VITA TORPET
Juthällen (vita torpet) är nog Aggaröns mest charmiga hus. Den vita putsade fasaden har
varit med om ett och annat under åren. Stugan består av två rum och toalett samt ett hittills
oinrett loft. Mälaren är ett halvt stenkast bort med underbar utsikt in mot Västerås. Här
lyser solen från tidig förmiddag till sen kväll med en underbar solnedgång över Västerås.
Stugan hyrs i självhushåll. Antal bäddar 2 + 2 i bäddsoffa.
Faciliteter/sanitärt: Mulltoa. Vatten – Tappkran finns på gården med
tjänligt dricksvatten. Ta gärna med eget utifall att smaken inte passar.
Köksutrustning: Mikrovågsugn, kyl, kokplattor, porslin, perkulator
Ni tar med all mat (kryddor, kaffefilter, disktrasa/medel mm) för er vistelse. Finns ingen affär
på ön. Sänglinne (lakan, örngott, påslakan), handduk.
Sopor: Tas med och slängs vid sopstation innan hemfärd.
Städning: Torka av bänkytor och bord. Diska och ställ tillbaka porslin i skåpen. Rengör
badrum. Dammsug och torka av golvet även under sängar och möbler. Ta med sopor.
Lägg i ordning täcken och kuddar. Om ni ändrar på möbleringen så ska det ställas tillbaka
innan ni lämnar.
Stugan kontrolleras efter städning, eventuell anmärkning faktureras.
Rökfritt - Rökning är ej tillåtet och gäller i samtliga byggnader, rum och stugor. Överträdelse
debiteras med saneringskostnaden.
Hundar: Aggarön är ett Naturreservat. Hundar ska hållas kopplade på hela Aggaröns
område.
Säkerhet: Skulle ni behöva akut hjälp så ring SOS på 112. Är det icke akuta ärenden når du
Sjöevents personal på 070-6993240 (kl0800-1600).
Pris: Se hemsidan. Båttransport till och från ön ingår för så många personer som de finns
plats/bäddar för i huset.
Båttransport
Incheckningsdagen kl1500 från Vretbo
Utcheckningsdagen kl1200 från Aggarön
Parkering för bil finns i Vretbo. https://goo.gl/maps/7j39KrNQCX4kVKdA8
Vid dåligt väder kan båttransporten komma att flyttas till annan tid/dag. Säkerheten på
sjön för våra gäster och personal är viktig.
Betalning: Ni får en faktura vid bokningstillfället.

