
Till våra gäster

Här nedan finns gårdens allmänna utrymmen redovisade, samt några
anvisningar som vi ber er respektera. 

Bekvämligheter
Kök, duschar och toaletter finns i det röda servicehuset centralt på gården, där 
ni även kan hämta vatten. Bastu kan bokas mot avgift. Tvättstuga med  
tvättmaskin, tumlare och torkskåp finns på baksidan av samma byggnad. Om ni 
önskar skottning eller påslag av ström måste ni höra av er senast kl 18,00 dagen före 
ankomst.

Husvagnstoan
Den ska Ni tömma i den mittersta toaletten i servicehuset där det finns särskild 
spolslang som kan användas vid behov. Tack för att Ni kan sköta detta utan spill och 
söl trots att tömningsplatsen inte är helt ändamålsenlig.

Ledlicens
Enligt en överenskommelse från vintern 2011/12 så betalar vi skoterklubben för varje
husvagnsplats och stuga för det arbete som de lägger ner till snöskoteråkandets 
fromma. För varje säsongs-husvagnsplats så finns ett skoterledsmärke som ingår i 
hyran och skall fästas på skoterns högra sida. (hämtas ut i receptionen)
För de som har fler skotrar än en till husvagnsplatsen finns extramärken att köpa i 
receptionen och de kostar då bara som en veckolicens per extra skoter för hela 
säsongen. Vi uppmanar alla att ordna detta vid säsongens början.

Snöskoterkörning
Är egentligen helt förbjuden inom Vuoggatjålmes område. Men för att underlätta för 
er tillåter vi att man får köra (max 20 km/tim) fram till husvagnsparkeringens närhet. 
Har ni gäster utifrån så skall de lämna sina skotrar utanför området under besöket. Se 
även Allmän skoterinformation.

Brandinformation 
Brandsläckare finns i servicehuset och i nära anslutning till både stugor och 
husvagnsplatser. Förvissa er redan vid ankomsten om var de finns så att ni hittar dem 
snabbt vid eventuellt behov. Det är inte tillåtet att förvara bränsle (bensin) i 
förgården, ej heller under/i husvagnen.



Husvagnsplatsen som Ni hyr
skall ge möjlighet att ställa upp husvagnen + tält eller rimlig förgård samt ha ett 
avstånd till närmsta granne med 4 m. Det utrymmet får dock användas för parkering 
av bil. Många av platserna är individuellt anpassade för att göra avståndet möjligt, så 
om ni planerar att byta husvagn eller förgård måste ni därför rådgöra med oss före för
att säkerställa att allt får plats.
Oanvända släpvagnar måste vi be er ta hem då det blir allt svårare med 
parkeringsutrymmen. Här är det också viktigt att ej hjulburna redskap (skoter, kälke, 
pulka) parkeras utanför område som kan skottas med traktor och dessutom så långt ut
att snöklumpar från snötippar inte kan skada dessa.
Vi tillåter max 7 personer samtidigt (barn 3-12 år räknas som halv person) per 
husvagnsplats.
Varje husvagnsplats skall ha tillgång till jordat enfas eluttag 220 v 10 amp.

Tider
Säsongsplatsen disponeras under perioden 1 jan-15 maj. De som så önskar kan ställa 
upp vagnen i förväg mot en tilläggsavgift, dock tidigast 1 oktober med hänsyn till 
annan verksamhet.

Förgårdar
Vi har begränsningar på förgårdarna, dels med hänsyn till myndigheternas krav men 
även med hänsyn till befintligt utrymme samt möjlighet att hantera. I fortsättningen 
kommer förgårdsstorlek att begränsas till max 4 x 2,5 m + takutskjut max 0,2 m / 
sida. Förgården skall även vara så konstruerad att den med förlängningsgafflar kan 
lyftas från alla sidor. Notera att platserna kan variera i storlek, en del platser har 
mindre yta än ovannämnda mått. Innan ni bestämmer er för att byta till större förgård 
hör av er till oss för att förvissa er om att platsen räcker till.

Förgårdsförvaring:
Om inte annat överenskommits gäller följande;
Se till att förgården pallats upp på tre punkter så att det finns minst 20 cm fritt 
utrymme för att kunna komma under med pallgafflarna. Inget löst i övrigt.
Demontera parabolantenner om de är monterade så att de kräver extra utrymme.
Skruva inte upp diverse grejor utanpå / runt förgården utan ställ det inuti. 

Fyrverkeripjäser / Eld
All användning av fyrverkeri, smällare eller varmluftsballonger med eld eller 
tändande av egna brasor inom vårt område är förbjudet utan särskilt tillstånd. 
Om ni vill använda utegrill nära husvagnen, notera att det inte är tillåtet att använda 
ved utan endast briketter/kol på grund av brandrisken.
Vid nyår eller andra högtider där fyrverkerier används anordnar vi ibland 
uppskjutningsplatser som kan användas av flera, hör av er till oss för mer 
information.



Ombokning
Självklart hoppas vi att Ni trivs här och vill återkomma till nästa år, i så fall är det 
enklast med ombokning vid avresan. En beställningsavgift (en del av totala hyran för 
platsen) tas då ut. Eventuell avbeställning av bokad säsongplats för husvagn måste 
ske senast oktober. Det är för att platsen skall kunna erbjudas andra på vår kölista.

Synpunkter och idéer
Förslag på förändringar och förbättringar tar vi gärna emot antingen på vår mail 
info@vuoggatjalme.se eller på telefon 0961-10715. Om något inte fungerar eller 
upplevs störande går det bra att ringa Frans Helamb på 070-6570715 eller maila på 
frans.helamb@gmail.com

Livsmedel, bensin m.m. 
Servicebutik och verkstad finns vid Camp Polcirkeln, 4 km härifrån mot Arjeplog. De
säljer även bensin dygnet runt (kontokort-automat).

Hundägare
Håll uppsikt över Er hund och låt inte den göra ifrån sig nära stugor eller husvagnar 
där barn kanske sedan leker och tumlar om på marken. Rasta hunden längs vägen 
eller på sjön vintertid. Behöver Ni hundpåsar så finns extra plastpåsar i receptionen).
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Sopor 

Soporna skall sorteras efter våra anvisningar för att få lämnas här. 
Om ni inte klarar det så ta då med dem hem. Observera att grovsopor inte får 
lämnas (se nedan). Hela sopsäckar får inte heller lämnas då det tyvärr visat sig 
att dessa nästan alltid är dåligt sorterade. 

Enklast blir det om alla i sällskapet tar del av nedanstående i början av vistelsen och 
redan från start separerar soporna rätt.
Soporna lämnas vid gårdsinfarten (mittemot receptionen / restaurangen), där det i den
nätförsedda sopkuren finns kärl för kompost, papper, metallburkar, petflaskor, 
batterier och glödlampor. Utanför kuren finns behållare för hushållssopor (endast 
brännbart), färgat och ofärgat glas samt metall.
Servicehuset: Ni som använder servicehuset (kök, wc, bastu); ta med era sopor och 
tomburkar till den egna husvagnen alternativt direkt till sopburen.  
Kompost: Förse kompostkärlet med en påse så underlättas rengöringen. Töm sedan 
komposten i avsett kärl men inte påsen (inte ens kompostpåse), vilken läggs i 
hushållssoporna utanför.
Glas: Sorteras som färgat eller ofärgat, plåtlock tas av och placeras bland 
metallförpackningar.
Papper: Tidningar, pappförpackningar och kartonger. Observera att förpackningar 
ska vikas ihop och kartonger lossas i sina limningar innan de läggs ihop. 
Om Ni skall elda en brasa är det ingen dum ide att ta med kartong eller annat 
brännbart som inte lämnar några rester och elda upp detta samtidigt så kanske det 
dessutom är lättare att få fyr på brasan.
Metallförpackningar: Konservburkar, öl- och läskburkar. Observera att dessa ska 
vara väl tömda.
Metall: Småsaker som tomhylsor, drag, fiskerullar, plåttallrikar, bestick o dyl.
Petflaskor: Se till att flaskorna är väl tömda. 
Batterier / glödlampor: Behållare för detta finns i takhöjd i den nätförsedda 
sopkuren.
Övrigt: Inga grovsopor får lämnas här. Vi har tyvärr inte någon möjlighet att ta 
emot allt övrigt (grovsopor) som årets hundratals besökare vill kassera. Därför måste 
Ni själva frakta tillbaka detta till återvinningen i Er hemkommun eller Arjeplog om 
Ni passerar där under öppettid vardagar. Några exempel på sådana grovsopor:  
Campingbord, engångsgrillar, stolar, sängar, tv-apparater, antenner, grytor, 
stekpannor, grillar, kaminer, bränsledunkar, däck, gummibåtar, skoter- och 
motordelar, ryggsäckar, radioapparater.



Allmän skoterinformation

För att åstadkomma en bra ordning och lugn miljö är det några saker vi ber er att 
hjälpa till med.

Skoterregler för husvagnsgästerna
Grundregeln är att all skoterkörning inom Vuoggatjålmes område är förbjuden utom 
vid lossning eller lastning. Tills vidare gäller följande regler speciellt föra säsongs-
husvagnsgäster. För att detta skall fungera är det viktigt att Ni är noga med att 
informera såväl tillfälliga besökare som övriga familjemedlemmar som lånar vagnen.

 Ni får köra skoter kortaste vägen mellan sjön och respektive husvagn med max
20 km/tim.

 Parkering skall ske så att skotern ej tar plats som används för hjulburna fordon 
eller snöröjning. För helikopterplattan ställs skotrarna på myren alldeles öster 
om husvagnarna.

 Skotern skall framföras med låg fart, kortaste vägen och med minsta möjliga 
buller inom området. Den som skall köra sena kvällar eller tidiga mornar 
ombeds parkera nere vid sjön av hänsyn till grannarna.

Skoterklubben: Polcirkelns skoterklubb har de senaste åren lagt ned ett enormt 
arbete på att förbättra lederna i området. Stöd klubben genom att lösa ledlicens, vilket
kan ordnas i receptionen. Hjälp gärna till med att dra någon av de sladdar (av 
armeringsmattor) som finns och sladda några ledkilometer.

Extra skoter: Hos oss kan ni även hyra skoter, aktuella priser ges i receptionen.

Med önskan om en fin fjällupplevelse,
Värdfolket i Vuoggatjålme.


	Till våra gäster
	Synpunkter och idéer
	Förslag på förändringar och förbättringar tar vi gärna emot antingen på vår mail info@vuoggatjalme.se eller på telefon 0961-10715. Om något inte fungerar eller upplevs störande går det bra att ringa Frans Helamb på 070-6570715 eller maila på frans.helamb@gmail.com

