
 

Ställplatsregler Westerqwarn 

Allmänna regler 

Det skall råda god ton mellan alla gäster och man skall respektera 

personalens anvisningar. 

Ställplatsen tillåter EJ husvagnar eller tält, markiser till din husbil är 

tillåten.  

Var försiktig på gräset om det varit eller är dåligt väder, gå ur bilen 

och känn efter innan du kör upp.  

Skulle du mot all förmodan köra fast finns det antislirmattor att låna i 

lilla röda ”kiosken” mitt på gräset.  

Tider för in & utcheckning är kl 14 

Kostnad 170 kr/natt utan el  & 220 kr/natt med el.  

Om man ENDAST vill fylla dricksvatten, tömma gråvatten & 

svartvatten eller tömma sopor. Detta kostar 50 kr och swishas direkt 

vid ankomst.  

Brandsäkerhet 

Det skall alltid vara MINST 4 meter mellan varje husbil, sidor såväl 

framåt som bakåt. Det är Du som förare till din husbil som skall se till 

att detta efterföljs, ha därför god kontakt med dina nya grannar när 

du kommer till vår ställplats.  

Vid grillning skall grillen ha ben så att den inte står direkt på marken 

pga brandrisken. Askan kan tyvärr ej deponeras hos oss.  

Elsäkerhet 

Alla uttag är försedda med egen 10A-säkring, detta betyder max 2,3 

kW i uttaget. 

Vi tillåter INGA GRENUTTAG eller EGNA KOPPLINGAR för att göra om 

ett uttag till fler än en (1 st) husbil. En husbil = ett uttag. 



 

Elskåp och proppskåp, förutom din egen 10A säkring (dvärgbrytare), 

får enbart personal från Westerqwarn öppna. 

Din plats 

På Westerqwarn tror vi på en mix av bokade, uppstyrda platser och 

fritt. Därför har vi både bokningsbara & ej bokningsbara platser och 

ytor. Detta ser du på vår bokningssida betala.westerqwarn.se   

Övriga information 

Mellan kl 22-08 skall det vara lugnt & tyst på området.  

Hundar får inte vara lösa på området. 

Hjärtstartare finns på plats i vedugnspizzerian, se aktuella öppettider 

på vår hemsida.  

Servicehuset 

Påfyllning av dricksvatten kan du göra vid servicehuset och vid de 2 

extra stationerna ute på gräset.  

Fordon får ej tvättas på plats.  

Sopsortering finns bredvid servicehuset. Ta gärna en brunpåse i köket 

för att sortera ditt matavfall och lägg i bruna tunnan.  

Tömning av grå & svartvatten finns vid servicehuset. 

I servicehuset finns det tvätt & torkmaskin, ett kök, toaletter & dusch 

samt tömning av svartvatten ur mobiltank 

I området  

Kan du ta den s k Brukslinjen till antingen Strömsholm eller upp till 

Hallstahammar, det är en gratisbuss. In och googla på ”Brukslinjen 

Hallstahammar” så hittar du dess tidtabell.  

Närmsta affär är Hemköp i Kolbäck.  

Det finns fina naturområden i krokarna passa gärna på att ta en tur.  


