FISKESTUGAN
FISKESTUGAN, för två personer + ett barn i tältsäng. Husdjur tillåtet.
Som det var förr! Stuga inne på naturreservatet utan el och rinnande vatten.

Stugan ligger bara ett 20-tal meter från vattnet. Miljön kring Fiskestugan är sublim!

Säsong: 29 april till 17 oktober 2021.
1 natt: 800 kr
2-4 nätter: 600 kr/natt
5 nätter och fler: 450 kr natt
På öns sydöstra del vid en fiskevik som heter Alarängsviken, ligger vår stuga. Det är ungefär 30-40 minuters
vandring på skogstigar från passbåtsbryggan för att nå fram. Stugan är ca 17 kvm och har ett rum med delad
köksdel/sovdel. Den ligger mer enskilt i naturreservatet.
Stugan saknar el och rinnande vatten och har inga kylmöjligheter för mat. En nyinstallerad och lättanvänd
vedkamin fixar värmen i stugan. En våningssäng och en enklare tältsäng (den senare endast för barn) finns i
stugan. Täcken och kuddar finns och extra varma filtar. Gästen tar med egna lakan/sovsäck. Färskvatten
hämtas ur en gårdspump ett par minuter bort. Vattnet är godkänt som dricksvatten men har som på de flesta
öar en smak av järn och lite fällningar, det är helt ofarligt. Finare dricksvatten finns att hämta (medtag egna
flaskor) vid restaurangen på fyrplatsen om ni vill, där säljer vi också mineralvatten.
Diskmöjligheter utomhus. Utedass i separat bod bakom stugan, där också förrådet finns. Tvagning sköter man i
havet! Dusch finns dock att låna vid vandrarhemmet under restaurangens öppettider. Ett litet gasolkök med två
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FISKESTUGAN
plattor finns för matlagning. Enklare köksredskap och porslin finns. Kolgrill finns. Liten roddbåt ingår i hyran perfekt om du ska fiska! Batterilampor för enklare belysning.
I hyran ingår:
Gasolflaskor till spisen, några batterilampor, toa/hushållspapper, diskmedel/rengöringsmedel. Ved till kaminen,
roddbåt, tändstickor.
Gästen tar själv med:
Grillkol, lakan/sovsäck.
Bra att veta: Stugan passar bra för dig som söker ett helt unikt, men enklare, boende. Vistelsen i stugan kräver
en viss fysisk förmåga som att röra sig i terräng och orka bära sin egen packning, hämta vatten vid pumpen
mm. Här är det back to basics som gäller! Man ska även vara bekväm med att hantera gasolkök. Tydliga
instruktioner finns. Man städar själv efter sin vistelse.
Förutom en sommarstuga som ligger på andra sidan viken så är man helt själv på den sidan av ön. Du bor mitt i
reservatet och måste ta hänsyn till de regler som gäller där. Vi rekommenderar att man tar sin packning på
ryggen, det finns dock en kärra att låna men det är inte helt enkelt att dra den på skogstigarna.
Mobiltäckningen är skiftande. Telia har väldigt dålig täckning på ön.
På naturreservatet förekommer kobete. För att gå till stugan behöver man gå igenom kohagar. Hundar måste
vara kopplade!
Vanliga frågor, fiskestugan:
Får vi ut något av vistelsen om vi stannar en natt?
Det är en liten procedur och tar tid att ta sig dörr till dörr så de flesta stannar minst 2 nätter för att hinna pusta
ut och uppleva lugnet vid stugan. Vilket vi rekommenderar.
Om man vill stanna längre, hur gör vi med matförvaring?
Det bästa är att planera mat där ni använder torrvaror och konserver och dyl, dvs mat för campingliv. Det går
även bra att förvara en liten mängd färskvaror i restaurangen som man sedan hämtar efter överenskommelse.
Kylklampar kan man byta under restaurangens öppettider. I restaurangen kan man äta lunch och vissa kvällar
middag, vilket många som gästar Fiskestugan brukar göra. Anmäl intresse vid bokningen. De flesta gäster
stannar två nätter men vi har också gäster som stannat fler än 10 nätter.
Om vi kommer med kajak, behöver jag hämta nyckeln i receptionen?
Nej, vi kommer överens om var vi lägger nyckeln så det går bra att paddla direkt dit.
Får man fiska i viken?
Ja, det är fritt strandfiske med metspö och kastspö. I Alarängsviken och den närliggande viken Svartglo, har du
god chans att få gädda och abborre. Det finns även id och braxen. Ta bara upp det du behöver och släpp
tillbaka resten. Tänk på att det finns regler för vilka storlekar fisken måste ha för att behållas. De aktuella
reglerna finns hos Länsstyrelsen. Viken vid stugan är grund. Svartglo är lite djupare.
Går det att beställa fyrhjulingstransport till stugan?
Nej, det är inte tillåtet att köra motorfordon i naturreservatet.
Får man flyga drönare?
Det behövs särskilda tillstånd för att flyga drönare i ett naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala.
Välkomna!
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