
V Ä L K O M N A   T I L L   B U L L E R Ö    G Ä S T H E M 

Bra att veta: 

Alla frågor kring bokningen hänvisas till hemsidan där kontaktuppgifter finns. 

I händelse av olycka eller brand ring 112. Övervåningen har utrymningsstegar. 

Det finns lösgående djur på ön och höns på gården. Man får klappa djuren om de själva 

kommer fram. Hundar måste hållas kopplade! 

Allmänna bastun brann tyvärr ner i augusti 2021. Den kommer att byggas upp igen. 

Museet är öppet på sommaren.  Välkomna in!

Vatten hämtas på gården. 

Det finns en stor och rejäl grill på gården som alla får använda.  

Att flyga drönare kräver tillstånd.

Två torrdass finns i närheten. Man kan tvätta händerna där. Desinfektionsmedel finns. 

Man får inte gå in i husen med kängor eller skor som har broddar. 

Rökning är inte tillåten. 

Kök finns i alla boenden samt diskmedel, disktrasa, städredskap och dammsugare. Säg gärna 

till om något saknas. 

Boendet ska städas före avresa. Dammsuga och skura golven, torka alla ytor samt vädra alla 

täcken och kuddar. Värm disk- och skurvatten på spisen. Torka ur kylen och mikrovågsugnen. 

Ta med: sänglinne, köks- och badhanddukar, värmeljus, avfallspåsar, tändstickor, grillkol och 

tidningspapper, ficklampor och mat för hela vistelsen. Solkräm, handsprit och myggspray 

kan komma till användning. Det finns ingen affär eller kiosk på Bullerö. 

Lämna inga personliga ägodelar såsom böcker, kryddburkar, matrester eller dyl.  

In- och utcheckning unders sommaren sker kl 12.00. Förvara gärna packning i raststugan i 
väntan på turbåten. 

Raststugans kök är i första hand öppen för dagbesökare och tältare.  

För säkrare arbetsmiljö önskar vi att glasflaskor inte tas med! Pant och tetra är till exempel 

lättare att hantera. Matkompost finns bakom hönshuset.  

Nyckel till parstugan och sjögrenska finns i särskild nyckelgömma med kod. 

Telefon 010-223 17 17 (ej SMS)

E-post bullero.stockholm@lansstyrelsen.se

Hemsida www.bullero.se  

mailto:bullero.stockholm@lansstyrelsen.se
http://www.bullero.se/

