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G-CTRL, en trådlös, dubbelriktad kommunikation 
mellan reception och campinguttag. 

Fördel campingägare:
 • Strömlösa eluttag när de inte används
 • Välj effekt själv 6, 10 eller 16A
 • Automatisk uppgradering vid behov 
 • Elmätning per uttag, bra för alla
 • Larmfunktion vid fel
 • Planerad ankomst
 • Jordfelsbrytare ger säkerhet

Vill Du veta mer? Kontakta oss.
Telefon 0370-33 28 00 eller info@garo.se

DISTANSSTYRNING OCH ELMÄTNING 
AV ELUTTAG
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OM SCR
Sveriges Camping- och Stug-
företagares Riksorganisation, 
SCR, grundades 1967 och är 
en nationell branschorgani-
sation för camping- och 
stugföretagare. 

SCR främsta syfte är att 
marknadsföra svensk cam-
ping och stugor i Sverige och 
utomlands, samt erbjuda or-
ganisationens medlemmar 
rådgivning och utbildning. 

SCR:s 600 medlemmar 
står för omkring 80 procent 
av det totala utbudet av cam-
ping i Sverige – cirka 100 
000 campingtomter och  
12 000 stugor. 

Hos våra medlemmar 
finns också ett 90-tal gäst-
hamnar samt många vand-
rarhem.

SCR ger årligen ut Sveriges 
största turistbroschyr, Cam-
ping och Stugor i Sverige, 
med en upplaga på 1,3 mil-
joner exemplar och driver 
portalerna www.camping.se 
och www.stuga.nu. 

Tillsammans med bransch-
organisationerna i Danmark, 
Finland och Norge står SCR 
bakom Camping Card Scandi-
navia, CCS. Det är ett turiskort 
fyllt med förmåner som an-
vänds av alla medlemsplatser 
för in- och utcheckning.

SCR ansvarar för den natio-
nella campingstatistiken till-
sammans med Nutek samt 
det svenska klassificerings-
ystemet, Svensk Camping 
Standard, som klassificerar 
anläggningar på en skala 
från ett till fem.

SCR är delägare i  
Turismens Utredningsinstitut 
samt Svensk Turism som har 
ett 50 procentigt ägande i 
VisitSweden.

Som SCR:s Associerade Part-
ners finns i dag cirka 30 
branschleverantörer som le-
vererar tjänster och produkter 
till medlemmar.

2005 uppgick antalet gäst-
nätter på camping i Sverige 
till 16,4 miljoner, vilket mot-
svarar 36,4 procent av det 
totala antalet gästnätter i 
Sverige. Maj till augusti står 
camping för en majoritet av 
turismens gästnätter.
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och Stugföretagares Riksorganisa-
tion (SCR) fyra gånger per år. 
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Annonser: Ulrika Forssell,  
Pressinfo, Tel 031-708 16 20, 
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F
ör oss som representerar en av Sveriges viktigaste 
turistnäringar är valet extra viktigt. 

Det finns många frågor som påverkar hela 
vår bransch, er som medlemmar och hela den 

svenska turistnäringen. Valsommaren handlar därför 
inte bara om att rösta utan också om att göra sin röst 
hörd. På SCR gjorde vi det genom att inleda sommaren 
med Almedalsveckan på Gotland.

ALMEDALSVECKAN har under de senaste åren blivit ett 
viktigt forum för information, diskussion och påverkan. 
Då det är valår är insatserna stora från många håll. 

För politiker och påverkare är det extra viktigt att 
lyssna och ta intryck, inte minst i år då företrädare för 
stora intressegrupper och många väljare vill veta vad en 
framtida regering kan komma att påverka deras verk-
samhet. I juli fortsatte det politiska arbetet när vi aktivt 
deltog i samband med en partiledarutfrågning på Klinta-
gården, Öland. 

Mötet lockade mer än 2000 personer och även här 
var partiledarena måna om att värna om turist- och 
besöknäringen. Metoderna man vill använda skiljer sig 
åt, men det finns ett gemensamt syfte och mål.  

NÄR NI LÄSER DET HÄR är valresultatet förmodligen klart. 
Utfallet kan komma att påverka oss på olika sätt, men 
ändrar inte det faktum att camping, utan jämförelse, är 
den största semesterformen för svenska väljare. Semes-

tern är det bränsle som ger oss energi, glädje och livslust. 
Bara det vore anledning nog för att politikerna ska 
lyssna på vad vi har att säga.

NÄR VI TITTAR TILLBAKA på högsäsongen 2006 tror jag att 
vi alla kan enas om att det blev en fantastisk sommar ur 
alla aspekter. På SCR arbetar vi sedan augusti med 
planeringen av 2007. 

Arbetet med nästa års katalog löper för fullt och de 
undersökningar vi genomfört under sommaren visar att 
ca 73 procent av gästerna använder sig av Camping och 
Stugor i Sverige. 

När jag skriver det här pågår säsongens första eller 
sista mässa, Elmia. Det beror på hur man ser det. Vi 
fortsätter också vårt arbete med online-bokning på cam-
ping.se och stuga.nu. Och jag är helt övertygad om att 
det på sikt blir ett våra viktigaste konkurrensmedel.

Nu hoppas jag att ni alla 
får en chans till återhämtning 
innan ni blickar framåt mot 
resten av 2006 och nästa år.

LARS ISACSON, VD SCR
0702-82 32 98

li@scr.se

För oss är valet extra viktigt
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ALLIANSEN VALDE SWECAMP BOMSTAD-
BADEN ISTÄLLET FÖR TORGMÖTE
Den 9 augusti höll Allians för Sverige val-
möte på SweCamp Bomstad-Baden i Karl-
stad. Istället för ett vanligt torgmöte bjöd 
man in till campingen bland sommarturis-
tande gäster. Evenemanget som lockade 
ca 400 besökare blev välbevakat och in-
kluderade både presslunch och presskon-
ferens. Besöket i Karlstad var det tredje 
stoppet för alliansens sommarturné och 
alla fyra partiledare var på plats.

BEKVÄM NYHET FRÅN KABE  
SKA ATTRAHERA NYA KUNDER
Kabe lanserade i samband med ELMIA 
Husvagn Husbil i Jönköping ett nytt av-
loppsystem som kan kopplas till cam-
pingplatser med VA anslutning. I dagslä-
get finns det på ca 72 platser med totalt  
2 700 tomter.

Systemet tros vara en nyckel till att attra-
hera nya kunder som har sett det gamla 
systemet med att tömma toaletterna som 
ett motstånd till mobilt boende.
Kabe har utvecklat ett helt eget system, 
anpassat för skandinaviska fritidsfordon 
och för skandinaviskt klimat. 
Systemet, som är patentsökt, bygger på 
att gråvattnet från kök och tvättrum an-
vänds och passerar genom toalettens 
kassettank innan det med hjälp av en 
pump med inbyggd ”kvarn” leds in i 
campingplatsens avloppsnät.
– Förvisso har kassettoaletten inneburit 
att fekaliehanteringen blivit något enkla-
re, fortsätter han. Men fortfarande är det 
många som upplever tömning som både 
besvärlig och obehaglig. 
– Men eftersom Kabes kunder använder 
sina husvagnar – snittet bland dem som 
köpt en Kabe de senaste åren ligger på 
68 dagar per år – och de dessutom inte 
reser så mycket, så vill vi kunna erbjuda 
dem ”hemmakomfort” även när de är i 
sin husvagn. Och även de som väljer en 
Kabe Travel Master ska naturligtvis kun-
na tömma sina tankar på ett enkelt sätt, 
säger Kabes vd Alf Ekström.

FÖRSTA SOMMAREN FÖR  
SVERIGES NYASTE CAMPING
I juni invigdes helt nya Parken Zoo Cam-
ping & Stugby i Eskilstuna och en bättre 
start hade nog varit svår att få. Både stu-
gor, tält- och husvagnsplatser har varit väl-
bokade under sommaren. Anläggningen 
kom igång vid midsommar och utfallet har 

varit över förväntan. 100 husvagnstomter 
och 20 stugor genererade under de första 
8 veckorna drygt 8 000 gästnätter. 
– Det var en utmaning att få allt på plats 
men säsongen har varit jättebra. Både den 
närliggande djurparken Parken Zoo och 
Tuna Park Köpcentra har sett en volymök-
ning via våra gäster. Vi har också haft en 
del studiebesök och jag hoppas att vår 
satsning kan stimulera till fler nya cam-
pingar i Sverige, säger Urban Wallin, vd.
 

ULRICA MESSING  
BEREDD ATT BACKA 
Östersundsposten uppger att Ulrica 
Messing kan vara beredd att riva upp den 
nya lagen om visstidsanställningar. ”Om 
den blir ett problem för branscher som 
måste säsongsanställa, då får vi ändra 
lagen en gång till”.

NYHETER I KORTHET
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Ulf Nordentjell, 
delägare i 
Bomstad-
Baden i dis-
kussion med 
Moderaternas 
Fredrik Rein-
feldt.

NYA ARRENDATORER  
PÅ SÖRSJÖNS CAMPING
Sörsjöns Camping och Vandrarhem i 
Norrköping får nya arrendatorer när Ro-
land Hercules och Susanne Öhrling tar 
över från den 1 september.

EVEDALS CAMPING 
TILL SALU
Evedals Camping i Växjö, Småland är till 
salu. Campingen har 165 tomter och sex 
vinterbonade stugor. Nordic Camping & 
Sports noteras på Aktietorget

NORDIC CAMPING &  
SPORTS BÖRSNOTERAS
Nordic Camping & Sports noteras som 
första skandinaviska campingföretag på 
börsen. I samband med noteringen på 
Aktietorget genomförs en nyemission om 
3 MSEK.

KONSORTIUM VILL KÖPA  
CAMPINGAR I BODEN
Konsortiet Skicamp räknar med att få kö-
pa Storklinten och Bodens camping och 
ta över efter årsskiftet. I konsortiet ingår 
14 företag och tre privatpersoner.

VÄSTERÅS MÄLARCAMPING  
INVESTERAR 32 MILJONER
Vi har tidigare berättat att Västerås kom-
mun, investerar i f d Johannisbergs Cam-
ping. Nu har projektetstarten firats med 
bland andra kommunalrådet Britt Sand-
ström. Campingen, som togs över av 
Västerås stad i höstas, ska bli fyrstjärnig. 
Den totala kostnaden för den ombyggda 
campingplatsen beräknas bli 32 miljoner 
kronor och då ingår en ny receptions-
byggnad.

EKONOMINOTISER

Yvonne Ryding 
inviger Parken 
Zoo tillsam-
mans med Ur-
ban Wallin, vd.
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De preliminära siffrorna talar 
sitt tydliga språk.

Campingsommaren 2006 
är på väg mot ett riktigt bra 
resultat. 

Enligt Lars Isacson, vd på SCR, 
är trenden tydlig. Det är inne att 
campa. Något som inte minst syns 
på den ökande nyregistreringen av 
husvagnar och husbilar. 

– Allt fler väljer att semestra på det 
här sättet. Sedan ska man inte sticka 
under stol med att en sommar med 
så här ljuvligt väder gör det ännu 
lättare att välja Sverige som semes-
terland. Det finns färre anledningar 
att åka utomlands eftersom solen 
och värmen finns inpå knuten, säger 
han. 

Den enkät som SCR skickade ut 
till medlemmarna i början av augusti 
visar att antalet campare ökat med 
upp mot fem procent jämfört med 
förra året. 

ÖKAD FÖRSÄLJNING
Rekordet är från 2003 med över 17 
miljoner gästnätter i husvagnar, cam-
pingstugor och tält. 

– Vad man kan notera under en 
sommar med fint väder är att lig-
getiden blir längre. Man är mindre 
benägen att flytta sig från sin under-

bara tillvaro och tar dagen som den 
kommer, säger Lars Isacson. 

Men det är inte bara antalet gäst-
nätter som har ökat. Vädret har 
också lett till ökad konsumtion av 
såväl mat och glass som läsk och 
middagar. 

– Aktiviteter som är knutna till 
campingplatsen ökar för att många 
uppskattar att slippa röra sig så 
långt. Det gör att konsumtionen på 
platsen ökar, säger Lars Isacson. 

TROR PÅ ETT BRA 2007
I sommar ökade antalet tält på 

campingplatserna och de stannade 
längre än på många år. Även där är 
vädret den dominerande faktorn. 

Lars Isacson tror att minnet av 
årets härliga sommar kommer att 
påverka även nästa års bokningar i 
positiv riktning. 

– Det är traditionellt så att man 
minns sin senaste semester. Har det 
varit bra så tänker man på det när 
man bokar inför nästa år. 

Han menar också att sommarens 
resultat kommer att föda en vilja 
att satsa ännu mer inför kommande 
säsong.

– Det kan vara allt från investe-
ringar som att utvidga antalet platser 
till att se hur man kan hjälpa till att 
fördela antalet gäster över säsongen 
så att fler får plats. 

PERNILLA FALKMAN
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En fantastisk sommar!

Siffrorna är inte statistiskt säkerställda utan baseras på SCR:s Gästnattsbarometer som är en trendunder-
sökning via Internet.
Siffrorna är inte statistiskt säkerställda utan baseras på SCR:s Gästnattsbarometer som är en trendunder-

GÄSTNÄTTER SOMMAREN 2006

Ökning med 
mer än 5%

Ökning med 
3 – 5%

Ökning med 
upp till 3%

Oförändrat

Minskning med 
upp till 5%

Minskning med 
mer än 5%CAMPING STUGOR, RUM MM

Resultat när SCR ställde frågan: Vad tror du om årets säsong?
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Sven Ryttare, ägare 
Bredäng Camping:

- Bättre än förra som-
maren. Vi har haft 
många fler tält i år bero-
ende på den torra väder-
leken. Och det är inte 
bara svenskar som väl-
jer att semestra i tält. Överlag är det en 
höjning från förra sommaren. 

Annika Johansson, Re-
ceptionschef, Ramsvik 
Stugby & Camping:

– Det har varit fantas-
tiskt. Eftersom vädret 
har varit så bra har vi 
märkt den tydligaste ök-
ningen på restaurang, 
butik och båtuthyrning. Service som vi har 
på plats. Vi har också märkt en ökning av 
antalet tält. 

Marcus Pettersson, vd, 
Mölle SweCamp Mölle-
hässle:

– Det har varit den 
bästa sommaren någon-
sin för oss. Vi har märkt 
en ökning av tält men 
det är en tendens som vi 
sett i flera år. Vår restaurang har dubblat 
sin försäljning men det kan vi inte bara 
tacka vädret för. 

När Svea är på plats i slutet av 
augusti har lugnet börjat infinna 
sig. Men bara några veckor tidigare 
hade Byske Havsbad 3-4 dagars kö 
för att komma in till campingen.

– Efter en svag försommar ökade 
trycket i juli och augusti. Det har 
varit de bästa månaderna sedan slu-
tet av 80-talet. Framförallt augusti 
ger fler gästnätter, i juli har vi fullt 
de flesta år och då är det merförsälj-
ningen på campingen som ger mest, 
säger en mycket nöjd Erling Micha-
elsson på Byske Havsbad.

Några mil söderut på Skellefteå 
Camping är tongångarna desamma. 

MEST FRÅN NORDNORGE
– Sommaren har ju varit smått 
fantastisk med sitt otroligt vackra 
väder vilket också visar sig i anta-
let gästnätter. På Skellefteå Cam-
ping har vi i huvudsak gäster från 
Nordnorge och där har det inte 
varit många dagar med mer än tio 
grader. Jag tog nyss adjö av en gäst 
som sa att de hade haft tio minuters 
regn under de fyra veckor de bott 

här. Då får man vara nöjd och inte 
gråta över de sönderbrända gräs-
mattorna, säger Marie Lindqvist 
Holmlund på Skellefteå Camping.

Det helt nybyggda vandrarhems-
hotellet, Galaxen med 16 rum, gav 
också välbehövlig kapacitet under 
sommarmånaderna.

MÅNGA LÅNGLIGGARE
Ytterligare några mil söderut lig-
ger den privatägda och lite mindre 
campingen Ljusvattnets Camping 
vackert belägen i anslutning till 
sjön. När SCR hälsar på har man 
precis stängt för säsongen. De 28 
campingtomterna har varit fulla 
hela sommaren. Otto och Elisabeth 
Lidén, som driver anläggningen vid 
sidan om sina ordinarie arbeten, 
ser tillbaka på en bra säsong med 
många långliggare.

MARTIN JUHOS

FRÅGAN/  HUR HAR SOMMAREN 2006 VARIT FÖR ER?

I Västerbotten, med 23 campingar och cirka 2 700 tomter, har 
säsongen överträffat mångas förväntningar. 

En klar majoritet av turisterna är från Norge, på vissa cam-
pingar över 90 procent.

Det fantastiska sommarvädret i kombination med det minst 
sagt inte så fantastiska nordnorska sommarvädret banade 
därför väg för en riktigt bra säsong. 

"Bäst sedan 80-talet"
Anna, Marie och Katrin på Skellefteå Camping är mer än nöjda med sommaren 2006. 
Framför allt augusti då antalet gästnätter var glädjande siffror. Foto: Martin Juhos

Otto Lidén på Ljusvattnets 
Camping.

Katarina och Erling på 
Byske Havsbad.
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Aktiva campingar
med olika profiler
En stor och en liten. Men med ett gemensamt – aktivitet. Den ena med allt serverat 
på området och den andra med den vilda naturen och konsten som främsta tillgång. 

Svea besökte två campinganläggningar i Bohuslän. Med bara några mil emellan 
men med helt skilda inriktningar; Daftö FerieCenter i Strömstad och Svarteborg Sten-
center i Dingle. 

Svea 3 • 2006 # 7
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Piratlekland, äventyrsgolf, pool, eget tåg, fris-
beegolf, knatteallsång, teater...

På Daftö FerieCenter utanför Strömstad 
behöver ingen gå sysslolös.

– Här behöver man inte planera sin semes-
ter, säger anläggningens vd, Mette Kempe. 

Daftö FerieCenter arbetar på bred front med 
roliga aktiviteter av vitt skilda slag. Sedan tio år 
tillbaka är det genomgående temat pirater. Bland 

annat finns ett helt piratlekland och piratklädda akti-
vitetsledare på området men också en stor scen där det 
spelas teater två gånger i veckan under högsäsong. 

– Vår huvudsakliga målgrupp är barnfamiljer. Pirati-
dén kom när vi byggde leklandet. Eftersom vi ligger vid 
havet var det självklart att ha en båt och då valde vi att 

spinna vidare på det, säger Mette Kempe.
Det senaste tillskottet är Café Borgen. 
– Där har vi en stor uteservering där semestrande för-

äldrar kan ta det lugnt när barnen leker i piratskeppen. 
Här finns också mysiga barntoaletter som ser ut som 
grottor, berättar Mette Kempe.

ÖPPET ÅRET TUNT
Daftö FerieCenter är ett familjeföretag med 32 år på 
nacken. Här finns allt från femstjärnig camping, stu-
gor, affär, restaurang och utomhuspool. Det är en stor 
anläggning med 650 tomter för husvagnar och tält 
samt 130 stugor med 550 bäddar. 

I snitt stannar gästerna i fem dagar. 
– Vi har ett välfyllt veckoprogram och ska man hinna 

med allt vi erbjuder behöver man stanna ett tag, säger 
Mette Kempe. 

Daftö FerieCenter ett  eldorado för leklystna
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Daftö FerieCenter har öppet året runt. Mette Kempe 
ser bara fördelar med det. 

– Kontoret är igång hela tiden vilket gör oss till ett 
bättre företag. Tack vare det kan vi dessutom ha året-
runtanställda vilket ger en bättre kontinuitet. 

PLANERAR INOMHUSPOOL
Nu är den hektiska högsäsongen över vilket gör att pla-
nerna inför nästa år håller på att ta form. Och idéerna 
är många. Just nu håller man på med en ny detaljplan 
över området. Hur utvecklingen kommer att se ut beror 
mycket på hur den blir. En idé är att bygga en liten 
inomhuspool. 

– För att kunna utnyttja säsongen över hela året 
måste vi börja tänka på vad man kan göra inomhus 
också, säger Mette Kempe. 

PERNILLA FALKMAN

Daftö FerieCenter ett  eldorado för leklystna
"Här behöver 
man inte 
planera sin 
semester"
 Mette Kempe

Mette Kempe, vd på 
Daftö FerieCenter.

Foto: Daftö FerieCenter
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Sten och skog i skön förening. 
På Svarteborg Stencenter finns inga stora 

pooler och organiserade lekplatser. Istället 
är det kultur- och fysiska fritidsaktiviteter som 
dominerar. 

När Svea besöker Svarteborg Stencenter i Dingle 
är högsäsongen slut. Campingen är tom sånär 
som på en holländsk familj som sitter och spelar 

kort vid sina tält. Men när en busslast norska pensionä-
rer dyker upp blir det genast livligare. 

– De ska fika och få en guidad tur i stenhuggeriet 
för att sedan åka vidare till Nordiska Akvarellmuseet, 
berättar säger Siv Boström, som tillsammans med 
maken Christer Dahlberg driver anläggningen.

Svarteborg Stencenter är en liten campingplats. Runt 

de 20 elplatserna och de två små stugorna står skogen 
tät. Men det är just det som är styrkan. 

– Hit kommer människor för att leva nära naturen, 
klättra i berg och paddla kanot. Här ska man under-
hålla sig själv och inte bli underhållen, säger Siv.

Campingen har bara funnits i tre år. Stencentret däre-
mot, har varit i familjens ägo i tio år.

– Vi hade ett underbart naturområde runtomkring 
oss som det vore synd att inte använda. En camping 
passar här, säger Siv. 

GILLAR STORA CAMPINGTOMTER
Hon är själv stenformgivare och skulptör och därför 
har konst en viktig roll i verksamheten. I galleriet stäl-
ler konstnärer från hela norden ut sina alster och hant-
verksbutiken är full av spännande stenföremål.  

– Många frågar sig vad konst har att göra på en 

Svarteborg Stencenter  lockar med naturliv
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campingplats? Men om konst ska göra nytta måste den 
finnas tillgänglig för alla, säger Siv. 

Campingen är populär bland tyskar och holländare. 
– Holländarna stannar längst. De gillar naturen och 

de stora campingtomterna. Vi skulle kunna få plats med 
fler husvagnar men vi vill fortsätta att erbjuda rymd. 

UTVECKLING PRIORITERAS
När Svea kommer på besök är personalen på utbildning 
för att lära sig tänka mer affärsmässigt och kreativt. 

Utveckling ligger högt på prioriteringslistan. Planen är 
att erbjuda ytterligare kringaktiviteter och försöka ringa 
in den målgrupp som trivs på anläggningen. 

– Vi ska utnyttja de tillgångar vi har här. Konceptet är 
att vara naturnära med många aktiviteter och så ska det 
vara även fortsättningsvis, säger Siv. 

PERNILLA FALKMAN

Svarteborg Stencenter  lockar med naturliv
"Här ska man 
underhålla 
sig själv och 
inte bli under-
hållen"
 Siv Boström

Siv Boström driver Svarteborg 
Stencenter tillsammans med 
maken Christer Dahlberg.

Foto: Jeanette Larsson
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För några år sedan dök de 
första Internetcaféerna upp 
på campingplatserna.

Men utvecklingen har gått 
fort framåt.

I dag erbjuder över tio  
procent av anläggningarna 
möjlighet att surfa helt  
trådlöst via lokala nätverk. 

Årjäng SweCamp Resort Sommar-
vik var bland de första i landet att 
installera trådlöst Internet. Nu är 
man inne på sin tredje säsong med 
systemet.

– Vi reser själva mycket och har 
insett behovet av att ibland behöva 
sköta arbetet på distans men också 
att höra av sig till nära och kära. 
Med 120 000 gästnätter finns själv-
klart ett sådant behov här också, 
säger Christer Fransson som äger 
och driver Sommarvik. 

Många av anläggningens gäster är 

yrkesverksamma som bor på cam-
pingen och arbetar därifrån. Till 
exempel har man återkommande en 
gäst som dagligen har kontakt med 
sitt kontor i Ukraina.

Den som vill använda nätverket 
köper en kod i receptionen. Hur 
lång tid man har tillgång till Inter-
net beror på vilken intervall man 
betalat för. 

Inom en snar framtid tror Chris-
ter Fransson att trådlöst internet 
kommer att vara nödvändigt för att 
få längre bokningar. 

På Sommarvik är det i huvudsak 
vuxna som använder tjänsten. Bar-
nen använder oftast sina mobiltele-
foner. 

LEASING ETT ALTERNATIV
– Just nu håller vi på att gräva 

ner fiberkabel och då kommer vi att 
kunna ha precis den kapaciet som 
vi önskar. Det kostar en del men jag 
är säker på att det lönar sig, säger 
Christer Fransson. 

Sommarvik äger själva sitt sys-
tem. Sunne SweCamp Kollsnäs 
har istället valt att leasa sitt. All 
installation och service sköts av en 
datafirma. Den totala investeringen 
ligger på 50 000 kronor.  

– Vi satsade på trådlöst eftersom 
det fanns en efterfrågan från gäster 
som hade varit på andra anläggning-
ar där det fanns, säger Reine Flodin, 
vd för Sunne Turism AB som driver 
Sunne SweCamp Kollsnäs.

UPPSKATTAD SERVICE
Han tror också att trådlöst inter-

net kommer att bli nödvändigt för 
att göra en campingplats attraktiv i 
framtiden. 

– Vi lever i en värld där man 
ständigt ska vara uppkopplad. 
Människor blir rastlösa om de 
inte kan surfa. Jag har ännu inga 
siffror på hur många som använt 
det i sommar men vet att det varit 
mycket uppskattat.

PERNILLA FALKMAN

Öka 
servicen 

med 
trådlöst  
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Håkan Gusteus, på SCR håller just 
nu på att ta in en offert som gäller 
trådlöst internet. 

– Det finns mycket att välja på. 
På det här sättet kan vi tipsa om 
sådant som är bra. Sedan är det 
upp till den enskilda campingplat-
sen att välja vad de vill ha, säger 
han. 

Enligt Håkan Gusteus vill allt 
fler ha tillgång till Internet även 
på semestern. Och på SCR har 
man på senare tid märkt en stor 
efterfrågan på just trådlösa Inter-
netuppkopplingar.

– Människor är vana vid att 

kunna kolla upp sin e-post, betala 
räkningar och hålla sig uppdate-
rade.

STUGORNA FÖRST
SCR försöker också hitta ett sätt 
för att möta digitaliseringen av 
tv. I första hand för stugorna och 
i andra hand tomterna. Håkan 
Gusteus har letat efter en trådlös 
lösning på digital tv-problemati-
ken men det har visat sig svårare 
än vad han trott. Tekniken är inte 
hundraprocentig ännu.

– Att skicka en signal på dator 
är ganska enkelt eftersom man har 

begränsade sändningsmöjligheter. 
Men när det gäller tv tar det så 
mycket mer kraft vilket kräver 
stor bandbredd, förklarar han. 

MÅSTE HA EN BOX
I dag är den enklaste metoden att 
lägga kabel vilket många har gjort. 
Men det är för dem som ännu inte 
har det eller som inte har möjlig-
het att göra det, som SCR försöker 
hitta en lösning. 

–  Digital-tv innebär att man 
måste man ha en box också. Pro-
blemet med boxarna är att de är 
stöldbegärliga vilket vi också får 
hitta en lösning på, säger Håkan 
Gusteus.

Under hösten planerar SCR att  
presentera bra lösningar och svar 
på alla frågor för medlemmarna. 

PERNILLA FALKMAN

Router, megabit, bandbredd och programkort.
Den digitala revolutionen är en djungel av mer eller min-

dre obegripliga tekniska termer. 
Därför håller SCR nu på att ta fram tips på lösningar på 

både trådlöst internet och digital-TV som passar för cam-
pingplatser. 

Snart digital-tv på campingen
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VI TAR HAND OM ALLT 
SOM BLIR ÖVER

För många är avfall lika med krångel och kostnader. 
Oavsett typ av avfall ni har kan vi på IL Recycling ta 
hand om det. Vi återvinner allt som går att återvinna, 
och hjälper till att skapa ett effektivt system för han-
teringen. För er innebär det bättre ekonomi, bättre 
miljö och bättre trivsel. 

Vi erbjuder även tjänster för säker hantering av       
sekretessmaterial. Dina hemligheter förblir hemliga 
med vår tjänst. Hos oss finns det alltid mer att hämta. 

Kontakta oss på IL Recycling 
så får du veta mer. 

recycling@ilrecycling.com
www.ilrecycling.com
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Campingtid är sommartid, men inte bara. 
Allt fler campingplatser satsar nu på en åretruntverksamhet där kon-

ferenser är en viktig del. Här kan konferensgästerna njuta av närheten 
till natur och friluftsliv året om. 

Samtidigt ställer konferensverksamheten nya krav på campingplat-
serna, både vad det gäller lokaler och service.

Konferensen flyttar  
in på campingen
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Allt fler campingplatser har börjat 
fundera kring möjligheten att ha 
öppet året runt och Kent Kierdorf, 

vd för Lisebergs Gäst AB, är medveten om 
att Lisebergsbyn inte är ensamma om att 
leta nya kundgrupper.

– Campingen i Sverige håller på att 
ändra karaktär. Har man väl investerat 
i en bra anläggning vill man naturligtvis 
utnyttja den året runt. Därför är konfe-
rensgäster ett bra alternativ.

Men att arrangera konferenser stäl-
ler också hårda och ibland helt nya krav 

på campingplatserna. Dels måste de 
naturligtvis tillhandahålla möteslokaler 
med den teknik som krävs i form av 
bredbandsuppkoppling, projektorer, med 
mera. Dels måste både servicen och till-
gängligheten öka.

– Vi töjde en hel del på organisationen 
när vi gav oss in på konferensområdet, 
säger Kent Kierdorf. Konferensgäster stäl-
ler nya krav på personalen och det kräver 
en viss entreprenadanda. Det har blivit 
flera sena kvällar, men också en spän-
nande utmaning för de anställda.

...PATRICK ESPERED PÅ MAXELL SOM KON-
FERERAT PÅ LISEBERGSBYN KÄRRALUND VID 
FLERA TILLFÄLLEN. VAD FICK ER ATT FÖR-
LÄGGA KONFERENSEN TILL EN CAMPING?

– Det finns ett lugn och en frid på en 
camping som kommer med närheten till na-
turen. De flesta i organisationen är vana vid 

stora hotellkomplex som ser lika dana ut 
överallt. Då är det skönt att komma ut till en 
annan miljö där man hör fågelkvitter så fort 
man öppnar dörren. Vi hade nyligen en kon-
ferens på Kärralund. Eftersom några av oss 
varit där flera gånger diskuterade vi innan 
om vi inte skulle variera oss, men vi kom 

fram till att vi inte ville vara någon annan 
stans.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT KONFERERA 
PÅ CAMPING?

– Förutom den lugna och avslappnade 
miljön finns det en flexibilitet som ofta sak-

Camping med själ – och storstadscharm
Här finns rum för det 
mesta. Lisebergsbyn 

Kärralund lockar med 
stora, fria ytor, närheten 
till naturen och storsta-

den på lagom avstånd. 
Här kan varje konfe-

rerande företag skapa 
sig ett unikt och skräd-

darsytt program för 
konferensen.

Hallå där...
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Camping med själ – och storstadscharm
Lisebergsbyn har inte för avsikt att 

konkurrera med de riktigt påkostade 
konferensanläggningarna. Mötes-
lokalerna håller visserligen en god 
standard, men de innehåller inte den 
senaste Hightech-utrustningen.

VIKTIGT ATT VARA ÄRLIG
Kent Kierdorf menar att det är vik-
tigt att vara ärlig med det när man 
marknadsför anläggningen gentemot 
kunden. Ingen ska komma dit och bli 
besviken. Däremot har en camping 

helt andra värden som kan vara nog 
så intressanta för konferensgäster. 

– Vi har en själ i anläggningen som 
inte finns på andra ställen, säger 
han. En camping erbjuder gästfrihet 
med bra boende, stora fria ytor och 
närhet till naturen. Samtidigt är det 
ett väldigt prisvärt konferensalter-
nativ.

De gäster man lockar är också 
oftast små och medelstora företag av 
olika slag och responsen är genomgå-
ende positiv. Lisebergsbyn Kärralund 

använder såväl naturen som närhe-
ten till Göteborgs centrum i sin egen 
marknadsföring. 

Kanske vill man spela curling, gå på 
museum eller ta en helkväll på Rondo 
under konferensresan. 

Samtidigt finns det utrymme för en 
hel del aktiviteter på plats, allt från 
matlagning till orientering. Eller också 
vill man bara koppla av i relaxavdel-
ningen på campingen. 

BENEDIKTA CAVALLIN

Lisebergsbyn Kärralund 
är nära natur och fria 
ytor, men också nära 
storstadens frestelser som 
Avenyn och andra nöjen.

nas på större konferensanläggningar. När vi 
har konfererat på Kärralund har vi fått hela 
paketet i ett, allt från boende och konferenslo-
kaler till taxiresor och spårvagnsbiljetter. Ib-
land har några av oss stannat lite längre och 
det har inte varit några problem. Allt har fung-
erat väldigt smidigt och okomplicerat. 

VILKA RÅD SKULLE DU GE EN CAMPINGPLATS 
SOM VILL ARRANGERA KONFERENSER?

– Se till att det finns frukostbuffé. Det är 
viktigt för trivseln att inte behöva stå och fixa 
frukost det första man gör på morgonen. Säll-
skapet kan behöva träffas över en god buffé 
som inte kräver någon arbetsinsats.

ÅTERKOMMER NI?
– Det gör vi säkert! Vi brukar konferera i 

samband med Göteborgsvarvet varje år. Då 
är vi också med och springer loppet.

BENEDIKTA CAVALLIN

Kent Kierdorf, vd för Lise-
bergs Gäst AB.
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Hett – även på vintern
Isabergs camping 
har haft vinteröp-
pet i tjugo års tid 
och efterfrågan 
på naturnära 
konferenser bara 
ökar. 

Särskilt tyskar, 
danskar och hollän-
dare vill gärna kombi-
nera konferensen med 
friluftsliv. 

Några mil norr om Gislaved lig-
ger Isabergs camping med 
både skog, sjö och skidan-
läggning inpå knuten. 

Här kan gästerna fiska och 
bada, hyra kanot, spela golf, el-
ler bara beundra utsikten från 
toppen av Isaberg.  

Vintertid är det skidanläggningen 
som lockar besökare.

– Det är framför allt vår och 
höst som konferensgästerna fyller 
campingen, säger Kjell-Åke Gus-
tavsson, vd. Annars är konferenserna 
mest ett komplement till den vanliga verk-
samheten.

VÄL TILLTAGEN RESTAURANG

På Isaberg har man satsat stort för att erbjuda det som 
konferensgästerna efterfrågar. Här finns elva konferens-
rum, från tio till 200 platser, en väl tilltagen restaurang 
och 72 stugor med hög standard. 

Den campingägare som vill slå sig på konferenser, bör 
framför allt satsa på att skaffa bra lokaler, menar Kjell-Åke 
Gustavsson. Det ska finnas möjlighet till aktiviteter och 
man måste kunna servera bra mat, (ett krav som har gjort 

att Isaberg engagerat stjärnkocken Dan Lexö för att förse 
sina gäster med det bästa). 

Konferensdeltagarna på Isaberg är av alla slag och såväl 
stora som små företag väljer att förlägga konferensen hit. 

Allt fler besökare hittar också hit från 
kontinenten. Inte oväntat lockas ex-

empelvis tyskar och holländare av 
möjligheten att kombinera konfe-
rensen med en exotisk naturupp-
levelse.

AGENTER UTOMLANDS

Marknadsföringen gentemot kun-
derna sker oftast med direktreklam, 

men utomlands har Isaberg agenter 
som sköter den biten. Nöjda kunder 
kommer också ofta tillbaka, eller re-
kommenderar platsen åt andra. 

– Vi märker att efterfrågan på 
den här typen av konferenser 
stadigt ökar, säger Kjell-Åke 
Gustavsson. Det är en av-
stressande miljö, samtidigt 
som konferensgästerna kan 
ge sig ut på äventyr. I dag 
vill man ha med sig upple-
velser hem från konferen-
sen. Det ska finnas något att 
prata om när man kommer 

hem.

BENEDIKTA 
CAVALLIN

18 # Svea 3 • 2006

Fo
to

: I
sa

b
e

rg



ABB Cewe Control 
Börje Andersson
0155-295233
borje.i.andersson@se.abb.com

Annonsmedia Väst 
Claes eller David Johansson
033-418400,  
claes@sportreklam.se

Axenthus Feriehus 
Jörgen Nystrand
0435-91064
axenthus@msn.com

C W Golf Service 
Conny Wallin
0660-223027 
info@cwgolf.com

Coca-Cola Drycker Sverige 
Joakim Sjöström 
08-5007 500 
jsjostrom@ccnordic.com

Concoction Import A.Sejnell 
Andreas Sejnell 
0478-41775 
andreas@sejnell.se

Diplom-Is Sverige 
Michael Willner
031-3369890 
michael.willner@tgdi.se

DL Systems & Consulting 
Lennart Wikström
0270-429475 
lennart.wikstrom@dlsystems.se

Dometic 
Peter Hansen
08-80102516 
peter.hansen@dometic.se

EDP Assurance 
Rolf Thydén
036-304960 
rolf.thyden@edp.se

EURONOM AB
Åke Hjort
0480-424040
Ake.hjort@euronom.se

Flybo AB 
Tobias Andersson
0550-17667 
tobias@flybo.se

GARO 
Ulla Kärreskog
0370-332800 
ulla.karreskog@garo.se

Gothia Translations 
Lotta Wikberg
031-7760002
gothia@swipnet.se

Green Construction Europe 
Magnus Nilsson
040-457140 
magnus@gardengolf.se

IL Recycling Service 
Bo Larsson
031-506550 
bo.larsson@ilrecycling.com

Intergate 
Åke Ohlsson
0526-60526 
ake@intergate.se

Intermezzon 
Magnus Rundberg
031-408450 
magnus.r@intermezzon.com

Kompan Barnland 
Erik Dahlgren
031-939550 
erik.dahlgren@kompan.com

Liber 
Meith Fagerqvist
08-6909513 
meith.fagerqvist@liber.se

Marknadskraft 
Gunnar Edqvist
019-331400 
gunnar@marknadskraft.com

Miljömedia Väst 
Jari Kyllergård
031-102370 
miljo-media@swipnet.se

Oskars Camping & Butiksservice
Magnus Johansson
0521-15508 
oskarscamping@telia.com

Privab Grossisterna 
Mattias Ivarsson
026-658656 
mattias.ivarsson@privab.se 

Rebnis Hotel Systems 
Jan-Erik Björk
063-571770 
jan-erik.bjork@rebnis.se

RG Import Leksaksgrossisten 
Rakel Gustafsson
013-331096 
info@rgimport.se

Swedly AB 
Inga Lill Johansson
0372-17155 
swedly@swedly.se

Svensk Snabbmat för Storkök AB
Göran Stengård
0522-261180 
goran.stengard@snabbmat.se

Svenska Semesterhem AB 
Ami Berglund
0485-581330 
info@semesterhem.com

TG Skrivab AB 
Per-Ola Frithiof
0470-776800
per-ola.frithiof@tgskrivab.com

The Backyard Company
Sören Purup
+45 8730 1330
spu@thebackyardcompany.dk

TOAB Miljö AB 
Oscar Grön
031-7769530
oscar@toab.se

TracTechnology AB
Henrik Österlund
08-55693400 
henrik.osterlund@tractechnology.se

Unilever Sverige AB/GB Glace
Diego M. Cabeza
08-6199500 
diego.cabeza@unilever.com

Ventelo Sverige AB
Björn Janson
031-7344900
bjorn@kiwi.li

SCR:s Associerade Partners
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Håkan Gusteus på SCR 
anser att klassificeringssys-
temet bör ses över löpande 
för att följa med i cam-

pingplatsernas utveckling.
– Nu gör vi en större översyn och 

lyssnar på signalerna från våra med-
lemmar och gäster. Att lyfta in de 
mjuka värdena är den stora utma-
ningen, säger han.
För många gäster är klassifice-
ringssystemet en viktig kugge i 
semesterplaneringen. Det skapar 
förväntningar på en viss standard 

och semesterupp-
levelse. För att få 
ett så rättvisande 
system som möj-
ligt har SCR under 
många år arbetet 
med så kallade 
hårda kriterier. 
Det vill säga mätbara faktorer med 
mycket litet utrymme för subjektiva 
bedömningar. 

Projektgruppens arbetar nu med 
tre mer eller mindre helt nya områ-
den. Förslaget ska beakta mjuka 

värden och betygssystemet ses över. 
Dessutom kommer man att försöka 
hitta en lösning för att inkludera 
även stugorna.

– Dagens system innebär att en 
plats med till exempel två stjärnor 
ibland kan upplevas som en fem-
stjärnig av gästen. Allt handlar om 
gästens upplevelse. Vi vill att en 
eventuell förändring av systemet 
gör det enklare för gästen att välja 
camping. Rätt gäst på rätt plats helt 
enkelt, säger Håkan Gusteus.

1 000 BESÖK VARJE ÅR
Merparten av projektmedlemmarna 
har mångårig erfarenhet av klassifi-
cering och gör tillsammans mer än 
1 000 campingplatsbesök varje år. 
Och även om det här är ett svenskt 
projekt, drar man även nytta av 

Tel. 0383-30725

www.ekenasstugan.se

Knuttimrade stugor 
 från Småland

Fritidshus    Gäststugor    Förråd

Tuffa krav – mjuka       värden
Mjukare, tydligare, rättvisare och exaktare. 

Kraven på reformförslaget av SCR:s klassficeringssystem, 
Svensk CampingStandard, är tuffa.

Projektetgruppen har precis inlett sitt arbete och resultatet 
av deras arbete får stor betydelse för hela campingsverige.

Håkan Gusteus.
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Framtiden tillhör den som tror på den!

Miljoner familjer i Sverige, i Europa och i världen 
- vill också komma och bo på din camping. De 
har inte husvagn - och de vill inte bo i tält.

Vilket boende erbjuder du dem!?

Då ska du satsa på eleganta, moderna feriehus 
med hotellstandard från axenthus. 
Så kommer du att få många nya nöjda besökare 
och gäster. Gäster som kommer att tillföra
dig nya säkra inkomster - nu och i framtiden.

axenthusTM

Jörgen Nystrand
axenthus
tel: 0435 - 910 64 
e-mail: axenthus@msn.com

Tuffa krav – mjuka       värden
erfarenheterna från arbetet med det 
gemensamma nordiska systemet.

Projektgruppen har bland annat 
tittat på det system som tyska ADAC 
använder. Här bedöms campingar 
efter olika kategorier som restau-
rang och butik, campingtomternas 
utformning och utbudet av aktivite-
ter. På så sätt kan gästen enkelt välja 
camping efter sina egna önskemål.

– Fem stjärnor kan bli fler. En 
nyhet skulle kunna vara att vi delar 
upp bedömningen i ett antal olika 
kategorier för att underlätta gästens 
val, säger Håkan Gusteus. 

För projektgruppen väntar nu 
en omfattande förstudie innan ett 
förslag kan presenteras för medlem-
mar och styrelse. Nyheterna väntas 
kunna tas i bruk tidigast 2008.

MARTIN JUHOS

Magnus Ahlback, Nickstabaden,  
projektordförande, styrelseledamot i 
SCR
Håkan Gusteus, projektledare SCR
Nils Gordh, Apelviken

Pierre Molin, Kolmården
Bo Forgeus, Caravan Club 
Bertil Persson, SCR
Reiner Widäng, SCR

FAKTA: PROJEKTGRUPPEN

Antal platser som är anslutna till Svensk Camping Standard: 485
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Stugor: 
✓ 38 % har övernattat i stuga
✓ 34 % har övernattat i campingstugor
✓ 90 % tycker att stugboende är ok
✓ 80 % tycker att campingstugboende  

är ok
✓ 33 % kan tänka sig att övernatta i  

stuga i framtiden

Sammanfattning av undersökning på 
www.camping.se och www.stuga.nu 
genomförd av Marknadskraft. 

Semestervanor: 
✓ 85 % Camping 
✓ 27 % Charter/Solsemester

Resdagar: 
✓ 23 % 15-21 dagar 
✓ 17 % 22-28 dagar
✓ 33 % reser mer än 51-100  

mil från hemmet
✓ 47 % besökte 2-3 campingplatser/år 

Kriterier vid val av campingplats  
1) Servicefaciliteter 
2) Pris 
3) Aktivitetsutbud

✓ 66 % använder www.camping.se  
 som informationskälla
✓ 50 % använder katalogen Camping  
 och Stugor i Sverige som  
 informationskälla
✓ 40 % har övernattat i stuga
✓ 38 % har övernattat i campingstuga
✓ 20 % har någon gång under året  
 utnyttjat någon av förmånerna på  
 Camping Card Scandinavia 

I samband med undersökningen fick vi  
1 400 förslag på saker som skulle kun-
na förbättra campingsemestern. Tio av 
bidragslämnarna belönades med cam-
pingcheckar eller presentkort för stug-
boende. Det går bra att beställa en  
populärversion av undersökningen. 

Vill du veta mera: kontakta Lars-Erik 
Hörmander, tel. 0708-93 67 10
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MATTIAS JIGHEDE NY  
SÄLJARE PÅ SCR
Den 7 au-
gusti började 
Mattias Jig-
hede sin an-
ställning hos 
oss som säl-
jare/mark-
nadsförare. 
Mattias har 
högskoleut-
bildning inom ämnet turism från 
Högskolan i Lillehammer och kom-
mer närmast från Nordiska Etikett-
bolaget där han var säljare/region-
ansvarig för den norska markna-
den. Han har även arbetat på Turis-
mens Utredningsinstitut under en 
kortare period. Mattias kommer i 
huvudsak att arbeta med annons- 
och bannerförsäljning, förmåner 
till CCS samt medverka på mässor 
och andra konsumentevents.  
Mattias når du på:
mattias.jighede@scr.se  
eller 0702-73 28 88.

ÅSA NILSSON PÅ PLATS  
SOM NY CAMPINGKONSULENT
Åsa Nilsson är nu på plats som ny 
campingkonsulent. Hennes arbets-
område blir Norrbotten, Västerbot-
ten, Mellannorrland, Hälsingland/
Gästrikland samt Dalarna. Åsa 
kommer närmast från Sikfors Cam-
ping som hon drivit i flera år, både 
som anställd och i egen regi. 
Åsa är även utbildningsledare och 
kontaktperson för Camping Norr-
botten. Åsa når du på:an@scr.se 
eller 0703-43 50 04.

GUNILLA ANTONSSON
I september 
började Gunil-
la Antonsson 
hos oss på 
SCR. Gunilla 
arbetar med 
medlemsser-
vice och kom-
mer att vika-
riera för Ulrika 
Forslund som går på föräldraledig-
het. Hon kommer närmast från Gö-
teborgs Stadsmission och har bl a 
arbetat på Stena Line och HTF.
Gunilla Antonsson når du på:
gunilla.antonsson@scr.se 
eller 0522-64 24 34

PERSONALNYTT MARKNADSNYTT

MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
Under sommaren har vi genomfört två at-
titydundersökningar en genom telefonin-
tervjuer tillsammans med HRF och en 
webbaserad på camping.se och stuga.nu.

Sammanfattning av telefonundersök-
ning Mobilt boende – en undersökning 
av den framtida marknaden.

Undersökningen genomfördes av Tu-
rismens Utredningsinstitut på uppdrag 
av SCR och Husvagnsbranschens Riks-
förbund. Vi intervjuade såväl campare 
som icke campare. 

Resultatet presenterades under en 
presskonferens på ELMIA Husvagn och 
Husbil där vi också distribuerade en 
komplett populärversion av undersök-
ningen. Kontakta SCR om du vill ta del 
av hela innehållet.

✓ En majoritet av camparna bor utanför  
 storstadsregioner

✓ Camparna reser 24 dagar/år, icke  
 camparna 20 dagar/år

✓ 90 % av icke-camparna hade någon  
 gång övernattat på campingplats

✓ 31 % av icke-camparna kan tänka sig  
 att köpa ett mobilt boende

✓ 48 % kan tänka sig att hyra  
ett mobilt boende

✓ 73 % använder katalogen Camping  
 och Stugor i Sverige som  
informationskälla

✓ 24 % använder www.camping.se  
 som informationskälla

✓ 26 % av camparna har någon gång  
 under året utnyttjat någon av för 
månerna på Camping Card Scandinavia

✓ 75 % av camparna bor på  
1-5 campingplatser per år

✓ Camparna kan i genomsnitt tänka sig  
 att åka 56 mil från sin bostad

Kriterier vid val av campingplats 
1) Servicefaciliteter  
2) Badmöjligheter  
3) Personlig service
 

MÄSSOR I 13 LÄNDER 
Mässverksamheten är en viktig del av vår 
marknadsföring och ger oss en chans att 
möta våra kunder på plats. Under 2007 
medverkar vi på ett 30-tal mässor i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Tyskland, 
Holland, Belgien, England, Polen, Österrike, 
Frankrike, Italien och Spanien. Vi ställer ut 
med egen personal på ca 20 mässor och 
med broschyrer på 10 st. När vi ställer ut 
med egen personal erbjuder vi medlemmar 
och samarbetspartners att  

 
medverka med personal eller broschyrer. 
På de flesta av de utländska mässorna 
ställer vi ut tillsammans med VisitSweden. 
Då har vi ett gemensamt monterkoncept för 
att profilera hela Sverige. 

På www.scr.se under marknadsföring 
finns en lista över alla mässor under vin-
tern/våren 2007.

Vill ni synas tillsammans med oss på 
någon av mässorna? Kontakta Eva Svärd, 
es@scr.se eller 0522-64 24 46. 
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FÖRSÄLJNINGSSTART GM 2007
Sedan den 1 september  
säljer vi giltighetsmärkena för 2007. 
Pris inkl moms 125 kr.

SÄLJA CAMPINGPLATS ELLER 
SÖKA NY ARRENDATOR?
Funderar ni på att sälja er campingplats 
eller söker ni en ny arrendator? 
Håkan Gusteus på SCR har en aktuell 
lista med intressenter, 0522-64 24 45, 
hg@scr.se

AKTUELLA MÖTEN
Styrelsemöte, 5-6 oktober
EFCO, 19-20 oktober
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NYA MEDLEMMAR/ARRENDATORER 
Vi hälsar Båstad Camping, Saiva 
Camping, Byns Camping, Gusselby 
Annorlunda och Lingbo Camping 
välkomna till SCR.

REKORDSOMMAR  
PÅ NÄTET
Under sommarens mest intensiva 
månad, juli, besökte 349 000 
personer Camping.se och Stuga.
nu. Det är en ökning med ca 5 
%. 18 000 besökare valde att 
göra sin egen minikatalog med 
funktionen Mina Favoriter.

I HÖST KAN DU  
UPPDATERA SJÄLV
Basetool, systemet som gör det 
möjlighet att uppdatera er presen-
tation på egen hand är nu drift-
satt och login-uppgifter samt lat-
hund skickas ut i början av okto-
ber. I Basetool finns också en 
funktion för sökmotoroptimering, 
där ni kan ange era egna sökord. 
Att uppdatera själv är helt frivilligt.

Utvecklingen av våra webb-
platser sker löpande. Under hös-
ten kommer vi bland annat att 
byta ut den befintliga kartklienten 
och addera ännu mer redaktionell 
information. En annan nyhet är 
att prisinformationen i katalogen 
automatiskt publiceras på nätet, 
d v s ni behöver inte uppdatera 
från-priser under låg och högsä-
song.

CAMPING.SE INGÅR  
I  MEDLEMSKAPET 
Inför 2007 ingår medverkan på 
Camping.se i ert medlemskap. Ett 
av de vanligaste önskemålen från 
besökarna är fler bilder, så passa 
på att plocka fram kameran 
innan höstmörkret sänker sig. 

HITTA RÄTT MED GPS
Det ska vara lätt att hitta rätt. Nu 
kan alla besökare på camping.se 
ladda ner en komplett förteckning 
med GPS-koordinater till alla 
SCR-medlemmar. Listorna finns i 
formaten RT90 och WGS84.

SCR FÖRSÄKRING
Under 2006 inledde vi ett samarbete kring 
privatförsäkringar med WLI. Utfallet är po-
sitivt och projektet fortsätter under 2007 
som en del av förmånerna till Camping 
Card Scandinavia. Observera att WLI ga-
ranterar lägsta pris på husvagns- och hus-
bilsförsäkringar.

SCR FLYTTAR TILL GÖTEBORG
SCR:s kontor flyttar under 2006/2007 till 
Göteborg och lokaler hos Svenska Mässan. 
Inflyttningen är planerad till november.

MOMS PÅ GILTIGHETSMÄRKET 
Skatteverket har beslutat att försäljningen 
av giltighetsmärken ska momsbeläggas 
från och med den 1 september, 2006. 
Momssatsen är 25 procent. Detta betyder 
att priset för 2007-års märken ökar med 
25 kr till 125 kr. 

Momsbeläggningen av giltighetsmärken 
medför en förändring i bokföringen. Obser-
vera att momsen gäller 2007-års märken 
som börjar säljas den 1 september, 2006.  
Information har skickats till er och finns på 
Medlemsnätet. Har du frågor kring detta är 
du välkommen att kontakta Peter Jansson, 
0522-64 24 31.

WEBBNYTT ÖVRIGA NYHETER

SVEA TIPSAR
På medlemsnätet finns en mycket användbar samling  
checklistor för dig som stänger din camping under vintern. 
Listorna hittar du under Manualer.

VINNARE AV UTBILDNINGS- 
STIPENDIER
Vi har dragit 3 vinnare av utbild-
ningsstipendiet och det är AC47 
Vännäs Bad & Camping, H 12 
Stensö Camping, W20 Lugnet 
Camping & Stugby.

HUR EFFEKTIV ÄR SOLENERGI FÖR VATTENUPPVÄRMNING?
I ett gemensamt projekt tillsammans med Statens Energimyndighet och Svenska Solen-
ergiföreningen undersöker vi konsekvenserna av solenergi för vattenuppvärmning. Syftet 
är att inventera förutsättningarna och intresset för solvärme samt se över möjligheterna 
för att konvertera från oljeeldning. Projektet genomförs på 15 platser i Bohuslän under 
hösten 2006.

En inbjudan har gått ut till medlemmar i Bohuslän och de som valt att delta erbjuds nu 
fri konsulthjälp för att se över det tekniska förutsättningarna för att koppla solvärme till be-
fintliga system. Slutsatserna och lösningarna kommer sedan att finnas tillgängliga för alla. 

– Detta är ett gyllene tillfälle för berörda campingplatser att få en ordentlig genomgång 
av förutsättningarna för att konvertera till solvärme. Erfarenheterna visar att de installatio-
ner som gjorts i solvärme har varit effektiva och blir allt effektivare när energipriserna sti-
ger säger Håkan Gusteus, SCR, som samordnar projektet.

Det finns också möjlighet att få investeringsbidrag, sk solvärmestöd. Mer information 
om detta finns på Boverket, www.boverket.se. 



Tjäna pengarmed Camp Trac


