
 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
Hej! 
Vi är glada att få ha dig som gäst på  First Camp Sunnes Extracamping under Fryksdalsdansen!   
Här nedan följer lite information som är bra för dig som gäst att känna till. 
 
Incheckning - Campingband 
Incheckning sker i receptionen från kl. 13.00. 
Campingavgiften avser max 5 personer/plats. Vid incheckning tilldelas ni campingband som alla på 
platsen måste bära under hela perioden för att vara behörig på campingområdet. Om ni är fler finns 
möjlighet att köpa ytterligare upp till 2 campingband för 200:-/st, oavsett antal nätter. Det är även 
möjligt att köpa till max 4 st gästband för 200:-/st. Med gästband kan man besöka campingplatsen 
alla tre dagarna men ej övernatta. Campingband/gästband kan endast köpas av platsinnehavaren. 
Personer utan band har inte behörighet att vistas på campingen. OBS! Det är inte samma band 
som gäller på Extracampingen som på ordinarie camping. 
 
Du som har bokat platsen måste vara med vid incheckning, ha fyllt 18 år, samt bo på platsen från 
ankomst- till avresedag. Medtag legitimation vid incheckningen. 
 
Max 1 tält/husvagn/husbil/buss per plats. Endast 1 bil/bokning erhåller p-biljett. Överstigande 
antal bilar (max 2) betalar 100:-/p-biljett. Platser med el parkerar bilen bredvid husvagnen/tältet, 
övriga parkerar på plats anvisad vid incheckning. P-biljett ska läggas synligt i framrutan på 
bilen. Bussar är endast tillåtna på grusplanen. Villavagnar och hästtransporter är ej tillåtna.  
 
Boende på Extracampingen hänvisas till Kolsnäs Motionscenters duschar och toaletter som ligger i 
anslutning till Extracampingen. 
 
FLEX 
Om ni bokat med bokningsalternativet FLEX kan ni omboka/avboka fram till kl. 15:00 dagen innan 
ankomst. First Camp behåller då bokningsavgiften samt en administrativ avgift på 100 kr.  
Vid reseavbrott under påbörjad/pågående vistelse återbetalas inte något belopp. 
 
BAS  
Om ni bokat med bokningsalternativet BAS återfås inget belopp vid avbokning.  
 
 
 
 
Fryksdalsdansen  27-28-29 juli 2023    
www.fryksdalsdansen.se   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Läs noga igenom medföljande avtal – din kopia.  
Vid incheckning kommer du att få signera ett 
likadant – vår kopia. 

http://www.fryksdalsdansen.se/


 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
 
 
Mellan First Camp Sunne och campinggästen har följande avtal träffats angående uppställande av bil och tält eller 
husvagn/husbil/buss på extracampingen under Fryksdalsdansen. OBS! Villavagnar och hästtransporter är INTE tillåtna. 
 
Max ett tält eller en husvagn/husbil/buss samt en bil per tomt. P-biljett placeras synligt i framrutan. Platser med el placerar 
bilen bredvid husvagnen/tältet. Överstigande bilar (max 2 per hyrd plats) betalar 100:-/bil och placeras på anvisad plats. För 
platser utan el ska bilen parkeras på en plats anvisad vid incheckningen.  
 
Husvagnar ska stå med draget ut mot gatan på campingen i enlighet med Sunne Räddningstjänsts bestämmelser.  
Bussar är endast tillåtna på grusplanen. 
 
Campingavgiften avser 5 personer/plats. Campingband fås vid incheckning och skall uppvisas för vakt vid ingång till 
campingen. Det är tillåtet att köpa upp till 2 extraband/plats till en kostnad av 200:-/st samt max 4 gästband á 200:-/st. Med 
gästband kan man besöka campingplatsen alla tre dagarna men ej övernatta. Personer utan band har inte behörighet att vistas 
på campingområdet. Det är endast platsinnehavaren som kan köpa campingband/gästband. 
 
Åldersgräns 18 år för personen som står på bokningen och som checkar in. Personen måste bo på platsen från ankomst- 
till avresedagen. Samme person är ansvarig för att ordningen följs på campingtomten. Legitimation ska uppvisas vid 
incheckning. 
 
Om First CampSunne finner att campinggästen eller någon i dennes sällskap uppträtt störande eller på annat sätt betett sig 
olämpligt äger First Camp Sunnes personal rätt att omedelbart avhysa gästen och dennes sällskap.  
Vid vräkning klipps både campingbandet och entrébandet till festivalområdet. Erhållen och/eller köpt p-biljett återtas av 
First Camp Sunnes personal vid vräkning. Inga pengar återbetalas. Om gäst ej avlägsnar sig från platsen på utsatt tid efter 
vräkning (senast 12:00) äger First Camp Sunne rätt att bogsera bort kvarvarande ekipage. Gästen måste betala en avgift för att 
få detta åter. Kostnad minst 2000:-. Det är inte tillåtet att boka en ny campingplats eller stuga för sällskapet som blivit vräkt. 
 
Mellan kl. 23.00 och 08.00 ska det vara tyst på campingen = förbud mot att spela musik osv. 
Även dagtid är det förbjudet att spela hög musik så det stör andra gäster. 
 
Mellan kl. 23.00 och 07.00 är det förbud mot bilkörning på campingen. Tänk på att bilkörning övrig tid ska ske varsamt. Vi ser 
helst att ni går eller cyklar inom campingområdet. Tomgångskörning max 3 minuter. 
 
First Camp Sunne frånsäger sig allt ansvar för stölder, samt skada på gäster och dess egendom. 
 
Det är förbjudet att elda på campingen. Vid långvarig värme och torka kan även grillförbud råda. Det är förbjudet att 
använda elaggregat eller andra anordningar för strömförsörjning på campingen. 
 
Använd toaletter och duschar som finns anvisade på campingområdet. Sopor ska slängas i utplacerade sopsäckar/kärl. Det är 
absolut tvång att använda slutet kärl eller lunga för spillvatten från husvagnar/husbilar. En hink är inte tillåtet. Lunga/tank finns 
att köpa i receptionen.  
 
Utcheckning ska ske senast kl. 12.00 
 
I och med undertecknandet av detta avtal förbinder sig campinggästen och bilägaren att iaktta ovanstående villkor. Detta 
avtal är upprättat i två exemplar och växlat mellan First Camp Sunne å ena sidan och campinggästen/bilägaren å den 
andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunne den 17/11 2022 
 
 
……………………… 
Reine Flodin 
First Camp Sunne 
 

Hyrestid från den ……/……-..…/…… 2023                        Plats nr:  __________ 
      
 …………………………………………………..             
 Campinggästens underskrift     
 
 ………………………………………………….. 
 Namnförtydligande (textat) 
 
 …………………………………………………… 
 Bilägarens namn (om annan än ovanstående) 



 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
 
Hej!   
Vi är glada att få ha dig som gäst på First Camp Sunne, ordinarie camping under Fryksdalsdansen!  
Här nedan följer lite information som är bra för dig som gäst att känna till. 
 
 

Incheckning - Campingband 
Incheckning sker i receptionen från kl. 13.00. 
Campingavgiften avser max 5 personer/plats. Vid incheckning tilldelas ni campingband som alla på 
platsen måste bära under hela perioden för att vara behörig på campingområdet. Om ni är fler finns 
möjlighet att köpa ytterligare upp till 2 campingband för 300:-/st, oavsett antal nätter. Det är även 
möjligt att köpa till max 4 st gästband för 300:-/st. Med gästband kan man besöka campingplatsen 
alla tre dagarna men ej övernatta. Campingband/gästband kan endast köpas av platsinnehavaren. 
Personer utan band har inte behörighet att vistas på campingen. OBS! Det är inte samma band 
som gäller på ordinarie camping som på Extracampingen.  
 
Du som har bokat platsen måste vara med vid incheckning, ha fyllt 18 år, samt bo på platsen från 
ankomst- till avresedag. Medtag legitimation vid incheckningen. 
 
Max 1 husvagn/husbil per plats. Det ingår endast en bil per campingtomt i priset för platsen. Har ni 
fler bilar som får plats på er tomt, betalar ni 100:- för en extra P-biljett. Max antal bilar är 2 st/plats, 
förutsatt att platsen är stor nog. Parkeringsmöjlighet finns även utanför campingen. Bussar, 
kombicamp och tält är inte tillåtna på ordinarie campingen under Fryksdalsdansen! Även 
förbud mot villavagnar och hästtransporter. 
 
Man får 2 st passerkort vid incheckning som används till bommen och till dörrarna i 
servicehuset. Det är gratis att använda duscharna i servicehuset.  Korten ska återlämnas vid 
utcheckning. Vid förlust av kort är avgiften 50 kr per kort. 
 
FLEX 
Om ni bokat med bokningsalternativet FLEX kan ni omboka/avboka fram till kl. 15:00 dagen innan 
ankomst. First Camp behåller då bokningsavgiften samt en administrativ avgift på 100 kr.  
Vid reseavbrott under påbörjad/pågående vistelse återbetalas inte något belopp. 
 
BAS  
Om ni bokat med bokningsalternativet BAS återfås inget belopp vid avbokning.  
 
 
 
 
Fryksdalsdansen 27-28-29 juli 2023    
www.fryksdalsdansen.se   
 
 
 
 
 

PS: Läs noga igenom medföljande avtal – din kopia.  
Vid incheckning kommer du att få signera ett likadant 
– vår kopia. 

http://www.fryksdalsdansen.se/


 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
 
Mellan First Camp Sunne  och campinggästen har följande avtal träffats angående uppställande av bil och husvagn eller husbil 
under Fryksdalsdansen. OBS! Det råder förbud mot tält, kombicamp, bussar, villavagnar och hästtransporter på 
ordinarie camping under Fryksdalsdansen. 
 
Max en husvagn/husbil samt en bil per tomt. P-biljett placeras synligt i framrutan på bilen. Har gästen mer än en bil och den 
får plats på tomten tillkommer avgift 100:-/bil. Max antal bilar är 3 st/plats. Parkeringsmöjligheter finns även utanför 
campingen. 
 
Husvagnar ska stå med draget ut mot gatan på campingen i enlighet med Sunne Räddningstjänsts bestämmelser. 
 
Campingavgiften avser max 5 personer/plats. Campingband fås vid incheckning och skall uppvisas för vakt vid ingång till 
campingen. Det är tillåtet att köpa upp till 2 extraband/plats till en kostnad av 300:-/st samt max 4 gästband á 300:-/st. Med 
gästband kan man besöka campingplatsen alla dagarna men ej övernatta. Personer utan band har inte behörighet att vistas på 
campingområdet. Det är endast platsinnehavaren som kan köpa campingband/gästband. 
 
Åldersgräns 18 år för personen som står på bokningen och som checkar in. Personen måste bo på platsen från ankomst- 
till avresedagen. Samme person är ansvarig för att ordningen följs på campingtomten. Legitimation ska uppvisas vid 
incheckning. 
 
Om First Camp Sunne finner att campinggästen eller någon i dennes sällskap uppträtt störande eller på annat sätt betett sig 
olämpligt äger First Camp Sunnes personal rätt att omedelbart avhysa gästen och dennes sällskap.  
Vid vräkning klipps både campingbandet och entrébandet till festivalområdet. Erhållen och/eller köpt p-biljett återtas av 
First Camp Sunnes personal vid vräkning. Inga pengar återbetalas. Om gäst ej avlägsnar sig från platsen på utsatt tid efter 
vräkning (senast 12:00) äger First Camp Sunne rätt att bogsera bort kvarvarande ekipage. Gästen måste betala en avgift för att 
få detta åter. Kostnad minst 2000:-. Det är inte tillåtet att boka en ny campingplats eller stuga för sällskapet som blivit vräkt. 
 
First Camp Sunne frånsäger sig allt ansvar för stölder, samt skada på gäster och dess egendom. 
 
Det är förbjudet att elda på campingen. Vid långvarig värme och torka kan även grillförbud råda. Det är förbjudet att använda 
elaggregat eller andra anordningar för strömförsörjning på campingen. 
 
Mellan kl. 23.00 och 08.00 ska det vara tyst på campingen = förbud mot att spela musik o.s.v.  
Även dagtid är det förbjudet att spela hög musik så det stör andra gäster. 
 
Mellan kl. 23.00 och 07.00 är det förbud mot bilkörning på campingen. Tänk på att bilkörning övrig tid ska ske varsamt. Vi ser 
helst att man går eller cyklar till servicebyggnaden. Tomgångskörning max 3 minuter.  
 
Använd toaletter och duschar som finns anvisade på campingområdet. 
Det är absolut tvång att använda slutet kärl, tank eller lunga för spillvatten. En hink är inte tillåtet. Lunga eller tank finns att köpa 
i receptionen. Sopor ska slängas i utplacerade sopsäckar/kärl. 
 
Utcheckning ska ske senast kl. 12.00 
 
I och med undertecknandet av detta avtal förbinder sig campinggästen och bilägaren att iaktta ovanstående villkor. 
Detta avtal är upprättat i två exemplar och växlat mellan First Camp Sunne å ena sidan och campinggästen/bilägaren å den 
andra. 
 

 
 
 

Sunne den 17/11 2022 
 
 
……………………… 
Reine Flodin 
First Camp Sunne 

Hyrestid 27-30/7 2023                                       Plats nr:  __________ 
      
 …………………………………………………..             
 Campinggästens underskrift     
 
 ………………………………………………….. 
 Namnförtydligande (textat) 
 
    …………………………………………………… 
    Bilägarens namn (om annan än ovanstående) 



 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
 
 
Hej! 
Vi är glada att få ha dig som gäst i en av våra självhushållsstugor på First Camp Sunne 
under Fryksdalsdansen!  Här nedan följer lite information som är bra för dig som gäst att 
känna till. 
 
Incheckning - Campingband 
Incheckning sker i receptionen från kl. 15.00. 
Vid incheckning tilldelas ni campingband som alla i stugan måste bära under hela perioden 
för att vara behörig på campingområdet. Har ni gäster som ska hälsa på men ej övernatta 
finns möjlighet att köpa gästband (max 4st per stuga). Med gästband kan man besöka 
stugan och campingområdet alla dagarna men ej övernatta.  Avgiften för gästband är 300:-
/st och det är endast den som står som ansvarig för stugan som kan köpa gästbanden i 
receptionen. Personer utan band har inte behörighet att vistas på campingområdet. 
OBS! Det är inte samma band som gäller på ordinarie campingområde som på 
Extracampingen.  
 
Du som har bokat stugan måste vara med vid incheckning och även bo i stugan från 
ankomstdagen till avresedagen, samt ha fyllt 30 år. Medtag legitimation vid incheckningen. 
 
Man får 2 st passerkort vid incheckning som används till bommen.  Korten ska återlämnas vid 
utcheckning. Vid förlust av kort är avgiften 50 kr per kort. 
 
Vi tar ut en stugdeposition på 800:- per stuga. Denna återfås vid utcheckning om stugan är 
lämnad i samma skick som vid ankomst. Ev. skador på stugan debiteras gästen vid 
utcheckning. 
Det ingår endast parkering för en bil per stuga i hyran. Har ni fler bilar som får plats vid 
er stuga, betalar ni 100:- per bil. Max antal bilar vid stugan är 2 st. Parkeringsmöjligheter 
finns även utanför campingen. Det är inte tillåtet att sätta upp tält utanför stugorna. 
 
FLEX 
Om ni bokat med bokningsalternativet FLEX kan ni omboka/avboka fram till kl. 15:00 dagen innan 
ankomst. First Camp behåller då bokningsavgiften samt en administrativ avgift på 100 kr.  
Vid reseavbrott under påbörjad/pågående vistelse återbetalas inte något belopp. 
 
BAS  
Om ni bokat med bokningsalternativet BAS återfås inget belopp vid avbokning.  
 
 
Fryksdalsdansen 27-28-29 juli 2023    
www.fryksdalsdansen.se 
 
 
 

PS: Läs noga igenom medföljande avtal– din kopia.  
Vid incheckning kommer du att få signera ett 
likadant – vår kopia. 



 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
 
 
 
Mellan First Camp Sunne och stuggästen har följande avtal träffats angående stughyra under Fryksdalsdansen. 
 
Det är inte tillåtet att ha fler boende i stugan än det finns bäddar.   
Campingband fås vid incheckning och skall uppvisas för vakt vid ingång till campingen. Det är tillåtet att köpa upp till 4 
gästband á 300:-/st om man har gäster som ska besöka stugan men EJ övernatta. Personer utan band har inte behörighet att 
vistas på campingområdet. Det är endast den ansvarige för stugan som kan köpa gästband. 
  
Det ingår parkering för en bil i stughyran. Har gästen ytterligare en bil som får plats vid stugan, tillkommer en avgift 
på 100:-. Max antal bilar vid stugan är 2 st. Parkeringsmöjligheter finns utanför campingen. 
 
Om First Camp Sunne finner att stuggästen eller någon i dennes sällskap uppträtt störande eller på annat sätt betett sig 
olämpligt äger First Camp Sunnes personal rätt att omedelbart avhysa gästen och dennes sällskap. 
Vid vräkning klipps både campingbandet och entrébandet till festivalområdet. Erhållen och/eller köpt P-biljett 
återtas av First Camp Sunnes personal vid vräkning. Om gäst ej avlägsnar sig från plats på utsatt tid efter vräkning (senast 
12:00) kommer kvarvarande fordon att bogseras bort, och gästen måste betala en avgift för att få detta åter. Kostnad 
minst 2000:-. Det är inte tillåtet att boka en ny stuga eller campingplats för sällskapet som blivit vräkt. 
 
Åldersgräns 30 år för personen som står på bokningen och som checkar in. Personen ska bo i stugan från ankomst- 
till avresedag. Samme person är ansvarig för att ordningen följs i stugan. Legitimation ska uppvisas vid incheckning.  
 
Mellan kl. 23.00 och 08.00 ska det vara tyst på campingen = förbud mot att spela musik osv. 
Även dagtid är det förbjudet att spela hög musik så det stör andra gäster. 
 
Mellan kl. 23.00 och 07.00 är det förbud för bilkörning på campingen. Tänk på att bilkörning övrig tid ska ske varsamt. Vi 
ser helst att man går eller cyklar till servicebyggnaden.  Tomgångskörning max 3 minuter. 
 
First Camp Sunne frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom. 
 
Det är förbjudet att elda på campingen. Vid långvarig värme och torka kan även grillförbud råda. 
Rökning är absolut förbjudet i alla stugor. Det är tillåtet med husdjur i några av självhushållsstugorna mot en avgift. 
Det är inte tillåtet att sätta upp tält utanför stugorna. 
Sopor ska sorteras och slängas vid miljöstation på området.  
 
Utcheckning sker senast kl. 11.00. Gäst ska då ha städat stugan och lämnat den i ordnat skick. Invänta personal för 
besiktning av stugan innan utcheckning i receptionen. Om stugan ej godkänns av vår personal, betalas inte depositionen 
på 800:- tillbaka. Ev. skador på stugan eller dess interiör debiteras gästen vid utcheckning. 
 
I och med undertecknandet av detta avtal förbinder sig stuggästen och bilägaren att iaktta ovanstående villkor. 
Avtalet är upprättat i två exemplar och växlat mellan First Camp Sunne å ena sidan och stuggästen/bilägaren å den andra. 
 
 

 
 
 
 

Sunne den 17/11 2022 
 
 
……………………… 
Reine Flodin 
First Camp Sunne 

Hyrestid 27-30/7 2023                                       Stuga:  __________ 
      
 …………………………………………………..             
 Stuggästens underskrift     
 
 ………………………………………………….. 
 Namnförtydligande (textat) 
 
    …………………………………………………… 
    Bilägarens namn (om annan än ovanstående) 



 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Vi är glada att få ha dig som gäst i en av våra campingstugor på First Camp Sunne under 
Fryksdalsdansen!  Här nedan följer lite information som är bra för dig som gäst att känna till. 
 
 

Incheckning - Campingband 
Incheckning sker i receptionen från kl. 15.00. 
Vid incheckning tilldelas ni campingband som alla i stugan måste bära under hela perioden 
för att vara behörig på campingområdet. Har ni gäster som ska hälsa på men ej övernatta 
finns möjlighet att köpa gästband (max 4st per stuga). Med gästband kan man besöka 
stugan och campingområdet alla dagarna men ej övernatta.  Avgiften för gästband är 300:-
/st och det är endast den som står som ansvarig för stugan som kan köpa gästbanden i 
receptionen. Personer utan band har inte behörighet att vistas på campingområdet. 
OBS! Det är inte samma band som gäller på ordinarie campingområde som på 
Extracampingen.  
 
Du som har bokat stugan måste vara med vid incheckning och även bo i stugan från 
ankomstdag till avresedag, samt ha fyllt 30 år. Medtag legitimation vid incheckningen. 
 
Man får 2 st passerkort vid incheckning som används till bommen och till dörrarna i 
servicehuset. Det är gratis att använda duscharna i servicehuset. Korten ska återlämnas vid 
utcheckning. Vid förlust av kort är avgiften 50 kr per kort. 
 
Vi tar ut en stugdeposition på 500:- per stuga. Denna återfås vid utcheckning om stugan är 
lämnad i samma skick som vid ankomst. Ev. skador på stugan debiteras gästen vid 
utcheckning. 
 
Det ingår endast parkering för en bil per stuga. Har ni fler bilar som får plats vid er stuga, 
betalar ni 100:- för en P-biljett i receptionen. Max antal bilar vid stugan är 2 st. 
Parkeringsmöjligheter finns även utanför campingen. 
 

FLEX 
Om ni bokat med bokningsalternativet FLEX kan ni omboka/avboka fram till kl. 15:00 dagen innan 
ankomst. First Camp behåller då bokningsavgiften samt en administrativ avgift på 100 kr.  
Vid reseavbrott under påbörjad/pågående vistelse återbetalas inte något belopp. 
 
BAS  



 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

Om ni bokat med bokningsalternativet BAS 
återfås inget belopp vid avbokning.  
 
 
 

Fryksdalsdansen  27-28-29 juli 2023   
www.fryksdalsdansen.se 
 
 
 
 
 
 
Mellan First Camp Sunne och stuggästen har följande avtal träffats angående stughyra under Fryksdalsdansen. 
 
Det är inte tillåtet att ha fler boende i stugan än det finns bäddar.   
Campingband fås vid incheckning och skall uppvisas för vakt vid ingång till campingen. Det är tillåtet att köpa upp till 4 
gästband á 300:-/st om man har gäster som ska besöka stugan men EJ övernatta. Personer utan band har inte behörighet att 
vistas på campingområdet. Det är endast den ansvarige för stugan som kan köpa gästband. 
 
Det ingår parkering för en bil i stughyran. Har gästen ytterligare en bil som får plats vid stugan, tillkommer en avgift 
på 100:-. Max antal bilar vid stugan är 2 st. Parkeringsmöjligheter finns utanför campingen. 
 
Om First Camp Sunne finner att stuggästen eller någon i dennes sällskap uppträtt störande eller på annat sätt betett sig 
olämpligt äger First Camp Sunnes personal rätt att omedelbart avhysa gästen och dennes sällskap. 
Vid vräkning klipps både campingbandet och entrébandet till festivalområdet. Erhållen och/eller köpt P-biljett 
återtas av First Camp Sunnes personal vid vräkning. Om gäst ej avlägsnar sig från plats på utsatt tid efter vräkning (senast 
12:00) kommer kvarvarande fordon att bogseras bort, och gästen måste betala en avgift för att få detta åter. Kostnad 
minst 2000:-. Det är inte tillåtet att boka en ny stuga eller campingplats för sällskapet som blivit vräkt. 
 
Åldersgräns 30 år för personen som står på bokningen och som checkar in. Personen ska bo i stugan från ankomst- 
till avresedag. Samme person är ansvarig för att ordningen följs i stugan. Legitimation ska uppvisas vid incheckning.  
 
Mellan kl. 23.00 och 08.00 ska det vara tyst på campingen = förbud mot att spela musik osv. 
Även dagtid är det förbjudet att spela hög musik så det stör andra gäster. 
 
Mellan kl. 23.00 och 07.00 är det förbud för bilkörning på campingen. Tänk på att bilkörning övrig tid ska ske varsamt. Vi 
ser helst att man går eller cyklar till servicebyggnaden. Tomgångskörning max 3 minuter.  
 
First Camp Sunne frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom. 
 
Det är förbjudet att elda på campingen. Vid långvarig värme och torka kan även grillförbud råda. 
Rökning är absolut förbjudet i alla stugor. Det är tillåtet med husdjur i campingstugorna, mot avgift. 
Det är inte tillåtet att sätta upp tält utanför stugorna. 
Använd toaletter och duschar som finns anvisade på ditt campingområde.  
Sopor ska sorteras och slängas vid miljöstation på området.  
 
Utcheckning sker senast kl. 11.00. Gäst ska då ha städat stugan och lämnat den i ordnat skick. Invänta personal för 
besiktning av stugan innan utcheckning i receptionen. Om stugan ej godkänns av vår personal, betalas inte depositionen 
på 500:- tillbaka. Ev. skador på stugan eller dess interiör debiteras gästen vid utcheckning. 
 
I och med undertecknandet av detta avtal förbinder sig stuggästen och bilägaren att iaktta ovanstående villkor. 
Detta avtal är upprättat i två exemplar och växlat mellan First Camp Sunne å ena sidan och stuggästen/bilägaren å den andra. 
 

PS: Läs noga igenom medföljande avtal   – din kopia. 
Vid incheckning kommer du att få signera ett 
likadant – vår kopia. 



 
 
  

First Camp Sunne                                    Tel: 0565-167 70                 sunne@firstcamp.se     
Kolsnäsvägen 4                                     org. nr. 556618-9873                   
686 35 Sunne 

 

Sunne den 17/11 2022 
 
 
……………………… 
Reine Flodin 
First Camp Sunne 

Hyrestid 27-30/7 2023                                              Stuga:  __________ 
      
 …………………………………………………..             
 Stuggästens underskrift     
 
 ………………………………………………….. 
 Namnförtydligande (textat) 
 
    …………………………………………………… 
    Bilägarens namn (om annan än ovanstående) 
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