Inför sommarsäsongen 2018
Säsongsavgiften sommaren 2018 är 5500 kr, komplett prislista finner du på
www.smednaset.se.
Det är några saker som vi är tacksamma om du meddelar oss så snart som möjligt.
 Om du tänker byta vagn under vinter och är tveksam om den ryms på din
gamla plats.
 Om du funderar på att inte stå på Smednäset sommaren 2018.
Senast 15 februari skall första delen av säsongsavgiften, 2000 kr, vara inbetald på
Bankgiro 551-4591 eller i Receptionen under de öppettider som annonserats.
Andra delen, 3500 kr, skall vara oss tillhanda senast 15 april.
Vi kommer även att under 2018 ha skärpt krav på att betalningar kommer in i tid.
Elförbrukningen (1,35kr/kWh) betalas varje månad på Bankgiro 551- 4591 eller i
Receptionen under de öppettider som annonserats. Läs själv av elförbrukningen
kontinuerligt under säsongen, vi läser av endast före och efter säsongen, håll koll att
ni ansluter i rätt uttag.
Om du står i kö för att byta plats kommer vi att kontakta dig under februari - mars
om det finns någon möjlighet att tillgodose dina önskemål.
Då den 30 april i år infaller på en måndag kommer vi erbjuda sommargästerna att
starta inkörningen på lördag den 28 april, på de ställen det kolliderar med en
vintergäst får sommargästen plats på gästplan så att vintergästen kan flytta under
helgen, samtal mellan parterna för smidig övergång krävs. Därigenom kan vi alla fira
sista april på näset.
Städ lista och övrig information får alla vid incheckningen då vi även kollar av
vinter- resp sommarelens betalning. De som har städningen under maj, kommer att
meddelas separat. Kom ihåg att ta med er Caravan Clubs medlemskort/app vid
incheckning.
Vill ni komma i kontakt med oss innan sommarsäsongen börjar, träffas vi säkrast på
mail, info@smednaset.se, på receptionstelefon 0246 - 22106 eller bokningstelefon
070 776 21 76 om vi inte kan svara direkt går det utmärkt att tala in ett
meddelande så ringer vi upp.
Vänliga hälsningar med hopp om en skön sommar på Smednäset!
Smednäskommittén
gm //Lotta Bergh

