
V A R M T   V Ä L K O M N A   T I L L   S K O G A V I K  

Bra att veta: 

Torpet ligger på en ö i Braka skärgård. 

Brygga och egen bastu finns.  

Fastigheten ägs av staten genom 

Naturvårdsverket.  

Stugan är oförsäkrad. Länsstyrelsen 
förvaltar naturreservatet genom 
anställda naturbevakare som är 
stationerade på Bullerö. 

Nyckel finns i särskild nyckelgömma 
med kod.  

Att tänka på: 

Man får inte röka inomhus. Husdjur är ej 

tillåtet. 

Det finns ingen el på ön. 

Följ de regler som gäller för 

naturreservatet. 

Roddbåt finns att låna på egen risk. 

Föräldrar ansvarar för sina barn. 

Räddningsvästar finns att låna.  

Diska utomhus. Avlopp saknas. 

Man får inte gå in i husen med kängor eller 

skor som har broddar.   

Pant och tetra är lättare att hantera vid 

sophämtning än glas. Undvik glas! 

Ta med: 

Tändstickor, kaffefilter, värmeljus, 

ficklampa, avfallspåsar, sänglinne, köks- 

och badhanddukar, hushålls- och 

toalettpapper, grillkol, tidningspapper att 

tända med, myggspray, extrabatteri till 

mobil, solkräm mm. 

Detta finns: 

Kylbox som drivs av solpanel. 

Gasolvärmare. Mörkläggningsgardiner. 

Ved i boden. Yxa och såg. Grill.  

Vatten i pumpen. Hinkar finns.  

Diskmedel och enkla städredskap.  

Täcken och kuddar. Husgeråd.  

Rejäl gasolspis med ugn.  

Före avresa: 

Bär in ved till nästa gäst. 

Toahinken på utedasset ska tömmas i latrinkomposten. Skölj hinken och torka ur noggrant. 

Sopa och skura golven, torka alla ytor samt skaka alla täcken och kuddar utomhus. Städa 

bakom och i kylboxen samt under sängarna. Värm disk- och skurvatten på gasolspisen. 

Bastun ska också städas.  

Lämna inga personliga prylar såsom böcker, tepåsar, matrester, kryddburkar eller dylikt. 

Blötlägg eventuell aska och töm den i cementringen vid utedasset. 

Lås torpet och lägg nyckeln i sin nyckelgömma. 

Se till att alla fönster är stängda när ni åker.  

Kontaktuppgifter: 

I händelse av olycka eller brand ring 112. 

Telefon 010-223 17 17 (ej SMS)

E-post bullero.stockholm@lansstyrelsen.se

För frågor om bokningen se hemsidan. 

Hemsida www.bullero.se 
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