
 

Aktuell information om 

HBV’s Kräftskiva-träffen 2022 i Byxelkrok på Öland 

 

Hej alla, 

som det ser ut idag så blir träffen av, även i år. Hurra för det!! 

Det som vi vet redan idag är: 

** 12. – 14. Augusti 2022. 

** Vi har tillgång till samma yta som förra året. Vi nyttja den allmänna ytan som 
ligger söder om parkeringen, intill ute-gymmet.  

** I år gäller samma  pris som 2021. 

** Vi öppnar troligtvis området kl.15 på torsdagen, beroende på vad 
tillståndet tillåter. Ni som vill komma tidigare har tyvärr ingen möjlighet att 
’’smyga in’’ i förtid. Samma gäller vid avfärd – senast måndag kl.10 ska sista 
ekipaget ha lämnat platsen. 

** Även i år är det förskottsbetalning som gäller – helst via SWISH, och senast 
den 1.augusti. Detta ger oss möjlighet att hantera kostnaderna i samband med 
arrangemanget på ett effektivt sätt. Skriv HBV-numret i meddelanderutan när 
ni swishar, eller märk betalningen på ett annat sätt så vi vet vad betalningen 
avser. Vi ser även gärna fram emot en skriftlig anmälan, helst via SMS, med en 
indikation om ni vill ha ’’landström’’ eller inte.  



>>Snälla, använd bara Franks mobilnummer 0736169514 eller mail 
frank.hbv61@aol.com för kontakt och även SWISH, då alla trådar knuts ihop 
här. Tack!<<  

Tillgång till el kommer att finnas, dock är det fortfarande lite oklart hur många 
uttag som kan vara tillgängliga. 

** Träffavgiften på 500kr avser ENBART 2 nätter (fredag till lördag, och lördag 
till söndag). Den som kommer på torsdagen och/eller lämnar platsen på 
måndagen betalar extra för de nätterna, antingen till mig eller hamnkaptenen 
på plats. OBS.: Hela hamnens parkeringsområde är numera uthyrd till ett 
parkeringsbolag, så även husbilsställplatserna. Att ställa sig där före/efter 
träffen innebär att man får betala till P-bolaget istället. 

 

Som åren innan så har vi tillgång till gästhamnens sanitärbyggnad, sophantering 
och toatömning. Och som förra året så finns det inget annat planerat för 
helgen, förutom lördagskvällen (ja, ni vet……) 

En sista sak bara – inga bussar/fordon utan avloppstank, tack! Vi vill ju lämna 
platsen i bra skick, så att vi är välkomna även nästa år, och vi har ögonen på 
oss…... Om alla har detta i åtanken så lämnar vi ett bra fotavtryck efter oss. 

 

Vi ser fram emot att träffa er alla även i år!      VÄLKOMNA! 

 

                        Katarina & Frank /  HBV61 
 

 


