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 Vindalsögruppen HYRESVILLKOR och ORDNINGSREGLER 
 
 
För alla Vindalsöbesökare gäller följande hyresvillkor och ordningsregler. Delges i aktuella delar alla 
besökande senast vid ankomst till ön.  
 
ARBETSHELG 
FÖR VARJE LÄGERVECKA UNDER TIDEN JUNI - AUGUSTI SOM BOKAS FÖRUTSÄTTS VARJE 
LÄGERGRUPP UNDER 50 DELTAGARE DELTAGA MED TVÅ PERSONER PÅ ARBETSHELG, 
ANTINGEN VÅR ELLER HÖST LÄGERÅRET. FÖR STÖRRE GRUPPER TILLKOMMER EN PERSON 
PER TILLKOMMANDE 50 DELTAGARE. 
 
AVFALL 
Matrester läggs i komposter som finns vid kompostgropen och bredvid bastun. Anvisning finns i köken. 
Tomkartonger, wellpappsemballage, glas och plåtburkar samt överbliven mat tas hem. 
Annat ej brännbart avfall lägges i sopsäckar. Fulla sopsäckar ställs i sopskjulet intill Sjöstugan. Under 
vinterhalvåret - ta med dina sopor till fastlandet vid avfärd (allmän container finns i Stavsnäs Vinterhamn).  
 
AVBOKNING 
Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften. Vid avbokning av sommarläger efter 1 april lägeråret debiteras 
minimiavgift. Vid avbokning av helg debiteras minimiavgift om avbokning sker senare än 4 veckor innan 
hyrestidens start. 
 
AVGIFTER 
Se årets prislista. 
 
AVRESA 
Under sommarlägerperioden när byte sker samma dag (lördag) skall avresa ske senast kl 12 och ankommande 
kår har tillträde kl 15. Detta för att ö-värden skall ha tid för avsyning och ev åtgärder inför nästa hyresgäst. 
 
AVVERKNING 
All avverkning utom av torra grenar är förbjuden. Använd vindfällen, bångar och kottar. 
 
BASTU 
Bastu för ca 10 personer finns strax intill Wesselina. Se anvisning i bastun. Uppvärmningstid ca 2 timmar. 
Bastun ingår för hyrestagare i samråd andra samtidiga hyrestagare. 
 
BOKNINGSAVGIFT 
Bokningsavgiften är 5000 kr/vecka för sommarläger, varav 4500 kr är deposition som återfås efter genomförd 
arbetshelg. För övriga bokningar är bokningsavgiften 500 kr. Bokningsavgiften skall vara betald inom 10 dagar 
annars har vi rätt att boka annan hyrestagare. 
 
BRÄNSLE/VED 
Ved finns vid lägerbålsplatsen. Se till att vedförrådet utanför Wesselina och vid braskaminen alltid är fyllt. 
Tänk även på späntstickor. 
 
BÅTAR 
Roddbåten för transport mellan Idholmen och Vindalsö skall vid hemfärd alltid ligga på sin plats på 
stranden ca 200 m SO om Idholmens Brygga. Båten skall vara väl uppdragen ovanför högsta vatten- 
ståndsmärke, vänd samt fastlåst i träd. Åror och öskar under båten. 
Övriga segel- och roddbåtar skall skötas väl och varje dag efter användandet återställas i sjömansmässigt 
skick. Vid avfärd från ön skall båtar i sjön vara länsade och väl förtöjda.  
Följebåten ”Buster” får endast framföras av person med motorbåtsvana och som fyllt 18 år.  
Aspen miljöbensin eller liknande (akrylatbensin) får ej användas i båtmotorerna. 
Lagning av båt får ej ske utan kontakt med ö-värden eller annan funktionär från Vindalsögruppen. 
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DRICKSVATTEN SJÖSTUGAN 
Enbart vatten för saft, kaffe, te och liknande får tas från avsaltningsanläggningen = kranen till vänster om 
trappan till verkstan. Strömbrytare finns ovanför lilla frysen inne i Sjöstugan, stängs av vid avfärd. 
För matlagning använd sommarvattenledningen från Wesselina på hörnet (avstängd vintertid). För disk använd 
sjövatten, som framdragits till diskplatsen vid Sjöstugan (avstängd vintertid). 
 
DRICKSVATTEN WESSELINA 
I Wesselina finns ett miniavsaltningsaggregat som levererar vatten till den lilla kranen på diskbänken som 
används till att dricka. Övriga kranar används till disk och koka potatis 
 
DRYCKER 
Starkare drycker än lättöl får ej förtäras på Vindalsö vid scoutverksamhet. 
 
ELDNING 
Eldning utomhus får ske enligt gällande eldningsföreskrifter på orten - se anslagstavla i lägerexpeditionen. 
Lägerbålseld får ej anordnas på annan plats än i lägerbålsringen på lägerområdet. Vid hård vind och torka får 
eldning ej ske. Respektera ev eldningsförbud! 
 
FISKE OCH JAKT 
Nätfiske och jakt är förbjuden på ön. OBS! Hund skall alltid hållas kopplad på ön - naturreservat gränsar 
till anläggningens område. 
 
FLYTVÄSTAR 
Ca 30 flytvästar finns att låna. Förvaras på lägerexpeditionen. 
 
FÖRKOMNA ELLER FÖRSTÖRDA INVENTARIER. 
Trots all aktsamhet kan det inträffa att inventarier, verktyg, porslin eller annat förkommer eller går sönder. Det är 
en hederssak för varje besökare att omgående anmäla till ö-värd eller någon i Vindalsögruppen, samt i 
avsyningsrapporten, vad som skadats eller förkommit, så att det kan ersättas och kompletteras till kommande 
hyresgäst. 
 
GRILLNING 
Inga grillar finns att låna på ön, utan skall medföras om så behövs. Engångsgrillar är ej tillåtna på lägerområdet. 
 
GÄSTBOK 
Använd bläck/kulspetspenna och skriv på varje sida. Texta snyggt och rita gärna om du kan. Gästbok utlämnas 
av ö-värd. Ansvarig ledare ser till att gästboken hålls snygg. 
 
GÄSTHAMN 
Vi välkomnar alla scoutbåtar som vill besöka Vindalsö så vi uppmanar alla hyrestagare att i bästa samförstånd 
välkomna gästande scoutbåtar vid bryggorna i mån av plats. Hamnavgift enligt prislista. 
 
HÄNSYN 
Visa hänsyn mot omgivningen. Undvik hög musik, skrik och skrål mellan kl 22 - 07. 
 
KOMMUNIKATIONER 
Buss från Slussen i Stockholm till Stavsnäs Vinterhamn. Därefter taxibåt direkt till Vindalsö – måste 
förhandsbokas. Alternativt Waxholmsbåt till Idholmens brygga och roddbåt till Vindalsö (se båtar). 
Upplysningar om turer hos SL och Waxholmsbolaget. 
 
KOM - I - HÅG 
att ta med tändstickor, disk- och rengöringsmedel, trasor och diskhanddukar, hushålls- och toapapper. 
För övernattning i Wesselina och Lillstugan även lakan och örngott. Enbart sovsäck får ej användas i sängarna. 
 
KYL OCH FRYS 
Töms och rengöres före avfärd.  
 
LAMPOR och SÄKRINGAR 
finns i Wesselina ovanför varmvattenberedaren. I Sjöstugan i "proppskåpet". 
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LÅSTA UTRYMMEN 
Materialbod t.v. om Sara-dörren, nya boden mellan Sara och bastun samt några skåp i Sjöstugan och Wesselina 
har avvikande lås. Endast för Vindalsögruppen. 
 
NYCKLAR 
Avhämtas på Scouternas kansli under kontorstid. Adress Instrumentvägen 19 i Örnsberg, Stockholm,  
tel 08-568 432 00, och återlämnas dit omedelbart efter besöket om ej annat överenskommits. 
 
POSTADRESS: Vindalsö, Idholmens Brygga 130 44 Harö 
 
SJUKVÅRDSUTRUSTNING  
Egen sjukvårdslåda bör medföras. Sjukbårar finns i Wesselina - ledarrummet, Sjöstugan - expeditionen och i 
Lillstugan. 
 
TORRKLOSETTER 
Finns i röda huset intill Wesselina ("SARA") samt i brungrönt hus på lägerområdet. Om tunnorna är fyllda till 
max 3/4 skall de tömmas i latrinkomposterna (fyrkantiga av trä, skyltat vilka som skall användas). Se vidare 
instruktioner på TC. 
 
UTEBELYSNING 
Inkopplingen till utebelysningen på berget och vid pontonbryggan är styrd med skymningsrelä. Strömbrytaren 
finns i proppskåpet i köket i Sjöstugan. Skall vara avstängt vid avfärd. 
Huvudströmbrytare till belysningen i utematsalen sitter i Friggeboden. 
 
WESSELINA 
Egna lakan och örngott skall medtagas och användas. Detta för att madrasser och kuddar skall hållas fräscha. 
Egen sovsäck får endast användas på eget lakan, + eget örngott eller kudde. 
 
VERKTYG 
Yxa och såg finns i "SARA". Övriga verktyg i verkstaden Sjöstugan och i "friggeboden" vid matsalen. 
 
VINDALSÖ-TRÖJOR OCH ANNAT 
Det finns tröjor med Vindalsö-tryck för försäljning, både t-shirts och långärmade tröjor. Det finns också vykort, 
kåsor och Vindalsömärken. Prislista sänds ut med ”sommarbrevet” till bokade kårer, samt finns anslaget i 
Sjöstugan. Kontakta ö-värden på plats, eller Lennart Eriksson tel 070-301 40 49 när ö-värd saknas. 
 
VÄRME 
Lämna under vinterhalvåret – oktober-mars - elementen i Wesselina påslagna på lägsta effekt och i Sjöstugan på 
näst lägsta effekt. Även elementet i Wesselinas kök och ledarrum samt på expeditionen, verkstaden  
och i köket i Sjöstugan skall vara påslagna.   
Luftvärmepumparna i Wesselina och Sjöstugan fjärrstyrs av Vindalsögruppen och får ej manövreras lokalt. 
 
 
Slut 
 


