Säsongen 2018
Kära säsongsgäst!
Först vill vi tacka för en fin campingsäsong, vi håller tummarna för att vi får en fin höst så vi kan njuta lite
extra. Sommaren med härliga semesterminnen kommer att göra vintern kort och snart är det ny säsong
igen. Vi öppnar campingen för fredgen den 13 april klockan 09:00.
31/5 tog Nordic camping & resort över driften av Björkängs Havsbad.
Om Nordic Camping & Resort:

Nordic Camping & Resort är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 19 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med
ett tydligt affärskoncept där gästens helhetsupplevelse står i centrum.
Nordic Camping & Resort vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende.

Till säsongen 2018 kommer inga större förändringar göras i avtal eller campingen i övrigt. Självklart fortsätter vi vårt arbete med förbättringar och reparationer.
Det har diskuterats mycket kring staketen som säsongsgästerna har uppsatta på campingen. Nordic tillåter vanligtvis inte staket på sina anläggningar men är beredda att göra ett undantag på prov på Björkäng.
Under säsongen 2018 kommer täckta staket tillåtas på en maxhöjd av 1,40 meter. Detta har även stått i
avtalet sedan flera år tillbaka men några väljer att inte följa de regler som är satta. Staketen skall också
vara hela och enhetliga. Om inte denna regel följs kommer staket förbjudas säsongen 2019 och det kommer endast vara tillåtet med vinskydd av tyg.
Säsongsavgiften kommer likt tidigare åt att höjas några procent. Till 2018 tillkommer en ökning på 3%
och i avgiften kommer duscharna att ingå! Vi kommer även strukturera upp de extra kostnaderna som vi
sedan tidigare haft för platser med vatten och platser med vatten och avlopp. Det har varit lite rörigt och
olika avgifter på olika platser. Se bifogad prislista.
Vi kommer erbjuda vinterförvaring av golv och staket likt förra säsongen. Priset är detsamma 500:-. För er
som kan behålla golv och staket på de platser vi tillåter detta på (293-424), tillkommer också en avgift på
500:- detta är för att vi tycker det skall vara likt för alla oavsett vilken plats man ligger på.
När du gör din säsongsanmälan för 2018, ta dig tid att skriva dina synpunkter på campingen och
restaurangen och butiken, de utgör underlag för vår planering av förbättringar som vi utför under
perioden när campingen är stängd. Glöm inte lämna in anmälan senast 2017-09-24.

Vi önskar er en fin höst!

Priser och perioder 2018
Helsäsong
Försäsong 1.
Försäsong 2.
Eftersäsong

2018-04-13-2018-09-23
2018-04-13-2018-06-21
2018-04-13-2018-07-01
2018-08-12-2018-09-23

Platserna 1-291
Helsäsong
elplats					18.380:Försäsong 1. elplats					4.890:Försäsong 2. elplats					6.430:Eftersäsong elplats					2.700:Platserna 293-308
Helsäsong
villavagn				20.960:Platserna 315-424
Helsäsong
villavagn				20.450:Helsäsong
elplats					18.380:Helsäsong
elplats med vatten			
18.630:Helsäsong
elplats med vatten och avlopp
18.880:Försäsong 1. elplats					4.890:Försäsong 1. elplats med vatten			
5.140:Försäsong 1. elplats med vatten och avlopp
5.390:Försäsong 2. elplats					6.430:Försäsong 2. elplats med vatten			
6.680:Försäsong 2. elplats med vatten och avlopp
6.930:Eftersäsong
Eftersäsong
Eftersäsong

elplats					2.700:elplats med vatten			
2.950:elplats med vatten och avlopp
3.200:-

Samtliga priser är ex. elförbrukning och din förbrukning tillkommer på ditt pris.

