VÄLKOMMEN TILL LÖKANABBEN, ASPÖ OCH
ASPÖ BÅTKLUBB - 56o06`8N - 15o34`0E
Vi vill här informera dig om vår klubb och vår verksamhet som rör dig som övernattande båtgäst.
Aspö Båtklubb är en ideell förening, vi äger vårt klubbhus (som vi själva byggt), marken och
hamnområdet arrenderar vi av Karlskrona kommun.
Hamnvärdskap, underhåll, städning mm utförs av våra medlemmar.
Våra medlemmar är hamnvärdar vid ditt besök och de finns på plats enligt nedan.
Lökanabbens hamn var tidigare en fiskehamn och hamn för skärgårdstrafiken till ön.
Numera utgör hamnen en del av båtlivet och arrenderas av Aspö Båtklubb för fritidsbåtar.
Hamnen ligger granne med Drottningskärs kastell, som är en del av Karlskrona Världsarv.
Information om hamnen (el, vatten, räddningsutrustning, sopor mm) samt utmärkta gästplatser finns på
orienteringstavlan vid verkstaden, se separat karta.
Avgifter:
Gästhamnsavgift per dygn:
Båtar < 12 meter: 175 SEK - 18 EURO
Båtar 12-15 meter: 240 SEK - 24 EURO
Båtar > 15 meter: 21 SEK/ m - 2 EURO/m
Elavgifter: 30 SEK - 3 EURO
Yttre dusch och tvättmaskin har myntautomat för 10 SEK - 1 EURO.
Hamnkontoret öppet 08.30 – 09.30 samt 19.00 – 20.30.
Hamnvärden nås vid hamnkontoren ovanstående tid eller via telefon: 073-512 15 95.
Hamnavgift erläggs i första hand genom betalautomat i lilla hamnkontoret varvid remsa/kvitto erhålles
och placeras på båten. Övrig betalning sker direkt till hamnvärden (kontant, iZettle (kreditkort) eller
Swish) – då du får ett kvitto att sätta på båten. Därefter har du tillträde till vårt klubbhus 06.00 – 22.30.
Yttre toalett och yttre dusch finns tillgängliga dygnet runt.
Koden till klubbhuset erhåller du av Hamnvärden och gäller från 06.00 till 12.00 dagen därpå. I
klubbhuset har du som gäst tillgång till dusch, Wifi samt TV.
Mot avgift kan du nyttja vår bastu - 20 SEK/person (2 EURO/person) eller tvättmaskin (avgift i
myntautomat (10 SEK).
Barn under 12 år vistas i klubbhuset i föräldrars sällskap.
För allas trevnad och säkerhet har vi tre stycken grillplatser i anslutning till klubbhuset.
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT GRILLA PÅ ANNAN PLATS INOM HAMNOMRÅDET!
Köket i klubbhuset får ej brukas (förbjudet att diska, laga mat eller förvara kylvaror i kyl och frys).
Affär (ICA), restauranger samt café finns på gångavstånd. Vandrarhem/hotell, cykeluthyrning, muséer
samt färja till Karlskrona finns på ön, se separat karta.
I vårt klubbhus finner du också information om Aspö. Ytterligare info. på aspobatklubb.se.

Vi önskar er en trevlig vistelse!
Styrelsen Aspö Båtklubb

