Nov 2019
Information från Anfasteröds Husvagnsförening
Här kommer information efter överläggning med vår campingvärd kring de frågor vårt
årsmöte beslöt att ta upp med dem – svar och i förekommande fall överenskommelse
1. Önskemål om förlängd säsong tom 30 september.

Svar: Ja, kan möjliggöras på sikt, handlar om infrastruktur och tillgång personal. Vi vill
då också prata för- och eftersäsong och därmed diff avgifter
2. Mer belysning, ex vid ”ljugarbänken” nattetid.

Svar: kommer att förstärkas där liksom stora backen, dessa prioriteras. På
”savannen” är belysningen redan nu på och kompletteras med div belysning på träd o
dyl. Stora backen görs troligen nu under hösten, resten allt eftersom elektriker är på
plats.
3. Badtrappa, önskemål om ytterligare ett räcke på bef trappa i lägre höjd samt en till

trappa i anslutning till krabbryggan.
Svar: Ja, vi fixar detta innan badsäsongen börjar.
4. Önskemål om hjärtstartare.

Svar: Ja, på sikt, också en lite dyrare investering. Frågan om utplacering måste också
klaras ut.
5. ”Golfbilarna”, firmabilar som vi ofta upplever kör för fort inom campingen.

Golfbilarna saknar belysning nattetid och en bild på ett barn som kör hade någon
fångat under säsongen.
Svar: vi tar upp med vår personal; absolut inga barnförare. Golfbilarna ska få
belysning
6. Wifi. Vad gav enkäten vi svarade på för resultat/besked? Vilken plan finns för resten?

Svar: Svarsfrekvensen var bra, vi kunde ringa in problem. 2 antenner har justerats;
ökat antalet ”slots”. ”Vi har dubbelt så mång antenner som eg skulle behövas. 100 %
täckning kommer nog aldrig att uppnås pga topografi, inne i husvagnar etc. Men upp
till 1000 användare/portar ska kunna klaras”
7. Verkstaden runt omkring. Har upplevts som lite för skräpigt under sommaren till

nackdel för närboende.
Svar: Vid verkstad och vid dansbanan kommer vi att snygga upp

8. Stora backen, beläggning, gropar. Vilken plan finns för rest åtgärd utöver vad som

gjordes i år?
Svar: resterande nödvändiga åtgärder kommer att utföras. Slutligt toppskikt av asfalt
läggs på lite senare därefter, när ”backen satt sig”
9. Handikapptoalett. Folk är inte nöjda med dels konstruktionen/tillgängligheten på

nuv vid ljugarbänken eller att bli hänvisade till Jonnes platå. Vi föreslog från årsmötet
en enkel o billig åtgärd: gör en större yta framför den bef handikapptoan med en
kant för tippskydd.
Svar: Ja, vi fixar så enligt förslaget under våren. Vidare: ”om fastboende är handikappad
försöker vi i så fall lägga deras vagn nära en toaanläggning. Upprustning av servicehusen
inkl handikappanpassning kommer att fortsätta”
Från styrelsen deltog Alf Gillberg o Jan Axelsson vid överläggningen
Campingvärden vill också tillägga om detta med röjning av sly, grenar mm.
”All röjning skall ske innan 31/5 och placeras i kompost eller i flishögarna. I flishögarna
och komposten får bara organiskt material slängas. Löv, jord, klipp etc går i kompost
medan alla kvistar över 1 cm tjocka går till flisning. Ser vi personer (vilket redan hänt i år)
slänga t ex trallvirke på högarna så kommer vi bli tvungna att debitera den extra
utkörning av flisbilen som vi kommer bli ålagda (en enda planka=flisbilen ratar hela
högen)

Styrelsen säger tack för i år och passar på att redan nu önska alla
en God Jul å ett Gott Nytt År/ny campingsäsong

