
Välkommen till Trysil! 

Vi hoppas att du får en trevlig vistelse i Trysil! 

Platsen står till ditt förfogande från kl. 16 på ankomstdagen fram till kl. 16 på 

avresedagen. Maximal belastning per eluttag är 3 600 W. Vid överbelastning 

utlöses säkringen. 

Tänk på att nyckelkorten ska användas vid användning av duschar och torkrum. 

Observera att vi inte ansvarar för personliga tillhörigheter som förvaras i 

torkrummet. 

TV, digital signal. 

Det finns tvättmaskin och torktumlare i sanitetsbyggnaden längst ned. Användning 

av dessa kostar 20 kr per gång. 

Vid förfrågningar utanför våra öppettider ber vi dig använda 

telefonnummer +47 957 05 671. 

Brandskyddsinstruktioner 

Vi hoppas att du tar dig tid att sätta dig in i dessa 

och på så sätt bidrar till en trygg och 

trivsam husvagnsplats i Trysilfjellet. 

 På grund av spridningsrisk vid brand får ingen del av campingenheten (husvagn, 
tält etc.) placeras närmare en granne än 4 meter.

 Bilar utan nattlig uppställningsplats kan parkeras i denna frizon.

 Vid brand ska alla som kan påverkas omedelbart underrättas, brandförsvar ska 
tillkallas och släckning ska genomföras med tillgänglig utrustning.

 Räddning av utrustning i riskzonen sker genom flytt av bilar, husvagnar, 
nedtagning av tomma tält m.m.

 Pulversläckare är placerad på ytterväggen i sanitetsbyggnaden. Den hänger på den 
norra väggen, mot huvudvägen. Dessutom finns pulversläckare på några av 
lyktstolparna i området.

 Campingplatsens namn och adress är:



 
 

 

 

Trysilfjell caravanplass – Trysil turistsenter 

 Lägereld får aldrig tändas utan särskilt tillstånd från campingplatsens vaktmästare  

(mobil 900 13 230). 

 

 Matlagning med öppen eld, t ex grillning, ska ske utomhus. Öppna lågor får aldrig 

komma närmare oskyddat material än 60 cm. 

 

 Vid propanläckor som inte kan lokaliseras och stängas av omedelbart ska 

vaktmästaren meddelas omgående (mobil 900 13 230). 

 

 Alla öppna lågor, inklusive rökningstillbehör, måste omedelbart släckas för att 

undvika att gasen antänds. 

 

 Brandfarligt och brännbart avfall såsom tomma tändvätskebehållare, grillkol, 

papper och liknande ska läggas i järnbehållarna på sanitetsanläggningarna. 

 

 Vi uppmanar alla att visa hänsyn och försiktighet vid förvaring och användning av 

grilltändvätska, propangas, etc. 

 

Vi önskar dig en riktigt fin ledighet och en trevlig vistelse i Trysil! 

Vänliga hälsningar 

SkiStar 
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