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Ordningsregler 
Oxnö nedre husvagnsförening 

Lyder under ett naturreservat. 

 

Alla föreskrifter samt stadgar skall respekteras och följas. Den som inte följer dessa kan 

avvisas från området, uteslutas ur föreningen samt fråntas rätten till sin uppställningsplats.  

 

Betalningsregler 

 Föreningens bankgiro är 588-1446.  

 Glöm inte att ange platsnummer och/eller namn när du sätter in pengar. 

 Vid problem med betalning, kontakta kassören eller någon annan i styrelsen innan 

förfallodag.  

 

Brandsäkerhet 

 Brandfarliga vätskor får inte förvaras synligt och bör inte vara i större mängder. 

 Luft måste kunna passera fritt under din husvagn/husbil för bra ventilation. Viktigt för 

gasolsäkerheten.  

 Sladdvinda i förtältet måste vara utrullad, annars finns det risk för överhettning med 

brand som följd.  

 Endast tillåtet att elda obehandlat trä på föreningens mark.  

 Eldstäderna får användas även vid eldningsförbud men eldning bör inte ske vid stark 

vind eller när marken är torr. Elda inte så rök och gnistor riskerar att spridas mot 

skog, byggnader och uppställningsplatser. Släckutrustning, vattenslang, ska alltid 

finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Eldning kräver kontinuerlig 

bevakning och se till att elden är helt släckt innan du lämnar den. 

 

Båtar 

 Vinteruppläggning av båtar (max längd 7,20 meter och bredd 3 meter) ska ske på 

anvisad plats, på gräsplanen bakom dansbanan. 

 Båtarna ska täckas med A-ställning eller likvärdigt på en trailer. Trailers förvaras 

under sommaren i slänten bakom lekplatsen.  

 Vinterförvaring får ske enligt föreningens kalender.  
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El 

 Avläsning av förbrukad el sker en gång i kvartalet och redovisas på hemsidan.  

 Betala elen i förskott så du inte förbrukar mer el än du har betalt för. Om detta sker 

kan det leda till att medlem blir utesluten ur föreningen.  

 Du måste ha en godkänd elkabel mellan elstolpen och husvagn/husbil som är godkänd 

enligt normerna. Typbeteckning/kvalitet på elkabeln ska vara 3G 2,5.  

 Styrelsen ansvarar för föreningens fasta installationer. 

 Det är inte tillåtet att koppla in dig på grannens el vare sig platsen är tom eller 

bebodd. 

 

Fordon, cyklar och trafik 

 Hastigheten inom campingområdet är högst 7 km/timme, detta gäller alla typer av 

fordon och cyklar med flera. Tänk på barnen! 

 Att köra ett motordrivet fordon inne på campingen påverkad av alkohol eller droger är 

förbjudet. Rattfyllerilagstiftningen gäller överallt, även inom inhägnat område och på 

privat mark. 

 Parkering ska ske på egen uppställningsplats (inga hjul får stå på vägen) eller anvisad 

godkänd plats.  

 Parkering på eller nära lekplatserna är inte tillåtet. 

 Parkeringsplatsen vid bommen är ingen uppställningsplats utan ska endast användas 

som parkering för bilar.  

 Långtidsparkering är inte tillåtet detta gäller både vid bommen och på din 

uppställningsplats.  

 Du får inte parkera på grannens plats utan att ha fått lov först. 

 

Gasol 

 Om gasolprotokollet uppvisar några avvikelser ska dessa åtgärdas omgående och ett 

nytt protokoll ska uppvisas för ansvarig. Medlemmen som inte åtgärdar 

felaktigheterna som visats sig vid testet av gasolsystemet, kan sägas upp från sin 

uppställningsplats.  

 Om gasolen inte används så måste regulatorn vara borttagen och plomberad för att inte 

behöva uppvisa gasolprotokoll. 

 

 

 

 

 



2017-09-16 

 

Sida 3 av 5 

 

Gäster och besökare 

 Gäster är välkomna till vår camping. Våra regler och bestämmelser ska naturligtvis 

följas även av våra tillfälliga gäster. Den medlem som tar emot gäster är ansvariga för 

att informera vad som gäller hos oss.  

 Gäster med husvagn/husbil ska boka plats hos bokningsansvarig. Besöket ska betalas 

enligt överenskommelse. Se hemsidan för kontaktinformation.  

 

Husdjur och vilda djur 

 Husdjur ska hållas i koppel och rastas utanför campingområdet.  

 Husdjur ska inte vistas på lekplatserna.  

 Mata inte vilda djur, så som räv, grävling, rådjur med flera. Det är tillåtet att mata 

fåglar. Tänk på var du utfodrar fåglarna så att inte skadedjur tar sig in i 

husvagn/husbil. 

 

Sopor, toaletter och duschar 

 Lämna inte sopor utomhus, det drar till sig vilda djur och skadedjur.  

 Containern är bara till för hushållssopor. Övriga sopor får var och en ta med sig och 

slänga på en returstation eller återvinningsanläggning.  

 Meddela gärna ansvarig då container och toaletter är i behov av tömning. Dessa töms 

sommartid varannan vecka enligt schema som finns på hemsidan. 

 Golvsilen i duschen ska rengöras (ta bort hår) efter varje användning.  

 Bindor, blöjor, flaskor och ölburkar, får inte kastas i de gemensamma papperskorgarna 

i duschen eller vid diskbänken.  

 Djur får inte vistas i duschen, tänk på våra allergiker. 

 Det är inte tillåtet att kasta annat än toapapper i toaletterna.  
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Uppställningsplats 

 Alla har ett ansvar att hålla ordning och reda på campingen. Medlemmar är skyldiga 

att hålla uppställningsplatsen i ordning. Det vill säga: klippa gräs, hålla rent under 

vagnen (se brandföreskrifter) och städat.  

 Se till att lämna din uppställningsplats i städat skick när du är ute och rullar med din 

husvagn/husbil.  

 Servicegången får inte blockeras med exempelvis blomkrukor, kompostgaller eller 

dylikt. Servicegången mellan uppställningsplatserna får användas av andra för 

gångpassage. Tänk på att visa hänsyn när du går på någon annans servicegång. 

 Visa hänsyn till dina grannar när du bygger. Försök att planera byggandet till 

september-maj. 

 Maxstorlek på ekipage bestäms av styrelsen. Varje plats är olika.  

 Husvagn/husbil/tält/modul ska hållas i rent skick. Tänk på miljön vid val av 

rengöringsmedel. 

 Om du vill ha en husbil ståendes på din uppställningsplats måste du ha fått ett 

godkännande av styrelsen och arrendatorn.  

 

Vatten, gemensamma diskbänkar och vattenposter 

 Tänk på att snåla med vattnet! Vi bor i yttre skärgården och har inte fri tillgång till 

vatten.  

 Färskvatten: Det är det vatten vi dricker, lagar mat med, diskar och duschar med.  

Gammelvatten: Det är det vatten vi vattnar blommor och tvättar bilen/båten/ 

husvagnen/husbilen med. 

 Personlig tvagning/tandborstning, fiskrensning, klädtvätt, sköljning av matkärl och så 

vidare får inte utföras vid vattenposterna. 

 Handtvätt, rakning och tandborstning får ske endast vid handfaten. 

 Spillvatten får tömmas i cementrören för gråvatten.  

 Diskning eller sköljning får inte ske under rinnande vatten. 

 När du har diskat klar, plocka upp matrester ur diskhon och släng i soporna samt torka 

av diskbänken. 

 Dusch går före diskning. 
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Övrigt 

 Tänk på dina grannar, ta det lugnt om kvällar och nätter.  

 Tyst på campingen ska det vara söndag-torsdag klockan 22.00-09.00 och  

fredag och lördag klockan 01.00-09.00. 

 Musik på dansbana får inte spelas efter klockan 22.00 på söndagar-torsdag och 

klockan 01.00 fredag och lördag. Vid evenemang anordnade av föreningen gäller 

andra tider, enligt överenskommelse med styrelsen.  

 Frisbeeskastning, kubb, badminton och övriga bollsporter är inte tillåtet mellan 

husvagnar/husbilar/bilar. Använd den övre lekplatsen och bollplanen vid dansbanan.  

 Skada som uppstår på campingen ska betalas av den som har åstadkommit skadan, 

även om skadan kom till ofrivilligt.  

 På föreningens område gäller självklart vapenlagen och vapenförordningen.  

Luftgevär, pilbåge, slangbellor eller jaktvapen är inte tillåtet på området. 

 Användande av pyrotekniska artiklar inom campingområdet och i dess närhet är 

förbjudet.   

 Var aktsam om naturen. Trädfällning utan styrelsen och markägarens tillstånd, är 

strängt förbjudet.  

 Cigarettfimpar och snus får du slänga hemma i dina egna sopor, inte på marken! 

  


