Camping PM
Öppettider
Öppnar Torsdag 11 Juli kl 12.00
Stänger Söndag 14 Juli kl 16.00

Vägvisning
Campingen finns i Buskäng, öster om Rolfstorp mellan Varberg och Ullared.Ca 12 km öster om
motorvägsavfarten 54 i Varberg. Följ vägvisning ifrån Rolfstorp.
Respektera hastighetsbegränsing på grusväg!

OBS! Viktigt OBS!
Följ vägvisning från Rolfstorp, för att undvika infart med
farlig vänster sväng!!
Incheckning
Följ vägvisning för att underlätta trafiksituationen och komma till incheckningen för campingen.
Detaljerad karta över campingrutor samt fördelning finns på Eventor.
(skriv ut och ta med!)

Service
Dricksvatten från tank
Toaletter (Tömning sker Lördag eftermiddag)
Sopcontainer, separat för glas och metall (Tänk på miljön)
Tömning av latrin i uppmärkt ”toalett”
Tömning av "gråvatten" i separat behållare
Kylklampar för utbyte i mindre omfattning vid campingvärd
Laddning av mobiltelefon/powerbank i mindre omfattning (För värdesaker ansvaras ej)
Dusch på arena (Kontrollera öppettider)
Marka på arena (kontrollera öppettider)

Brandsäkerhet
Grilla endast på anvisade plats för att undvika gräsbrand. Brandsläckare finns utmärkta med hink på
pinne eller röd trekant på toppen.
Husvagn placeras med drag utåt vägen och husbil backar in. För din och grannarnas säkerhet, håll
rätt avstånd till dina grannar.
Vid allvarliga nödsituationer ring 112
Phone number for emergency call in Sweden call 112

Mobiltelefoner/Powerbank
Möjlighet till laddning i begränsad omfattning erbjuds (För värdesaker ansvaras ej)

Klubbcamping
För att möjliggöra trevliga klubbkvällar, delar vi ut campingplatser klubbvis. Vid eventuell sen
anmälan ska vi försöka göra allt vi kan för att ordna plats så nära klubben som möjligt.

Camping område
Består av klippt gräsåkermark

Husbilar
Markförhållandena är goda och bedöms kunna köra på området utan större problem.

Grillning
Eldningsförbud råder på campingplats, ENDAST VID HÄNVISAD PLATS!

Övrigt
Campingvärdar finns på camping märkt ”campingvärd” vid husbil/husvagn
Bränsledrivna el-aggregat är inte tillåtna att använda på camping
1 bil + husvagn i campingrutan
1 bil+ tält i campingrutan
1 husbil i campingrutan
Övriga fordon hänvisas till bilparkeringen enligt räddningstjänstens regler/ brandsäkerhet
Camping utanför tilldelade campingrutor är inte tillåtet
För inköp av livsmedel, badplats mm hänvisas till info tavla på campingplats
Avstånd från campingen till arenan ca 500 m
www.visitvarberg.se

Sen anmälan
I mån a plats tar vi emot camping anmälan, dock mot förhöjd avgift. Se Eventor eller kontakta
campingvärd.

Mer information
Kontakt
Björn Nilsson, campingvärd 070-5890184
Mikael Nilsson 070-5120245
camping@hallands3dagars.se

