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Lovisenberg 6. september 2022 

 

 

Til alle sesonggjester ved Lovisenberg Familiecamping 

 

Som dere sikkert nå har sett, har det vært en betydelig prisøkning for sesongen 2023. Nå har vi 

fått to henvendelser vedr. dette, men vi antar det er flere som lurer på det samme.  

 

Fra Juli 2021 til Juli 2022 har det vært en økning på 8,5% i bransjeindeksen for Hotell-, og 

restauranttjenester, som er den kategorien vi faller innunder. Vedlagt finner dere også en utskrift 

fra SSB. Denne viser endringer i prisene i perioden Juli 2021 til Juli 2022.  

 

Selv om det er en mager trøst kommer vår prisjustering på etterskudd. Vi er de første til å 

beklage at prisene stiger som de gjør, men en endring i pris måtte nå til for at vi skal kunne 

fortsette å drive som normalt.  

 

I denne forbindelse vil vi også fra den 1. oktober i år stramme inn på hvilke typer oppdrag det 

kan leies inn eksterne tilbydere til. Vi har jo allerede en begrensing på dette med villavogner 

og helårstelt, og at dette må kjøpes hos himmelblaa feriehus. Fra nå av vil det også gjelde en 

begrensning på snømåking av tak og generelt ettersyn av vogn. Dette må bestilles hos 

Lovisenberg dersom det ikke skal utføres av leietager selv, eller en annen leietager på 

Lovisenberg.  

 

For øvrig er vi nå godt i gang med å fikse brygga. Vi håper og tror at denne blir ferdig i løpet 

av høsten. Nå har vi også det meste av deler på plass for å fikse mini-golfbanen, så den skal 

nok også være å plass før neste sesong.  

 

Ønsker dere alle en fin høst, og er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

Alle oss på Lovisenberg. 
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