
 

 

REGLER FÖR CAMPING OCH STÄLLPLATS 
 

 
Området är öppet för alla med giltig biljett.  
 
Campingen är öppen från kl 11.00 på torsdag till 14.00 på söndag. 
Tillgång till uppställning på campingen är möjlig fram till 21.00 varje kväll. 
 
Det är inte tillåtet att hålla plats för andra. Ska ni campa sida vid sida behöver ni ansluta tillsammans. 
 
Husvagnar ska parkeras med draget mot vägen för enklare framkomlighet evakuering vid brand.  
På grund av brand och säkerhet ska avståndet mellan ekipage och tomtgräns inte understiga 2 meter 
och avstånd till nästa ekipage inte understiga 4 meter. Om anvisningar inte följs har vi rätt att be dig 
flytta ekipaget. 
 
Vi kommer att ha vakter i området hela kvällen/natten.  
 
Klockan 23.00 ska campingområdet vara tyst. Personer som att inte följer detta kommer att avisas 
från området. 
 
Åldersgräns 18 år vid alkoholförtäring, överträdelser av detta kommer att polisanmälas. 
 
Vi förbehåller oss rätten att utvisa personer som är överdrivet berusad, utagerande, gör onödigt 
oväsen och inte följer tillsägelse från säkerhetspersonal. 
 
Städa efter dig och lämna inget efter dig när du åker hem. Om inte annat avtalats så ska 
campingtomten vara utrymd och städad före kl. 14.00 på avresedagen.  
 
 
Behöver du komma i kontakt med säkerhetsvakt ring +46 (0)912 – 200 40.  
Om det råder akut läge, kontakta SOS alarm på telnr: 112. 
 
 
 
 



 

 

BRA ATT VETA 
 
Åldersgräns 
För att bo på vår camping ska du vara 18 år fyllda eller ha målsmans sällskap. Legitimering kan komma att ske 
och uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen. 
 
Uppställning 
Uppställning sker på anvisad yta. Platsen avser en husvagn/husbil + en bil och draget placeras mot väg.  
Övriga bilar hänvisas till besöksparkeringen. Genomfartsleder får inte blockeras, passage måste finnas för 
utryckningsfordon. Sovtält får inte sättas upp på husvagnsplats där husvagn redan finns. Tält räknas som eget 
hushåll och ur brand- och säkerhetsaspekt ska tält stå på anvisad tältyta. 
 
Sjukvård 
Förbandslådor finns i restaurangen och i informationscentret. Flertalet av personalen är utbildad i 1:a Hjälpen 
och Hjärt- och lungräddning. Finns en hjärtstartare i restaurang- och konferensbyggnaden. 
 
Rökning 
Rökning är ej tillåtet enligt lag på allmänna platser såsom uteserveringar, lekplatser, poolområde och på ytor 
intill entréer. Du får röka på din hyrda uppställningsplats, gångvägar och speciella anvisade rökplatser. 
 
Hundar 
Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på 
anvisad plats eller utanför området.  
 
Grillning 
På camping/tälttomter är det tillåtet med gas/kolgrill som står på ben. Engångsgrillar är inte tillåtet.  
Var observant om det råder eldningsförbud. 
 
Latrintömning 
Latrintömning för lösa tankar finns i anslutning till toaletterna vid depåboxarna. 
 
Skador eller förlust av ägodelar 
Drivecenter Arena och dess personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. 
Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig. 
 
Avbokning 
Vid eventuell avbokning eller avvisning återbetalas ingen del av beloppet du har betalt.  


