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2008-11-07 Vi är kvalitetssäkrad

Vårt sista mål för 2008 har uppnåtts. Igår fick vi vår TourQuality diplom och är nu kvalitetssäkrad. 
Syftet är att säkra vår företagets förmåga att motsvara eller helst överträffa dina förväntningar.
TourQuality är ett grundläggande system för kvalitetssäkring, utformat i nära samarbete med 
turistnäringen 
Initiativet till utvecklingen av systemet togs av bl.a. ETOUR, Europeiska Turismforskningsinstitutet 
och Sveriges Rese- och Turistråd.

2008-10-01 Stigande elpriser

Eftersom elpriserna har stigit mycket sedan våren är vi tvungna att höjer elpriset på våra 
campingtomter ifrån 1,50 SEK till 2 SEK per kwh.
Förresten: Vi använder endast miljövänlig el på vår camping.

2008-09-11 Camping 45 i radion

Efter ett pressmeddelande av "Håll Sverige rent" angående vår utmärkelse blev Frank intervjud av 
Serviges Radio P4 Värmland igår. Intervjun blev sänd i ekot idag. Här hittar du reportagen som 
mp3-fil.

2008-08-24 lugna dagar i sensommaren

Mitt i Augusti blev det nästan omedelbart lugnare på campingen. Tid för oss att förbereda nya 
husvagnstomter vid skogen. Tid även att gå på långa promenader i skogen. I år fanns där gott om 
svampar, även lingon är stora och saftiga.
Det blev springskytte-SM i Torsby den 15-16 Augusti. Deltagare Felicia Lindkvist från Hede var vår 
gäst tillsammans med sina föräldrar. Hon tog bronsmedaljen trots att hon var förkyld - "Grattis" 
Felicia!

Vi förbättrar 
tomterna vid 

skogen

Felicia Lindkvist blev 3:e i 
springskytte-SM

Gott om 
Karl-Johan 

och 
kantareller i 

...och fina lingon! De här 
plockade fam. Larsson 

från Varberg.



skogen...

2008-08-08 sommarbilder

Vi upplevde en underbart solig och varm sommar, från början av augusti blev det lite regn. Många 
snälla gäster kom på besök i år - kända och nya ansikten, gamla och nya kompisar med gamla och 
nya husvagnar eller tält. Oaktat besöksrekorden i juli blev det härligt lugnt på platsen om nätterna, 
vi hörde även vingslaget av flädermöss...

Daglig pool service Många husvagnar under 
den blåa himlen

Gäster från Frankrike 
framför deras liten 

husvagn

Kanottur i den orörda 
naturen Ensamma badsjöar Skog och vatten

2008-08-02 ****-service

I år hade vi besök av en konsulent från SCR, som granskade vår camping och aktivitetsutbudet 
mycket noggrant. Han konstaterade att Camping 45 i 2009 ska få fyra stjärnor istället för tidigare 
två.
Vi känner oss ärat och ska fortsätter som hittills. 

2008-06-25 Den Gröna Nyckeln

Ett ytterligare stort mål har blivit verklighet. Vår långvariga satsning att driva en miljövänlig och 
naturnära campingverksamhet blev belönad av stiftelsen "Håll Sverige Rent".
Som första campingplats i Sverige ansökte vi om "Den Gröna Nyckeln och fick miljöutmärkelsen i 
juni. I rubriken 'Länkar' kan du ladda ner vår miljöpolicy och får veta mer om vårt miljöarbete.

Den Gröna Nyckeln Vår 'egen' gröna nyckel Stiftelsen 'Håll Sverige 
Rent' ansvarar för den 



internationella 
utmärkelsen i Sverige

Källsortering i 
miniformat Ekologiska kioskvaror Elsnål belysning

2008-06-08 öppet hus

Ett långvarigt önskemål blev till verklighet. I början av sommaren arrangerade vi ett 'öppet hus'. 
Med guidade tur på platsen, uppvisning av fiskebåtar, segelbåtar och hyrcyklar samt våra erbjudna 
aktiviteter och spel. 
Vi serverade grillkorvar, kaffe med dopp och massor av härlig glass. 
Livemusik, loppis, en tipspromenad för unga och gamla samt många utställningar av lokala 
föreningar och konstnärar avrundade evenemanget.

Grillmästaren... ...och den charmiga 
personalen

Noggrann utvärdering av 
tipspromenaden

Lokal glaskonst Livemusik i passande 
atmosfär

"The Radicanes" spelade i 
vårt 

60-tals musiktält

2008-06-02 stor vårrenovering

Som varje år blev vi mycket aktiva även den här våren. Vi skapade nya tomter med moderna 
eluttag och separata elmätare. Hela maj sysslade vi med att nymåla samlingslokalerna.
103 liters röd, 1,5 l blå och 12 l vit färg låter byggnaden stråla i ny glans och gör att livet blir lite 
färggladare på campingen.



Positionering av de nya 
stolperna. Placering av elkabeln. Ett, tu, tre!

Samlingslokalerna... ...som börjar... ...stråla i ny glans.

2008-05-01 Ny design och nya båtar
 

Våra björkar slog ut idag. Och eftersom vi vill visa vår närhet till skogarna ändrade vi vår hemsida 
till ett nytt och fräscht utseende. I detta sammanhang ansöker vi om att bli miljömärkt (Den Gröna 
Nyckeln) och kvaltitetssäkrad (TourQuality) under 2008 - mer information i en senare artikel.
När Frank får arbeta igen den 8:e maj ska vi renovera utsidan av samlingslokalerna - det blir arbete 
i 3-4 veckor. Desutom håller vi på med att skapa nya vintersäsongsplatser och att förbättra 
trädgårdsanläggningarna. Just nu - vi har splitternya kajaker! Låt oss överraska er!

2008-02-22 varm vinter

På grund av den varma vintern i stora delar av Europa fick vi besök av många skidåkare i år.
Istället för vanliga -10 till -20 grader utetemperatur hamnade termometern mest runt fryspunkten
Snön kom redan i december, men för det mesta fanns det bara någon decimeter snö i dalen.
På Hovfjället låg cirka 80 cm snö och skidförhållandena var mestadels goda eller utmärkta.

Mycket sol... ...och milda 
temperaturer

2008-02-08 gips

 



Nu har det hänt. Den 7 februari halkade Frank på 
vägen till jobbet och bröt både fotleden och 
vadbenet. Typiskt i början av vinterhögsäsongen 
förstås.
Eftersom Frank är sjukskriven till början av maj, 
sköter Doro campingen och våra gäster 
kärleksfullt.

 

2008-01-01 nyår

Nyårskalaset i år var lite lugnare än i fjol men lika bra. Efter ett härligt gemensamt smörgåsbord och 
hemlagat öl fanns det mycket att berätta och strax blev klockan tolv.
Vi hälsade det nya året välkommen med champagne och fyrverkeri och firade ända till den tidiga 
morgonen.

Gemensamt 
smörgåsbord

Det ultimata Camping45-
bordfotbollmästerskapet

Franks hembryggda öl 
visar sin första 

verkning...

Jenny och Johan var 
här första gången

Många "vikingar" kom på 
besök

Frank tänder 
nyårsfyrverkeriet


