AGGARÖ HAMN
Det gamla fiskeläget i Aggarö hamn är öns paradis! Här kan du hyra en stor två-vånings stuga för hela
familjen och du får även plats med grannfamiljen om det önskas! Från köket och sovrummet ovanför
har du utsikt över bryggan och Aggarösundet. Stugan, eller man kan nog säga huset, har en hög
standard där vi försökt hålla ett något modernare snitt än i övriga stugor. Bryggan är öppen för
allmänheten och här kan dina vänner med lätthet förtöja sin rejäla segel- eller motorbåt. Visste ni
förresten att man redan på 1600-talet kunde besöka Aggarö hamn och dess krog för att proviantera
och övernatta inför vidare färd över Mälaren. Antal bäddar: 7st. Bokningsbart maj-september.

Faciliteter/sanitärt: Toalett och dusch finns i huset. Vatten finns i huset med
tjänligt dricksvatten. Ta gärna med eget utifall att smaken inte passar.
Köksutrustning: Mikrovågsugn, kyl, spis, ugn, porslin, kaffebryggare.
Ni tar med all mat (kryddor, kaffefilter, disktrasa/medel mm toapapper) för er vistelse. Finns
ingen affär på ön. Sänglinne (lakan, örngott, påslakan), handduk.
Sopor: Tas med och slängs vid sopstation vid bryggan 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.

