
Ordningsföreskrifter Vansbro Camping 2019-12-01 t.o.m. 2020-09-30 

Ordningsreglerna är till för allas trevnad. Vi tror och hoppas att ordningsreglerna skall göra att du får 

en trevlig vistelse hos oss på Vansbro Camping.  

• Generellt gäller att samtliga personer som befinner sig på campingplatsen ska visa hänsyn. 

Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23:00 och 07:00 skall det vara tyst på 

campingplatsen. Gäster som anländer sent på kvällen ombeds undvika onödigt buller. 

• Vansbro Camping är ansvarig för lugn och ordning inom campingområdet och skall genast 

hjälpa till om det uppstår problem. 

• I syfte att det ska vara så lugnt som möjligt på camping, använd endast motordrivna fordon 

vid behov. På campingområdet gäller hastighetsbegränsningen 10 km/h.  

• Samtliga gäster ombeds att hjälpa till att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd de 

utplacerade sopbehållarna inom området och tänk på att inte slänga glödande grillkol eller 

andra brandfarliga föremål i campingplatsens sopbehållare. 

• Alla fordon och tält som ryms inom uppställningsplatsen får användas. Det måste dock vara 4 

meter mellan samtliga husbilar, husvagnar och förtält. Samtliga husvagnar och husbilar skall 

backas in på uppställningsplatserna med eventuellt drag eller förarhytt ut mot gatan. Det är 

inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus eller liknande av permanent karaktär. Inte heller 

är fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket, skyddsvall eller flaggstång, tillåtna. 

All gasol- och elutrustning måste vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. 

• Samtliga husvagnar, husbilar, tält och förtält skall stå uppställda på uppställningsplatsen 

enligt Statens Räddningsverk Allmänna Råd. Campinggästen måste på uppmaning av 

personalen vid Vansbro Camping ändra uppställningen. Campinggäster som undgår eller 

vägrar att ändra uppställningen kan avvisas från Vansbro Camping. 

• Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Bollspel bland tält, 

husvagnar, husbilar samt stugor är ej tillåtet. Om ni är osäkra, fråga personalen om hjälp.  

• Tillfälliga besökande ombedes att parkera sitt fordon på campinggästens uppställningsplats 

eller vid offentlig parkering utanför campingområdet. Tillfälliga besökande som besöker 

stuggäster ombedes att parkera sitt fordon vid en offentlig parkering utanför 

campingområdet.  

• Husdjur är tillåtna på campingplatsen och hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn 

mot övriga gäster. Hunden skall alltid hållas i kort koppel och rastning ska ske utanför 

campingområdet.  

• Försäljning vid och inom campingplatsen är ej tillåten utan Vansbro Campings skriftliga 

tillstånd. Campinggästen har inte rätt att upplåta eller hyra ut sin uppställningsplats i 

andrahand.  

• Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma 

skicka som du själv önskar finna dem. 

• Grillning får endast ske med grill och engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att 

alltid ha vatten nära till hands. 

• Biltvätt får ej ske på campingplatsen. 

• Vansbro Camping ansvarar inte för skador på eller förlust av gästernas ägodelar. Gäster som 

gör sig skyldiga till skador på byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras 

ersättningsskyldig. 

• Vansbro Camping har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa 

ordningsregler. Personalen vid Vansbro Camping äger rätt att med omedelbar verkan avvisa 

gäster från campingområdet om gästen eller dess besökande bryter mot dessa 



ordningsregler. Personalen har även rätt att, på gästens bekostnad, avlägsna gästens fordon, 

utrustning och övriga tillhörigheter från campingområdet.  

• Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd. 

 

 


