Information för dig som skall hyra på Ursholmens fyrplats i
Kosterhavet 2022
Maxlängd på hyrestiden är 1 vecka.
Det finns tre större hus och ett mindre.

Östra 4 bäddar fördelat på två sovrum. Dubbelsäng i det ena och våningssäng i det andra sovrummet.
Allrum och kök.

Västra 6 bäddar fördelat på två sovrum och tre våningssängar (undre slafen bredare). Allrum och kök.

Norra 4 bäddar, två våningssängar i ett rum. Allrum, vardagsrum och kök.

Bagarstugan (mindre hus), 4 bäddar fördelat på 2 våningssängar i två rum. Ena rummet har en
köksdel också.

Betalning sker mot faktura. Behöver då en faktureringsadress.

Hyra (2022)
Västra huset
Norra huset
Östra huset
Bagarstugan

1400kr per natt
1200kr per natt
1300kr per natt
1000kr per natt.

Stugvärdar

Under högsäsongen finns det stugvärdar på Ursholmen. Förutom värdskap på ön så har de uppgifter
med underhåll.

El

Finns nu i husen. Det är 230V. Lampor i taken, kylskåp (ev slå till brytare på kylskåpet för 230V), två
kokplattor. Hårtork och värmefläkt ska undvikas. Ha inte kokplattor och dammsugare på samtidigt.
Uttag finns att ladda mobil och dator mm.
Det finns en instruktion om hur elen ska användas på anslag i husen. Elen produceras genom solceller
på ön.

Kök

Alla husen har utrustning för "normal" matlagning, dock ej ugn.

Vatten

Finns vatten att hämta i hink nere i brunn vid bryggan. Vill man kan man med fördel ta med en dunk
vatten när man åker ut för dryck/matlagning.

Toalett

I en byggnad vid slutet av en ramp till höger sett från stora bryggan finns två torrdass. De töms
regelbundet av en entreprenör.
(Vi har planer på att bygga en toalett uppe vid husen som ska vara klar 2022, upphandling pågår).

Avfall/återvinning
I andra änden av samma byggnad som har torrdassen finns ett soprum. Sortera ut glas och
småbatterier. Annat avfall kan med fördels tas hem igen för vidare sortering.

Båtplats
Har ni egen båt kan den förtöjas, efter lossning vid den stora bryggan, vid den södra bryggan.

Säkerhet
Lämna aldrig levande ljus. Husen har brandvarnare och brandsläckare. Finns även en brandsläckare
på väggen till verkstaden.
Det är INTE tillåtet att elda i spis eller kamin. (Kan vara justerat våren 2022).
Nödnumret är 112.

Städning
Dammsug och våttorka golven.
Plocka in ren disk i skåpen.
Skaka sängkläderna.
Töm soporna.

Att ta med
•
•
•
•
•

Lakan och handdukar
Ficklampa kan vara smart
Värmeljus
Tändare
Mobiltelefon

Vedeldad bastu finns i en sjöbod. Kostnad 180kr + moms. Ta med ved.

Incheckning
Kl. 13

Utcheckning
Kl. 12
Eventuell avsyn vid utcheckning.

Nycklar
Enligt överenskommelse.

Transport till och från Ursholmen
Egen båt. Taxibåt. Turbåtar genom företagen Kustevent eller Selin Charter.
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https://www.sverigesnationalparker.se/park/kosterhavets-nationalpark/
https://www.kosterhavet.se/
https://www.vastsverige.com/stromstad/

