Caravan Club of Sweden
Stockholmssektionen
Trivselanvisningar och allmänna regler för Stockholmssektionens campingplatser.

Gäller från och med 2017-01-01
1. Campingplatsen ägs av Sektionen i Caravan Club of Swedens namn. Sektionens styrelse
ansvarar för campingplatserna.
2. För varje campingplats tillsätter sektionsstyrelsen campingvärdar. Ansvarig
campingvärd är sektionens representant som tillsammans med övriga campingvärdar
ansvarar mot gäster och andra personer som kontaktar campingplatsen.
3. Campingvärden ser till att gällande trivselanvisningar, lokala platsanvisningar samt
klubbens målsättning och ideologi tillämpas. I detta ingår även Caravanandan dvs.
hänsyn, tolerans och hjälpsamhet.
4. När gästen kommer till campingplatsen görs anmälan till campingvärden som lämnar
information och anvisar plats för uppställning.
5. Bryter dygnsgästen mot campingens regler har campingvärden befogenhet att avvisa
gästen. Vid allvarlig förseelse eller utebliven arbetsplikt skriver campingvärden en
störningsrapport som delges säsongsgästen.
6. Husvagn/husbil skall vara registrerad och kontrollbesiktigad. Säsongsgäst skall vid
begäran visa upp/lämna kopia på besiktningsprotokollet till campingvärden.
7. Husvagn/husbil på säsongsplats skall gasoltestas årligen av säkerhetsskäl. Gasolslang
och ventil till gasolvärmare kontrolleras. Kopia på godkänd gasoltest skall på begäran
uppvisas/lämna kopia till campingvärd. Vid fel på gasolanläggning skall detta åtgärdas
omgående, gasolanläggningen får inte användas under tiden. Vid campingen får endast
två gasolflaskor förvaras per campingenhet på max 11 kg vardera. Husvagnen/husbilen
skall vara utrustad med brandvarnare.
8. Vid elanslutning får endast godkänd elkabel av typen H07RN-F med 3 x 2,5 mm eller
liknande och maxlängd 25 m användas. Eventuell sladdvinda måste vara helt utrullad.
Det är platsinnehavaren som ansvarar för det som är inkopplat från elstolpen samt att
elutrustningen i förtält/standbytält uppfyller kraven.
9. För allas trevnad skall caravanandan råda. Tystnad skall iakttas kl 23.00-07.00. Vid ev.

avsteg t.ex vid midsommarfirande eller andra aktiviteter, anslås detta i god tid av
campingvärden. Bollspel utförs på anvisade platser. Husdjur skall hållas i kort koppel
och rastas utanför campingens område. Bil och klädtvätt skall ske på anvisad plats där
så finns. Försiktighet måste iakttas med öppen eld och grillar, undvik marknära grillar
på gräsytor. Vid avfärd måste gästen lämna en städad plats.
10. Under sommarsäsongen måste husvagnen/husbilen vara ansluten till slutet
system/spillvattenskärl vilket töms och rengörs på anvisad plats. Avfall källsorteras om
möjligt. Latrin och kemtoaletter töms på anvisad plats.
11. Uppställning av husvagn/husbil måste vara av sådant slag att campingplatsen inte kan
uppfattas som sommarstuge /koloniområde p.g.a myndighet och markägarens krav
såsom bygglov, strandskydd och liknande bestämmelse. Sektionens styrelse har
tillsammans med campingvärden utarbetat praxis vad som kan vara lämpligt för
campingplatsen. Gästen hyr den plats där husvagn/husbil samt tältgolv är uppställt. I
de fall förtältsgolv/tillbyggnad inte uppfyller reglerna, i enlighet med
”anvisningarna för
förtältsgolv, ( Stockholmssektionens campingar 2014-04-08
) skall detta åtgärdas då gästen avflyttar eller byter plats. Egna anordningar vid
husvagn/husbil såsom
inhägnad, grönsaksland och diskbänkar är inte tillåtna. Ev.
flaggstång ska placeras på
förtältsgolv. Även uppbyggnad av terrasser och
uteplatser samt alla former av markarbeten, planteringar, beskärning av träd och
växter innefattas. Undantag kan göras när det gäller en mindre utbyggnad av golv i
anslutning till husvagn/husbil och får
då högst vara 9 kvadratmeter stort, och i
möjligaste mån skall det vara i marknivå. (Denna regel gäller inte Mista camping då
markägaren inte tillåter någon form av utbyggnad intill Husvagn/husbil enligt ovan)
Planering och utformning av utbyggnad enligt ovan skall godkännas av
campingvärdarna, och ett avtal upprättas.
Vinteruppställning av husvagn/husbil
får ske mot avgift och skall placeras enligt
anvisning av campingvärd. Den får
inte stå kvar på säsongsplatsen.
12. Antenn till tv eller parabol får endast sättas upp på husvagn/husbil och dess chassi.
Stagwires samt linor av olika slag till dito får inte finnas utanför husvagnen/husbilens
yttermått.
13. För all säsongsplats (gäller ej platser med standbytält) skall kunna disponeras av
tillfälliga gäster. Säsongsgäst är skyldig att vid avresa med husvagn/husbil anmäla
detta till campingvärden samt ange beräknad återkomst. Möbler eller annan
utrustning som lämnas kvar på platsen får nyttjas av annan gäst. Observera att
elkontakten skall vara utdragen ur stolpen när Husvagn/husbil lämnar platsen.

14. På Storsved, Örstig och Mista får standbytält användas och kvarlämnas på den hyrda
platsen under tiden som säsongsgästen använder sitt fordon för semester eller
utflykter. Standbytält får användas året runt under förutsättning att platsen hyrs som
helårsplats, i annat fall skall tältet monteras ner efter avslutad säsong. Uppförande av
standbytält skall godkännas av campingvärd. Standbytälts lösningar i annat material
än tältväv är inte tillåtet. På Kapellskär får standbytält inte uppföras. Förrådsställt
får användas om det inte finns något förtält på platsen. Endast ett tält per plats.
15. Privat aktiv försäljning inklusive reklam, utställning, visning och därmed liknande
åtgärder får inte förekomma på campingplatsen. Undantag kan göras av
sektionsstyrelsen.
16. CC;s campingplatser är avsedda för fritidsboende och rekreation och därför har
medlem inte rätt att använda campingplatsen som tillfällig eller fast folkbokförings
adress. Förbudet mot permanent boende gäller även vid konstruerad
folkbokföringsskrivning på annan adress. Undantag kan medges av sektionsstyrelsen.
17. Säsongsplats disponeras av huvudmedlem enligt punkt 21. En förutsättning för
säsongsplats är att platsen skall underhållas enligt på campingen gällande regler.
Huvudmedlem skall därmed utföra tilldelad städjour samt delta i obligatoriska
arbetsdagar som anges vid säsongsstart. Huvudmedlem ansvarar för att samtliga
personer som bebor husvagnen/husbilen är informerade om gällande bestämmelser.
Närvaroplikt är obligatorisk. Om säsongsgäst bryter mot detta skrivs en
störningsrapport i enlighet med punkt 5.
18. Medlem som disponerar säsongsplats, för- eller eftersäsongsplats, eller står i kön för
plats skall betala/ha betalat medlemsavgift för aktivitetsåret. Avgiften ska vara
betalad senast 31 december året innan. Om ny medlem söker plats eller vill ha köplats
till sektionens campingar efter 1 januari aktivitetsåret skall medlemsavgiften vara
betald innan plats kan erhållas.
19. Uthyrning eller överlåtelse av dispositionsrätten är inte tillåten.
20. Eventuella missförhållanden anmäls till campingvärden.

