
ÅRSBERETNING 

FRA PLASSKOMITEEN  2016/2017 

 

PLASSKOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

Fred A. Olsen   plass sjef 

Anne-Mari Nøkleby  kasserer 

Wenche E. Knaldstad  sekretær 

Per Dahl   områdesjef A- feltet 

Erik Østby   områdesjef B-C feltet 

Ellen Trondsen  områdesjef D- feltet 

Kjell-Arne Leinum  områdesjef E-F- feltet 

Jim Brok   områdesjef G- feltet 

Nina Jensen   leder Barne/ungdomskomiteen 

Dagfinn Pedersen  styrerepresentant for NBCC avd. Østfold 

 

Siden allmannamøtet i fjor har plasskomiteen i perioden avholdt 9 møter og det har denne 

sesongen vært mye håndtering av saker.  

 

Styret har jobbet fortløpende med strømprosjektet, som ble avsluttet i Nord. 

 

Vi har ansatt Borg Renhold til vasking av servicebyggene. De har også tatt hovedrengjøring 

av begge bygg. 

Driver av kiosken for sesongen er som i fjor Raja Fiaz. 

Vaktmester Roger Nyheim, forsetter med sine arbeidsoppgaver på Listranda Familiecamping. 

 

Gjesteplassen – leies ut kun til besøkende/gjester av beboere på Listranda, viser til 

informasjon på oppslagstavla og på hjemmesiden. 

 

For å vurdere tilstanden på trærne i områdene rundt Listranda, har styret leid inn en 

«aborist» som har vært på befaring. 

 

På trekningsmøtet den 11. mars hadde vi 4 ledige plasser som ble tildelt nye beboere. 

Det er fullt belegg på plassen og vi har 25 stk. på venteliste. Godt oppmøte av gamle og nye 

beboere. 

 

Styret jobber fortsatt kontinuerlig med HMS som vi er underlagt. Vi oppfordrer beboerne til å 

sette seg inn i Lover og Regler for Listranda Familiecamping. 

Når det gjelder forandringer på plassen, må beboerne bruke bygge søknadsskjemaet som 

ligger på vår nett side. 

 

I denne perioden har vi avholdt 3 dugnader.  



På høstdugnaden den 10.september, var vi representert med 20 vogner. De jobbet iherdig 

med strømprosjekt. 

 

På våren hadde vi 2 dugnader, hoved dugnaden var den 13. mai, med et veldig godt 

oppmøte, her var vi representert med 117 vogner. 

Mye arbeid ble gjort, gravd grøfter, lagt kabler, satt opp støttemur, bygg ble malt og mye 

mer.  

Og som avslutning på dagen, ble det servert grillmat og drikke. 

 

Neste dugnad den 20. mai, var vi representert med 24 vogner. 

Da var det forberedelse til asfaltering, rydding av kvist, kosting av veien. En flott 

arbeidsgjeng som fikk dette fort unna. 

Takker alle beboere for en flott arbeidsinnsats, som har blitt gjort på dugnadene. 

 

  

ARRANGEMENTER: 

 

Årsfest 9. juli 2016, var det områdesjef på E-F- feltet Kjell-Arne Leinum, som hadde regien, et 

godt oppmøte, hyggelig fest med dans og underholdning av bandet «Chilli»  

Ett flott arrangement. 

 

Det årlige Pinsetreffet, samt Jubileumsfest, ble arrangert den 3. – 5. juni. 

50 års jubileet for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Østfold og Listranda sitt 25 års jubileum 

ble markert med en jubileumsfest lørdag 3. juni, med over 200 medlemmer og inviterte 

gjester.  

Dagfinn Pedersen leder av NBCC avd. Østfold ønsket velkommen til Jubileumsfesten. 

 

Det ble holdt tale fra Sentralstyret ved Elin-Marie Berg. 

 

Leder i NBCC – Østfold, Dagfinn Pedersen og plass sjef Fred A. Olsen holdt hver sin tale. 

 

Det var taler og overrekkelse av gaver fra andre avdelinger. 

 

Og vi hadde flott underholdning med «Line dans» 

 

Været var på vår side og det var ett vellykket arrangement. 

En stor takk til jubileumskomiteen. 

 

 

Dette var årets beretning. Takk 


