Fredrikstad, 08.03.20

Bevø Campings tilbud for påsken 2020.
I perioden f.o.m fredag før påske, den 3. april kl. 16.00, vil strømmen på området være påsatt.
Strømmen og vannsystemet, samt tømmestasjonen for toaletter og det ene gjestetoalettet, vil
være satt på og tilgjengelig, frem til 2. påskedag, mandag 13/4 kl. 18.00.
Som en kostnadsdekning for strømforbruket, betales en avgift på kr. 500,- inkl. mva.
Strømavgiften gjelder for hele perioden og deles ikke opp ytterligere, for færre dager.
Strøm må forhåndsbestilles på mail til info@bevo.no, inneholdende at man ønsker strøm, navn og
plassnummer.
På Bevø, må man ved ankomst kontakte Wenche Sørlie på plass nr. 115, på høyre side nedover i
Ronald Street. Der vil man kunne betale kontant eller til Bevøs Vipps nr: 563836 og forevise dette.
Etter dette, mottar man en kvittering og et merke som skal limes på den enkeltes strømkabel.
Det presiseres at det ikke er tillatt å være tilknyttet strømnettet, uten at slik merking på kabelen er
påsatt og det blir foretatt daglige kontroller. Blir det oppdaget at man har koblet seg på uten å ha
betalt, vil kabelen bli tatt ut og man vil få et kontrollgebyr på kr. 750,- og deretter en skriftlig
advarsel for brudd på plassens regelverk. Beløpet er satt høyere enn strømleien, slik at ingen skal
spekulere i dette, samt at man skal ha dekning for det som et slikt regelbrudd, medfører av
ekstraarbeid.
Gjestetoalettet vil være åpent og rengjort daglig.
Søppeltømming vil kun bli foretatt i forkant av perioden og tømt etter påske. Således skal det kun
kastes vanlig husholdningsavfall og det vises ellers til plassens regelverk, som også omtaler dette.
Leieavtalen med kommunen, tillater ikke bomåpning før sesongstart og man må derfor parkere på
utsiden.
Wenche Sørlie, telefon 91 84 51 14 vil disponere nøkkel, ved behov for ambulanse eller ved brann.
Egne strømaggregater, kan benyttes, så fremt dette ikke medfører støyplager for naboer. Ellers vises
det til at man fortsatt kun har 1.200 watt, til forbruk pr. plass og ikke må overbelaste nettet.
Plassens driftspersonell, vil normalt ikke være til stede, men kun komme innom for kontroller.
Således vil også resepsjonen være ubetjent.
Værforbehold. Hvis det skulle bli kuldegrader, kan dette skape problemer med vanntilførselen. Vi må
da evt. vurdere å stenge. Det vil i så tilfelle bli informert om dette på våre nettsider og Facebook.
Ellers vises det til plassens generelle regelverk og minner om at det skal være ro etter kl. 23.00.

Håper de som ønsker å være der i påsken, får fint vær og god stemning!

