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2007-11-11

Semester

Vi är på semester fr.o.m. den 12 November till den 8 December. Platsen är öppen hela tiden, men
servicen är lite begränsad. Vi ber om ursäkt om din epost blir besvarad lite senare än vanligen.

2007-11-05

Renovering och först snö

Stuga nr. 1 blev renoverad på insidan och strålar i färska gula och blåa färger. Vi tackar hjärtligen
Jörg som planerade, tapetserade och målade stugan i mer än en vecka. Stuga nr. 6 fick en ny
våningssäng med en extrabred sovyta på bottenvåningen.

Köket i stuga nr. 1,...

...det separata
sovrummet...

...betraktat ur olika
synvinklar..

2007-10-20

...och sov- /
matrummet,...

Den nya våningssängen i
stuga nr. 6.

lugn höst

Under hösten upplevde vi underbara färger och härligt väder. Vi var ute i naturen och njöt av
omgivningen av vår camping.
Färgglada soluppgånger hjälpte oss att stiga upp på morgonen och de avkopplande bastubesöken på
kvällerna värmde upp våra tröttna ben.
I slutet av oktober snöade det och snön låg kvar i en par dagar - dags att hämta snöslungan ur
stallet.

Kyrkan i Vitsand...

...och den angränsade
sjön.

Vyn från Hovfjället över
omgivningen...

2007-08-15

...lät oss drömma lite...

...och betrakta Vitsand
från luften.

Bassängen ligger i
vinterdvala..

...och den första snön
ligger på campingen.

färgglad soluppgång

På kvällarna värmde oss
bastun

Sommar

Vi hade återigen många idéer för att gör platsen mer trevlig. Till exempel skapade vi alla vägarna
och målade golvet i tvättstugan i färska blåa färger.
Våra nya båtar "Eila" och "Ronja" står klara till en fisketur eller till att dra surfbrädan.
Under sommaren hade vi besök av många underbara gäster, därav många återkommande ansikten.
De mest långväga gästerna var en familj som kom ifrån Israel till oss.

vägarna blir skrapade.

Nytt blått golv i
tvättstugan.

Våra nya båtar "Eila"...

...och "Ronja".

Vi har kul...

...med den nya
utombordsmotorn och
med surfbräddan.

Många snälla gäster...

...fick vi välkomna under
sommaren.

2007-03-06

Reell vinter

Vintern kom med snö och kyla. Vår nya snöslunga måste arbeta hårt och bastun blev använd
regelbundet eftersom det var riktigt kallt.

Om du följer
vägskylten...

Snöslungan i full fart.

2007-01-25

...hamnar du vid vår
trevliga bastu.

Ny elstolpe.

Vinterstormar, isregn och äntligen snö

Inte bara i Mellaneuropa gick vädret vilse i början av vintern. Även i Torsby var det allt för varmt
jämfört med de senaste åren. Vanligtvis ligger snön fr.o.m. november. Den 20:e januari var allt
normalt igen - det snöade cirka 20 - 30 cm. De följande dagarna sjönk temperaturen till -10° - -24°
Celsius och vi hade gott om sol. Just nu är alla former av vintersport möjliga.

Ovanligt varmt väder
Resultat av en
Mitt i januari: regnet Den 20:e januari fick vi
utan frost i december, vinterstorm i början av kan inte rinna undan
äntligen en större
det var även möjligt att januari: Skadan fixade längre och fryser på den
mängd snö.
kratta löv.
vi inom 30 minuter.
iskalla jorden till stora
pölar

2007-01-01

Fin nyårsfest

Vid årsskiftet fanns det ingen snö vilket är mycket ovanligt. Ändå var campingen fullbokad och
samlingslokalerna fulla av snälla människor. Vi firade till tidigt på morgonen och hade mycket att
berätta för varandra.
Vid midnatt blev det stor fyrverkeri och tack vare den klara natthimmeln var det fint att se på.

Massor av skor vid
ingången

Gemensam kalasmat...

...i samlingslokalen.

Sandra spelade fiol - det Vi tittade gemensamt på ... filmen blir säkert en

Frank hittad med
kameran

Snälla gäster

var en
kanonpresentation!

"Dinner for One" ...

En lugn minut...

...och sen vild kamp

Tobias

Jutta njuter av lite öl

nyårstradition här på
campingen.

En sådan ballong är svår
Bra whiskey - en glädje
att blåsa upp.

Grimas

Här är det någon som
inte vill gå till sängs...

