Ordningsregler Medskogssjöns Camping
Trivsel
Medskogssjöns camping är en plats där vi vill att alla ska trivas och ha det trevligt. SöndagTorsdag mellan kl. 23 och kl. 07 (musiken stänger vi av senast kl 22) samt Fredag-Lördag
mellan kl. 01 och kl. 09.00 (musiken stänger vi av senast kl 00.00) ber vi er att visa extra
hänsyn till sovande grannar, det innebär att det är OK att umgås i förtält och husvagnar men
att vi gör det på ett sätt som inte stör.
Lyssna gärna på musik men tänk på dina grannar som kanske inte delar din musiksmak. Spela
på låg volym eller använd hörlurar, efter kl 22 resp 00 skall musiken stängas av - se ovan.
Vi håller god ton och säger ifrån om någon stör, känner du dig obekväm med att göra det
själv eller om tillsägelsen inte ger önskad effekt kontakta personal på 0290-600 40 eller 070952 55 46.
Motorfordon och husvagnar
Undvik onödig motorfordonstrafik. Kör i gånghastighet (max 10 km/h) och så korta sträckor
som möjligt.
Alla husvagnar/husbilar skall vara försäkrade. Campingen ansvarar inte för skador på eller
förlust av campinggästernas ägodelar. Eventuell åverkan på byggnader, ledningar, mark,
tomtmarkeringar eller andra gästers ägodelar ersätts av gästen.
Campingen ansvarar inte för förstörda varor i kylar och frysar vid ev strömavbrott etc. Vi
hänvisar dig till ditt försäkringsbolag.
Campingtomt
Den hyrda tomten får endast användas till uppställning av egen bil och husvagn/husbil.
Meddela direkt vid ankomsten om du har med dig extra tält, båt etc. Man måste vara
myndig för att boka stuga eller campingtomt. Minderåriga får inte under några förhållanden
bo här utan målsman.
Personbil som utgör del av campingenhet skall parkeras inom tomtgränsens markeringar*,
tänk på att inte parkera så att annan trafik inom området hindras. Parkering på annan
campingtomt är inte tillåtet. Campingen förbehåller sig rätten att anteckna bilnumret och
skicka faktura på campingavgift för minst ett dygn.

* Observera att vissa tomtmarkeringar har satts ut efter att ekipaget (året-runt-campare) ställts på platsen.
Dessa ekipage behöver inte flyttas för att hamna inom tomtmarkeringarna utan denna förändring görs först
när den aktuella gästen lämnar platsen. Har du frågor/funderingar kring detta - vänd dig till styrgruppen som
består av Campingägaren samt några av åretruntcamparna (Styrgrupp.Medskogssjon@gmail.com).

Andrahandsupplåtelse är förbjudet och det är inte heller tillåtet att utan tillstånd** skriva sig
på campingen.
Tecknat hyresavtal omfattar incheckad gäst samt dennes make/maka/sambo och deras
hemmavarande barn. För övriga boende äger campingen rätt att ta ut tilläggsavgift av 100
sek/familj/natt. Vid tillfälligt dagsbesök skall bilar parkeras på parkeringsplatsen utanför
området.
Generellt gäller att utöver vagn, förtält och personbil får inga andra byggnader och
anordningar sättas upp på tomten utan tillstånd**, detta gäller även altangolv utanför
förtältet. Traditionella förtält och standby tält är tillåtna. Eventuella byggnader/anordningar
som uppförts utan tillstånd kan komma att behöva rivas, detta ombesörjs i så fall av gästen
på dennes egen bekostnad.
Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 100 cm är tillåtet under
förutsättning att de inte hindrar siktgator (t.ex. hörntomter).
Då platsen lämnas skall den röjas från golv och dylikt. Platsen skall lämnas helt tom. Om så ej
görs räknas platsen som fortsatt dygns-/säsongscamping och avgift härför uttages. Vid
eventuell försäljning av husvagn/husbil etc får campingtomten inte överlåtas till annan utan
tillstånd**. Vid avflyttning skall tomten lämnas städad samt fri från golv/staket. Nyckeln
lämnas tillbaka i receptionen. Om platsen ej är städad vid avflyttning blir gästen skyldig att
betala en minimiavgift på 1000 kr ***.
Servicehus mm
Servicehus, kök och tvättstuga är öppet året runt. Hjälp oss att hålla byggnaderna snygga och
i ordning genom att lämna utrymmena i samma skick som du själv önskar finna dem.
Tvättmaskin och torktumlare kan mot avgift (enligt särskild prislista) bokas via kalender i
servicehuset, hämta nyckel och erlägg avgift i receptionen.
Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det
är också förbjudet att ha husdjur i de gemensamma utrymmena samt i vissa av stugorna. Har
du djur – fråga i samband med bokning i vilka stugor man får ha djur.
Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på
minst 3000 kr ***.
Husdjur
Husdjur är välkomna, dock skall dom hållas under uppsikt på ett sådant sätt att andra inte
störs. Hundar ska vara kopplade (kort koppel) på campingen och rastas utanför området, det
finns gott om stigar och vägar i närheten. All avföring plockas naturligtvis upp och läggs i
sopkärl. Det är förbjudet att lämna husdjur utan tillsyn i husvagn/husbil eller förtält/tält.

** Ansök om tillstånd etc via e-post till Styrgrupp.Medskogssjon@gmail.com. Ange vad du söker för typ av
tillstånd, vid bygge av altangolv etc ange mått etc (bifoga gärna en ritning), vilket platsnummer du har samt
dina kontaktuppgifter, vi återkommer om vi behöver mer information inför beslut.
*** Summan utgör en minimiavgift. Den slutliga summan är avhängig av hur stor arbetsinsats som krävs för att
åtgärda bristen. Gästen debiteras för full kostnadstäckning inklusive administrationskostnader.

Vill ni duscha er hund finns det dusch vid servicehuset utomhus sommartid. Hundar får bada
i sjön vid naturstigens början. I övrigt råder djurförbud i området närmast sjön.
Sopor
Hushållssopor kastas i containern nedanför timmerstugan (stuga 4) där även behållare för
grillkol finns (endast kall grillkol får lämnas i kärlet). Övriga sopor lämnas direkt till
kommunens återvinningscentral. Släpkärra finns att hyra för detta ändamål.
Säkerhet
Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enligt
statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid
campinganläggningar (minst 4 meter mellan campingenheter). De ekipage som ställer sig på
annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan
gästen avvisas från campingplatsen.
Elsäkerhetsverket ställer krav på utrustning etc. för elanvändning på campingplatser mm.
Lagstiftningen ställer krav både på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Som gäst
ansvarar du för att din elektriska utrustning är säker, att din utrustning är CE-märkt och att
alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen på Medskogsjöns camping så måste du ha
godkänd utrustning vilket bland annat innebär att kabeln mellan stolpe och husvagn får vara
högst 25 m lång och ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Kabelns skyddsledare ska vara märkt
med grönt och gult. Det är inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan elstolpe och husvagn.
Gräv inte ner några kablar i marken utan tillstånd**. Tänk på att det kan börja brinna i en
sladdvinda om inte all sladd är utrullad.
Förtält klassas normalt som antingen fuktigt utrymme, vått utrymme eller anläggning i det
fria. Minimikrav för kapslingsklass på elmateriel för dessa utrymmen är; IPX1 (fuktigt
utrymme), IPX4 (vått utrymme) och IPX4, IPX3 samt IPX1 (beroende på placering i det fria).
Eventuella skador på campingens elanläggning som orsakats av utrustning med felaktig
kapslingsklass ersätts fullt ut av gästen.
Gasol- och el- anslutningar skall vara provade och godkända enligt gällande bestämmelser.
Gästen ansvarar för att föreskrifterna är uppfyllda. Tänk på att byte av gasolflaskor och
engångsbehållare inte får ske nära öppen eld, eftersom gasolen är extremt brandfarlig.
Innan du slår ner stolpar/jordankare (max 30 cm ner i marken), kontrollera med
receptionen. Vid skador på vatten-/elledningar etc orsakade av campinggästens handlande
blir campinggästen ersättningsskyldig för skadan och eventuella kostnader som härrör till
skadan.
Var försiktig med öppen eld, öppen eld på marken är ej tillåten inom området. Grilla aldrig
med grillen direkt placerad på gräsmattan. Ha alltid med en kanna med vatten i närheten.
Använd gärna våra grillplatser. Var observant om det råder eldningsförbud.

** Ansök om tillstånd etc via e-post till Styrgrupp.Medskogssjon@gmail.com. Ange vad du söker för typ av
tillstånd, vid bygge av altangolv etc ange mått etc (bifoga gärna en ritning), vilket platsnummer du har samt
dina kontaktuppgifter, vi återkommer om vi behöver mer information inför beslut.
*** Summan utgör en minimiavgift. Den slutliga summan är avhängig av hur stor arbetsinsats som krävs för att
åtgärda bristen. Gästen debiteras för full kostnadstäckning inklusive administrationskostnader.

Åk gärna inlines, skateboard, sparkcyklar, cyklar och liknande men håll er till vägkanterna
och respektera de fordon och gångtrafikanter som använder in- och utfarterna. På området
närmast sjön är cyklar etc ej tillåtna.
Överträdelse
De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt.
Campingledningen kan tvingas vidta åtgärder mot de gäster som inte respekterar
campingens ordningsregler och ignorerar en varning från campingägare eller dennes
ställföreträdare. Gäster som stör och har hotfullt beteende gentemot andra gäster kommer
varnas och kan omedelbart avhysas från sin plats och avlägsnas från campingen.
Polis, campingägaren eller dennes ställföreträdare äger rätt att på gästens egen bekostnad
och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter
campingens regler och de anvisningar som campingägaren eller dennes ställföreträdare
anger, i de fall de bedömer att överträdelserna är grova.
Med ovanstående ordningsregler hoppas vi få en camping där ordning och reda hålls och alla
trivs.
Välkommen till Medskogssjön.

** Ansök om tillstånd etc via e-post till Styrgrupp.Medskogssjon@gmail.com. Ange vad du söker för typ av
tillstånd, vid bygge av altangolv etc ange mått etc (bifoga gärna en ritning), vilket platsnummer du har samt
dina kontaktuppgifter, vi återkommer om vi behöver mer information inför beslut.
*** Summan utgör en minimiavgift. Den slutliga summan är avhängig av hur stor arbetsinsats som krävs för att
åtgärda bristen. Gästen debiteras för full kostnadstäckning inklusive administrationskostnader.

