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Referent
Øystein Haugen

President Sigmunn ledet møtet, som for anledningen var en ganske stor
forsamling.
Vi klappet først for Egil, som hadde hatt bursdag 11.12.
Øystein hadde en 3-minutt om et staselig besøk i «Europa Suite på Old Trafford i
Manchester, «VIP for en dag».
Kveldens gjest var Peter van Heerenbeek, leder av Lunde Vandrerhjem1.
Peter er hollender, født i 1966, og har drevet Lunde Vandrerhjem siden 2010.
Lunde Vandrerhjem er et kjærkomment overnattingssted i Nome, med 23 rom og
80 senger, og med 5 deltidsansatte.
Siden Peter overtok driften, har det skjedd en gradvis oppussing og fornyelse.
Alle rom har kjøkken, TV og WIFI2. Mange bedrifter og privatpersoner bruker
stedet, og antall gjestedøgn har steget jevnt og trutt fra 3236 i 2010 til 6796 hittil
i 2015. Omsetningen har dermed også gått jevnt fremover, fra eksempelvis kr.
800.000 i 2011 til kr. 1.530.000 i 2015.
Vandrerhjemmet har egen webside, og overnattingsprisene er brukervennlige
(Eksempel: Overnatting for én person i enkeltrom koster kr. 495 pr. døgn).
Omtrent 75 % av gjestene har vært skandinaver, men «hele verden» har vært på
gjestelista.
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Se http://lunde-vandrerhjem.no/index.php?Itemid=62.
WIFI brukes i dagligtale som betegnelse på trådløse lokale datanettverk innenfor et avgrenset område.
Datamaskiner, smarttelefoner og andre trådløse enheter kan koble seg til det trådløse nettet for å få Internetttilgang
2

Belegget sett over hele året ligger nå på ca. 60 %.
Vandrerhjemmet har som uttalt mål å «SKAPE
GOODWILL I BYGDA» – akkurat hva vi trenger i
Nome!
Peter samarbeider også med «VisitTelemark»3 og
«Telemark Turist AS»4. Sistnevnte er heldigvis nytt navn
på det som før het «Reisemål Bø».
Vandrerhjemmet har fått gode tilbakemeldinger fra
inspektører som har kommet hemmelig og uanmeldt.
Ragnar vant vin og Per Harald fikk napp i konjakken.
Neste møte er 7. januar, da med klubbsaker på
programmet.

En engasjert driver av Lunde
Vandrerhjem, Peter Heerenbeek

Referent: Øystein

Peter Heerenbeek får overrakt vin av presidenten. En fortjent takk for et interessant foredrag.
Legg ellers merke til teksten til høyre i bildet – en passende avslutning til alle lesere!
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http://www.visittelemark.no/
http://midt-telemark.com/

