VIKTIG INFORMATION FRÅN
SJÖVÄRNSFÖRENINGEN
KROKHOLMEN

Välkommen till Krokholmen!
I detta dokument finns villkor och information som vi vill att du läser igenom inför er
planering av och vistelse på ön Krokholmen. Som hyresgäst är du skyldig att följa de
ordningsregler och föreskrifter som gäller på ön (följande dokument).
Ha gärna dokumentet lättillgängligt även under själva vistelsen på ön.

Villkor för uthyrning av Krokholmen
Som hyresgäst på Krokholmen förfogar man över hela ön utom de byggnader som kallas
Slipen, backen och Utkiken, på öns Norra del. Dessa tillhör Sjövärnsföreningen Krokholmen
och hyrs inte ut.
På Slipen kan föreningsmedlemmar vistas även när ön är uthyrd, men i övrigt ska inga andra
gäster vara på ön, om inget sådant avtalats med hyresgästen och uthyrningsansvariga.
Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
Varje dygn debiteras enligt priser bestämda av Sjövärnsföreningen Krokholmens styrelse.
Man har tillgång till ön från eftermiddagen det datum bokningen startar, till förmiddagen det
datum bokngen slutar.
Om andra önskemål finns ska man som hyresgäst kontakta uthyrningsansvariga, så hjälper vi
till att koordinera hyresgästerna och sköta logistiken.
Hyresgästen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs på och runt Krokholmen under
hyresperioden.

Skador
Skador på hus, båtar och övriga inventarier skall omedelbart meddelas uthyrningsansvariga.
Skador på eller förlust av inventarier, som uppkommit under hyresperioden, debeteras
hyresgästen.
Reparationer p.g.a. skadegörelse eller slarv utfös av Sjövärnsföreningen Krokholmen och
debiteras hyresgästen.
Kostnad för städning debiteras hyresgästen om ön lämnas i ostädat skick.

Avbokning
Avbokning måste meddelas senast två månader före ankomstdatum. Vid senare avbokning
debiteras 10% av beräknad hyra.

Nycklar
När du kommer till Krokholmen ska nycklar till anläggningen hämtas i en liten nyckelbox.
Boxen finns på östra gaveln av huset Batteriet vid bryggan. Kod till nyckelboxen meddelas
dagarna före hyresperioden.
När ni lämnar ön ska alla nycklar läggas tillbaka i boxen. Ställ om kodlåset så att boxen blir
låst.

Kontakt
Uthyrningsansvariga:
Joakim Nordell tel. 070-655 73 70
Susanne Nordell tel. 070-319 12 11
E-post: bokning@krokholmen.com
Prinsgatan 4
216 16 Limhamn

Det finns två telefoner på ön; en i köket och en på Slipen.
Numret till ön (köket) är: 0304-67 28 20.
Numret till Slipen är 0304-67 24 30.
Om frågor eller problem uppstår under er vistelse på ön kontakta i första hand
utyrningsansvariga på nummer ovan. Skulle vi inte kunna ta ert samtal går det bra att ringa till
Slipen. Om det finns medlemmar där kan de hjälpa er vid behov.

Boende
På Krokholmen finns ett antal baracker att bo i. Man bor många tillsammans och det är
begränsade förvaringsutrymmen för personliga tillhörigheter och kläder.
Utformningen av barackerna varierar från sovsalar till mindre rum. Se mer information under
rubriken "byggnader" på hemsidan.
I barackerna finns sängar med kudde och filt.

Ta med:
Sänglinne eller sovsäck.

Matsal, kök och grillplats
Köket på ön är ett fullt utrustat storkök med kokgryta, stekbord, gasspis med fyra lågor,
varmluftsugn, degblandare samt tillrednings- och uppläggningskärl och alla nödvändiga
redskap.
Vidare finns skafferi, kylskåp, svalskåp och matkällare med kylrum och frysboxar. Det finns
också en diskmaskin.
Information om hur köksutrustningen ska skötas och hanteras finns i pärmar i köket.
Matsalen rymmer ca 70 personer och tillhörande altan med havsutsikt rymmer ca 30 personer.
Mat- och kaffeporslin och bestick finns för minst 70 personer.

Ta med:
diskborstar, handdiskmedel, trasor och skursvampar, torkhanddukar, tvål,
hushållspapper/torki och sopsäckar.
Det finns en grill på ön.
Grillning får ske i denna utanför matsalen och den ska då vara placerad en bit ifrån
husväggen.
Lägereld kan tändas i Grand Canyon, se hemsidan för läge.
Grillning och eldning samt användning av trangiakök är förbjuden på alla andra platser på ön.

Ta med:
grillkol, tändvätska eller motsvarande eller ved för att kunna grilla och elda.

Toalett, dusch och bastu
Det finns fyra mulltoaletter i huset Bismarck.
Två duschar finns i tvättutrymmet bakom huset Trossbotten och en dusch finns vid bastun.
Bastu finns i huset Sökojan och här finns en dusch som endast kan användas för att skölja av
sig. Tvål och shampo eller motsvarande får nämligen inte användas här.

Ta med:
toalettpapper, torki, tvål och handduk

Båtar
Sjövärnsföreningen Krokholmen äger ett flertal segel- och motorbåtar. Vill man använda dem
under sin vistelse på ön hyrs dessa separat.
Det finns ett flertal flytvästar att låna i huset Gasten, men vi rekommenderar att ni tar med
egna för att vara säkra på att alla kan ha en passande väst.

Ta själv med:
diesel
eventuellt flytvästar

Rökning
Rökning är förbjudet inomhus i samtliga byggnader på ön.
Det är även förbjudet att röka vid gasoltuberna bakom köket och i utrymmet bakom Batteriet
(se "byggnader" på hemsidan för läge).
Alla fimpar måste plockas upp och städas bort.

Avfallshantering
För att minimera kostnaderna för avfallshantering och för att jobba för en hållbar miljö, i
enlighet med Tjörns kommuns miljöarbete, önskar vi er hjälp att följa reglerna nedan för
avfallshantering och källsortering.
Tack för hjälpen!

Komposten
I komposten slängs allt matavfall såsom matrester, kaffefilter, tepååsar och fruktskal.
Komposten finns bakom köket och består av 7 + 7 tunnor. På tunnorna står veckodagarnas
namn. För varje dag samlar man ihop den kompost man har och lägger i den tunna som
motsvarar aktuell veckodag. När man har slängt sin kompost i tunnan ska man lägga på en
liten skopa mull som finns i separata tunnor vid kompostplatsen.
Om det blir extra mycket kompost någon dag och tunnan blir mycket full, kan man fördela
avfallet lite i aktuell veckas tunnor.
Om det känns väldigt blött i någon tunna kan man lägga på en extra skopa mull.
Udda veckor används den vänstra raden tunnor och jämna veckor används den högra.
Tack vare att varje tunna får vila två veckor mellan påfyllningarna, hinner avfaller förmultna
en del och sjunka undan lite grann.

Glas
På bryggan finns containrar för färgat respektive ofärgat glas.

Metallburkar
Vid containern på bryggan finns en burkpress. Här ska alla metallburkar pressas innan de
slängs i den stora containern på bryggan. Detta är mycket viktigt för att packa containern
effektivt så att den ska rymma så mycket som möjligt under en säsong.

Kartonger och övriga förpackningar
Alla kartonger och förpackningar ska minimeras i volym innan de slängs i den stora
containern. De ska antingen rivas eller vikas ihop så de tar så lite plats som möjligt.
Våra containertransporter till fastlandet för tömning är mycket kostsamma och vi försöker
göra detta i så liten omfattning som möjligt.

Färskvatten
Det finns inget naturligt sötvatten på Krokholmen.
Allt färskvatten produceras med hjälp av en avsaltningsanläggning och lagras sedan i en tank.
Varje timme produceras vanligtvis ca 300 l vatten.
I köket finns en panel med lampor som indikerar status för vattenanläggningen. Om denna
påvisar låg vattennivå kan förbrukningen av vatten ha varit för stor en tid, men det är också
möjligt att anläggningen behöver service. Skulle detta ske är det viktigt att begränsa
användning av vatten t.ex. när det gäller duschande, men matlagning och annan
vardagsanvändning bör inte vara något problem.
Kontakta gärna hyresansvariga för mer information.

Städning
Varje hyresgäst sköter om all städning på ön.
Här följer instruktioner som kan vara till hjälp i det arbetet.
Det finns städmaterial i skåp i alla baracker d.v.s. trasor, moppar, sopkvastar, dammsugare
och såpa.

Barackerna


Töm alla papperskorgar och släng avfallet enligt instruktion ovan.
Bädda alla sängar med kudde och madrassöverdrag och var noga med att det inte finns
smulor eller annat skräp kvar i sängarna.
Dammsug barackerna.
Våttorka golven med såpvatten.

Kök


Ställ alla saker på sina respektive, uppmärkta platser.

Rengör:


Stekbord och golvbrunn
Gryta och golvbrunn
Spis
Ugn
Skärmaskin
Kyl och sval
Torka av bord och bänkytor samt stolar.
Sopa golvet

Matsal


Torka av bord och stolar.
Häng upp stolarna på borden.
Rengör golvet enligt separat instruktion i pärm i köket.

Diskavdelningen


Rengör klinkergolvet med de moppar som är märkta för detta ändamål. Använd något
fettlösande rengöringsmedel. Tänk på att såpa på klinkergolv kan bli väldigt halt.
Sopa det andra golvet.
Rengör diskmaskinen enligt instruktion på framsidan av maskinen.
Torka av brickor och bänkar.

Toaletterna


Rengör toaletterna med hett vatten. Då detta är en mulltoa får rengöringsmedel inte
användas i toaletterna. Ringen kan dock torkas av med något medel, t.ex. såpa.
Sopa och skura golvet.

Bastu och duschar


Skura duscharna.
Rensa golvbrunnarna från hår och avlagringar.
Töm papperskorgarna.

Brandskydd och säkerhet
Som hyresgäst är du ansvarig för brandsäkerheten under din vistelse på ön. I alla hus och
baracker finns föreskrivna brandsläckare. I barackerna är det skumsläckare som används på
fibrösa material såsom möbler och kläder.
I köket finns dessutom en kolsyre-släckare för att kunna släcka brand i olja. I köket finns även
en brandfilt.
Det finns brandlarm i samtliga byggnader och seriekopplat brandlarm i Trossbotten, Märsen,
Skansen och matsalen-köket.
Sjövärnsföreningen gör regelbundet en översyn av brandsäkerhetssystemet på ön.

Gör upp en förläggningsplan
Innan ni kommer ut till ön kan det vara bra att titta på hemsidan för att se hur våra baracker
ser ut och är disponerade. Gör upp en förläggningsplan så att ni vet vem som bor var. Detta är
en viktig säkerhetsdetalj bl.a. om brand skulle utbryta.

Ansvar
Utse en lägerchef och en köksansvarig person. Meddela dessa till Sjövärnsföreningen
Krokholmens uthyrningsansvariga via e-post.

Att ta med:
Följande är en sammanfattning av vad som tidigare nämnts under "ta med".


Sänglinne eller sovsäck
Toalett- och hushållspapper/torki
Handtvål att ha i kök och vid övriga handfat
Grillkol, tändvätska eller motsvarande eller ved för att kunna grilla och elda.
Diskborstar, handdiskmedel, trasor och skursvampar, torkhanddukar och sopsäckar.
Diesel för motorbåtsanvändning om ni hyr båtarna

