Regler & Förordningar för ÅCC Möckelö!
ÅCC Möckelö är endast i första hand avsedd för medlemmar av Ålands
Caravan Club.

ÅRSAVGIFTEN
- Årsavgiften är i kraft ett år.
- Vid förfrågningar gällande årsavgiften kontakta Benny Bergman.
HUSBILAR/HUSVAGNAR
- Säkerhetsavstånden mellan ekipagen bör vara 4 meter.
- Ekipagen skall vara besiktade.
- Ekipagen skall ha godkänd brandsläckare.
- Ekipagen som använder el skall ha elkablar som uppfyller kraven för
utomhusbruk.
- Alla ekipage som är parkerade på området skall vara brandförsäkrade samt
bebodda.
- Obligatoriskt att registrera sig vid kiosken.
PRISER
- Camping utan El 5€
- Camping med El Inkluderat dusch 5€
- Användning av bastu 2,50€/person och timme.
- Säsong 200€
AVFALLSHANTERING
- Alla tar med sina egna sopor samt tomglas då de lämnar området.
- Kemtoaletten töms på angiven plats.
- Avtappningen till gråvattnet skall vara stängd heller ansluten till en behållare
då man befinner sig på området.
- Eldning av sopor förbjudet.
BASTU/DUSCHAR
- Undvik onödigt användande av duschar (Spara på vattnet).
- Bokning av bastun sker genom att man fyller i bastuturlistan i bastun.
- Sista person som lämnar bastun städar efter sig och släcker lamporna.
- Priset för bastun är 5€/gång.
- Tomburkar samt flaskor medtages från bastun.
- Korvgrillning på bastuspisen är förbjudet.
DISKNING
- Diskning sker vid angiven plats som är i Kiosken.
- Undvik att diska under rinnande vatten (Spara på vattnet).
- Städa efter dig!

GRILLNING
- Allmän grill finns utplacerad intill kiosken.
- Vid användning av egen grill tag vara på kolen samt lämna aldrig grillen
obevakad.
- Töm grillkolet endast på angiven plats.
HUSDJUR
- Husdjursägarna bör själva städa upp efter sina husdjur.
- Husdjursägarna ansvarar för sina husdjur.
- Respektera att de finns personer som är rädda för hundar.
ANSVAR
- Ålands Caravan Club ansvarar inte för kvarglömda saker.
TYSTNAD
- På området råder tystnad mellan. 23.00 – 07.00. (Om inte annat
överenskommet)
ÖVRIGT
- Parkering sker genom uppsatta regler och föreskrifter.
- Undvik all onödig körning på området.
- Undvik allt onödigt byggande kring platserna då dessa platser INTE är
personliga samt att dessa inte går att reservera.
- Då man bjuder in vänner med Husbil/Husvagn skall man fylla i en
anmälningsblankett som finns förvarad i kiosken (Blå mapp).
- Den sista som lämnar området ser till att alla dörrar är låsta samt att grindarna
är stängda.
- Den sista som lämnar området kontrollerar även att bastun är låst samt att
inga kranar står och droppar.

GODKÄNNANDE
- Dessa regler och förordningar är godkända av Ålands Caravan Club styrelse

De som inte följer dessa regler kommer att bli avvisad från området.

