Uppdaterad: 2012-11-01

Policy & regler
Bockaberg är en ALKOHOLFRI och DROGFRI friluftsanläggning där alla är välkomna
med dessa restriktioner.
Rökning är endast tillåten utomhus.
Förhållningsregler på Bockaberg
Här följer några förhållningsregler för att anläggningen skall kunna fungera för Er och
för efterföljande gästers trivsel.
§1
Ankomst- och avresetider endast efter bekräftad överenskommelse. Ingen får
komma in på anläggningen före bokad ankomsttid och ingen får vara kvar efter
bokad avresetid. Anläggningen är till endast för inbokade gäster.
§2
Nycklar samt övrig information överlämnas endast i receptionen till ansvarig
kontaktperson för gruppen vid ankomst. (Helst 15 minuter före gruppens ankomst).
Alla nycklar kvitteras ut och deposition på 1000 kr lämnas. Borttappade nycklar
debiteras.
§3
Hyrda hus låses och nycklar återlämnas i receptionen vid avresa.
§4
Städning sker efter utförlig städlista. Vår personal kommer att kontrollera städning,
checka av inventarielista, uppkomst av skador, etc. Ansvarig person för gruppen
ansvarar för att städningen är korrekt utförd, utan slarv, enligt städlistan.
Försummelse av städning debiteras med 300 kr per påbörjad timma.
§5
Hyresgästen står för eventuella skador och förluster som uppkommit under
hyresperioden.
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§6
Inget får tas ut från husen! (Bord, soffor m.m.)
§7
Fler antal personer, inkl. barn, än bäddar är EJ TILLÅTET! Regelbunden kontroll av
detta görs av Brandkåren.
§8
Sovsäck eller sänglinne måste tas med. Det är ej tillåtet att ligga direkt på madrassen.
Madrasser eller kuddar får ej tas ut ur husen.
§9
Husdjur tillåts ej. Varken inomhus eller utomhus.
§ 10
Tält och husvagn tillåts ej. Detsamma gäller för egna kanoter.
§ 11
Parkering endast på angivna platser. Undantag vid på- och avlastning.
§ 12
Bockaberg har en ALKOHOLFRI och DROGFRI miljö. Rökförbud råder inomhus.
Överträdelse av detta berättigar vaktmästaren att direkt avvisa berörda person (er).
Ingen återbetalning på hyran kan krävas.
§ 13
Sopor sorteras och slängs i våra sophus.
§ 14
Ljudanläggning med hög ljudvolym är inte tillåtet. Utvändigt vid hus 4 och hus 5 är
det inte tillåtet att användanågon form av kassettradio, skivspelare eller högtalare.
Detta på grund av ljudspridningen över sjön vilket kan störa grannar.
Tystnad efter kl 23.00.
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