
Med reservation för ev ändringar.

I PRISET INGÅR: Husbilsplats inkl el. 
Tömning av grå- & avloppsvatten samt påfyllning av vatten.

Parkera husbilen på ledig plats med entrédörren mot fri yta. 
Husbilen måste parkeras inom markerad ruta. 
Det är endast tillåtet att parkera husbilar på området.

Avgiften betalas i parkeringsautomaten på området. 
Välj om ni vill stå i 12 eller 24 timmar. 
Det går bra att betala med de flesta betalkorten.

Placera biljetten väl synlig i framrutan.

ANSVARIG FÖR STÄLLPLATSEN 
Lisebergsbyn, telefon 031-840 200.

ORDNINGSREGLER 
Hos oss gäller ordningsregler fastställda av Sveriges Campingvärdars 
Riksförbund. Campingplatsens personal, nattvärd eller polis äger rätt  
att avvisa gäst som ej följer dessa ordningsregler från ställplatsen.

NATTRO
Respektera att tystnad ska råda mellan kl 24 och 07.

NATTVAKT
Området bevakas av patrullerande nattvärdar under hela natten för din  
säkerhet och nattsömn. Vid akut behov av hjälp, kontakta dem på vårt 
journummer 020-48 20 80.

BRA ATT VETA:

Kiosk: I kiosken på Lisebergsbyn hittar du allt från godis till Lisebergs-
kaninöron. Färskt bröd säljs varje morgon i frukostbyggnaden.

Café & restaurang: På Skatås motionscentrum finns restaurang och 
café.

Frukost: Starta dagen med frukostbuffé på Lisebergsbyn.  
Öppet alla dagar kl 07.00–10.00.

Kollektivtrafiken: Hållplats för Lisebergs Ställplats Skatås är  
Welandergatan (se karta). Röd linje, nr 5, tar er till Lisebergs nöjespark 
(ca 8 min) och centrum. Biljetter kan köpas i receptionen på Lisebergsbyn. 
Enkelbiljetter kan även köpas via sms (info om sms-biljett finns vid  
hållplatsen). Mer info finns på www.vasttrafik.se.

Toalett & dusch: På Skatås motionscentrum finns omklädningsrum 
med dusch, bastu och kallbassäng mot avgift.
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ÖPPET: SÄSONGSÖPPEN

PRISER: HALVDAG  (12 TIMMAR)  180 KR
DYGN    (24 TIMMAR)  240 KR

SKATÅS MOTIONSCENTRUM
Flanörer, motionärer, bärplockare och  
sportfantaster. I Skatås trivs alla! Precis  
bredvid ställplatsen finns Göteborgs mest  
aktiva friluftsområde och Skatås motions-
centrum. Här erbjuds bl.a. gym, löparspår, 
frisbeegolf, grillplatser, café,  
restaurang samt omklädnings- 
rum med dusch, bastu  
och kallbassäng. 

Varmt välkomna!

 LISEBERGSBYN 
              Precis nedanför backen ligger  
       boendeanläggningen Lisebergsbyn.  
   Det är en året-runt öppen boende-
anläggning med 390 bäddar samt 200 
platser för husvagnar, husbilar och tält. 
Här finns alla bekvämligheter, såsom  
kiosk, frukostbuffé, konferens, gratis  
trådlöst Internet, bastu & relax och 
tvättstuga. En anläggning som passar 
lika bra för privatresenärer som för 
grupper, företag och konferenser.  

Varmt välkomna!
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