
Kære fastligger 
Velkommen til Stjerne Camping! 

 
Hjælp os med at holde Stjerne Camping pæn og ordentlig ved bl.a. at overholde nedenstående: 

 
1. Al afskærmning, indhegning m.m. skal være læsejl (teltdug eller lign.). Træværk må ikke 

anvendes ( låger, hegn m.m. ) 
Det blæser ofte meget i Vejers: Husk altid grundig fastgøring af læsejl og telte. Efterår og 
vinter kan læsejl evt. fjernes helt. Pæle til læsejl må aldrig være synlige. De skal fjernes når 
læsejl fjernes.Pløkker må aldrig gå  dybere end 30 cm. 

2. Jf. pkt. 1: Indhegninger til hunde er tilladte,( F.eks. trådhegn ) men dog kun når man 
opholder sig på pladsen.  
 

3. Fast, permanent bund er kun tilladt i forteltet. Alt andet ”bund” udenfor forteltet – fx en 
måtte eller lign. – fjernes, når enhedspladsen forlades. 

4. Antenner må kun opstilles hvis de er fastgjorte til campingvognen. De må max være 1 m 
over campingvognen. 
 

5. Passage skal altid være muligt bagom og mellem vognene. Sørg venligst for fri passage 
på alle vejene 

6. Man skal holde sig indenfor egen enhedsplads. Husk at der skal være en afstand på min. 3 
meter mellem campingvognene ( incl. bil ) 

7. Hold enhedspladsen simpel: Fx max 2 blomsterkrukker. Disse fjernes om vinteren. 
 

8. Storskrald (fx stole, tæpper, telte m.v.) kører man selv til genbrug. 
9. Hunde er velkomne. Dog ikke i vores fælles faciliteter. De luftes udenfor pladsen eller på 

vores ”hunde-toilet”. Sker der alligevel et ”uheld” rydder man op efter hunden (poser kan 
fås ved receptionen). Hunde skal altid føres i snor. 

 
10. Egen enhed plejes: Der slås græs, klippes hæk/træer i ”læhøjde”. 
11. El-kabler skal altid være synlige! Dette af hensyn til en evt. plænetraktor, 

hækkeklipper, spade eller lign. Fastgør evt. kablet via strips i en synlig højde/gør det 
jævnligt fri af græsset. El-kabler fra campingvogn til el-kasse er på eget ansvar. De skal 
være 2,5 kvadrat med 3 poler. Bliver vi nødt til at kontakte elektrikeren, er det hos den fejlen 
ligger, som må betale regningen. 
 

12. Når din fastligger-periode er forbi: Ryd enheden op, jævn evt. huller, slå græs m.m.  
 

På forhånd tak for hjælpen 
 

 
Misvedligehold af ovenstående faktureres med et mindste gebyr på 500 kr. Medfører 

misvedligeholdet arbejde udover ½ time, lægges ekstra gebyr oveni. 
Med venlig hilsen lejrchefen. 

 


