Hej!
Kära campinggäst vi känner oss väldigt glada att ni har valt att campa
hos oss denna vinter, gamla och nya gäster. Här kommer lite allmän info
från oss.
Uppställningshelgen går av stapeln 3/10 – 4/10, mellan 10:00 – 15:00
finns vi på plats för att hjälpa till.
I Värmestugan bjuder vi på varmkorv, kaffe och festis till barnen.
Denna säsong 20/21 erbjuder vi ett abonnemang där ni kan köpa
flippa/påslag av säkring samt sopning, lättare skottning vid er ingång till
vagnen. OBS! ej snöröjning. Detta erbjudande kostar 500kr för hela
säsongen, bokning av tjänsten sker via mail.
Om det finns behov av traktor uppställningshelgen kontakta oss i god tid
så kan vi ordna det till en kostnad av 500kr per ekipage som betalas
direkt till chauffören.
Restaurangen öppnar vi under november månad, återkommer om det på
vår nya facebooksida: Vi som campar i Kanis, där även menyn kommer
att läggas ut i första hand.
Pga den rådande pandemin Covid – 19 så kommer bastun att hållas
stängd i det stora servicehuset och även utebastun, detta gäller i
dagsläget året ut enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Man får vistas max 5 personer åt gången i herrarnas och damernas
omklädningsrum. Vi påminner om allas egna ansvar om god handhygien
och avstånd, antal personer samtidigt i servicehusen. Viktigt att man
stannar hemma om man har tecken på förkylning eller andra symtom.
Servicehusen med kodlås öppnas upp den 3e oktober och har kod: 2020
Koden får ej lämnas ut till obehöriga
Husmöte hålls i Logen och går av stapeln lördag 3/10, vi delar in oss i tre
grupper för att följa restriktionerna på max 50 personer åt gången.
15:00 – 15:30 Solsidan och Skogsslingan
15:40 – 16:10 Träskgränd, Vevgränd, Logenslingan
16:20 – 16:50 Stora servicehuset, nedre området, parkeringen

Tveka inte att höra av er till oss vid frågor eller funderingar.
Kontaktuppgifter:
cesallservice@hotmail.com
070 – 768 2082

Vi jobbar ständigt för att allt ska bli så bra som möjligt och ser fram emot
kommande säsong.

Hjärtligt Välkommen!
Erika, Roger, Sophié och Ulrika
Älvsbynsfastigheter och Kanisbackens personal

