
STÖTENS CAMPING 
VARMT VÄLKOMMEN I VINTER 

SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING 
Kontakta oss på 0280-75 000 eller info@stoten.se 

mailto:gok@stoten.se


Information och campingregler 
Innan ni åker till Stöten 
Vagnen skall ha godkänd besiktning under hela 
vistelsetiden på Stötens Camping.  Även 
gasolutrustningen och elanläggning skall vara 
fackmannamässigt genomgången och om möjligt 
godkänd av giltig besiktningsman. 

Det kan bli mycket kallt i Stöten och ett glapp i 
en kontakt som Ni inte märker av när det är 
varmt, kommer ofelbart att leda till problem när 
kylan slår till. 

Åker ni upp med en fabriksny vagn, bör ni 
absolut ha provbott den några gånger innan er 
ankomst till oss. Det är viktigt att ni har värmen 
på när ni åker, slocknar pannan under 
transporten och det är kallt ute, kan det leda till 
att vattnet fryser mm. 

När ni är framme vid er plats för första 
gången  
Ställ upp husvagnen enligt anvisning på er plats. 
Kom ihåg att hålla er innanför markeringarna. 
Använd gärna en ramp att köra upp vagnen på 
så att hjulen inte fastnar i marken. Du skall 
givetvis ha något mellanlägg mellan stödben och 
markytan. 

Har ni problem att få vagnen på plats, finns det 
säkert en eller flera hjälpsamma grannar som 
ställer upp. 

När ni fått vagnen på plats kan ni sätta på 
skyddskåpan på draget, placera en 
markeringskäpp framför och bind ihop allt med 
tejp. Markeringskäppen är till för att er vagn inte 
ska skadas vid snöröjning. 

Glöm inte att lossa handbromsen när ni kommit 
på plats! Alltför många har, när platsen skall 
lämnas på våren, fått tillbringa många timmar 
under vagnen med en hårtork eller dylikt i 
försök att tina upp fastfrusna bromsar. 

När ni lämnar kvar vagnen bör ni tänka på 
följande: 

Tappa ur allt vatten! Var noga med att 
varmvattenberedaren töms. Använd gärna en 
hink vid avtappningen (om ni har en 
Primuspanna) så att ni ser att ni tömt 10 liter 
ur varmvattenberedaren. Blås i något tappställe 
om ni inte får ut vattnet. 

Om vagnen ha fjärrkoppling, slå på den, annars 
laddas batteriet ur. 

Stäng alla gasolkranar i husvagnen istället för 
huvudkranen på gasoltuben. Då kan ni enkelt få 
igång pannan nästa gång ni kommer upp utan 
att behöva skotta fram gasolkofferten för att 
komma åt kranen på gasoltuben. 

Ta in fotpallen och andra lösa föremål, annars 
är det lätt att de försvinner vid snöröjningen. 

Förvara era skidor och övrig utrustning i 
vagnen och inte i tältet. Tänk på stöldrisken! 

Om ni har fast vattendunk för dricksvattnet 
skall bottenpluggen sättas tillbaka efter 
avtappningen, annars kan ni få svårt att få tätt 
nästa gång ni kommer upp. 

Förtält/Vintertält 
Tänker ni sätta upp förtält ska ni ta med er en 
eller flera kraftiga stöttor av förslagsvis trä 
(75mmx75mm). 

Stöttorna använder ni mellan golv och tak. Ett 
annat alternativ är att ni köper tältförstärkare 
hos er husvagnshandlare. Tältstorleken får inte 
vara större än 2.50 m brett och inte längre än 
1.50 m. 

Fast spiketält 
Fast byggnad får inte vara större än 2.50 m 
bred och max 15 kvm. Spiketältet får inte 
överstiga mer än 0,3 m över husvagnen. 



Om ni skall sätta upp vintertält permanent 
ska ni bl.a. tänka på: 
Snöröjningen försvåras avsevärt. I vissa fall är 
det omöjligt att få bort snö med maskin. 
Detta innebär att ni får vara beredda att 
själva skotta framför tältet. 

Golv, lastpallar etc. får inte gå utanför kanten 
på förtältet, då kan det skadas. Lösa stenar 
får inte användas, det är bättre att använda 
brädor och spik. Det går även att använda 
grus som man lägger på tältkappan. 

Hörnen på tältet ska märkas ut med pinnar, 
väl synliga för snöröjning. Pinnarna bör vara 
ca 1-1,5 m höga. 

Varje år rasar vintertält ihop när det kommit 
några decimeter blötsnö som gör att det bli 
tungt på taket. 

Erfarenheten säger att det knappast finns 
något vintertält som klarar sig utan 
regelbunden tillsyn. Ni måste stötta 
tältställningen på ett eller flera ställen annars 
är risken stor att tältet rasar av snötyngden. 

El 
Det finns en elmätare vid varje plats vilket    
betyder att ni kommer faktureras för er 
faktiska elförbrukning under säsongen. 

Laddstolpar 
Det finns laddstolpar i anslutning till 
servicehuset. Information om hur dessa 
används lämnas ut i samband med 
incheckning. 

Internet 
Det finns gratis trådlös internetanslutning på 
hela campingområdet inklusive i 
servicehuset.

Elkabel 
Pga rådande bestämmelser och den starka 
ultravioletta strålningen i fjällvärden måste ni ha 
med er godkänd kabel. Kabeln ska ha 
beteckningen A07BB eller H07RN–F eller 
likvärdig kabel av följande utförande 

Minimiarial 2,5 mm2 
Skyddsledare grön/gul 
Neutralledare ljusblå 
Tag med kabel på 25 m. 

Till varje plats finns ett numrerat eluttag. Detta 
är säkrat med 16 amp automatsäkring. Max 
uttag är 3 600W. Alla Platser har 
europakoppling.För att inte elkabeln ska frysa 
fast i marken (den blir varm vid elanvändning), 
så hängs den i en bärlina bakom vagnen, tag med 
ett 15-tal bärkrokar av plast för ändamålet. 

Förvara inte kabeln upprullad på kabelvindan, 
risk finns att kabeln ”smälter” och kortslutning 
sker. 

Gasol 
Givetvis skall ni ha tillräckligt med gasol som 
räcker till transport och under er första vistelse. 
Det är bra att ha med sig 2 st tuber, av någon 
anledning tar gasen alltid slut när det är mycket 
kallt och mitt i natten. Närmaste stället att köpa 
gasol är på ICA Rörbäcksnäs (20km) tel: 
0280-800 07, eller Cirkle K Lindvallen (30 km). 
Gasolen som säljs där är anpassad till extrem 
kyla. Tänk på att det är klokt att låta en fackman 
gå igenom hela gasolanläggningen inför vintern. 

Skydd för husvagnsdraget 
Tag med er skyddskåpan för draget alternativt 
kan ni använda en soppåse (modell större). Till 
detta behövs tejp så att skyddet inte kan blåsa 
bort. 

Tejp 
Tejpen använder ni när ni fäster käppen framför 
husvagnsdraget. Ni kan även använda den när ni 
sätter upp elkabeln.



Servicehuset 
Servicehuset är öppet dygnet runt men är 
endast tillgängligt med kod. Koden till 
servicehuset lämnas ut vid incheckning. I 
servicehuset finns kök, samlingsrum, dusch, 
bastu, toalett, tvättstuga. Tömning av latrin sker 
också i servicehuset. 

Avlopp för vatten 
Avlopp finns ca 2 m bakom husvagnen och är 
50 mm i diameter. 

Avlopp för toalett 
Töms på anvisad plats i servicehuset. OBS! Allt 
avloppsvatten ska omhändertas. Inga fasta 
avloppsrör/ rännor får ordnas. 

Toaletter 
Toaletter samt en handikappstoalett med 
dusch finns i servicebyggnaden. 

Duschar 
Herr- & damduschar finns i servicebyggnaden. 

Bastu 
Herr- & dambastu finns i servicehuset. Notera 
att bastun endast är igång under vintersäsong, 
inte under hösten. 

Dricksvatten 
Finns i servicebyggnaden. 

Disk 
Centrala diskmöjligheter finns i 
servicebyggnaden. 

Torkrum för våta kläder 
I servicebyggnaden finns tvättstuga med 
torkskåp. Märk plaggen som hängs in, det 
underlättar när ni skall hämta dem. 

Förtält, mattor, renhudar etc får inte torkas i 
torkskåpen. OBS! Torra kläder skall 
avhämtas. Detta är inget förråd utan endast 
till för torkning. 

TV/Parabol 
Det finns kabel-TV att ansluta till varje 
husvagnsplats. Parabolantenn får enbart sättas 
upp med avsedda husvagnsfästen. 

Sopkvast 
Det kan vara bra att ha när ni ska borsta av taket 
på husvagnen när snödjupet blir stort. Ta gärna en 
kvast med långt skaft och inte alltför hård borste. 

Snöskottning 
Skottning på campingen sker endast på bilvägen 
parkering. Det skottas inte framför förtältet. 

Snöskyffel 
Tag med en rejäl snöskyffel, den kommer till stor 
användning. Märk gärna handtaget med ditt 
platsnummer. 

Ficklampa 
Tag med en kraftig ficklampa som läggs i vagnen. 
Den kan vara bra att ha i mörka utrymmen eller 
vid strömavbrott. 

Rökning 
Rökning är inte tillåten i några byggnader eller 
utanför entréer. 

Brandsläckare 
Finns i servicebyggnaden samt på olika, väl 
markerade platser runt om på campingen. 

Fyrverkerier 
Det är absolut förbjudet att skjuta av 
fyrverkeripjäser inom området. 

Överträdelse kan medföra att ni måste lämna 
Stöten. 

Hundar 
Inga lösa hundar på området! Rastning sker utanför 
campingen. 

Fel på husvagnen 
Tag kontakt med Pecuna i Lindvallen på tel: 
0280-37 000 

Receptionen 
Öppettider finns anslagna vid Servicehuset. Tel 
0280-75000. 

Informationsmaterial
Om skidspår, affärer, läkare och övriga utbud finns 
i receptionen att hämta eller på vår hemsida 
www.stoten.se. 



Snöskotrar 
Skoteråkning eller annan terrängfordonsåkning 
är förbjuden inom campingområdet. Förvaring 
av skotrar får inte ske inom campingområdet 
utan dessa hänvisas till den gemensamma 
uppställningsplatsen. Från uppställningsplatsen 
finns det en transportled till befintlig skoterled. 
Stöten tar inget ansvar för skotern. Respekteras 
inte skoterförbudet inom området kan det leda 
till att du får lämna campingen. 

Resan till Stöten 
Kontrollera vid raster och uppehåll att pannan 
fungerar om det är kallt. Ni kan också känna till 
att om ni åker med släckt panna i yrsnö, så 
bildas ofta baksug i skorstenen. Detta gör att 
pannan är nästan omöjlig att tända när ni 
kommer fram. 

När ni kommer till Sälen, och ser att körbanan 
är täckt med snö eller is bör ni stanna innan 
backen upp mot fjället. 

Beakta då följande… 

Stanna nere i Sälens by om ni är osäkra på 
väglaget, och försök ta reda på om vägen är 
farbar för husvagnsekipage. Antingen kopplar ni 
av husvagnen och provkör backen med bilen 
eller ringer ni Cirkle K, tel: 0280-26065, som 
ligger vid Lindvallen och hör efter om väglaget 
är farbart med husvagn. 

Om det är halt, beställ bärgare på en gång så 
slipper ni uppleva det obehagliga att fastna i 
backen och hasa iväg okontrollerat. Självrisken 
på plåtskador är betydligt dyrare än självrisken 
på en bärgning. Personalen på Cirkle K har stor 
erfarenhet av bogsering av husvagnsekipage 
uppför fjället. Trots väldubbade däck kan ni få 
problem under transporten eller vid 
uppställning av er husvagn. Helst skall ni inte ge 
er iväg utan endera av dessa hjälpmedel liggande 
i bakluckan. 

Bilkörning inom området 
Onödig bilkörning inom området är ej tillåtet, 
det gäller exempelvis vid toatömning, 
vattenhämtning, gasolhämtning etc. En anledning 
till att det ej är tillåtet med bilkörning är 
omtanken om våra barn som trivs med 
pulkaåkning från snöhögarna mellan vagnarna. 

Nattro råder kl. 23.00 – 07.00. Ingen inpassering 
efter kl. 23.00. 

Kommer ni efter kl. 23.00 är det inte tillåtet att 
kör in på området utan parkera vid anvisade 
platser. Tänk på era grannar så ni inte har 
stereon på för högt, slå inte i dörrar och prata 
med små bokstäver. 

Tomgångskörning 
Är inte tillåten inom området, gäller både bil 
och skoter. 

Uppställarhelg 
Uppställning sker oftast under två helger i slutet 
av september och början av oktober. 
Information om detta skickas ut i god tid. 

Säsongsskipass 
Om ni önskar köpa fler säsongspass än de två 
som ingår i bokningen av campingplatsen, 
erbjuder vi säsongscampare att köpa 
säsongspass med 20% rabatt. Gäller endast 
säsongsplatser. 

Om regler ej följs 
Dessa ordningsregler och föreskrifter är för 
allas trevnad och säkerhet. Om dessa inte 
efterlevs kan det medföra att man får lämna sin 
plats med omedelbar verkan. 



KOMMUNALT BESLUT 
Malung-Sälens kommun har 2014 fattat ett principbeslut som gäller så kallade spiketält inom de campingplatser som finns 
inom kommunen. Beslutet innebär att ett spiketält får vara max 15m2 och endast obetydligt högre än den husvagn som 

spiketältet är anslutet till. För att skyddsavståndet på fyra meter till närmaste ekipage skall kunna användas så måste 
spiketältet uppföras i lägst brandteknisk klass EI 30 (detta gäller vägg mot annat ekipage samt fönsterrutor). Innan ett 

spiketält ställs upp på campingplatsen skall det ”brandbesiktas” av ansvarig på campingplatsen. 

Spiketält EI 30. 

För att ett spiketält ska kunna klassas som brandteknisk klass EI 30 kan man välja ett antal sätt att bygga. Här följer de vanli- 
gaste sätten att bygga en vägg i brandteknisk klass EI 30. 

Fönsterarean får ej överstiga 2m2 i någon av väggarna om inte glaset är brandklassat. 
Brandteknisk klass EW 30 eller EI 30 

De flesta fabriksbyggda och en hel del av de egentillverkade spiketälten håller lägst brandteknisk klass EI 30 och kan utan 
att risken för brandspridning mellan ekipagen ställas upp med skyddsavståndet 4 meter till nästa ekipage. Råder det tvek- 
samheter vid besiktning av brandteknisk klass kan ansvarig för campingplatsen vända sig till kommunens räddningstjänst för 
rådgivning. 

Brandmotstånd i vanliga byggmaterial 
Beklädnad Brandmotstånd 

10 mm spånskiva 10 minuter 
13 mm gipsskiva 15 minuter 
16 mm spånskiva 15 minuter 
25 mm spåntat trä 15 minuter 
30 mm spontat trä 20 minuter 
22 mm spånskiva 20 minuter 
Fasadplåt > 25 minuter



Mått och avstånd
Max mått för din vagn är 
10 x 2,6 m 

AVSTÅND 4 meter 

SPIKETÄLT 
max 10m2 

Brandklass 
EL30 

AVSTÅND 4 meter 

SPIKETÄLT TAK 
Brandklass A2-s1, d0 ( TAKPLÅT) 

MAX HÖJD 
Maxhöjd för spiketält är 
husvagnens höjd + 0,3 m.

AVSTÅND 2 meter
mellan husvagn och vajer
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