ORDNINGSREGLER
LÅNGASJÖNÄS CAMPING & STUGBY
På Långasjönäs ska det vara lugnt & trevligt för alla gäster
● Visa hänsyn, tänk på dina grannar och stör inte lugnet på området
● Klockan 23.00 – 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.
● Helst ingen musik på anläggning.
● Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i koppel
och rasta utanför området.
● Håll ordning runtomkring din stuga eller inom din campingtomt.

Brandsäkerhet
● Öppen eld är tillåten runtomkring stugorna, men på campingen är öppen eld förbjuden.
Däremot finns det flera allmänna eld/grillplatser på campingområdet, som man får användas.
● Försiktighet bör iakttas för när man eldar. Hålla öppen eld liten, långt borta från huset och
alltid har en hink med vatten i närheten. Denna hink med vatten används senare för att
släcka elden, när du lämnar eldplatsen (t.ex. när du ska lägga dig till sängs).
● Vid extremt torrt väder är det förbjuden med öppen eld.
● Grillning är tillåten på hela området, men aldrig direkt på gräsmattan. Man ska hålla
avstånd mellan marken och grillen
● Grillkolen ska först kylas ner, sedan kan du lägga grillkolen (dagen efter) i en plastpåse
och slänga i restavfall. Du kan även slänga grillkolen i grillkolhinken som står vid
sopstationen. Du får aldrig slänga varm grillkol i restavfall, bara kall grillkol!

Bilar
● Köra bil på campingen alltid i gånghastighet och så lite som möjligt!
● Bara en bil per campingplats/per stuga är tillåten. Eventuella fler bilar måste ställas på
parkeringen vid servicehuset (stora parkering).
● Besökare till er ska alltid ställa sina bilar på P-platsen.
● Biltvätt är ej tillåten inom campingen & stugbyn.

Sophantering
● Avfall ska separeras enligt sorteringsguiden! Det är mycket viktigt att sorteringen görs rätt!
Våra miljöstationer har återvinning för: matavfall, plast, papper, kartongförpackningar, metall
och glas. Övrigt avfall slängs vid restavfall. Hjälp oss och miljön med sophanteringen och
släng rätt avfall på rätt ställe. Trasiga lampor och batterier får lämnas i receptionen.
● Matavfall samlas i matavfallspåsar, som finns i varje stuga och i köket i servicehuset och
receptionen.

Allmänna campingregler
● Egna fasta anordningar, träddäck, inhägnad kring tält/husvagn/husbil är icke tillåtna utan
campingägarens godkännande. Om du är tveksam, fråga först.
● Spillvatten skall förvaras i slutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadens
utslagsback.
● Fasta tankar töms på långsidan vid servicebyggnaden på anvisad plats.
● Egna båtar, kanoter & surfingbrädor får ej läggas upp inom badplatsområdet.

● Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga for lek och bollspel. Att sparka/kasta boll,
frisbee eller liknande bland husvagnar/tältar är inte tillåtet.
● Det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort genom infartsbom och
i servicehuset.
● Var rädd om naturen! Förstör inte träd, buskar eller andra växter.
● Följande uppställningsregler av husvagn/husbil/tält gäller enligt krav från
räddningstjänsten:
1) Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen (husbilens front helst ut mot vägen)
2) Håll minst 4 meter mellan husvagnar/husbilar/tält
3) Parkerar inte husvagn/husbil närmare tomtgräns än 2 meter.

Open vuur is toegestaan, maar grote voorzichtigheid is geboden. Houdt open vuur kleinschalig, op
voldoende afstand van het huisje en zorg altijd voor een emmer met water in de buurt. Deze emmer
met water dient tevens om later het vuur te doven als men de vuurplaats verlaat (naar bed gaat
bijvoorbeeld). Bij extreem droog weer geldt een verbod op open vuur

