VÄLKOMMEN TILL BASSHOLMEN!

Ett naturreservat med bohuslänsk historia

Den miljö och natur som hälsar dig välkommen till
Bassholmen är på flera sätt unik. Här finns det gamla
kulturlandskapet präglat av betande djur och generationer av arbete. De lösgående djuren som finns
idag fortsätter detta arbete och är i allra högsta grad
kulturarbetare!
Jordbruket var mycket lönsamt förr, lerjordarna gav
goda potatisskördar och foderväxter. Havet översvämmande varje år strandängarna och lämnade
viktiga näringsämnen i jorden. Det gjorde betet bra
och boskapen var viktiga för dem som bodde på ön.
På Bassholmen finns också rester av en industriell
storhetstid. Det började med att sillen gick till i stora
mängder och man startade ett trankokeri. Det följdes
av skeppsbyggeri, guano tillverkning och mekanisk
verkstadsindustri. Allt detta har en gång skapat liv och
rörelse på ön. Idag är Bassholmen ett naturreservat som
bjuder in till promenader och på ön finns ett museum
med Allmogebåtar.

Telefon bokning: 0522-69 84 80
Mail bokning: bassholmen@uddevalla.com

INFORMATION TILL DIG SOM HYR BASSHOLMENS GÄSTHEM
HITTA HIT!
Från Torp köpcentrum (köpcentret vid E6 norr om Uddevalla)
kör du väg 161 mot Lysekil. Ta avfarten till vänster mot Fiskebäckskil och Grundsund. Fortsätt på vägen knappt 6 km. När
du kommer till en uppförsbacke, starx efter Marsipanladan,
sväng vänster mot Kärlingesund/Naturreservat strax innan
Skaftöbron. Följ grusvägen 1,3 km och sväng därefter höger mot
Bassholmen (skylt visar vägen). Parkera på P-platsen på höger
sida och promenera till bryggan.
I den gröna containern som passeras på väg ner till bryggan förvaras flytvästar och en bensindunk till båten. Det kan även förekomma att båtmotorn förvaras här under vår och höst. Nycklar
till bom, båt, gästhem och samlingssal finns i ett värdeskåp med
kodlås på baksidan av containern. Koden erhålls via SMS eller
mail dagen innan ankomst.
Transportbåten ligger förtöjd på höger sida av bryggan och är
en grå Piooner. Den har plats för 5-7 personer. Båten är mycket
sjövärdig och flyter med full last även om den är vattenfylld.
Brandsläckare finns i det låsta facket. Släckaren ska vara lätt
åtkomlig under all transport. Lägg tillbaka den i facket och lås
efter transport.
Kom ihåg att koppla på dödmansgreppet, (den röda sladden)
innan du startar motorn. Se till att alla bär flytväst under transport, dessa lämnas åter efter vistelsen på ön!
Vattnet mellan fastlandet och Bassholmen är på sina ställen
mycket grunt. På nästa sida finns en karta där vi markerat den
led du måste följa. Farleden är utmärkt med sjömärken, det
finns ingen säker genväg!
Väl på ön, förtöj båten vid den långa bryggan med det lilla gula
huset (bastun). Använd de karbinhakar som finns på förtöjningsrepen. Förtöj alltid i både för och akter.
GÄSTHEMMET
Det finns 38 sängplatser och ett kök med två tillagningsplatser som består av spis, micro och ett stort kylskåp, däremot
finns endast en frysboxen. I lådor och skåp finns porslin för 40
personer. I matsalen finns möblerat för 20 personer men det
går att möblera om till det nästan det dubbla.
Innanför entrédörren finns en utrymningsskiss, vänligen
delge alla övernattande denna informationen. Rökdetektorer i
rummen får ej övertäckas och alla dörrar måste hållas stängda
under natten. Brandklassade fönster måste hållas igenskruvade.
Beakta var brandlarmknappar, släckutrustning är placerade.
Vid hemfärd måste alla lokaler ni använt städas. Se till att du
lämnar gästhemmet i prima skick. Kom ihåg duschrum och
toaletterna! Allt du behöver finns på plats i städskrubben.
ATT GÖRA
Museum
I de gamla industrilokalerna huserar idag föreningen Allmogebåtar. Det är väl värt att se sig omkring i utställningslokalerna där
du kan lära dig en hel del om sjöliv, bruksbåtar och tändkulemotorer.
Perfekt fågelö
Vattnet runt ön är strömt och därför fryser det sällan på vintern.
Det öppna vattnet och de långgrunda näringsrika stränderna
lockar många fåglar. Det är därför ett bra tips att packa med sig
kikare. På ön finns också en gammal häckningsplats för häger.

Naturstig
Svenska Naturskyddsföreningen är aktiv i Uddevalla och en av
kärnverksamheterna är att ta hand om Torpet Sandvik på östra
sidan om ön. Kretsen har ställt i ordning en naturstig runt ön,
passa på att upptäck mer med de små informationstavlorna
med intressanta fakta.
Bada bastu på bryggan
Basta gärna (elaggregatet styrs av timer inne i bastun), men
tänk på miljön och spar på el när bastun inte används. Använd
endast färskvatten till aggregatet. Det finns en dunk för det i
bastun. Glöm inte att fylla på dunken med färskvatten till nästa
användare. Koden till bastun är 1920!
Bad
De absolut bästa baden får du från klippor eller bryggor men
det kräver att du kan simma. Det finns också badmöjligheter där
vattnet är grunt vid stranden intill bryggan – men se till att det
alltid finns en vuxen i närheten när ej simkunniga badar. Tänk
på att vattnet vid Vägeröd ränna (västsidan) är strömt och att
det går en farled genom Nordströmmarna – se upp för båtar.
ATT TÄNKA PÅ
Ön är ett naturreservat vilka föreskrifter som gäller hittas på
informationstavlor. Bl a råder tältningsförbud, samt att hundar
får vistas på ön men då i koppel.
Det finns en cykelkärra som du kan frakta ditt bagage på. Den
står antingen nere vid bryggan eller vid huset.
Diskhanddukar är det enda som saknas i köket. I sängarna finns
madrass, kudde och täcke, men sänglinne måste du ha med.
Vill du sova i sovsäck behöver du ett underlakan som skydd för
madrassen.
Det finns ingen telefon så ta med en mobiltelefon, dock dålig
täckning på ön.
Sortera soporna efter kompost, glas och övrigt i respektive
kärl. Allt glas samt alla soppåsar ska med till fastlandet. Lämnas
sopor kvar på ön debiteras ni detta i efterhand med 2500kr.
Eftersom Bassholmen ej har tillgång till kommunalt vatten så
är vatten en lyxvara. Det kan lätt bli vattenbrist under torra
perioder. Spara på dropparna och diska inte under rinnande
vatten. Duscha så lite som möjligt. Med tanke på miljön så har vi
ej vattentoaletter.
KONTAKT
Om något skulle gå sönder eller om du hittar något som inte
är som det ska är vi tacksamma om du hör av dig direkt till vår
personal 0522-69 84 90.
NU-sjukvården (växel) 010-473 81 00
Sjukvårdsupplysning 1177
Apotek Torp, Uddevalla, Lysekil, Henån 0771 - 450 450
Polisen (växel) 114 14
NÖDNUMMER 112

