
                Uppdaterad 2022 

Caravanarens välkomstpaket  
 

    SF-Caravan Väst-Nyland r.f.                     

     www.sfcvastnyland.fi 

          
Caravanarens informationspaket 
 

Välkommen till vår förening SF Caravan Väst-Nyland. Du har nyligen gjort en viktig 

investering. Du är ett resefordons lyckliga användare. För de flesta betyder det början till en 

helt ny livsstil… och informationsbehovet är stort. 

SF Caravan Väst-Nyland är den enda helt svenskspråkiga caravanföreningen i Finland. 

Föreningens hemort är Karis/Raseborg. Verksamhetsområdet består av Raseborg, Ingå, 

Sjundeå och Kyrkslätt. Föreningen har medlemmar även utanför dessa områden. Föreningen 

är grundat 6. juni 1971.                                                                                                        

Föreningens medlemmar har sedan 1979 på vårmötet valt den caravan -familjen som ett år i 

gången får bära årets Väst - Nyland caravanare.                                                             

Föreningens stadgar och stadgar för vandringspriset   ”årets caravanare” finns i slutet av 

denna text.  Samt eget (med 12 föreningar) cirkulär Kuutoset + fyra (4) gånger i året, samt 

sociala medier, kan du följa aktuella händelsen i vår förening. Där finner du också 

kontaktuppgiften till föreningens funktionärer. Materialförsäljaren kan du träffa på egna 

träffar, där kan du handa både förbundets material samt föreningens flaggor  mm. 

Vi önskar dig och din familj välkommen i vårt sällskap, hoppas att ni trivs i vår 

riksomfattande familj. Med detta informationspaket stävar vi till att ge dig en 

sammanfattning av de uppgifter som kan vara till hjälp i framtiden.   

 

Vad är SF-Caravan?                                           
SF- Caravan ry är husbilisternas och vagnsfamiljernas egen intresseorganisation vars 

sekretariat finns i Tavastehus. Vi caravanare är personmedlemmar i den lokala föreningar av 

vilka förbundet bildas.Ditt medlemskap är viktig. Vi bildar tillsammans en stark 

intresseorganisation, för caravanarnas bästa. 

SFC – Markkinointi Oy är ett av förbundet ägt bolag, vilket marknadsför och bekostar olika 

publikationer t.ex. Caravantidningen, samt saluför medlemsartiklar (dräkter, skjortor, pins 

mm.) 
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Medlemskort 
Ditt medlemskort är personligt. Medelsavgiften består av andelar till föreningen och 

förbundet. Då medlemsavgiften är betald erhåller du Caravan tidningen 6 gånger i året, 

områdesguiden (alueopas) samt vinterområdesguiden (talvialueopas). Samt tidning 

Kuutoset + som är vårt eget cirkulär med tålv andra i näråmråden  Där du finner de aktuella 

händelserna. Likaså kontaktuppgifterna till förenings funktionärer .Vid uppvisning av 

medlemskort erhåller du rabatt vid camping på medlemsförmånsområden samt rätt att 

använda SFC:s områden. Rabatten erhålles även från olika samarbetspartner. 

 

FORDONET 

Bekanta dig med resefordonet 
Ifall du vill bekanta dig med resefordonet närmare har försäljaren mycket grundliga 

broschyrer och handböcker för husbilar och vagnar. Begär personlig undervisning angående 

olika apparaters användning av försäljaren, så att du blir bekant med dessa redan från 

början. 

Alla till säkerheten hörande saker viktiga och händelser som känns mindre betydande kan 

förstöra din första resa, ifall du inte är grundligt insatt i fordonet. Viktiga råd fås även av 

andra som har fordon av samma märke, ifall man bara modigt går fram och frågar. Till 

caravanarandan hör att råd och hjälp alltid kan begäras av andra caravanare.  

 

Lasta vagnen rätt 

 
Lär dig granska viktiga saker. Till dem måste höra åtminstone följande regler: 

• Tunga varor nere nära vagnens axel. 

• Kontrollera ringarnas rätta lufttryck, även bilens. 

• Lyft vagnens stödben. 

• Lyft och lås noshjulet och frigör parkeringsbromsen. 

• Kontrollera att vagnens bomvikt följer tillverkarens föreskrifter 

• Pröva Dig fram till rätt bomvikt 

• Flytting av tunga kassar och tältpåsar gör justeringen lätt 

• Kontrollera på jämnt vågrätt underlag fordonskombinationens vågrätthet.   

Innan du sätter dig i rörelse 

• Stäng fönster och takluckor ordentlig. 

• Öppen lucka kan under körning lossna. 

• Stäng och lås skåpens dörrar och lådor. 

• Vid öppning töms skåpens innehåll på golvet. 

• TV – antennen ned 

• Lyft in trappsteget 
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• Lås vagnsdörren. 

• Montera speglarna på bilen och justera dem i rätt ställning 

• Kontrollera kombinationens ljus och riktningsvisarnas funktion. 

• Pröva kombinationens bromsar. 

• Granska att körkort, registerutdrag och medlemskort finns med. 

 

. 

 

 

 

 
 

TESER 

Grilla aldrig i förtältet. 

Använd aldrig gasspisen för uppvärmning av vagnen. 

Använd inte gaslådan som förråd 

Håll gasflaskans ventiler stängda, då vagnen inte används 

Reparation av vagnens gas- och el - anordningar för utföras av fackman. 

Utrusta vagnen med gas- och brandvarnare. 

Lär dig använda vagnens släckare. 

Använd endast för utebruk godkända elkablar. 

Gör aldrig en tät sockel under vagnen, säkra därmed att vagnens ventilation fungerar. 

Vagnens ventilationssystem får ej stängas, inte ens minskas. 

Släpp inte vagnens avfallsvatten ut i naturen. 

Vagnens parkeringsbroms håller inte bakåt. 

Använd vid behov hjulkilar 
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SÄKERHETSDETALJER 
Gas – och el – installationer, reparationer och 

servicearbeten får utföras endast av godkänd 

reparatör. 

Flytgas 
• Mycket lätt antändbart brännämne. 

• Färglös och ogiftig gas 

• I handeln varande gas är starkt parfymerad. 

• Gas som är tyngre än luft 

 

Transportering och förvaring 

• Förvaras och transporteras flytande i flaskor. 

• Används som gas. 

• Vid användning för flaskorna alltid vara i 

stående ställning med ventilen uppåt. 

 

Vad användaren bör veta 

• Vid händelse av flytgasläckage är det alltid fråga om fara. 

• Läckande flytgas tänds av minsta gnista eller av annan tändningskälla. 

• Läckande gas samlas vid golvgränsen eller låga ställen. 

• Ifall brännluft inte finns tillräckligt, bildas giftigt os. 

• Använd endast godkänd bruksapparatur. 

• Vid anskaffning av flytgasapparat, kontrollera att denna är C-märkt, vilket garanterar 

att rätt använd enligt reglerna är apparaten trygg att använda.  

 

Byte av flytgasflaska 

• Vid byte av flaska försäkra dig om att inga tändningskällor finns i närheten. 

• Om bytet sker inomhus, kom ihåg ventilationen. 

• Vid byte av flaska granska skarvarnas täthet och hållbarhet. 

 

I bruk 
Granska apparaturens skick och täthet regelbundet. 

• Låt granska, byta och reparera slitna delar i tid. 

• Ventilera alltid tillräckligt i bruksutrymmena. 

LÄR DIG ANVÄNDA FLYTGASEN 

RÄTT! 

 

KONTROLLERA ATT 

GASFLASKAN DU KÖPT ÄR 

FLYTGAS OCH INTE MOTORGAS. 

 

ENDAST 

SIDOVENTILSFLYTGASFLASKA 

ÄR GODKÄND I RESEFORDONET. 
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• Följ bruks- och serviceregler. 

• Då du avlägsnar dig för en längre tid, stäng flaskventilen 

Om du känner gaslukt 

• Stäng flaskventilen. 

• Använd inte öppen eld. 

• Använd inte strömavbrytare 

• Vädra utrymmet ordentligt. 

• Använd inte gasanordningar innan läckaget har lokaliserats och felet reparerats. 

•  

 

 

 

 

 

EL 
Fordonets elkopplingkabel skall vara hållbar i alla väder, för utebruk godkänd tillräckligt 

stark gummikabel A07BB-F eller H07RN-F (3 x 2,5 S). Även kabelrullen bör vara godkänd för 

utebruk, utrustad med överhettningsskydd. Då kabeln är i bruk bör den vara helt utrullad. 

 

Nödnummer 
Kom ihåg 112. Ladda ned 112 appen  till telefonen, förutom goda råd i nödsituationer så 

skickar den automatisk din position till nödcentralen. 

 

Säkerhetsavstånd 
Kom ihåg säkerhetsavstånd, minimum 4 meter.  SFC:s rekommendation är 5 meter. 

 

  

Med noggranna säkerhetsrutiner säkrar du flytgasens trygga användning.  

Gör inga egna ”uppfinningar”. 
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SAMMANKOMSTENS ORDNINGSREGLER 
Då SF – Caravan ry och dess medlemsföreningar anordnar sammankomster bör deltagarna 

följa de kommunala och lokala ordningsreglerna samt även följa ordningsreglerna för 

ifrågavarande sammankomst. 

• Vid sammankomsterna bör en ansvarig värd utses samt ett behövligt antal 

hjälpvärdar. Värdarnas namn samt deras vagnar bör tydligt markeras. 

• Det är varje deltagares plikt är att för egen del upprätthålla den allmänna säkerheten 

och ordningen samt se till att området är snyggt och prydligt.  

• På området är onödig användning av motorer och motorfordon förbjudet. 

Arrangörerna har även rätt att begränsa användning av cyklar. 

• Sällskapsdjur bör alltid hållas kopplade på området. 

• Tystnad på området är under tiden kl. 23.00 – 07.00. 

• Av värdarna givna regler bör skall följas. 

• Värden har rätt att avlägsna från området sådana personer, vilka tross varning, icke 

följer områdets ordningsregler, värdens order eller andra föreningen berörande 

regler. 

• Värden bör vid behov taga kontakt med myndigheterna. 

• I övrigt gäller föreningslagstiftningen. 

Dessa ordningsregler trädde i kraft 15.10.1989. 

SF – Caravan ry 

Förbundsstyrelsen 

 

Miniatyrflaggornas och medlemsnumrens användning på husvagnen / bilen. 
Miniatyrflaggorna 

• Som allmänna regler vid alla flaggningar kan hållas att ifall flaggornas antal är ojämnt 

placeras Finland flagga i mitten av flaggraden i annat fall heraldiskt till höger eller 

framifrån sett till vänster. 

• På husvagnen / bilen används vanligtvis endast två flaggor. Finland flagga och SFC-

flaggan. Då är regeln den att inifrån vagnen sett bör Finlands flagga alltid finnas på 

högra sidan.  

• Vår förening har en egen miniatyrflagga. Tre flaggstängers flaggor placeras inifrån 

vagnen sett enligt följande Finland flagga i mitten, SFC-flaggan till höger och 

föreningens flagga på vänster sida. 
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Medlemsnummer 

• Medlemsnummerplattorna fastsättes på vagnens fram- och bakvägg i övre hörnet på 

förarens sida.  

• Bakväggens nummer bör placeras på sådan höjd att den inte kan förväxlas med 

vagnens registernummer.På högra sidan. 

 

SFC-områden 
SFC-områden är antingen av lägerkommittén eller av SF – Caravans medlemsföreningar 

hyrda eller med användingskontrakt anskaffande privata eller av samfund ägda 

husvagnsområden. Avsikten är att områdena skall användas endast av SF – Caravans eller 

dess systerföreningars medlemmar. 

Områdenas upprätthållande sker i huvudsak med talkoarbete. På alla områden finns inte 

alltid namngiven värd på plats. Områdets snygghet, trivsel och ordning grundar sig på varje 

caravanares eget uppförande och samarbetsvilja. 

Vid ankomst till området bör anmälning göras omedelbart och på området hålls 

medlemsnumret synligt. Tältning på området är förbjuden. Områdenas utrustningsstandard 

är mycket varierande. På sämst utrustade områden kan egen ”kemsa” vara en nödvändig 

utrustning. 

På föreningarnas eller av förbundet hyrda områdens portar eller i närheten finns ett stort 

SFC-kännetecken och texten ”endast för medlemmar”.  

 

Gårdscamping 
Ger caravanaren möjlighet till en annorlunda semester. I områdesguiden publicerade 

gårdscampingplatser är granskade av SF-Caravans lägerkommitté. Gårdscampingplasterna 

är utmärkta med eget kännetecken. 

 

Medlemsförmånslägerområden 
Är för alla resandes bruk allmänna lägerområden, vilka beviljar rabatter til SF – Caravans 

medlemmar. Rabattens villkor är ikraftvarande betald SFC – medlemsavgift. 

 

Rekommendationsområden 
Av SF – Caravan rekommenderat lägerområde är område vilket kan erbjuda caravanarna 

märkbara betjäningar. Rekommendationsområdenas igenkänningsmärke är ett stort SFC- 

kännetecken. Rekommendationsområdet är icke bundet att ge SFC:s medlemmar rabatt, 

men det kan även vara medlemsförmånsområde. 
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Om alla dessa områden kan du erhålla tidsenlig information i av förbundet årligen 

publicerade caravanarnas områdesguide. 

 

Till sist: 

          VI HÄLSAR ALLTID HURTIGT DÅ VI TRÄFFAS! 

             

 

                                           

 

      

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                    

        

     

  

          

   

   


