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Mars 2013

Camp Nygård
Trivsel- och tillämpningsregler
för medlem i föreningen Camp Nygård
Övergripande gäller Camp Nygårds stadgar.
Föreningen Camp Nygård disponerar och administrerar ett avgränsat område
inom Semesterhemmet Nygårds mark- och campingområde.
Campingområdet sköts gemensamt av medlemmarna i Camp Nygård.

Allmänna regler för Camp Nygård:
•

Gemensam skötsel av Campingområdet innebär bl a att alla medlemmar
ska, efter egen förmåga:
– klippa allmänna gräsytor inom området.
– ta bort snö och is runt servicehus och reception. (Utförs av de som vistas på
campingen vintertid).
– delta vid de gemensamma städ- och fixardagarna.

•
•
•
•
•
•
•
•

Medlem faktureras årshyra för campingplats av Semesterhemmet (plats
G1 – G6 faktureras av Camp Nygård).
Medlemsavgifter och ev. övriga kostnader för medlems
campingplats/tomt faktureras av Camp Nygård.
Elförbrukning avläses på elmätare och faktureras medlem.
Bommen till campingområdet ska alltid låsas efter passage.
Husdjur ska hållas kopplade och stå under ständig uppsikt. Rastning ska
ske utanför campingområdet.
Uppställd husvagn/husbil ska vara gasoltestad. Intyg får inte vara äldre än 2
år. Ska uppvisas. Ägaren av campingfordonet ansvarar för detta.
Parkering av bil på annan medlems lediga bilplats får endast ske med
dennes medgivande.
Elanslutning ska vara kopplad till elmätare. Elanslutning får endast ske med
godkänd kabel 3x2,5
. Sladdvinda ska vara utdragen. El-kontakten ska
vara utdragen ur el-stolpen när husvagn/husbil lämnar platsen. Elutrustning i
förtält ska vara godkänd för utomhusbruk.
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Semesterhemmets regler för Camp Nygård:
•

•
•
•
•

Per medlemsplats/tomt får finnas 1 husvagn/husbil med förtält, ev
uteplats/golv samt högst 1 personbil parkerad. Har man fler bilar ska dessa
parkeras på Camp Nygårds parkeringsplatser utanför bommen. Detta
gäller även större fordon.
Tomten ska hållas vårdad, vilket innebär regelbunden klippning av gräs
och buskar. Skada på egen eller annans tomt ska återställas.
Träd på tomten/området får inte fällas eller beskäras utan godkännande
av hyresvärden, Semesterhemmet Nygård.
Uthyrning i ”andra hand” eller överlåtelse av dispositionsrätt är inte tillåten.
Uppsägning av plats, hyrd av Semesterhemmet, ska skriftligen ske senast den
30 september till Semesterhemmet Nygård.

Trivselregler för Camp Nygård:
•
•
•
•
•
•
•

Gällande hastighet inom området är GÅFART!
Mellan kl 23.00 – 09.00 ska det vara tyst och lugnt. Undantag kan göras vid
speciella festligheter.
Servicehus finns för personlig hygien och disk. Handikapptoalett finns. Nyckel
till handikapptoaletten kvitteras ut av campingvärden.
Dricksvatten från Camp Nygårds brunn kan hämtas i vattentappar på
området. Kommunalt dricksvatten kan hämtas vid plats 151.
Husvagn/husbil ska vara ansluten till slutet spillvattenkärl.
Vid service-huset finns platser för tömning av spillvatten respektive
kemtoalett.
Hushållssopor ska förslutas och slängas i sopbehållare vid servicehuset.
Husvagnstvätt är tillåten. Biltvätt är inte tillåten.

Övrigt:
•
•

•
•

Uppsägning av plats, hyrd av Camp Nygård (plats G1 – G6), ska skriftligen
ske senast den 30 september till Campingrådet.
Lediga platser erbjuds i första hand till medlemmar som vill byta plats. Förtur
till plats har den som haft medlemsplats längst.
Därefter tilldelas lediga platser till personer, enligt kölista, som önskar bli
medlemmar och få en medlemsplats.
Platstilldelning beslutas i oktober och gäller från 1 januari året efter.
Platsbyten får endast beslutas vid dessa ordinarie bytardagar.
Bryter medlem mot campingens regler har Campingrådet befogenhet att
utesluta denne ur föreningen och anmäla denne till Semesterhemmet för
uppsägning av hyrd plats.
Accepterad plats och medlemskap innebär att dessa regler godkänts.

Campingrådet, Camp Nygård

