
Riktlinjer för dig som är säsongsgäst på Askeviks Camping säsongen 2022.

 Det är tillåtet att lägga ett trägolv längsmed husvagnen (på längden). Bredden på 

trägolvet får högst utmäta 2m bredare än husvagnens markis. Golvet ska alltid 

placeras på så sätt att ett mellanrum till nästa husvagn utmäter 4m. 

 Fasta träkonstruktioner för ett tak är inte tillåtet.

 Vindskyddsväggar får uppföras men får högst utmäta 3m linjärt och en maxhöjd 

upp till 1,7m. Staket eller räcke får endast sättas upp runt om trägolvet. Maxhöjd 

1,2m.

 Vindskydd av tyg är tillåtet men måste tas bort av dig som hyresgäst vid 

säsongens slut. 

 Avståndet från en husvagn till en annan måste upprätthålla 4m. Detta gäller även 

mätt från husvagnens markis. 

 Om husvagnen tas bort under vintern måste även restmaterial såsom 

trädgårdsmöbler, grill med mer tas bort. Endast trägolv får lämnas kvar.

 Vi lägger stor vikt vid ordning och renlighet på parkeringsplatserna. Gräset måste 

av dig som hyresgäst klippas regelbundet. 

 Endast en bil per säsongsplats får parkeras inom campingen på den gällande 

säsongsplatsens yta. Andra bilar är inte tillåtna om det inte föreligger ett särskilt 

avtal med ägaren. Vi hänvisar till utrymmen utanför campingen där det finns gott 

om platser.

 Du som hyresgäst ansvarar på egen hand för anslutningar till sötvatten och 

gråvatten Installationen måste utföras av en fackman och utfört arbete ska 

osynliggöras så gott som möjligt och smälta in med övrig miljö. 

 Det grå vattnet måste hanteras varsamt och ordentligt bakom servicehuset eller i 

tömningsbrunnen intill hamnen. Tömning av grått vatten utan behållare är inte 

tillåtet. 



 Tömning av toaletter under vintertid kan endast göras rent ovanför campingen. 

Den gröna servicebyggnaden har endast vatten under sommartid.

 Vatten under vintertid att stå utanför köket med en frysskyddad vattenkran. 

 Om säsongsplatsen inte längre är bokad inför kommande säsong måste allt som 

hör till platsen vara borttaget och rengjort senaste den 31 september. Om så inte 

efterföljs och Askeviks Camping AB behöver avyttra material som inte längre 

brukas, såsom trägolv eller andra föremål, debiteras arbetet som utförts utifrån 

antal arbetade timmar och transportkostnader. 

 Ett andra kort till servicehuset kan när som helst köpas för 50 kr. Kortet behöver 

inte returneras efter säsongen. Vi kan även uppdatera kortet med nya datum inför

nästa år. 

 Vi rekommenderar att du som hyresgäst utför regelbundna gaskontroller på din 

husvagn. Det gäller för din egen, andra säsongsgäster och besökares säkerhet. 

 Uthyrningen av din platsyta gäller för dig och din familj vilket avser förälder/:rar 

med barn i samma hushåll. En avgift på 50 kr per natt debiteras för gäster och 

besökare över 15 år. Besökande till dig måste anmälas till receptionen vid 

ankomsten och får då ett kort som ger tillgång till servicehuset. Besöksfordon 

parkeras utanför campingens område. 

 Vi ber dig som säsongsgäst att röra dig med bil så lite som möjligt inom 

campingens område. Avsevärt gäller detta biltrafik i hamnområdet där trafik 

orsakar damm och utgör en risk för lekande barn. 

 Vi omber dig som säsongsgäst att inte använda bilen för att transportera 

toalettregistren. Du som har särskilda behov med anledning av eventuella 

hälsohinder bör informera ägaren om detta för att undvika eventuella 

missförstånd. 

 Säsongskontrakt är begränsade från 1 april till och med 31 september och 

förnyas från år till år. Askeviks Camping förbehåller sig rätten att avsluta 

förlängning av kontrakt om riktlinjerna i ansenlig grad bryts. 



Tack för visad hänsyn och förståelse.

Vänliga hälsningar, 

Roger och Karin Thomann


