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Allmän info om Kläppenstugan år 2020 
 

Här är lite kortfattad info för dig som funderar på att hyra Kläppenstugan. Läs 
noggrant innan du bokar så du vet förutsättningarna. Mer detaljerad information och 

råd ges vid bokning. 

 
Hur bokar jag? För att hyra måste du (eller minst en i medföljande sällskap) vara 

medlem i Naturskyddsföreningen (går snabbt att bli om du ej redan 
är medlem). Du bokar stugan via mejl till sofgro@hotmail.com och 
får en bekräftelse tillbaka liknande denna men med lite mer 
detaljerade uppgifter. Bokning är bindande. Önskar du avboka gör 
du det till kontaktperson nedan (se till att ha fått svar tillbaka). 
Betalning återfås ej, men annan kan få chans att komma till stugan. 

 
När hyr jag? Under högsäsong (ungefär midsommar-slutet av augusti) hyr man 

måndag-söndag. Lågsäsong enligt ö.k, ex 2-7 dagar. Om du har för 
avsikt att inte vara där hela perioden, vänligen meddela oss ifall 
någon vill komma ut ett par dagar.  

 
Vad kostar det? Det är ett självkostnadspris vi tar ut för att hyra stugan. Under 

högsäsong: 2.000 kr/vecka. Under lågsäsong 1.500 kr/vecka, 1.000 
kr/helg och nånstans däremellan vid flera dagar.  

 
Hur och när betala? Det går bra med swish eller bankbetalning. Betalning görs före sista 

betaldatum (framgår av bokningsbekräftelsen). Har vi inte erhållit 
betalning i tid så måste vi avboka tiden.  

 
Var ligger stugan?  Stugan ligger på ön Kläppen, som har förbindelse med ön Stora 

Karskär, ca 2 sjömil (3,5 km) söder om Söderarms fyr. Ca 13 sjömil 
från Räfsnäs. Brygga finns i vik på västsidan av ön, där man kan 
lägga till även med segelbåt. Skulle det blåsa mycket från västsidan, 
kan man tillfälligt lägga båten vid klipporna på ostsidan (krokar i 
berget finns) nedanför stugan. 

 
Hur tar jag mig dit? Har du inte tillgång till (egen) båt kan man åka taxibåt.  

Priset kan variera, men ligger normalt mellan 1 500 – 2 000 kr för 
enkel resa. Några taxibåtsföretag är: 
- Enskärs Sjötransport tfn 070-692 83 83 
- Räfsnäs Sjötransport tfn 070-610 92 70 
- Krokholmens Sjötrafik tfn 0709-37 38 45 eller 0737-80 50 56 
- Gräddö Sjöliv tfn 076-793 76 17 
- Per Eliassons sjötaxi (sommartid) 070-660 03 62  

 
Hur får jag nyckeln? Info fås vid bokning. 
 
Hur ser stugan ut?  Du bör inte ha för höga krav på standarden. Stugan har enkel 

standard och är utrustat och renoverat av ideella krafter. Det finns 
ingen el, och därför ej heller kylskåp (man får förvara ev kylvaror i 
kylväska under huset). Det finns 8 bäddplatser (samt en extrasäng). 
Madrasser, kuddar och täcken finns. Ta med lakan eller sovsäck.  

 
Vatten och värme Dricksvatten får man ta med själv. Det finns gott om havsvatten att  

koka mat, diska, tvätta sig i etc. Hinkar (samt ok att bära med) finns. 
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Värme är ju normalt inget problem sommartid, men en braskamin 
finns. Ta med egen ved. 

 
Toa Stugan har ett torrdass med urinseparering. Kolla nivån i tunnan och 

när den är full sätter du på lock och ställer den bredvid dasset och 
sätter i en ny tunna. Kissa går även bra att göra i det fria, men gör 
det helst nära dasset.  

 
Kök & matlagning Det finns ett gasolkök med två ”plattor”, ej ugn. Vi håller med gasol. 

En extra gasoltub finns. Mat tar du givetvis med själv. Det finns inget 
kylskåp, men varor som ska stå kallt kan antingen förvaras i kylväska 
under huset eller sänkas ner i sjön. Räkna dock inte med att mjölk 
och dylikt håller sig en hel vecka. Det finns en enkel uppsättning 
husgeråd (kastruller, stekpannor, tallrikar, bestick, koppar och glas 
etc).  

 
Finns det grannar? Ja, det finns tre fritidshus som grannar. Dessutom har militären 

område på Karskär. Ta hänsyn till grannarna! Vissa dagar kan det 
ske kommersiella militärliknande lekar på grannö mittemot Kläppen.  

 
Ta med husdjur? Nej, husdjur får inte tas med. Katter, hundar, marsvin etc kan orsaka 

allergier hos andra gäster. Det är dessutom olämpligt med tanke på 
det rika fågellivet på ön. 

 
Bra ha med sig Sängkläder, mat, diskmedel (miljövänligt, tack!) toa- och hushålls-

papper och dricksvatten (havsvatten finns för disk, tvätt, matkokning 
etc). Ved ifall du vill elda i kaminen. Grillkol till grill som finns där. 

 
Kan man bada? Ja, det finns gott om badklippor (speciellt på öns utsida).  
 
Röra sig överallt? Kläppen och Karskär ingår i ett militärt skyddsområde men man får 

röra sig fritt på öarna. Ta hänsyn till grannar och fågellivet och var 
extra försiktig under häckningssäsong. 

 
Städning Du städar naturligtvis efter dig innan du åker hem, och tar hem sopor 

& återvinning, överblivna kyl- och färskvaror 
 
Detaljerad info Fås vid bokning.  
 
 
Bokning & kontakt Sofia Gröhn: sofgro@hotmail.com  


