SEXSJÖ ORDNINGSREGLER.
1. ÅRS OCH SÄSONGPLATSER.
Den som har löst en säsong- eller årsplats, är skyldig att ha 2 värddygn under juni, augusti månad. Listor sätts ut i kiosken och skall vara ifyllda senast 15 maj. Ifall inte
detta blir uppfyllt, kan hyresvärden vägra att förnya års-/ säsongplatsen. Om detta
sker och vagnen inte borttages inom 2 veckor, har hyresvärden rätt att tömma platsen
utan ersättningsskyldighet för möjliga skador som uppkommit.
Vid borttagande av resefordon är års- och säsongplatsinnehavare skyldiga att meddela
värden om detta. Man skall också meddela datum för åter ibruktagande av platsen. I
receptionen finns skyltar att hämta som är gjorda för detta ändamål. Ifall man inte har
satt upp skylt om ibruktagande av platsen, är inte hyresvärden ansvarig om platsen är
i någon annans bruk, när man återkommer till sin plats.
2. ANMÄLNING
Man måste pricka in sig i tavlan vid kiosken, och meddela hur många som är med.
Detta måste man göra förrän man fortsätter till sin plats. Alla fyller dessutom i
övernattningsblanketterna.
3. HUSBILAR OCH HUSVAGNAR.
Husbilar/-vagnar bör vara utrustade med elmätare. Ekipagen bör gå att flytta vid
behov och vara trafikdugliga, det betyder att alla vagnar och bilar måste vara
försäkrade och besiktigade. Ekipagen bör vara utrustade med giltiga skumsläckare
och det vore önskvärt att ha en brandvarnare. Endast för utomhus bruk godkända
väderbeständiga elmaskiner får lagras i förtält.
4. UTBYGGNADER
Man får tillverka en egen terrass för förtält och annan tillvaro. Endast traditionella
förtält samt Stand By tält är tillåtna. När man bygger terrassen, bör man notera
säkerhetsavståndet som är 4m till närmaste campingfordon samt tält,terass . Ta
kontakt med säkerhetskommitén innan ni börjar bygga.
Tel. Christel Viitanen 045- 3548563 tai Mikael Smeds 0500-518108
5. DISKNING.
Diskning tillåten i diskrummet i servicebyggnaden och sommartid även bredvid
sommar WC:n.
6. BASTU.
Bastu värms sommartid dagligen och övrig tid på året fredagar och lördagar.
Vid lågsäsong används endast vedbastun.

7. HUSDJUR.
Husdjur är välkomna på området, men de skall hållas kopplade.
Husdjuren får inte vistas och simma på allmänna simstränderna, egen simplats finns i
ändan av området. Den är tydligt utmärkt.
Husdjuren får inte tas in i allmänna utrymmen.
Husdjurens avföring bör genast städas bort.
8. TYSTNAD.
Tystnad kl.23.00–07.00 om inte annat nämns. Porten hålls stängd kl.23.00–08.00.
När porten är stängd så är all onödig motorfordonskörning på området förbjuden.
9. SÄKERHET
Alla campare är skyldiga att hjälpa till vid möjlig nödsituation, efter bästa förmåga.
Campingområdets räddnings- och säkerhetsinstruktioner är till påseende vid kiosken.
Alla som har års-/säsong plats är skyldiga att bekanta sig med dessa noggrant.
10. FÖRVARING.
Föreningen ansvarar inte för förvarade saker på området.
När en års, eller säsongplats lämnas, bör platsen städas och snyggas till.
Föreningen har rätt att fakturera för städning om platsen lämnas ostädad.
11. BÅTAR.
Båtarna får användas fritt. Nyckeln till låsen för båtarna och flytväst kan hämtas från
kiosken och varje roddare bör följa lagen om vattensäkerhet. Underåriga får använda
båtar bara på föräldrarnas ansvar. Obs. På området finns en räddningsbåt,
användning av räddningsbåten är absolut förbjudet till annat än räddningsuppdrag.
12. LEKPLATSEN.
Lekplatsen är till för barnen, men under föräldrars uppsikt och ansvar. Föreningen tar
inte ansvar ifall barnet skadar sig när det leker i parken.
I trampolinen får man högst vara två åt gången och värden har rätt att ingripa i detta,
ifall inte detta följes.
Trampbilarna är till för en person åt gången och högst 20 minuter.
13. ALLMÄNT.
Alla ser till att området och utrymmena hålls snygga och trevliga.
I allmänna utrymmen får man inte bete sig störande för andra. Obs lag för allmän
ordning och hemmafrid.

14. Värden har rätt att avvisa från området den person eller de personer som trots
anmärkning inte följer allmänna ordningsregler, områdets regler, värdens order eller
andra föreningens regler. I svåra fall bör värden kontakta myndigheterna.

15. ELKABLAR
Endast för utomhusbruk godkända, väderbeständiga elkablar får användas. Ifall man
behöver använda tillfälliga kablar, skall de skyddas vid gångvägar.
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