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Hej campingvärdar! 

Som vi tidigare muntligt aviserat kommer vi med lite önskemål från många av oss inom 
campingen/husvagnsföreningen.  Vi ser också i er nu utsända information inför nästa säsong 
de delar ni avser förbättra; bra så. Stämmer också enligt de önskemål vi fått in, nämligen: 

1. Vägförbättringar. Backen Andreas Jorfors väg angelägen då den har en besvärande  
”ås” i mitten av vägen på mittavsnittet av backen, öht mkt sårig yta. Backen Joakim 
Grandelius väg från plats 159 och till er verkstad – övre delen behöver ses över 

2. Tidsplan för fortsatt asfaltering/vägförbättringar har ni berört tidigare – hur ser den 
ut nu? 

- Vägarna och dagvattensystemet(som hänger ihop) blir tyvärr sämre i 
snabbare takt än planerat. Vi kan här bara hänvisa till att vi åtgärdar en 
vägsträckning i taget utefter den budget vi har att röra oss med. Och även 
om ni gäster i första hand ser vägförbättringar i form av ny asfalt åtgärdar 
vi dagvattensystemet bit för bit som i många fall är roten till att vägarna 
går sönder i snabbare takt än beräknat 

-  Övre delen upp till 159 kommer inte åtgärdas inom den närmaste 
framtiden utan fokus kommer om resurser finnes att läggas på vägen upp 
förbi lekplatsen.    

3. Belysning. Vi vill minnas ni har en tidsplan för utbyggnad av belysning av gatorna? 
Vi har särskilt fått in önskemål särskilt om att få belysning på Henrik Anderssons väg 
36-41 där det enl uppgift inte finns någon belysning öht.  
Vidare också en önskan om en belysning vid diskbänken servicehuset vid 
ljugarbänken.  

- Belysning är något vi ständigt arbetar med och vi planerar alltid med 
belysning vid alla grävprojekt. Gällande 36-41 så vet vi att här är mörkt och 
det är förberett och kommer monteras under våren. Förbättrad belysning 
vid diskstationen på Savannen har vi nu noterat i vårt ärendesystem och 
det kommer bli åtgärdat allteftersom vår elektriker jobbar undan sin lista.    

4. Kapaciteten på WiFi (såg ni redovisat åtgärd i er info) 
- Planen är att både förbättra funktionen genom bättre täckning genom fler 

antenner, nya routrar och en kapacitetsfördubbling in till området. Här är 
vi fortfarande i undersökningsfasen och vi kommer att förlita oss på de 
rekommendationer och begränsningar som vår entreprenör ser.  

Om ni vill vi träffas för dialog gör vi gärna det 

Mvh 

För Anfasteröds husvagnsförening  

Alf Gillberg   Jan Axelsson 

 



 

 


