
             

                                GODE RÅD OG OPLYSNINGER TIL EJERE OG LEJERE AF SOMMERHUSE 

           
 ORDENSREGLER m.v. 
Respekter privat område. Gå vest for fredningslinien – klitter og planter er meget sårbare.                                               
Benyt de mange afmærkede stier i området. Færdsel til stranden skal ske ad de nummererede 
nedgange. Offentlig parkeringsplads ved Sortebærdalen og Sidselbjerg, sideveje til Houvig Klitvej, hvor 
der er adgang til havet. Camping på P-pladsen er forbudt.  

KLIT OG STRAND 

Klitlandskabet er vores stolthed, så derfor beder vi venligst om at leg og anden aktivitet foregår på 
stranden og ikke i klitterne. Spring fra klitterne samt gravning i klitterne er ikke tilladt. 

BADEREGLER 

Udvis stor forsigtighed ved badning i havet. Undlad at tage surfbræt, gummibåd eller luftmadras med i 
vandet – havet er alt for farligt til det og strømmen kan være voldsom. Følg de almindelig kendte 
baderåd                                                                                                                               

AFFALD m.v. 

Undgå henkastning af affald i naturen. Benyt de opstillede affaldsspande på stranden. Glas, flasker og 
papir afleveres i container hos købmanden på Houvig Klitvej nr. 51.  Større ting afleveres på en 
genbrugsplads, f.eks. i Kloster på Klostervej nr. 114.  Åbningstider ved pladsen el. på 
www.rksk.dk/borger/affald 

HUSDYR 

Hunde skal altid føres i snor. Hundes efterladenskaber skal samles op af hensyn til andres færdsel i 
klitterne og på stranden og bortskaffes i affaldsspandene. 

 

 BRAND 

Grill, barbecue og åben ild skal nøje overvåges-vand skal være indenfor rækkevidde.  Bål og   
afbrænding udendørs er ikke tilladt. Aske fra Grill og brændeovn skal i metalspand, når det er helt fri 
for gløder. 

 FLAGREGLER 

           Danske flag kan flages fra solopgang til solnedgang. Vimpel kan flages døgnet rund 

NYTÅRSRAKETTER 

Nytårsraketter affyres bedst fra stranden, da man iflg. loven ikke må affyre raketter tættere på 
stråtækte huse end 200 m 

TELEFONNUMRE 

                  Alarm, ulykke og læge: 112 - Husk at opgive præcis adresse.  Politi: 114 

                  Ringkøbing Apotek: 97 32 05 11 – Håndkøbsapotek Søndervig Supermarked  

                  Vagtlæge: 70 11 31 31 

                                        

                 Tak fordi I er med til at værne om vores dejlige natur. I ønskes et godt ophold!                                           
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