbansvarig behövs då Kenneth som var detta tyvärr har lämnat campingen 
och därmed även sin post i styrelsen. Valberedningen har inget förslag på denna 
post ännu men Kenneth har lovat att hjälpa till fram till årsmötet. 

 



6. Övriga frågor 
Krabb-bryggan? Alf ger förslag på att frivilliga medlemmar möts lördag 10/6 kl 
10.00 vid kiosken så hjälps de åt att sätta upp dessa.  
 
Kassören informerar om årsavgiften. Det finns inbetalningskort för de som inte 
har betalat. Listor med uppdaterade mailadresser finns att fylla i. 
 
Flotten/linfärjan? Styrelsen tar upp denna fråga med campingvärdarna. 
 

7. Mötet förklaras avslutat 
 
 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
__________________________ 
Caroline Lippens 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
__________________________   __________________________ 
Agneta Bergman   Gunnar Thorberntsson 
   


