Välkomna till Huvudskärs vandrarhem i Tullhuset!
Huvudskär består av mer än
200 kobbar och skär där
huvudön heter Ålandskär. Där
ligger Vandrarhemmet i
Tullhuset.
Till Huvudskär kommer man
med egen båt eller med
förbokad taxibåt från Dalarö,
tex Gålö sjötaxi eller Ötaxi.
Man kan även åka med vår taxibåt KajsaLinnea från Fjärdlång eller från Ornö till Huvudskär. Den bokas på
tel: 070 64 56 181.
Sällskap över 12 personer kan boka med Dalarö sjötransporter eller Haninge charter och turism.
Besöker ni oss under högsäsongen har vi vandrarhemsvärdar som möter er vid kajen och visar vart ni ska ta
vägen och talar om rutiner såsom toaletter, vatten, nödutgångar, sopor mm. Det är viktigt att tala om hur
och när ni kommer ut till Huvudskär. Kommer ni med egen båt kan det vara svårt att hitta plats vid kajen.
Ta kontakt med vandrarhemsvärden så hjälper han/hon till. Incheckning på vandrarhemmet sker från kl
12.00 och utcheckning senast kl 11.00, då det ska vara städat enligt anvisningar.
I lägenheternas kök finns ett litet kylskåp, en tvålågig gasolspis (utan ugn) och utanför huset finns grillar att
låna. Medtag egen grillkol och tändvätska. I varje kök finns det en vattendunk för dricksvatten. Till varje
lägenhet finns ett "eget" torrdass runt knuten.
Avbokningsregler
Vid avbokning 8-15 dagar före ankomst betalas en fast avgift på 100 kr. Vid avbokning 7 dagar före erläggs
full betalning.

Viktigt att tänka på
Huvudskär är ett hänsynsområde där den största delen utom Ålandskär är naturreservat. Hänsynsområde
Innebär i korthet att ingen kör båt fortare än 5 knop, att man har en låg ljudnivå och tar hänsyn till alla som
vistas där. Huvudskär lämpar sig för dem som vill komma ut i lugn och ro för att hämta andan från ”stadens
stress”. Huvudskär är helt olämplig att ha fester på eftersom det ligger i ett hänsynsområde.
Tänk på att det inte finns dusch på ön så ta med saltvattenstvål.
All mat och dryck måste tas med från fastlandet då det inte finns någon affär eller kiosk.
Det finns inget godkänt värmesystem så ta med extra varma kläder och sockor/tofflor.
Det finns en gemensam brunn på ön men det är ofta ont om vatten så var sparsam med dropparna! Diska
gör man i sjövatten.
Sovsäckar får ej användas i bäddarna utan medtag lakan.
Ni behöver inte ta med toalettpapper, disktrasa, diskmedel eller torkhandduk. Det finns redan på plats.
El som finns är ett 12 voltssystem som driver belysning och kylar, solceller sitter på taket. Spisar drivs på
gasol. Det är svårt att se var tomtgränserna går, respektera andras egendom och privata tomter.

Varmt välkomna önskar familjen Huss!
Fjärdlång och Huvudskärs Vandrarhem AB
Telefon: 08-501 560 92, mobil 0735-955 303
E-post: info@enebackens.se
Hemsida: www.fjardlang-huvudskar.se

