
Ordningsregler för Sofielunds Camping 
Följande regler är till för din och andras trevnad. Vi hoppas att dessa skall göra att du får en trevlig 

vistelse hos oss. 

Regler för uppställning av husbil/husvagn 

1. Anmäl dig direkt vid ankomst i receptionen för att få anvisning av campingruta. 

2. Betalning sker alltid i förskott. 

3. Motorfordon skall vara försäkrade, inregistrerade och ej belagda med körförbud. 

4. Endast en bil får finnas inom campingrutan. Husvagn skall stå med draget utåt. 

5. Alla ekipage (husvagnar, husbilar, förtält, tält) skall stå uppställda på den anvisade 

campingrutan med minst 4 m mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och 

ett tält. De ekipage som ställs på annat sätt skall, vid tillsägelse, utan dröjsmål ändra 

uppställning. Gäst som inte följer denna regel kan komma att avvisas från campingplatsen. 

6. Elanslutning skall ske med godkänd anslutningskabel för utomhusbruk. 

7. Egna anordningar vid tält och husvagn, såsom staket skall ske inom den egna campingrutan 

Vett och etikett 

8. Störande uppträdande är inte tillåtet. 

9. Mellan kl 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. 

10. Att kasta eller sparka boll mellan husvagnar och tält är inte tillåtet. Fotbolls- och 

volleybollplan finns på området. 

11. Hundar skall hållas kopplade. Rastning av hundar får endast ske utanför området. 

12. Husdjur är ej tillåtna inne i de gemensamma utrymmena.  

13. Rökförbud råder i alla byggnader.  

14. På Sofielund har vi en alkoholfri policy. 

15. Hjälp oss hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd miljöstationen som finns inom 

området. 

16. Långtidsgäster ansvarar för gräsklippning och renhållning inom den egna campingrutan. 

Handgräsklippare tillhandahålles. 

17. Lämna de gemensamma utrymmena (WC, dusch, kök och allrum) i samma skicka som du 

önskar finna dem. 

18. Gäster som inte följer ordningsreglerna kan komma att avvisas av personalen. Vid grova 

överträdelser kan polishjälp tillkallas. 

Förlust och skador 

19. Sofielund ansvarar ej för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. 

20. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras 

ersättningsskyldig enligt gällande regler. 

Avresa 

Om inte annat avtalats skall campingrutan vara utrymd och städad före kl 12.00 på avresedagen. 

Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedag i god tid under 

högsäsong. 

Sala den 10 juli 2017 

Sofielundskommittén 


