
Velkommen til Campingsesongen 2018 

Viktig informasjon til alle våre gjester: 
Vi nærmer oss en ny sesong selv om det ikke ser slik ut på bakken. Været har denne vinteren 
skapt oss mye hodebry, og siden våren enda lar vente på seg må vi bare å erkjenne at 
tiltenkte planer for våren må utsettes. Tidligere har vi hatt en plan om å sette opp bommer 
på nedre og øvre nivå for å ha bedre oversikt og kontroll på de som ikke er fastboende. På 
grunn av vinterværet i år er det usikkert om vi realiserer dette i vår. Positivt er det at gang og 
sykkelvei på øvre nivå samt belysning vil ferdigstilles i løpet av våren i følge entreprenør.  

Vi har startet med prosessen med regulering av plassen: dette er noe som alle 
campingplasser i Larvik kommune er pålagt å gjennomføre. Dette er et ganske omfattende 
arbeid, men fordelen vil være store for våre fastboende og trofaste kunder. Det innebærer 
at enhetene vil kunne få en høyere verdi.  
 
I forbindelse med denne reguleringsplanen, må og skal alle som har for store areal (spikertelt 
+ platting 45 m2), samt alle som tidligere har fått pålegg sørge for at dette blir rettet opp 
innen 15. juni 2018. I reguleringsplanen er det planlagt bygging av 5 stk hytter på 59m2 som 
skal selges, og 5 stk mindre hytter som vi skal drive utleie på. 
 

Vedrørende badeland: vi har sendt en søknad til Larvik kommune vedrørende badelandet vi 
ønsker å realisere. Hvordan dette vil gå vet vi ikke enda, men saksgangen tar sikkert sin tid. I 
mellomtiden planlegger vi hvordan dette konseptet skal driftes og komme våre 
campingjester til gode. 

 



Vedrørende rekkverk på nye enheter eller ved oppussing: hvis man ønsker å bygge rekkverk 
eller pusse opp eksisterende rekkverk skal en av de to følgende stilene brukes: 
  

Trådløst internett via fiber: er bestilt og vil være i drift fra 1 mai. De som ønsker å koble seg 
opp mot dette vil vi tilby til en pris til Kr 150,- pr. mnd. Minimum bindingstid er 6 mnd og 
prisen vil da bli Kr 900,-. Dette nettet vil ikke ha begrensninger i databruk, slik man f.eks har 
ved abonnement hos ICE.  
 



Vedrørende strøm: vi har ved flere anledninger gjort oppmerksom på at alle enheter skal ha 
montert egne strømmålere. Vi kan montere dette til en pris: a Kr 1200,- inkl mva. De som 
ikke har fått installert dette vil ikke få tilgang på strøm før en slik strømmåler er installert. 
Det ligger et eget bestillingsskjema på vår hjemmeside: 
https://www.melostranda.com/skjema 
 
De som ikke har tilgang til internett for bestilling via skjema kan ringe 98081800 for 
bestilling. Videre skal alle inntakskabler til enhetene være 2,5 kvadrat samt godkjent 
jordkabel som skal graves ned i rør, helst 15 cm ned i bakken. Meløstranda Ferie og Fritid AS 
vil også legge ned ytterligere jordkabel til flere steder for å sørge for bedre kapasitet på 
strøm og uttak. 

Kiosk: vi har i år vært så heldig å få Rune Halvorsen, mangeårig kokk til å drifte kiosken med 
et bredt tilbud innen mat og catering. I kiosken kan dere bestille snitter, koldtbord, tapas, 
spekemat osv. Se hans utvalg til meny på hjemmeside: www.melogrillen.no 
 
Vann: primært sett skal vannet på plassen være tilbake 01. mai, og vi tar utgangspunkt i 
dette. Forhåpentligvis blir det varmere i været slik at frosten i bakken slipper. 

Vedrørende priser: Sesongprisen for året 2018 og 2019 vil være Kr12500,- + strøm etter 
egen måler. 

 
Vi planlegger å legge til rette for flere arrangementer med god mat og litt underholdning i 
løpet av sommersesongen, mer info vedrørende dette vil komme via vår facebook-kanal. Vi 
ønsker alle våre kunder velkommen til en ny sesong med godt vær, bading og trivelige 
minnerike dager på Meløstranda. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rolf Isaksen 
Meløstranda Ferie og Fritid AS 

 

   


