
Informasjon campingsesongen 2020. 

 
Oppsummering for sesongen 2019: 

Vi opplevde en del avvik på ro og orden i sesongen 2019, dette er uheldig og vil bli prioritert i 
løpet av sesongen 2020. Naboer skal ikke forstyrres etter kl 23.00, dette gjelder også de som 
overnatter i grønn sone nede ved vannet. Ved bruk av motorbåt på kveldstid skal våre 
gjester tas hensyn til.  

Vi opplevde også at det vandres med alkoholholdige drikker langs veier hvor det også ferdes 
barn, dette skal ikke forekomme da vi skal ta hensyn til alle de flotte barna som vi har fått på 
campingen.  
 

Informasjon om sesongen 2020 

Praktisk: 

Hver enkelt er ansvarlig for og klippe gress rundt sine anlegg og deponere dette på nærmere 
anviste plass. Vi har plantet en mengde bøkeplanter, disse skal tas hensyn til av alle på 
plassen. Blir det mye tørke skal plantene vannes jevnlig. 

Det er fremdeles enheter som har rot og brennbart materiale under sine enheter, dette må 
ryddes bort da dette gir grunnlag for gnagere. I tillegg medfører slikt rot ytterligere fare for 
spredning ved for eksempel brann. I 3-meter sonen skal det ikke lagres gjenstander, en liten 
putekasse og parkering av bil er greit da dette enkelt kan flyttes. 

Alle enheter skal ha et 6 kg brannslukkingsapparat i tillegg til brannvarslere, det skal også 
plasseres to 10L bøtter med vann foran vognen ved draget. Gråvann fra 
campingvogn/oppvaskkum skal fylles i egen kum/beholder og tømmes på eksisterende 
utslagssteder. Det er helt uaktuelt å grave kum i grunn for tømming av spillvann dit, dette 
bidrar til vond lukt og ikke minst risiko for mus og jordrotter. 

Vi har konstatert at det er en flere vogner og anlegg som fremstår i dårlig forfatning eller er 
mosegrodd. Dette har alle et ansvar for å få ryddet opp i før hovedsesongen starter 1 mai. Vi 
mangler også enda noen samsvarserklæringer fra elektriker, anlegg dette gjelder må 
fremskaffe dette før 1 mai. Uten erklæring vil strøm ikke bli koblet til. 

 

Arealer: 

Nye spikertelt kan være maks 30 m2 og bestå av Iso-elementer, da kan en i tillegg ha 15 m2 
terrasse/platting -det vil si maksimum 45 m2.  Gamle anlegg som har spikertelt i tre får ha 
disse stående så fremst at de ikke overskrider 30m2. Steinlagt areal er å betrakte som 
platting/terrasse. Enheter som overskrider disse mål må rive uten unntak, dette er noe som 
må være på plass før sesongen starter. Rivning skal skje senest i løpet av april måned og ikke 
utover i sesongen. 



 

Generell info: 

Sesongen er den samme som alltid fra 1 mai til 30 august. I den senere tid har det vært 
mange som ønsker å komme i april måned og dette vil vi åpne for i år også mot en kostnad 
på Kr 2000,-, bestilling av april måned gjøres på nettet og senest innen 15 mars slik at vi får 
sendt ut faktura som skal være betalt før 1 april. Vi vil ikke koble til strøm før leie for april er 
betalt og det samme vil gjelde for årsleie som forfaller 25 april.  
 
For sesongen 2020 skal hele leien være betalt før 1 mai for den enkelte plass, det vil si at vi 
ikke vil dele opp leiesummen da vi har hatt meget dårlig erfaring med dette, vi har 
eksempelvis enda plasser som ikke har betalt sin strøm og sesongleie for fjoråret -dette er 
helt uakseptabelt. Vi har nå holdt sesongprisen i to år, ny sesongpris vil for 2020 bli Kr 
13500,- for perioden 01.05 – 30.08.  Sesongpris for willeby/husvogner blir 17500,-. 

Informasjon vedrørende utvidelse av sesongen (september) vil komme mot slutten av 
sesongen.  
 

Hva kommer av nye ting i sesongen 2020? 

- Vi vil installere 2 stk nye Internett aksesspunkt på plassen slik at dekningen blir 
bedre. Vi vil innføre en maks kvote for streaming slik alle har noe og forholde seg til.  

- Vi vil montere en komprimator på nedre nivå for søppel. Dette skal forhindre at vi får 
søppel som flyter over. 

- Det vil bli bygd ut 4 nye toaletter på nedsiden av det nye servicebygget og er 
beregnet på alle badegjestene som kommer. Det vil si at badegjester vil måtte betale 
for bruk av toalett og vil ikke få tilgang til det nye servicebygget. Når det gjelder bruk 
av våtservietter vil dette ikke tillates brukt og kastet i toaletter. Det vil stå oppslag på 
alle toaletter hva som forbys og vi håper dette respekteres. 

- Det vil bli montert 2 stk trafikkbommer som styres med skiltgjenkjenning, telefon, 
brikke, kort eller Vipps, disse vil bli plassert på øvre nivå og ved innkjøring på nedre 
nivå. For besøkende/badegjester som skal inn å parkere vil det bli avkrevd en avgift 
på Kr 50,- pr. dag. Besøkende kan vippse eller betale med bankkort /mobil, 
terminalen vil ta de fleste betalingskort. For døgngjester som kommer med vogn, 
bobil og telt vil det være flere valgmuligheter på dager, uke osv.  

- Tilgang til toalett i servicebyggene vil for alle fastboende bli styrt via 
mobil/brikke/kort.  

- Innføring av ordensregler, ved brudd på disse vil det i første omgang gis advarsel. 
Ytterligere brudd kan medføre utvisning uten refusjon av sesongleie.  
 

Vi håper at alle bidrar med positiv innstilling og at dette kan bidra til at alle får en ny fin 
sesong på Meløstranda. Spørsmål vedrørende sesongen 2020 kan rettes på epost: 
melostranda@gmail.com 


