En ny
STÄLLPLATS i
Lauker—Lappland
Riksväg 94 mellan Älvsbyn
och Arvidsjaur
Med utsikt över Laukersjön.

Sandvallen, östra delen av Laukersjön. (9 km) Vår fina
badplats med bord och eldplats.

Lauker Fiskevårdsförening säljer fiskekort till Laukersjön.
Kåtatjärn och Skvertjärn - en pärla i naturen inte långt
ifrån Lauker. Se; www.lauker.se/fiske
Antes Gård—Gårdsmuseum och Café

Välkommen till Lauker!

Servicehus
Lämna de gemensamma utrymmena
(oalett, dusch. Kök, och disk i
I samma skick som du själv vill
finna dem.
Nyckel till toalett och dusch
hänger synligt i servicehuset
Glöm inte att återställa nyckeln på samma ställe.

Du som har husvagn får gärna ställa bilen på parkeringen Byastugan
En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Vi förutsätter att
alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning.
Utcheckning
Om inte annat avtalats skall ställplatserna vara utrymd och städad före kl
12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster

Hjäp oss att hålla ställplatsen ren och skräpfri . Sopsortering gäller! Använd sophållarna sorteringskärl i Miljöhuset. Tänk på att inte slänga glödande grillkol aska eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl. Använd speciell asktunna finns utanför miljöhuset.
På Ställplats Lauker sopsorterar vi! Var vänlig följ anvisningarna.
Alla ekipage (husbil husvagn tält förtält ska vara uppställda på ställplatserna enl Statens räddningsverk allmänna råd och kommentarer om
brandskydd vid campinganläggningar.
Använd egen grill eller grill/eldplats som finns på området när du ska
elda/grilla.
Var varsam och töm grillen utanför miljöhuset i anvisad asktunna.
Hundägare ombeds att visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster.
Håll hunden kopplad, rasta den utanför området.
Vi önskar dig en trevlig vistelse hos oss!

Kärl för glas, metall och papper finns här. Aska töms i separat
utplacerad tunna utanför
Latrintömning
Latrintömning finns på baksidan servicehuset
Med fast gråvattentank hänvisas till speciella rastplater.

Lauker Lövvikens Byastugeförening
www.lauker.se
Ställplats Lauker

