Generella ordnings- och trivselregler för
säsongsuppställning av husvagnar vid
Sunne Camping
Det är obligatoriskt att alla gäster ska inneha campingkortet Camping Key Europe med giltig årsmärkning.
Årsavgiften för kommande år faktureras med platsen och kortet skickas ut per post direkt från SCR (Svensk
campings riksorganisation).
Campingplatsen är avsedd för 2 vuxna och 3 barn. Har man gäster betalar gästen 50 SEK/dygn.
På Sunne Camping råder familjekaraktär varför tystnad, stillhet och ro skall råda kl. 23:00-07:00. Det innebär att
fester, högt prat, hög musik och liknande ej får förekomma mellan kl. 23:00-07.00 varken på campingtomter
eller i och kring servicehusen. Om Sunne Camping finner att gästen eller någon i dennes sällskap uppträtt
störande eller på annat sätt betett sig olämpligt äger Sunne Campings personal rätt att utdela en varning och om
det upprepas, avhysa gästen från platsen. Inga pengar återbetalas.
Det är inte tillåtet med biltrafik på campingområdet mellan kl. 23.00-07.00.
Hundar måste hållas kopplade inne på campingen och rastas utanför av hänsyn till övriga gäster. Hundar får inte
vistas på badstranden. Det finns särskild badplats för hundar på östra sidan av Kolsnäsudden.
Om ni vill påkalla vaktbolag under kväll/nattetid när receptionen har stängt, ring +46 (0)730-61 67 70. Detta
nummer får endast nyttjas för akuta ärenden, inte för ordinära receptionsärenden som kan åtgärdas dagen efter.
All skötsel av tomten samt ordning och reda, gräsklippning m.m. ombesörjs av hyresgästen.
Den hyrda tomten får endast användas till uppställning av bil och annan egendom. Bilen ska ha ett P-bevis i
vindrutan, ett P-bevis/tomt ingår i säsongshyran och fås i incheckningskuvert. För extrabil i mån av plats på den
egna tomten kan P-bevis lösas mot avgift i receptionen. Är tomten disponerad så att det inte finns plats för bilen
hänvisas bilen till parkeringen utanför campingen. Andra tomter och övriga ytor på campingområdet får under
inga omständigheter användas till parkering. Parkeras bil på dygnsplats debiteras dygnshyra för den platsen,
oavsett om det kommer någon dygnsgäst till den platsen eller inte. Besökares bilar hänvisas till parkeringen
utanför campingen.
Vid uppställning av husvagnen skall draget vara åtkomligt från vägen. Vid oklara fall ska alltid Sunne Campings
personal kontaktas innan placering av vagn. Ingen byggnation tillåts framför vagnen. På hörntomter och andra
ställen där sikten kan skymmas tillåts inte byggnation av staket som är högre än 1 meter ut mot vägen p.g.a.
säkerhetsrisken. Max två väggar tillåts. Vid nybyggnation/uppställande av tält rekommenderar Sunne Camping att
30 cm från tomtgräns lämnas fritt. Vid all om- och nybyggnation ska alltid personal på Sunne Camping kontaktas
för godkännande. Det är alltid Sunne Campings beslut som gäller.
Sunne Camping är alltid skyldig att följa myndigheternas beslut och rekommendationer gällande anläggningen.
För all byggnation på campingtomten har säsongsgästen det fulla ansvaret för att byggnationen är förenlig med
gällande myndighets bestämmelser. Oavsett om Sunne Camping har lämnat sitt godkännande till säsongsgäst av
önskad och genomförd byggnation på campingtomten gäller följande: Innebär rekommendationer, åläggande
eller beslut från myndighet att byggnation uppförd av säsongsgäst ska tas bort (rivas) eller ändras är
säsongsgästen skyldig att omgående och på egen bekostnad genomföra myndighets beslutad åtgärd.
Säsongsgästen är också skyldig att till Sunne Camping omgående betala samtliga eventuella avgifter eller viten
som myndighet påfört Sunne Camping med anledning av säsongsgäst genomförd byggnation på campingtomten.
Säsongsgästen äger inte rätt till någon ekonomisk kompensation från Sunne Camping för det fall befintlig
byggnation på campingtomten rivs, ändras eller på annat sätt tas bort.
Så kallade villavagnar tillåts ej.
Det är ej tillåtet att ha förtält i något annat material än tyg. Det är alltså ej tillåtet med tak eller väggar i hårdplast,
trä e.d. Paviljonger och andra byggnationer får heller inte ha tak i hårt material och får max ha 2 väggar i trä eller
annat fast material.
Sunne Camping tillämpar sopsortering, vilket innebär att soporna skall sorteras och slängas i respektive kärl på
”miljöstationen”. Där slängs färgat och ofärgat glas, metall, plastförpackningar hårda och mjuka, papper, samt
kompost/gräs. Det är förbjudet att kasta gräs och liknande i slänter och mot järnvägen. Detta drar till sig orm, råttor
och andra skadedjur.
Möbler, trägolv, gamla kylskåp, färgrester, grillar, lysrör och lågenergilampor skall köras till Holmby sopstation.
Det är INTE tillåtet att lämna avfall på campingområdet. Avfall måste forslas bort av gästen. Nedskräpning kan
medföra vräkning. Önskar ni att personal från Sunne Camping fraktar bort avfall kostar detta 1.500 SEK.
För avlopp från husvagn skall slutet kärl användas (tank eller lunga), det är inte tillåtet med t.ex. en hink.
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Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Alla elektriska installationer i husvagn och förtält
samt anslutningssladdar skall vara utförda av behörig elektriker. Elsäkerhetsverkets regler säger att gästen måste
använda godkända kablar för utomhusbruk med minst 2,5 mm2 ledare och får ej grävas ner i marken. Max 25 m
kabel får användas. Kabelvindor ska vara helt utrullade för att undvika brandrisk.
Nycklar till elskåpen kvitteras ut av ny gäst och behålls till definitiv uppsägning. Borttappad nyckel ersätts av
gästen med 100 SEK.
Gasolkontroll är obligatoriskt att utföra på sin icke rullande campingvagn vartannat år.
Sunne Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder, samt skada på gäster och dess egendom.
Vid inpassering till campingen när det är Fryksdalsdansen och bommen är bemannad av vakter gäller särskilda
regler. Medtag era armband som ni får i incehckningskonvolutet. De skall uppvisas för vakten vid inpassering.
Fryksdalsdansen medför mer gäster, högre ljudnivå och till en viss del störande element på och runtom
campingen.
Överlåtelse/försäljning av husvagn på rot är endast tillåtet under vinterhalvåret, ej under sommarsäsongen. Vid
försäljning skall ny platsinnehavare godkännas av Sunne Camping innan köp/överlåtelse genomförs.
Ej i tid inbetald hyra enligt förfallodatum tolkas som att tomten är uppsagd och Sunne Camping kan hyra ut
tomten till annan hyresgäst. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej.
I samband med att säsongsgäst helt eller delvis betalat för kommande säsong bekräftar man samtidigt att man
godkänner då aktuellt regelverk och förbinder sig att rätta sig efter detsamma. Regelverket uppdateras efter
hand och det som presenteras på webbsidan www.sunnecamping.se är alltid det aktuella. Säsongsgäst förbinder
sig att regelbundet uppdatera sig på webbsidan.
Genom att du har skrivit på avtalet för din plats godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter samt får göra utskick via
mejl och sms.

Om hyresgästen ej rättar sig efter gällande föreskrifter och de anvisningar Sunne Campings personal eller
ledning ger, kan gästen omedelbart avvisas utan att inbetald hyra återbetalas. Hyresgästens ansvar omfattar
även campingtomtens besökare.
Med dessa ordnings- och trivselregler hoppas vi få en camping där ordning och reda hålls och alla trivs.
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