
 Vårmöte – Lyckornas Husvagnsförening 
Anfasteröds Gårdsvik (f.d. Lyckornas camping) 
2018-06-03
 
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. Dagordningen godkändes. Här beslöts även att vi, på vårmöterna, inte behöver 
justerare. Detta godkändes av samtliga medlemmar.

2. Hanna Söderlund hälsas välkommen för att svara på frågor mm. Senare kom även Magnus 
Johansson som också hälsades välkommen.

* Boulbanan är klar och ligger nere vid kiosken. Fri att användas av samtliga på campingen.

* Det nybyggda servicehuset som byggts vid ljugarbänken, har nu åtgärdats på sina fel och 
fungerar som det ska. Det kom dessvärre fram att på baksidan till den handikappsanpassade 
toaletten, så är dörren felhängd. Hanna lovade att detta skulle ses över så att det passade för 
rullstolar att kunna ta sig in. Hanna meddelade också att de har vid disken/köket byggt en trevlig 
fikaplats där man kan sitta. Vi campinggäster påpekade att det saknades möjlighet att tömma våra 
toaletter någonstans Hanna lovade att tänka även på detta. Frågan uppstod dock om behovet fanns 
för detta och alla svarade ja på denna fråga. 

* Två vaktmästare har anställts: Kestas & Christina.
   Två trädgårsdsmästare är anställda: Travis och Tony
   Två kockar har anställts: Har tyvärr inte namnet på dom.
   Totalt har de sammanlagt anställt ca 15 personer till hjälp på campingen.

* De har även köpts in golfbilar som kan köras i en maxhastighet av 21 km/tim. Det kommer endast 
att köra skåpbilarna när behovet är. Klagomål om att de kör för fort togs upp av 
medlemmarna/boenderna och Hanna lovade att säga till samtlig personal att lugna ner hastigheten 
på campingen. 

*DETTA MED HASTIGHETEN GÄLLER ÄVEN ALLA BOENDE!!! Hastigheten är totalt sett alldeles för 
hög på området! Sakta ner och tänk på alla barn samt samtligas trivsel!

* Badbryggan: Hanna och Magnus ansökte om bygglov för att få bygga en ny badbrygga samt att få 
förlänga den o november 2017. Men tyvärr fick de avslag i vecka 20, 2018. Detta resulterade i att de
nu började med att renovera den befintliga bryggan. Tyvärr var den i mycket sämre skick än vad 
man tidigare trott, så en mycket mer omfattande renovering behövs att göras.

* Skärgårdsbåtarna kommer att lägga till vid vår badbrygga under sommaren och möjligheten för 
oss att åka med fram och tillbaka till Uddevalla finns. Turlista finns uppsatt i kiosken. Mer att läsa 
om detta finns på www.skargardsbatarna.com.

* Fiber kommer att vara klart till midsommar och det kommer att vara trådlöst. Flera stolpar 
kommer att sättas upp på området.

* Lekplatsen vid Ankarvägen kommer att göras i ordning och vara klar till midsommar.

* Bastubryggan togs upp om att den behövde ses över och Hanna lovade att de skulle titta på detta.



* Sopsorteringen kommer att stå klar tisdagen den 5 juni. Förseningen beror på att de skulle sluta 
avtal med ett företag som skulle ha sitt sopkärl nergrävda som cisterner under jord. Men de kunde 
inte leverera i tid utan kunde ha det klart till augusti. Detta blir ju alldeles försent och en ny lösning 
behövdes. Nu är allt klart.

*  Belysningen: De gamla belysningsstolparna kan tyvärr inte göras i ordning p.g.a. att de lampor 
som behövs till dom inte längre får säljas. De innehåller kvicksilver och är numera förbjudna. Hanna
& Magnus kommer att installera nya stolpar så som de korta lampstolparna som finns uppsatta, på 
fler ställen istället.

* Barndisco kommer att arrangeras i campingägarnas regi vid flera gånger under sommaren.

* Grillkvällar kommer att vara varje lördag under semestertiden i restaurangen.

* Cykeluthyrning kommer att erbjudas på campingen. Det är genom LO Multisport som detta 
anordnas och även bokas. Bokningen görs på www.boka.uddevalla-com Sedan kan man hämta 
nyckeln i receptionen på campingen. Kostnaden är 150 kr / dygn.

*  Fotbollsplanen uppe vid lyckoträffen diskuterades. Det har parkerats en massa båtkärror precis 
vid målet. Efter att vårmötet var slut flyttades dessa till andra sidan av planen så att målet var tomt 
och kan nu användas av barnen igen. Hanna & Magnus hade inte tänkt på detta, därför togs detta 
beslut efter mötet på eget bevåg av mig Monica Svanberg, plats 59, med flera personer. Hanna & 
Magnus har alltså inte  beslutat detta.

* Nu tackade vi alla Hanna och Magnus för att de kom och svarade på våra frågor. Vårmötet 
fortsatte…

3. Vi har gjort lite kompletterade val i styrelse och festkommittén:

Festkommittén består nu av Irene Andersson & Florence Olsson samt nyvalda Susanne Eriksson & 
Sofia Larsson.

Valberedningen består av Bengt Johannesson samt nyvalda Jan Westerberg & Elisabeth Thorbad.

4. Säsongens program presenterades:

22 juni Midsommarafton

Kl. 10:00   Träff för att klä midsommarstången på gräsmattan utanför kiosken. Alla
 hälsas välkomna att deltaga.

Kl. 12:30   Alla välkomnas till dans kring midsommarstången.

Kl. 13:00   Lotteriförsäljning utanför kiosken.

Kl. 22:00   Dans på lyckoträffen. Dj: Nicklas. Kiosken kommer att vara öppen.

7 juli Pubafton på lyckoträffen kl. 21:00-24:00. Kent-Ove & Håkan spelar. Under kvällen
 erbjuds det att köpa grillat & dryck.

25 juli Pubafton på lyckoträffen kl. 20:30-24:00. Jimsons spelar. Under kvällen
 erbjuds det att köpa grillat & dryck.

http://www.boka.uddevalla-com/


11 aug Kräftskiva! 

Kl. 19:00 träffas vi och äter vi vår medhavda mat, kräftor mm tillsammans
 på lyckoträffen. Under tiden trivs vi ihop med ett musikquizz.

Kl. 21:00-24:00 Bjuds det upp till dans under toner och sång av Ljap´s

26 aug Årsmöte på Lyckoträffen kl 11:00

Lotteriförsäljning
På mötet beslutades om att de som ska sälja lotter på lördagar, kan nu själv välja att 
antingen i vanlig tradition, gå runt och sälja på alla platser eller att sitta still och
 sälja. Antingen vid ljugarbänken eller vid ankarkrysset. Vilket som det blir från
 lördag till lördag, presenteras på hemsidan. OBS! Glöm inte att skriva upp er på 
säljarlistan! 

Medlemsbetalning
Det är fortfarande de som inte har betala sin medlemsavgift! Det är 50 kr för
 ensamboende och 100 kr för de som är två eller fler i sitt hushåll. Inbetalning görs
 på Plusgirokonto 59 7073-6

Hundbajspåsar 
Det togs upp på mötet att det är flera som kastar sina hundbajspåsar i toaletternas
sopkorgar. Detta är inte tillåtet! Var vänlig och ta med er era bajspåsar hem eller 
släng de nere på sopsorteringen/återvinningen bakom kiosken. 

5. Mötet avslutas.

Sekreterare: Monica Svanberg, plats 59

Nästa möte söndagen den 26 augusti kl. 11:00 på Lyckoträffen.


