Välkommen till
Bassholmen!

Information till dig som hyr Bassholmens Gästhem

Bassholmen – en idyll i Bohuslän
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!
Jordbruk
Jordbruket var mycket lönsamt, 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.
Industri
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, guanotillverkning och
mekanisk verkstadsindustri. Allt detta har en gång skapat liv och
rörelse på ön.
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, båtar och tändkulemotorer. Allra roligast
lU det kanske att njuta av alla de gamla träbåtarna som föreningen
har liggande vid bryggorna under sommartid.

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 ta kikaren med sig. 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.

På väg till Bassholmen!
Var finns nyckel till gästhemmet, bom och transportbåt?
Du hämtar allt du behöver på My´s mack (Ingo bensin) vid Rotviksbro.
Du måste visa upp bokningsbekräftelsen och legitimation för att få
nycklar och bensintank. Tanken är full när du får den, du betalar själv
din förbrukning och fyller på tanken när du lämnar igen den. Betalning
sker i bensinautomat med eget kontokort. OBS! Ingen kontant
betalning – endast kontokort.
Vad gör jag med bommen?
Över den lilla vägen strax innan bryggan i Kärlingesund finns en bom.
Lås upp med nyckeln på ”knippan”, fäll undan bommen och kör ner för
avlastning. Kör tillbaka bilen och parkera på parkeringsplatsen. Stäng
och lås bommen!
Hur är båten?
Transportbåten ligger förtöjd på höger sida av bryggan i Kärlingesund
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.
Alla ska bära flytväst under transport (det finns i containern som
passeras på väg ner till bryggan, här kan det även förekomma att
båtmotorn förvaras under vår och höst) Glöm ej koppla på
dödmansgreppet, (den röda sladden) innan du startar motorn!
Brandsläckare i båten?
Finns i det låsta facket. Släckaren ska vara lätt åtkomlig under all
transport. Lägg tillbaka den i facket och lås efter transport.

Grynnor och skär
Vattnet mellan fastlandet och Bassholmen är på sina ställen mycket
grunt. I denna broschyr finns en karta där vi markerat den led du
måste följa. Farleden är utmärkt med sjömärken, det finns ingen säker
genväg!
Var lägger man till?
Förtöj vid den långa bryggan med det lilla gula huset (bastun). Använd
de karbinhakar som finns på förtöjningsrepen. Förtöj alltid i både för
och akter, vädret kan snabbt förändras.
Ska jag släpa all packning?
Nej, det finns en cykelkärra som du kan frakta ditt bagage på. Den
står antingen nere vid bryggan eller vid huset.
Äntligen framme!
Nu är du på Bassholmen, mitt i naturreservatet. Från maj-sept går här
kor som betar i hägn på ön (förutom runt vandrarhem, ladan och
varvet/bryggorna). De hjälper till att bevara Bassholmens öppna
landskap. Njut av djuren, men stör dem inte! Passa på att studera
vilka föreskrifter som gäller i naturreservatet, du hittar dem på
informationstavlan.

ndvik grynnor och skär!
När du närmar dig Skaftöbron har du avtagsvägen till Kärl ingesund på vänster hand.
Följ grusvägen 1,3 km och sväng sedan höger mot Bassholmen (liten skylt visar vägen).
Parkera på P-platsen och promenera ner til l bryggorna där båten ligger och väntar.
Vatnnet mellan fastlandet och Bassholmen är på sina ställen mycket grunt därför är det viktigt att
du följer den led som markerats på kartan.

Glöm inte flytväst!
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Gå och bada
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 t ex 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.

Gästhemmet
Gästhemmet var från början den ståtliga mangårdsbyggnaden på
hemmanet Bassholmen. Idag finns här 38 sängplatser och ett kök där
2 matlag kan samsas. Varje lag har egen spis, micro och ett stort
kylskåp däremot måste ni dela på frysboxen. I lådor och skåp hittar du
porslin för 40 personer. I matsalen finns möblerat för 20 personer men
det går lätt att möblera om till det dubbla. När vädret är fint rekommenderar vi såklart att ni äter utomhus. Då smakar maten allra bäst!

Vatten – en bristvara
Eftersom Bassholmen är en ö och vi inte har vanligt 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 och bada helst i havet! Du sparar energi
och på miljön genom att använda mindre vatten i vardagen!
Dags att gå på toa…
Med tanke på miljön så har vi ej vattentoaletter.
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.
Underbart är kort
När det är dags att åka hem måste alla lokaler ni använt städas. Se till
att du lämnar gästhemmet i prima skick. Glöm inte duschrum och
toaletterna! Allt du behöver finns på plats i städskrubben.

Vad måste jag ha med?
Diskhanddukar är det enda som saknas i köket. Ja, och så maten
förstås. I sängarna finns madrass, kudde och täcke, men lakan måste
du ha med. Vill du sova i sovsäck behöver du ett underlakan som
skydd för madrassen. Vad du sedan packar beror på vad du vill göra,
men badkläder, grillkol, kamera, kikare och krabbspö är sådant som
kan vara bra att ha med.
Finns telefon?
Nej, ta med egen mobiltelefon, dock klen täckning på ön.
Soporna en tillgång
Vi tänker på miljön och tar vara på soporna. Men för att vi ska kunna
göra det måste ni sortera! Bra att öva på så ni gör det hemma med!
Komposterbart är allt som kommer från naturen och som kan brytas
ned av våra husdjur i komposten. Biologiskt avfall i varmkomposten
alltså. Glas och övrigt sorteras i respektive kärl. Allt glas samt alla
soppåsar ska med till fastlandet, detta svarar grupperna själva för!
Lämnas sopor kvar på ön – debiteras ni detta i efterhand med
1500 kr.

Om något går sönder
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.

VÄLKOMNA ÅTER!

Hitta hit!
För att komma till Rotviksbro, kör till Torp köpcentrum (köpcentret vid
E6 norr om Uddevalla). Fortsätt väg 161 mot Lysekil. Strax efter
rondellen i Rotviksbro finns My´s mack (INGO) där hämtar du nycklar
(till bom, livvästlåda, samt gästhemmet och samlingssal i
vällingklockshuset) och bensintank.
Fortsätt på väg 161, kör mot Lysekil men ta vänster mot Fiskebäckskil
och Grundsund. Efter ca 4 km passerar du avtagsväg mot Dragsmark
och Flatön. Efter ytterligare 1,7 km kommer du till en uppförsbacke,
sväng vänster mot Kärlingesund/Naturreservat strax innan Skaftöbron
(riktmärke är två flaggstänger på höger sida, där är infarten till vänster).
Följ den lilla grusvägen 1,3 km och sväng därefter höger mot
Bassholmen (skylt visar vägen). Parkera på P-platsen på höger sida
och promenera till bryggan.
På väg till bryggan passerar ni en container, där finns motorn (om
den ej sitter på båten) samt flytvästar att låna, lämnas på samma
ställe efter vistelsen på ön!
Båten är en grå PIONEER och ligger på höger sida när du stiger ut
på bryggan.
Telefonnummer:
Gästhemmet:
Information U-a Turistbyrå:

0522 – 69 84 90
0522 – 58 71 78

My´s mack (INGO)

0522 - 64 18 20

NU-sjukvården (växel)
Sjukvårdsupplysning
Apotek (gemensamt nr)
(Torp, Uddevalla, Lysekil, Henån)

010-473 81 00
1177
0771 - 450 450

Polisen (växel)
NÖDNUMMER

114 14
112

