
Resa till Söderköping var en av de bättre, underbar personal som bjöd på kaffe och frallor innan vi 

lämnade deras campinganläggning på söndagen, i Söderköping var det gästabud som liknade det 

man har på Gotland och det var väldigt välbesökt av våra medlemmar som alla tyckte det var helt 

underbart. 

Man har bevarat en hel del utav den gamla bebyggelsen och även det var mycket omtyckt. 

På fredag kväll när alla kommit på plats så ordnades det med grillafton med eget medhavd dryck och 

något att grilla, stämningen var nästan på kokpunkten hela kvällen så vi hade väldigt roligt och 

trevligt. 

Med tanke på att det gick åt en del starka varor på fredag så blev det mycket lugnare på lördag 

morgon men det var en del som var uppe och rörde på sig men inte så fort. Många tog chansen att 

promenera in till stan igen för att göra lite inköp av något som saknades i bilarna efter fredagen 

festande, samtidigt så gicks det på poängpromenad med en hel del kluriga frågor. På eftermiddagen 

så kom campingvärden med mat som styrelsen beställt på ICA i stan, det var väldigt mycket mat och 

god var den också så det var ingen som behövde gå hem den kvällen och känna sig hungrig, själv har 

jag nog inte ätit så mycket härlig potatissalad, rostbiff, skinka och alla exotiska frukter i hela mitt liv. 

Efter mat och kaffe så bjöds det på elduppvisning av Johan Persson och även detta var omtyckt. 

Söndag förmidag började med att packa ihop alla prylar och inlastning i våra bilar för att sedan gå 

upp till vårt tält och äta frallor och dricka kaffe som campingvärden bjöd på, denna camping är den i 

särklass trevligaste och där jag känt mig väldigt välkommen av både personalen och ägaren av denna 

camping så den kan jag verkligen rekommendera till alla som har vägarna förbi Söderköping. 

Skrivet och författat av  

Johnny Blomdahl. 


