TOPCAMP

Flott framtid pa Mjosa

INFOMØTE PÅ I LAVVOEN PÅ
MJØSA F&F FREDAG 5/10 KL 13.00

God dag, kjaere gjester pao Mjosa Ferie- og Fritidssenter!
Som nevnt i brev før sommeren vil vi invitere alle faste gjester til et informasjonsmøte, der vi så
langt vi kan vil informere litt om framtida.
Agenda
• Planarbeid for ny regulering pågår
Store planer for utvikling av Mjøsa F&F i årene framover - med idéer på bordet for flere aktiviteter og fasiliteter. Men være klar over at denne prosessen tar tid og er foreløpig ikke kommet så
langt at plassering av forskjellige elementer kan gjennomgåes. Det finnes ikke tegninger av hele
plassen - illustrasjonen i infobrevet var nettopp kun en illustrasjon og ikke en tegning av hvordan
plassen kommer til å bli.
• Nye avstandsregler
Foruten representanter for Topcamp vil Brannvesenet og NHO Reiseliv være tilstede og informere
om bl. a nye avstandsregler og hvordan campingbransjen håndterer dette.
For ordens skyld: Vi skulle gjerne ha lagt dette møtet til helg eller kveldstid, men da vi i tillegg til
representanter for Topcamp henter inn ekstern ekspertise måtte vi altså legge møtetidspunktet til
kl 13.00. Til gjengjeld valgte vi da fredag i midten av de to høstferieukene og håper på forståelse
for det. For de som evt ikke klarer å komme til tidspunktet åpner vi for forhåndsinnsending av
spørsmål - og vi vil tilgjengeliggjøre et fyldig referat fra møtet.
Send inn spørsmål på forhånd til lars@feriepark.no
Vi understreker imidlertid at individuelle spørsmål om hver enkelts situasjon, som for eksempel
plassering nå og i framtida ikke kan besvares på det nåværende tidspunkt, da prosessen ikke er
kommet i nærheten av langt nok til at slike detaljer er planlagt. Som tidligere nevnt vil det neppe
bli noen som helst endringer før tidligst etter sommeren 2019.
Vel møtt!
Gladlig hilsen
Topcamp

