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Avfallshantering 
Allt hushållsavfall skall paketeras i 
soppåsar som knyts med dubbelknut. 
Soppåsen läggs i sopkärl vid 
sopstationen. Se karta. Inga lösa 
föremål får läggas i sopkärlen. 

Glas, plåtburkar, kartong, wellpapp 
samt tidningar, läggs i den kommunala 
återvinningsstationen. Se karta.

Bollspel 
Bollspel är inte tillåtet vid tält och hus-
vagnar. Vi hänvisar till närmaste plan.

Bommen 
Bommen är låst 23.00-07.00. 
Då får inga bilar framföras på 
campingområdet. Efter kl 23.00 kan 
du parkera på parkeringen utanför.

Brandsäkerhet 
Vid ankomst: försäkra dig var närmaste 
brandsläckare finns. Uppsamlingsplats 
vid parkeringen, se karta.

Försäljning 
Försäljning vid och inom campingen 
får endast ske med skriftlig tillåtelse 
av campingchef.

Gemensamma utrymmen 
Lämna de gemensamma utrymmena 
(wc, dusch, kök, tvätt, m.m.) i samma 
skick som du själv önskar finna dem.

Grillning 
Om du vill grilla – tänk på 
brandfaran. Förvara ev tändvätska på 
ett betryggande sätt. Grillkolsrester 
kastas på därför avsedd plats.

Husdjur 
Husdjur får inte vistas inomhus i rum 
och lokaler. Vi har dock några rum 
där husdjur är tillåtet. Husdjur ska 
hållas kopplade inom hela området.

In- och utcheckning 
Anmäl din ankomst i reception.

Incheckning i stugor och rum från 
kl 15:00 och utcheckning senast kl 
11:00.  
Incheckning camping från kl 12:00 
och utcheckning senast kl 12:00. 

För att campa på Hjälmargården 
och Läppe camping krävs ett 
Campingkort från SCR: CAMPING 
KEY EUROPE. Saknar du kortet 

ordnar vi det i receptionen.  
Campingkort krävs inte för övrigt 
boende.

Internet & Wi-fi 
Kontakta receptionen för information.

Journummer 
För akuta fel eller någon form av 
fara. Journumret finns uppsatt på 
receptionsdörren när receptionen är 
stängd.

Kaffestugan 
I Kaffestugan serveras fika, glass 
och lunch. Här kan man också hyra 
Kanoter och spela Minigolf.

Parkering 
På campingen får det endast finnas 
en bil / hyrd tomt. Tillfällig parkering 
hänvisas till parkeringsplatsen.

Postlåda 
Finns vid infarten. Töms mån-fre kl. 10

Rökning 
För allas trevnad är rökning inte 
tillåten inomhus, på uteplatser   
eller i lekparkerna.

Sjukvård 
Viktiga telefonnummer finner du vid 
kartan ovan. Första hjälpen-material 
och hjärtstartare finns i receptionen.

Säkerhetsavstånd 
För att förhindra en snabb spridning 
vid ev. brand, skall ett säkerhetsavstånd 
på 4 meter hållas mellan 
campingenheterna. Räddningstjänsten 
kräver och kontrollerar att 
säkerhetsavståndet uppnås. Har du 
ställt dig fel så kommer du att tvingas 
flytta ditt ekipage. 

Är du osäker på om du ställt dig rätt 
går det bra att fråga oss.

TVrum 
TVrum finns på gaveln av servicehus 1 
och på plan 2 i servicehus 2.

Tvättstuga 
Tvättstuga finns att hyra. Kontakta 
receptionen för bokning av tid.

Tystnad 
Tystnad ska råda på hela området 
mellan kl 23:00-7:00

Campingvärden eller personalen 
ANSVARAR INTE för skador på eller 
förlust av campinggästernas ägodelar. 
Den som skadar byggnader, material 
eller andra campares ägodelar kan göras 
ersättningsskyldig enligt gällande regler.

De flesta campinggäster uppträder 
hänsynsfullt. Personalen kan i 
undantagsfall tvingas vidta åtgärder 
mot gäster som inte respekterar 
ovanstående enkla och SJÄLVKLARA 
ORDNINGSREGLER. Campare som 
uppträder störande inom området kan 
avvisas.
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