STENDÖRRENS STUGOR
PÅ EKHOLMEN
Du är välkommen att hyra stuga på en ö i Sörmlands skärgård, i Stendörrens naturreservat mellan Nyköping
och Trosa. Inom Stendörrens naturreservat ligger det f d fiskarstället Stendörren, på ön Krampö. Det består
av:
Stora stugan, ett tvåvåningshus med rymligt kök, vardagsrum och förstuga på nedre planet, två sovrum med
bäddar för 6 personer på ovanvåningen.
Lilla stugan, ett enplanshus om två rum och kök, 35 kvm, med bäddar för 4 personer.
Öppettider:

"Högsäsong" v. 24–34 och "lågsäsong" v.16-23 samt v. 35–52. Lilla stugan hyrs inte ut under
senare delen av hösten/vintern

Uthyrning:

Från måndag kl. 12 till söndag kl. 18 under högsäsong. Övrig tid kl. 14 tillträdesdagen till kl.
13 avresedagen eller efter överenskommelse med naturuvärdarna.

Betalning:

Kostnaden för viselsen betalas in på bg 5051-8653. OBS! Betalning ska ske senast 30 dagar före
ankomst, annars stryks bokningen. Vid inbetalning, ange stuga och datum. Är det någon

annan som betalar stugan än den som bokar ska även bokningsnamn anges. Vem som
bokat syns på denna bekräftelse.
Avbokning:

Om du behöver lämna återbud närmare än 30 dagar före ankomsten utgår en avgift om 500:-.
Om läkarintyg finns utgår ingen avgift.

Tillträde:

Kl. 12 måndag under högsäsong. Kl. 14 under lågsäsong. Under lågsäsong kan dock
överenskommelse om annan tillträdestid göras med naturums personal, under förutsättning att
det ej är någon hyresgäst direkt före.
Nycklar sitter i husen, kod till vägbom och roddbåt fås av naturum/naturvärdarna (0155-26 31
80). Tänk på att naturum inte är benmnnat dagligen under lågsäsong – kontakta naturum i
god tid för koder och svar på eventuella frågor.

Avresa:

Kl. 18 söndag under högsäsong. KL. 13 under lågsäsong. Under lågsäsong kan dock
överenskommelse om annan avresetid göras med naturums personal, under förutsättning att
ny hyresgäst ej ska tillträda direkt efter.

Självhushåll: Utrustning för självhushåll finns i båda husen. Matlagning sker på vedspis eller gasolkök. Extra
gasoltuber finns i båthuset. Du medför själv alla förbrukningsartiklar såsom rengöringsmedel,
hushållspapper och handdukar medan hyresvärden står för inventarier. Disktrasor och
diskborstar kan bytas i naturum. All utrustning som ev. lånats mellan husen skall återställas
innan avresa. Gasolkyl finns.
Dricksvatten: Brunn med handpump finns på tomten, gemensam för båda husen.
Värme:

El saknas. Vedspis finns. Ved till båda stugorna finns i vedboden på lilla stugans gavel. Stora
stugan har vattenburen värme och pannan måste eldas med försiktighet eftersom vattnet går
med självcirkulation. I lilla stugan finns kamin som eldas med ved och ett element som drivs
med lysfotogen.

Belysning:

Fotogenlampor och ljusstakar finns. Tag med stearinljus och tändstickor.

Toalett:

Utedass med torrtoalett i särskild byggnad, gemensam för båda husen.

Grill:

Fast grillplats finns, tag med grillkol.

Sänglinne:

Filtar och kuddar finns. Egna lakan och örngott skall medföras och användas! Sovsäck får
användas. Håll eventuella husdjur borta från sängar.

Städning:

Gästen lämnar stugan i välstädat skick. Städanvisningar sitter i båda stugornas förstugor.
Städinventarier står hyresvärden för.

Avgift för försummelse av städning är för lilla stugan 500:- och för stora stugan 1000:-.
Eventuella klagomål på städning ska inkomma till reservatsförvaltarna vid Stendörrens eller till
naturums personal senast ett dygn efter ankomst.
Transport:

Roddbåt ingår i hyran, likaså flytväst (finns för barn från 30 kg och till vuxna). Meddela
naturvärdarna om flytväst önskas. De två vita båtarna, en till varje stuga, ligger vid bryggan
intill båthuset nedanför naturum. Kod till båtens lås får du i förväg av naturumvärdarna.

Parkering:

Personbilsparkering är möjlig för en bil/lilla stugan och två bilar/stora stugan vid
Aspnäsets maskinhall mot åkern till. Övriga bilar, t ex besökare till hyresgäster, samt ev
båttrailer hänvisas allmänhetens p-platser. P-biljett/er (1st till lilla stugan, 2st till stora
stugan)skickas med bokningen, biljetten ska ligga väl synlig i framrutan vid parkering på
Aspnäset.

Övrigt:

Affär finns i Tystberga c:a 2 mil från Stendörren. Kajaker kan hyras vid Hälgö kajak.

Vid ankomsten
Sök kontakt med naturum/naturvärdarna och meddela din ankomst.
Förtöj båten ordentligt i båthuset, stugorna ligger på en ö och båten är din förbindelse med
yttervärlden. Ta en noggrann titt runt i din semesterbostad. Kolla var brandsläckaren finns, utrymningsvägar
och utomhustoa! Har du några anmärkningar att göra, så framför dem snarast möjligt till naturvärdarna.
Under vistelsen
Du befinner dig på ett naturreservat och måste följa de regler som gäller för detta. Du finner dem i foldern
"Stendörren naturreservat". Det råder t. ex. koppeltvång för hund när den vistas utanför tomten. Visa också
öns betesdjur respekt, de kan vara skygga och vill då lämnas ifred. Det är inte tillåtet att mata djuren.
Handredskapsfiske är fritt på Ostkusten. Du behöver alltså inte köpa fiskekort, däremot får du inte lägga ut
nät eller fiska med fasta redskap, t.ex ryssjor.
Meddela naturum om något går sönder så att vi kan ersätta det så fort som möjligt.
Vid avresan
• Städa stugan enligt anvisningar.
• Lämna nycklarna i ytterdörren.
• Släng sopor i soptunna vid båthuset. Vi har tyvärr inte möjlighet att ha sopsortering här. Ta gärna med
metall glas och dylikt och släng vid er vanliga återvinningsstation. Tack att ni tänker på miljön!
• Förtöj båten vid Aspnäsets brygga och säg till i naturum att du lämnat stugan.
Vägbeskrivning: Tag av från E4 till väg 219 (kustvägen Nyköping – Vagnhärad). Kör mot "Stendörren
naturreservat". Kör igenom reservatet, upp på grusvägen med skylt om tillfartsförbud och vägbom fram till
Aspnäsets brygga och naturum.
Priser:

Stora stugan
Pris/vecka (6 nätter)
Högsäsong
5 500:Lågsäsong
4000:-

Lilla stugan

Pris/dygn

450:-

750:-

3 500:2 500:-

Obs! Endast veckouthyrning under högsäsong (v.24-v.34).
Kontaktuppgifter:
Tel. naturum: 0155-26 31 80 (meddelande går att lämna på telefonsvarare när naturum ej är bemannat)
E-post: naturum.stendorren@lansstyrelsen.se
Tel. Länsstyrelsens växel: 010-223 40 00
Naturums öppettider
Maj 12-16 vardagar, 10-17 helger
Juni-augusti 10-18 dagligen
September 12-16 vardagar, 10-17 helger

