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Lokala nyheter

KapellsKär

Säsongscamparna på 
Kapellskärs camping 
är missnöjda och ska 
tillsammans med cam-
pingvärd Gunnar Lodin 
träffa Skärgårdsstiftel-
sen idag. 
- Standarden behöver 
höjas, säger Gunnar 
Lodin, som också vill 
dra kommunalt VA till 
campingen.

Vid förra årets besiktning 
fick Kapellskärs camping 
nedslag på en rad punkter, 
främst gällande standarden 
på servicehus, duschar och 
toaletter. Då förlorade cam-
pingen en av sina tre stjär-
nor enligt Svensk Camping-
standard. 

Byggdes runt 1985
Kriterierna ändras med ti-
den, och Kapellskärs cam-
ping som byggdes runt 1985 
möter inte dagens krav. 
Gunnar Lodin arrenderar 
campingen av Skärgårds-
stiftelsen och kritiserar dem 
för underhållet.

– Det är Skärgårdsstiftel-
sen som ska göra förbätt-

ringar, inte jag. Jag har på-
pekat sedan 2003 att något 
måste göras. Vi städar hur 
mycket som helst men man 
kan inte städa bort slitaget. 
Vi behöver höja standarden 
på de sanitära delarna, sä-
ger Gunnar Lodin.

Ändrade du camping-
priserna när ni förlorade 
en stjärna?

– Nej, de ligger kvar på 
samma nivå, det har att göra 
med kostnaderna vi har, vi 
har ju inte förändrat per-
sonalstyrkan. Det har varit 
grymt mycket gäster. 

Gunnar Lodin upple-
ver att det mest är säsongs-

gästerna, som hyr plats från 
maj till september, som är 
missnöjda. Tillfälliga turis-
ter säger inte så mycket. Eje 
Johansson är säsongsboen-
de i husvagn på Kapellskärs 
camping. 

Planer på renorvering
Han har tillsammans med 
andra campare bjudit in två 
representanter från Skär-
gårdsstiftelsen till ett möte 
idag klockan två. Gunnar 
Lodin kommer att medver-
ka.

– Vi ska prata med Skär-
gårdsstiftelsen om vilka 
planer på renovering de 

har. Vi har ledsnat, vi som 
bor här. Vi har framförallt 
synpunkter på vattnet, och 
standarden på servicehu-
sen är under all kritik. De 
saknar färg, det är kraftigt 
slitet. Men campingen som 
sådan är ett mycket natur-
skönt område där alla boen-
de trivs, säger Eje Johans-
son.

Gunnar Lodin hoppas 
på ett besked om ekonomin 
runt verksamheten under 
dagens möte. Mellan tum-
men och pekfingret tror 
han att renovering kommer 
att kosta mellan 100 000 och 
200 000 kronor. Han tänker 
även ta upp att Skärgårds-
stiftelsen ska förhandla 
med kommunen om att dra 
kommunalt vatten och av-
lopp till campingen.

– Det är väldigt viktigt för 
oss med tre stjärnor. Som 
gäst väljer man naturligt-
vis en trestjärnig camping 
framför en tvåstjärnig.

Campare kritiserar 
Kapellskärs camping

Gunnar Lodin, arrendator av Kapellskärs Camping, har under flera år påtalat att renovering av servicehusen behövs.

svensk campingstan- ■

dard bedömer utifrån fem 
kriterier: Hygien, miljö-
kriterier, servicekriterier, 
rekreationsanläggningar 
och aktiviteter.

Klassificeringen sker  ■

med staplar i fem nivåer, 
där fem är bäst. 

stjärnorna anger det  ■

totala resultatet av bedöm-
ningen där alla kriterier 
utom aktiviteter räknas in. 
alla campingplatser publi-
cerar inte antal stjärnor.

Kapellskärs camping har  ■

56 husvagnsplatser med el 
och 12 stugor.

Campingen har klas- ■

sificerats med två staplar 
av fem för hygien, service-
kriterier och rekreations-
anläggningar, tre av fem 
för miljökriterier, och ingen 
stapel i aktivitetskriteriet.
 
Källa: sveriges Camping- och 
stugföretagares riksorganisa-
tion, scr.se

Fakta

Svensk camping-
standard och Ka-
pellskärs camping

Två grova 
rattfyllor

älmsta

En man i 25-årsåldern greps 
i går i Ica Supermarket Väd-
dö sedan han attackerat bu-
tikspersonal som kommit 
på honom med att stjäla.

Larmet om den aggressi-
ve kunden kom in till poli-
sen vid 10.30 på förmidda-
gen och en patrull åkte med 
blåljus till matbutiken där 
mannen hölls kvar av per-
sonalen.

Polisen släppte mannen 
efter förhör.

                                Åsa Forsberg

Tjuv greps  
i matbutik

Norrtälje

Helg minskar upplagan 
denna vecka. Fritidshusen 
får den inte längre, utan det 
är omkring 30 000 perma-
nenta hushåll som fortsät-
ter att få gratistidningen två 
lördagar till. Sista numret 
för i år kommer ut lördagen 
den 27 augusti.

Helg har blivit ordent-
ligt efterfrågad. Tyvärr har 
vi haft vissa problem med 
distributionen, framför allt i 
början. Nu väntar 2 utgåvor 
till, sen tar vi paus.

Tack för ert engagemang; 
för alla samtal, mejl och 
brev!

                       Katarina eKspong, 

tidningschef

Helg – endast 
till bofasta

Norrtälje

Anders Unosson, Skär-
gårdsstiftelsens för-
valtare för norra regi-
onen, medger att Ka-
pellskärs camping har 
sanitära brister. Skär-
gårdsstiftelsens dåliga 
ekonomi kan vara ett 
skäl till att inga åtgär-
der vidtagits.

– Man kan inte sticka under 
stol med att det finns vissa 
brister i standarden, som 
sanitära åtgärder med du-
schar, kök och disk. Sedan 
kanske vi har olika syn på 
hur snabbt det ska åtgärdas, 
säger Anders Unosson.

Han ska medverka i mötet 
med camparna på Kapell-
skär idag tillsammans med 
stiftelsens vd Lena Nyberg. 

De har idag inga konkreta 
planer för campingen.

Miljonbelopp
– Gunnar har försökt att 
putsa och måla och göra det 
han kan, men det kommer 
ju till ett läge när man mås-
te göra något mer radikalt. 
En ny servicebyggnad vore 
ju drömmen och det hand-
lar om miljonbelopp. Vi sit-

ter i en ganska besvärlig si-
tuation med vår ekonomi. 
Bekymret är att det kanske 
inte räcker med att måla om, 
säger Anders Unosson.

Kommunalt va
Stiftelsen kommer att ta 
upp diskussionen om kom-
munalt va med Norrtälje 
kommun, något som An-
ders Unosson anser är kost-

samt. Just knappa resurser 
är en anledning till att ing-
et gjorts tidigare tror han. 
Han vill ännu inte uttala sig 
om vilka åtgärder som skul-
le kunna vidtas.

– Jag vill träffa camping-
gästerna och prata med dem 
innan man ger sig in i vidare 
diskussion om vad som ska 
göras.

JoseFine Hagström

Skärgårdsstiftelsen har dålig ekonomi

Josefine 
Hagström 
reporter
0176 795 00
redaktionen 
@norrteljetidning.se

Standarden på duschar och toaletter  behöver höjas.
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Norrtälje

Blixtnedslag i en liten trans-
formatorstation orsakade 
stömavbrott hos 700 hus-
håll i Bergshamra söder om 
Norrtälje. 

Det var vid halv fem på 
torsdagseftermiddagen 
som  räddningstjänsten i 
Norrtälje larmades till en 
öppen brand i skogen strax 
före Bergshamraavfarten. 
Branden   visade sig vara i 
en liten transformator på 
en stolpe. Vid 20.00-tiden 
var hushållen fortfarande 
utan el.   

gretHeL HJuberger

Blixt släckte 
700 hushåll

Norrtälje

Vid två tillfällen igår greps 
kraftigt berusade bilister.

Vid 12.30-tiden stoppades 
en bil som vinglade fram 
och tillbaka över vägbanan 
på Rådmansö. 

Den 64-årige föraren 
blåste 1,08 milligram, vilket 
motsvarar 2,16 promille al-
kohol i blodet.  

Strax efter sju på kväl-
len greps en 39-årig man 
som  efter en vinglig färd på 
E 18 svängt av på 276:an mot 
Penningby. Han hade 2,46 
promille.

gretHeL HJuberger

Åsa Forsberg 


