
 Viktig information 
 Barnens Ö och Fiskeboda 

Vi tackar för Din bokning och ber Dig att läsa följande information innan ankomst. 
Betalning 
Hela bokningen skall betalas i förskott. Det är viktigt att betalningen inkommer till oss inom angivet 
datum (står på bokningsbekräftelsen) för att du ska få tillträde till bokat boende. 
Bankgiro: 5936-7706 
Om du betalar från utlandet gäller denna information:  
IBAN-number: SE4380000824200635163314 BIC/SWIFT adress: SWEDSESS 

 
Information för Dig som hyrt stuga/gård på Barnens Ö, Väddö 
Du har tillträde till stugan/gården från kl. 13.00.  
Vid ankomst är stugan/gården upplåst och nycklarna hänger inne i stugan/gården. 
Efter att du har sett dig runtom i stugan/gården ringer du vår gårdsvärd på  
telefon 076-12 43 960 och meddelar att du anlänt, godkänner stugans skick, tagit del av 
brandinformationen, städinstruktionerna och checklistan samt bokar tid för avsyning. 
(Vid ankomst efter kl.16.30, tala in ett meddelande om att du godkänt ovanstående)  
Avresa sker mellan klockan 9.00 – 11.00 enligt överenskommelse med gårdsvärd. 
 
Information för Dig som hyrt stuga/gård på Fiskeboda, Julita 
Du har tillträde till stugan från kl. 13.00.  
Vid ankomst på vardagar hämtas nycklar i stugan som heter ”Villan”, se skyltning. 
Vid senare ankomst än 16.00 eller under helg lägger vi ut din nyckel i ett kuvert med ditt namn på.  
Kuvertet ligger i en brevlåda vid entrédörren till ”Villan” (ingång vid verandan).  
Mer information och karta finns i kuvertet.  Avresa sker senast 11.00  
 
Information för Dig som ska på skolresa till Adventura på Barnens Ö 
Du/Ni har tillträde till gården från kl 13.00.  
Vid ankomst är gården upplåst och nycklarna finns inne i köket. 
När Ni anlänt ring Adventuraledare på telefon 076-12 43 959 som kommer och checkar in Er och 
håller en välkomstsamling med viktig information.  
Utförlig information om mat, aktiviteter och rutiner kommer i separat utskick. Informationen finns 
även på vår hemsida.   
Utcheckning sker avresedagen vid avtalad tid (senast kl 11.00). 
 
Följande ingår: 
• Alla objekt är utrustade för självhushåll 
• Täcke och kudde 
• All städutrustning (dammsugare, skurhink, trasor, golvmopp, rengöringsmedel) 
• Kökshanddukar och grytlappar 
• Köksutrustning - glas, bestick, tallrikar, assietter, kastruller, stekpannor, kaffebryggare, kaffefilter, 

kaffe- och temuggar, vinglas 
• Diskmedel till diskmaskiner ingår i de stugor/gårdar där diskmaskin finns. 
• TV (Finns i vissa stugor (inte på kollogårdar), kontakta bokningen för information eller    
  besök hemsidan) Ta med eget boxerkort för att kunna se fler kanaler.  

 
Följande ingår inte: 
• Toalett- och hushållspapper (ingår för er som bokat skolresan Adventura) 
• Handdukar på toaletterna 
• Disktrasa och diskmedel (ingår för er som bokat skolresan Adventura) 
• Linnepaket och handdukar 
• Städning  
• Första förbandslåda  
 
Olika tillval finns att beställa senast 2 veckor innan ankomst.  
Se vår hemsida ang. tillval och priser under fliken stuguthyrning. 
 
 
 
 



Kontakta bokningen alla vardagar mellan 9.00–16.00 eller via mail  
så hjälper vi dig med dina frågor och om ni vill boka tillval.  
 
Hemsida: www.barnenso.se   E-post: bokning@stbd.se  Telefon: 08- 508 43 900 
(Tryck 1)  
 
Regler vid förhyrning av stuga eller gård 
Definitioner  
Här avses med beställare den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för 
bokningen.  
Med självhushåll avses en beställning som omfattar specificerade lokaler vari ingår 
köksutrustning och porslin samt städ- och sängutrustning (ej sänglinne) för ett uppgivet antal 
boende.  
 
Beställning  
En beställning föreligger när skriftlig eller muntlig överenskommelse har träffats mellan 
beställare och företag. Beställningen ska avse objekt (stuga eller motsvarande), tidpunkt och 
ev. tillval som t.ex. bastu etc. Beställningen bör skriftligen bekräftas av företaget. Senast vid 
beställningens bekräftelse skall beställarens namn, adress och telefonnummer lämnas till 
Stiftelsen Barnens Dag. Om inte särskilda bestämmelser avtalats, gäller dessa regler som bör 
biläggas bekräftelsen. 
 
Betalning  
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader, även om dessa 
slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.  
 
Betalningsvillkor  
Senast 15 dagar efter bekräftelsedatum skall ett förskott på 20 % av det totala 
bokningsbeloppet betalas. Resterande 80 % av beloppet skall inbetalas senast 30 dagar innan 
ankomst om inte annat avtalats. För att bokningen skall vara giltig skall inbetalning vara 
Stiftelsen Barnens Dag tillhanda inom angiven tid. Övriga uppkomna kostnader betalas 
kontant på plats av beställaren. Om bokningen gäller nästkommande år betalas förskottet i 
början av januari, enligt notering på Er bokningsbekräftelse.  
 
Avbokning  
Vid avbokning senare än 4 veckor före ankomst skall beställaren ersätta Stiftelsen Barnens 
Dag med 100 % av det avtalade priset för den överenskomna beställningen.  
Förskottet på 20 % återbetalas inte vid avbokning!  
 
Reservation för prisändringar  
Om kostnader för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster 
skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara 
omständigheter, är företaget berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. 
Företaget skall omgående informera beställaren om pristillägget.  
 
Force majeure  
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter 
utanför företagets kontroll berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge 
skadestånd.  
Det åligger beställaren 

Att noggrant följa instruktioner och anvisningar för stugan/gårdens skötsel  
Att lämna stugan/gården i väl städat skick  
Att informera Stiftelsen Barnens Dags gårdsvärdar eller bokningen om ev. fel och brister i 
stugan/gården eller dess utrustning. 

  
  



Information  
 Barnens Ö och Fiskeboda 

 
Thank you for your reservation, please read the following text and contact us if you have any 
questions.  
 
Payment  
Your booking should be payed before your arrival.  
Bank-account: 5936-7706 
IBAN-number: SE4380000824200635163314 

BIC/SWIFT address: SWEDSESS 

 
Information about your house at Barnens Ö, Väddö 
Time for arrival: 1 in the afternoon   
The house is unlocked and you will find the key in the house.  
Please call us at number + 46 76 12 43 960 and let us know that everything is ok with the 
house. If you arrive later than 6 pm, leave a message to us.  
Time for check-out: 11 in the morning.   
 
Information about your house at Fiskeboda, Julita 
Time for arrival: 1 in the afternoon  
Pick up your key in the reception, in the red building “Villan”.  
Time for check-out: 11 in the morning. 
 
You will find this in the house:  
• Quilt and pillow  
• Equipment for cleaning 
• Equipment for the kitchen  
• TV (Some houses are equipped with TV, ask us if your house has one)  
 
You will have to bring this to your house:  
• Toiletpaper  
• Towels for kitchen and bathroom  
• Dishrag and washing-up liquid 
• Bedclothes and towels  
• Clean the house before you leave   
• First-aid-kit  
• DVD/Video. Bring your own card if you would like to have access to more channels.   
 
Book this 14 days before arrival:  
 
• Cleaning     Different rates for each House which is rented 
• Bedclothes     130 SEK  
• Toiletpaper    58 SEK/8 roll of paper    
• Toiletpaper    290 SEK/64 roll of paper     
• Kitchenpaper    47 SEK/ 2 roll of paper  
• Wood      115 SEK  
• Coal and fluid  125  SEK 

   
 
 
  



• Sauna   580 SEK/for the whole stay (Barnens Ö).  
                385 SEK/4 hours  (Fiskeboda) 
 

• If you want to check-in our check-out at another time than the demands set out above, 
you can order these 10 days before arrival. This will cost you 10 % of the price of the 
house.   

 
Please contact us if you have any questions or if you would like to book something above. 
E-mail:bokning@stbd.se  
Telephone: + 46 8 508 43 900   
 
            Description for cleaning: 

You have to do this in the house if you have ordered cleaning:  
• Empty the trashbarrel 
• Do the dishes  
• Clean outside the house  
• Close the windows  
  

We will charge you for this if you havn´t made all the things above.  
 
 
 

Welcome! 
 
 
 

 


