
 

Bjerghuse Camping 
Ordensregler  gæstecampister 

 
Velkommen til Bjerghuse Camping. Vi håber du vil nyde opholdet hos os. Denne folder skal tjene som et 
lille opslagsværk, hvor du vil kunne finde svar på de væsentligste af vore regler og bestemmelser.   
Da vi ikke har en lejrchef til at tage sig af de daglige gøremål på pladsen, appelerer vi til vore gæster om 
at følge disse anvisninger. 
Såfremt du er i tvivl om et eller andet, er du velkommen til at kontakte en  beboer på pladsen eller vores 
pladsmand,  som bor på plads 11. Du kan eventuelt få fat i et medlem af bestyrelsen (navne og 
telefonnumre findes i den lille kasse overfor køkkenet) 
 
Åbningstid 
Pladsen kan benyttes i tidsrummet 1. marts – 31. oktober. Vi åbner, når det er frostfrit, omkring 15. 
marts. 
 
Bygningen 
Vi har 3 baderum, et fælles køkken, herre- og dametoilet samt et redskabsrum.  
 
Køkkenet 
Køkkenet står til fri afbenyttelse. Da der kun er 3 gasblus og 2 vaske, kan vi ikke være der alle sammen 
på en gang. Brug det derfor kun til de ting, du ikke kan lave i din campingvogn eller dit telt. 
 
Rensning af fisk 
Der findes et bord med vask bag bygningen til rensning af fisk. 
 
Tøjvask 
Tøjvask kan foretages ved vasken i mellemgangen, hvor der også findes en vaskemaskine (med 
betalingsautomat). 
 
Bilvask 
Bilvask kan fortages på pladsen bag køkkenet. 
 
Belysningen. 
Pladsen er på stategiske steder forsynet med lysstandere. Lad ikke lyset brænde unødigt. Hvis 
strømmen/lyset svigter hos dig, når du tænder for noget, bør du undersøge, om du er skyld i 
strømsvigtet. Målerskabet findes i rummet ved siden af dametoilettet. 
 
Beplantning/hegn/græs. 
Vi bor så langt mod vest, at træer er en mangelvare. Undlad at beskære træer og beplantning.  
 
  



Tømning af kemiske toiletter 
Der er et tømningssted for kemiske toiletter ved vaskepladsen bag bygningen. Det er ikke tilladt at 
tømme kemiske toiletter i de almindelige toiletter i bygningen.  
 
Affald 
Der er opstillet en større container til almindelig affald, ikke til ”storskrald” som papkasser, aviser o.lign. 
Glas og flasker skal i flaskecontaineren, som står på vej ned til havet. Der er også en container til 
tommer øl- og sodavandsdåser.  
Storskrald afleveres på genbrugspladsen i Sønder Nissum. 
 
Brand 
Brandslukningsmateriel er opstillet på pladsen, se brandplan, hvis du er i tvivl om, hvor det står. Har du 
anvendt én eller flere pulvers-lukkere, bedes du meddele dette til en fra bestyrelsen, så vi kan få 
den/dem fyldt op igen. Overhold sikkerhedsafstandene og vær agtpågivende, når du bruger åben ild. 
 
Alarm og politi 
Ring 112 for at få fat i alarmcentralen og 114 for politiet. Husk at telt og campingvogne brænder meget 
hurtigt. 
 
Parkering 
Det er kun tilladt at parkere én bil ved hver plads. Øvrige biler skal parkeres udenfor pladsen. 
 
Hunde 
Hunde skal føres i snor og må ikke ”luftes” på pladsen. 
 
 
 
Mvh 
Bestyrelsen 
 
 


