
 

Välkomna till Branäs camping! 

 

 

 

 

 

För att alla ska ha en trevlig vistelse i Branäs ber vi er iaktta följande: 

 

Trivsel 

• Mellan 23:00-07:00 ska det vara tyst och lugnt på campingen. 

Tänk på att visa hänsyn och respekt mot andra campare även övriga tider. Fordon 

skall framföras i max 20 km/h. 

• Om ni har hund med ber vi er att hålla den kopplad samt att ni plockar upp efter den. 

• Håll snyggt och rent på och runt era platser. 

 

Platserna 

• Platserna är ca 8x8m.  

• Enligt råd från brandmyndigheten ska det vara minst 4 meter till nästa vagn. Det ska 

finnas plats för ett förtält och en bil innan nästa vagn. 

• Placera inte egna staket och skyddsvallar som kan hindra snöröjningen. 

 

 

Elförbrukning 

• Elstolparna har europa-uttag, med 16 amperes säkring, där förbrukningen kan mätas. 

• Förbrukningen under vintern kommer att mätas av vid två tillfällen. En faktura 

skickas i januari och den andra skickas i maj efter säsongsavslut. 

Priset är 2,25 kr/kWh. 

• När ni inte är på plats ber vi er att skruva ned till sparvärme.  

 

Service 

• I den mån vi hinner kan våra bovärdar hjälpa till med värmehöjning innan er 

ankomst. Ta kontakt med Gästservice i god tid innan ankomst för att göra en 

förfrågan.  

• Branäs ansvarar över snöröjning på vägarna, ni ansvarar över att skotta på era 

platser. 

 

Servicehuset 

 

• Kök, dusch, toalett, bastu samt tvättmaskin och torkskåp finns i servicehuset. Även 

grillplats och latrintömning finns på campingen.  

• Lämna gemensamma utrymmen som ni själva skulle vilja finna dem. 

• Servicehuset städas dagligen och vid dessa tillfällen kan tillgängligheten begränsas. 

• Servicehuset kan vid vissa tillfällen även vara tillgängligt för våra övriga gäster.  

 

 

Spiketält 

Det finns idag inget tillstånd för spiketält på vår camping vilket innebär att alla 

spiketälten är svartbyggen. Branäs Fritidscenter AB kommer att ansöka om en 

ändring i detaljplanen för att få tillåtelse för spiketält. När processen är klar kommer 

med all säkerhet reglerna att kortfattat vara följande: 

• Ett spiketält ska vara max 15kvm 

• Ej längre än husvagnen 

• Ej fast grundlagt utan ska kunna lyftas bort med tex en hjullastare. 

• Önskar man lämna kvar trall eller liknande till kommande säsong går det bra utan 

någon extra kostnad. Det behöver då meddelas oss senast 30/4, görs inte detta 

reserverar vi oss för att det kan bli bortforslat.  

 



 

Välkomna till Branäs camping! 

 

 

 

 

 

Övrigt 

• Vi ansvarar inte för skador och förluster av campinggästers ägodelar. 

• Förlorad nyckel till servicehuset debiteras med 300 kr. 

• Reservation för att Branäs kan behöva nyttja någon plats på grund av 

ombyggnationer och där av flytta någon till en annan plats under säsongen. Vi 

meddelar i sådana fall i god tid och hjälper självklart till med eventuell flytt.  

 

 

 

Miljö 

Vi på Branäs arbetar kontinuerligt för en hållbar miljö och vill gärna att ni som gäster på vår 

anläggning hjälper oss med detta. 

 

• Avfall - På vår camping har ni möjlighet att sortera ert avfall. Kärl finns för plast- och 

pappersförpackningar, glas (färgat och ofärgat), metall, petflaskor och hushållsavfall. 

Ni hittar dessa vid servicehusets norra kortsida. 

 

• Elförbrukning - För att minska onödig elförbrukning ser vi gärna att ni sänker 

värmen i era husvagnar under de perioder ni ej är på plats här i Branäs.  

           Tänk på att släcka belysning när det inte finns något behov, t.ex. när ni lämnar 

           Servicehuset och era vagnar.       

 

 

 

 

Gästservice 

Branäs 

 

054-13 26 26  

 

 


