AnfasterOds HusvagnsfOrening
AnfasterOd Gardsvik: Svar pa fragor i rOtt
Onskemd och fragor infOr Msta sasong

1. win upplevs bristfMig Overlag. Nara masterna funkar det dock ratt bra; planeras
Mgra ytterligare atgarder?
Bakom kulisserna sker ett kontinuerligt fOrbattringsarbete fOr WiFi systemet. lnfOr
2021 planeras bl.a komplettering med ytterligare en mast vid lekplatsen saint en del
mjukvaruuppdateringar av dc ytterligare 12 masterna som Finns pa omradet. Vi
kommer dock aldrig att garantera full funktionalitet fOr alla pa alla stMen.
2. TOmningsstationen vid servicehus Pinnebraten. Vi far fragor varfOr den flyttats ut i
vagen och darmed Mra en campingtomt?
Oklart vad som menas har. oct firms en dedikerad parkeringsficka fOr andama|et, om
den inte har anvants som tankts far vi forbattra skyltningen. lnnehavaren av
campingtomten iir ti||fragad i arendet innan stationen sattes upp.
3. Namnda nya servicehus - vi utgM fran att entreytor till ex tv#tstugan blir jamn och
saker att ga pa till sasongen
I det Ugot turbulenta aret som varit sa hanns inte markarbetet runt servicehuset
fardigt, planen ar att detta skall atgardas infOr nasta sasong
4. Sopstation/sortering. Upplevs alltfOr ofta fullt, vi vet att extrakar| finns ibland, men
att rMnga viii fa ut mer handfast info. Kanske ldnpligt ta med i utskick fOr nytt avtal
vid Msskiftet
Har har vi ett problem med rrUnga dimensioner. Under sommaren da dc fiesta
problemen uppstar har vi det tiitaste tOmningsintervallet som Uddevalla Energi
erbjuder. Faktum ar att vi namnvart vare sig har Okat gastantalet eller minskat
volymen fOr restavfall sedan vi tog Over an|aggningen. Detta ga||eri synnerhet detta
ar da vi haft ungefar ha|ften sa rrUnga tiHfiilliga campare som under ett "normalt" ar.
Vi upplever att vissa sasongsgaster ar slarviga Mr det gdler sortering och framfOr allt
av avfall som ska till en atervinningscentra| (narmast ar ArOd norr om Ljungskile). Vi
har fran underjords-containern tex plockat upp grillar, el-verktyg, tryckimpregnerat
virke och ej hoptryckta kartonger (tex vinboxar). Vi hoppas pa battring iframtiden da
vi viii undvika att grava ned ytterligare en underjords-container da kostnaden fOr det
skulle landa pa ytterligare ca 300:-/ar i sasongsavgift. Vi har som bekant rrUnga
fOrbattringar av ankiggningen som skall bekostas och det kanns lite visset att behOva
kasta pengar i soporna.
Battre skyltning och information Kan vi absolut ordna med. Vi ska aven sc Over om vi
Kan fa fler sorterkijrl Sdd att inte atervinningen blir den begrMsande faktorn.

5. Alltfler Onskar Mgra beha||are fOr hundlatrin. Eftersom det ex fortfarande
fOrekommer att sMana pasar |aggs i papperskorgar pa toaletterna - sorgligt men
sant.
Detta iir en diskussion som delvis ar svarat pa enligt ovan. Oct kiinns visset och
mOjligen lite orattvist att alla(ink1 dc som inte har hund) ska vara med och bekosta
den extra hanteringskostnad som mindre noghiknade( och bekvama) hundiigare ger
upphov till. Vi kommer dock pa anmodan titta pa mOjligheten fOr ett kZirl runt
servicehuset pa PinnebrOten.
6. vagfOrbattringar. Vet ni har en plan; utgM fran att som tidigare meddelats att "|anga
backen" slutfOrs med tiden. Ett akut behov ar ockA jorfors vddg; backen fran
lekplatsen hari mitten en kraftig "as" dar bilarnas underreden ar mycket Mira att ta i
nu. Diken behOvs i mOjligaste man fixas - allt lOst grus rinner anda ner vid kraftigare
regn.
Oct ar helt sant att vi har en plan men vi omprioriterar utifrMi var behovet ar som
stOrst fOr ti||fa||et. Problemen ar rrUnga bland annat bristfa||igt underarbete pa dc
ddre vagarna, tunga transporter och tackta diken, vilket gOr att vi kontinuerligt far
omprioritera atgarder av vagarna. Behov av framtida griivningar (fOr kabel och rOr)
tas ocksa med i berakningen Mir viigarbeten planeras, det ar dumt att griiva av en
nyasfalterad viig. Dikena pa jorfors viig ar nu rensade och vagbanan ti||jamnad.
Ytterligare atgarder pa just den vagen ligger inte pa plan inom det Munaste. Vi har
ett OnskerrUl om att gaster inte fyller grus i diken utan att fOrst prata med oss.
7. Krav om avstMd mellan vagnari anledning av papekanden vid senaste
brandinspektion. Vi far fragor om "vilka som ska tvingas flytta pa sig", "vilka av dessa
som satt upp sin vagn senast av tva grannar" etc.
Vi blir allt hardare ansatta av raddningstjanst gdlande brandavstand och detta rUste
omgaende atgardas pa atminstone 2 platser. Vi Kan inte agera domare kring vern som
kom till platsen fOrst eller vern som gjort si eller sa innan vi tog Over ankiggningen.
Aven om rrUnga " permanentiserat" sig sa ar AnfasterOd trots allt en camping och
foljer man som giist inte dc regler som finns pa ankiggningen, inklusive avstand till
narmaste granne, sa riskerar man att inte fa beha||a sin plats. Som grannar nUste
man sa|edes komma fram till en lOsning annars riskerar bada att fa flytta.
8. Overlatelse av vagn mm pa plats. Liksom tidigare ar fOreningens instMning att detta
ska ti||atas, vilket ocksa varit fallet under alla ar tidigare (med ett par ars stopp i
fdgan). sjdvfallet med insyn och ramar fOr det hela fran er som campingvard.
oa fragan ar mdngfacetterat ko,mplicerad sd finns det i dagskiget Inga planer pa att
iindra pa dagens regler kring Over|ate|se.
Liksom fOrra hOsten ar vi beredda fOr en trMYdialog ute pa campingen, men ni far
bedOma hur vi gOr denna hOst. Det finns ju mail o telefon ockA.
Basta hdsningar
Styrelsen HusvagnsfOreningen gm Alf Gillberg o Jan Axelsson
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