
  

Camping på Visby Brukshundklubb  
Vi har fem till sex husvagns/husbilsplatser som det går att hyra på vår lilla appellplan under 

perioden juni-augusti. Vi kan inte erbjuda tillgång till klubbstuga eller toalett.  

Pris per dygn/vecka:  

Utan el:  100 kr/dygn  

Med el:   200 kr/dygn  

Utan el:  600 kr/vecka (7 nätter)  

Med el:  1 300 kr/vecka (7 nätter)  

Giltigt medlemskap i Svenska Brukshundklubben är ett krav.  För 

klubbens aktiva medlemmar är campingen gratis.   

  

Vid tillfällig övernattning (1 natt) så får du stå gratis på vår parkering dock utan tillgång till el, 

viktigt att du kontaktar klubben minst tre dygn innan och kollar att det finns plats.  

Bokning och frågor  
Åke Pettersson tel. 070-567 96 77, e-post tnt@telia.com   

Synnöve Rask tel. 073-885 15 46 e-post: synnove.rask@karmanjakas.com    

Praktisk information  

• Betalning sker till vårt bankgiro 5281–7384 eller SWISH 123 081 11 41 senast tre dagar 

före ankomst, ange camping, namn, medlemsnummer samt datum för vistelsen.   

• Vi har inga markerade platser. Det är fritt fram att välja att ställa sig där det finns plats men dock 

strategisk då det ska vara lätt för nya campinggäster som anländer att ställa sig.   

• Avståndet mellan campingfordonen ska vara minst 4 meter åt alla håll  

• Husvagnarna ska placeras så de snabbt kan transporteras bort om detta skulle vara nödvändigt 

för att förhindra brandspridning, dragkroken ska därför alltid placeras utåt   

• Självklart visar man hänsyn till sina grannar både de som campar och den granne som är 

fastboende ett 100-tal meter från uppställningsplatsen.  

• Visby Brukshundklubb tar/har inget ansvar för eventuella skador på fordon osv. här måste du 

som hyr av oss se till att du har en försäkring som täcker detta.  

• Vatten kan hämtas vid klubbstugan.   

• Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot sopor så du får köpa en betalsopsäck som finns 

att köpa på någon av Region Gotlands återvinningscentraler. Lämna sen betalsopsäcken 

på en återvinningscentral. Säcken kan även lämnas i anslutning till färjan när du lämnar 

ön (öppnar ca en timme innan avgång), se skyltning vid Färjeleden.    

• Adress: Västerhejde Sigrajvs 513 Visby   

GPS-koordinater Lat: N 57° 35' 30.10 Long: E 18° 17' 11.34  


