2005

2005-12-15

uppsättning av bastun börjat

Även om vi har kall och mörk i den här årstiden började vi bygga en vedeldat bastu. Vi planera
skapa ett jättetrevligt ställe att koppla av och att trivs. Här är några bilder av stugan. Naturligtvis
berätter vi om nyheter vedrörande bastun!

vi byggar väggarna

2005-07-30

Frank timmrar

snart är det jul!

taglags-öl

taket blir byggt

Sommargäster 2005

Många sommargäster i 2004 besökte oss åter och beundrade den nya röda färgen på stugorna.
Intressant är alltid vilka oliga typer av fordon gästerna använder på sin semester.
Vädret var helt okej igen, vi hade inget regn i juni / juli. Så var vi nöjda att få mindre kvällskurar
som vattnade vår gräsplan den en eller annan kväll i juli.
Blåbärskörden var relativt dålig i år. Men däremot fick vi tillräkligt med fisk - Björn fiskade även en
stor abborre - läckert!

Många gäster
använde den nya
gräsplanen

Husvagns-dröm

Vår yngsta
Övergiven pool på
stamgäst - Lisa! Vi
kvällen...
kallade en hyrsbåt
efter henne

Underbar klassisk
bil och (svensk!)
husvagn

Äventyr Sverige här är den
perfekta bilen!

...nu går man
Fin abborre, fiskad
hellre och metar!
i sjön Nedre
Brocken...

Doro tar en paus
och iakttar
rörelsen på
campingen

...och en stor
gädda igen. Det
här exemplaret
blev rökt på
platsen och
gästerna blev

bjudna på den

2005-05-17

Stor vårrenovering

I maj blev platsen grundligt renoverad och förberedd till sommarsäsongen. Tack vare de många
flitiga medhjälparna tog det bara tre veckor att nymåla alla stugor utomhus. Desutom anlade vi ny
gräsplan, planterade en ny häck som ljudsköld vid riksvägen, ordnade poolen och mycket mera.
Randnotis: Vi hade aldrig trott att det tar 36 arbetstimmar för att kratta löv på hela campingen.
Som du kan se på bilderna hade vi även under 12-timmars arbetsdagar mycken glädje tillsammans
och ser nu fram emot många snälla sommargäster!

Gammal och ny färg i jämförelse

Vårt team - de arbetade morgon till
kväll!

Vi delade arbeten i flera avsnitten.
Du kan se de olika avsnitten här

Rengöring av hängrännorna

Bärbel målar de nedra delarna av
stugan och ...

...Frank tar över "stigarbeten"

Oljefärg kan gör beroende!

Poolområdet blir rensat

Koncentrerat arbete

Nya husvagntomter blir anlagda

Vi slutar arbetet för dagen och grillar
nyfiskad gädda

Det är Oleg (i olja ;-)

Diana slutför arbeten vid stuga 08

Färdig! En typisk svensk kulör har vi
valgt till ert välbehag

De nymålda stugorna uppstår i ny
glans

2005-02-16

Grillfest på vintern

Varför skulle man inte grilla på vintern? Vi (Frank och Doro) funderade inte länge och beredde lax
och potatis till våra gäster på lägerbålet. På grund av den låga temperaturen åt vi däremot inne i
stugorna... Resumé: Det smakade fantastiskt och vi hade en fin kväll tillsammans!

Laxen blir lagad på grillen

2005-01-01

Härlig atmosfär vid lägerbålet

Snart blir det middag!

Nyår 2005

Även nyårskalaset 2004 / 2005 var mycket trevligt. Vi firade som i fjol med knytkalas, dans och
spel. Här hittar du några intryck av kalaset:

Buffén

"Herrklubb"

Vild dans

Gemensamt frosseri

Vi har det trevligt...

...t.o.m. väldigt trevligt!

Internationell samvaro: svenska
och rumänska gäster firar
tillsammans med tyskarna

Våra unga gäster trivs i tvrummet

Välkommen 2005!
Stilenligt vid snöyra...

