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2006-10-31 Snö!

Den 31:a Oktober föll snö i Torsby och låg kvar vid temperaturer ner till -14°C.
Torsby ligger till gränsen av ett klimaområde - där föll ingen snö än i Sunne just 60 km söderut.

Snö i Torsby I Sunne finns ingen snö än

2006-09-29 Första solfångare och nya elstolpar

Vi försökar att driva campingen på ett framtidsrikt sätt. I september monterade vi två nya 
solfångare som komplementär till varmesystemet. Alla bygnaden fick nya tättningspakningar på 
fönstrena. Desutom monterade vi  en modern eltillförsel. Nu är det möjligt att betala för just den 
egen elförbrukning. Härmed hoppas vi att fa en reduktion av vår elförbruk och rimliga 
övernattningspriser. Apropå: Vi använder bara miljövänlig el sedan början av 2004!

Solfångaren vid 
fälleslokalerna... ... och vid stuga nr. 1



2006-08-30 Sommarnytt

Under sommaren firade vi en ny rekord på gästetalet, ändå blev platsatmosfären behaglig och lugn. 
Några nya gäster kom på besök, för de föredrog småa campingar. Vi även såg många 
återkommande ansikter ifrån de sista åren. 
Även lugna dagar blev utnyttad ivrigt: Doro testade rikligt vår nya åkbar gräsklipparen och Frank 
svettade mycket på bastutaket. 
Vår första uthyrning av bastun var en reell "Hardcoretest" - de finniska testpersoner var fullständig 
tillfreds (vi har den "mest finnisk bastu utanför Finnland").
Tommy måste tyvärr lämna oss - han flyttade norrut till sin flicka. Frank sa "Hejdå" till Tyskland och 
bosatt sig i Överbyn.

En fin sommar... ...med många fina 
gäster! musik på campingen dags att simna

familje Schmiing på 
besök Evy tycker om lugnet

Älgar ÄR farliga - 
åtminstone lämnar de 

fula bulor
Fina fiskemöjligheter!

Frank slöjdar igen... Varsågod - ett nytt tak 
till bastun!

Doro tycker om att köra 
traktor...

...och Frank får rensa 
bassänget

2006-06-05 våraktion

Vi var flittiga igen under våren. Die Reception och bastun blev nymålad. Desutom 'spenderade' vi tre 
veckors arbetstid på det nya ökologiska staketet, det vuxade till upp åt 1,8 meters höjd. Det blir två 
yterliga veckor arbetstid at färdigställa staketet. Gräsytorna, rabatterna och vägar blev förberett till 
sommaren, efter vintern hade lämnad några skador. 
Apropå: Vi behövde i år bara 20 arbetstimmar för att kratta löv på campingens yta - 10.000 
kvadratmeters. Ifjol behövde vi 36 timmar.



bastustaket - FÖR 
våraktionen

bastustaket - EFTER 
arbetsinsatsen Doro krattar flittig löv Tobias rensar ogräs lika 

flittig

Tommy jämnar vägarna Tobias vid arbetet Jens målar receptionen Trevlig måltid - slut på 
arbete!

2006-05-05 Gästbok borttagit

Tyvärr vi hade för mycket skräp i gästboken och var tvungen att bortta den. Vi beklaga det och ber 
om ursäkt. Om du vill medela oss dina ansikter om hemsidan eller campingen, var vänlig och skriv 
till:

2006-01-10 Bastun är färdig!

Den nya bastun är färdig och väntar på besökare. En trevlig vedspis, glasdörr och ett stort fönster 
skapar en behaglig atmosfär. De modigaste kan även ta ett dopp i snön efter bastubadet. I maj ska 
vi måla bastun och sätta en ekologisk häck i bastuns trädgård.

Den nya bastun i bra skick ingång

bastun omklädningen Här sätter vi en ekologisk 



häck

2006-01-01 Nyårskalaset 2006

Vi hade gott om snö vid nyårskalaset 2006, dessutom knytkalas, dans och spel. Se själv hur 
trivsamt det var:

trevlig måltid och dans Vad var det under 
smörgåsbordet? knytkalas... ...och spel

Skål Tommy! Blir Peter trött? Nej - inte så fort! Ingo trivs bra Det var kallt 
utomhus!


