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ALLMÄNT OM STUGAN 
 
Stugan är av vandrarhemstyp med totalt 32 sängplatser. 

Övervåningen är utrustad med 8 tre-bäddarsrum plus 1 fyr-bäddsrum samt ett 

logement med 4 bäddar. Det finns även samlingssal, matsal, 3 toaletter och 2 

kompletta kök. 

 

Rummen är utrustade med garderob och låsbar dörr. Logementet går ej att låsa. 

Det finns ett värdeskåp i korridoren. 

 

Köken är utrustade med 5 kylskåp, skafferier, 2 spisar, 2 diskbänkar, porslin, 

bestick, köksredskap, vattenkokare och kaffebryggare. 

Det finns även flera frysar och två microvågsugnar. 

 

I nedervåningen finns gemensamma duschar, gemensam bastu, förvaringsutrymmen 

och torkmöjligheter för dykutrustningar, kompressor, fyllningsramper för 200 och 

300 bar (5x200 o 6x300 samtidigt), flytvästar, båtutrustning och dykskärmar. 

 

Det finns även 2 st oxyboxar. 

 

I hamnen ligger 3 stycken båtar (2 med utombordsmotorer och 1 med 

inombordsmotor). 

 

En båt på trailer står på parkeringen. 

 
ALLT DETTA BARA TIO METER FRÅN HAVET 

MED DE BÄSTA DYKVATTNEN I SVERIGE! 
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ATT BOKA I VÄJERN 
 

STUGAN ÄR I FÖRSTA HAND TILL FÖR MEDLEMMAR 

 
Bokning sker av dig i som medlem på hemsidan. 

 

 

Bokning av sällskap 
 
Andra klubbar eller sällskap som vill hyra t. ex. hela stugan bokar detta hos den som 

är bokningsansvarig (se matrikel och hemsidan www.osdk.se ). Sällskapsbokning sker 

mot en fastställd bokningsavgift. 

Bokningen räknas från det att bokningsavgiften är ÖSDK tillhanda. 

Var ute i god tid om ni vill boka sällskap. 

 
Bokning av rum 

 
Om du vill boka ett helt rum så måste du boka alla tre sängarna i rummet. Du måste 

naturligtvis även betala för alla tre sängarna även om ni bara är två personer. 

TÄNK ÄVEN PÅ ERA DYKANDE KAMRATER SOM DÅ EV INTE FÅR PLATS I 

STUGAN. 

 
Extra madrasser 

 
Om rumskamraterna tillåter detta är det tillåtet att lägga en extra madrass på 

golvet i rummen och sova fyra personer i rummen. 

Extraplatsen betalar naturligtvis också full avgift. 

http://www.osdk.se/


ÖSDK:S KLUBBSTUGA I VÄJERN - INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER 

 120114  5  

AVBOKNING 
 

Avbokning skall ske senast en vecka före tilltänkt boende. EJ AVBOKAD PLATS 

DEBITERAS FULL AVGIFT. 

 
AVBOKNING AV SÄLLSKAP 

 
Vid avbokning mindre än 3 veckor före tilltänkt vistelse betalas en del av 

bokningsavgiften EJ tillbaka. 

 
HEMFÄRD INNAN BOKNINGSSLUT 

 
Om du vill åka hem tidigare än bokningsslut, av någon anledning, skall  du i alla fall 

betala full avgift de dagar som återstår av bokningen. Har Du giltiga skäl, kan Du 

överklaga detta hos styrelsen och ev. få pengar tillbaks. 
 

ATT BO I VÄJERN 
 

"HUSTOMTEN " 

 
Stugvärden kallas för "Hustomte". Hustomten är den person som du skall vända dig 

till om du har några frågor eller problem. Hustomten är en person som bor i rum nr 1 

eller är utsedd av ÖSDK:s styrelse att sköta stugan. Han har god kännedom om 

dykplatser och andra saker, han har också en huvudnyckel till hela stugan. 

Det är också hustomten ni betalar till när ni åker hem.  

Boende i stugan är skyldiga att vara Hustomten behjälpliga. 

 
BOENDETAXA 

 
För boende i stugan gäller dygnspriser. 

De som bara använder stugan under dagen, t. ex. lagar mat, duschar/bastar eller 

fyller luft betalar endast dessa avgifter. 
 

 SÄNGAR 

 
I sängarna finns madrasser, täcken och kuddar. Sängkläder 

får du hålla med själv. Underlakan skall alltid användas även om du 

använder sovsäck. 
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PARKERING 

 
ALL PARKERING PÅ KAJEN ÄR FÖRBJUDEN ! 

Bilar parkeras endast på markerade platser vid husväggen. Om där är fullt kan bilar 

ställas på grusplanen på andra sidan Västervägen. Hör med Hustomten vid problem så 

löser han detta. 

 
DJUR 

 
Inga husdjur tillåtna att vistas i stugan eller i båtarna. 

 
RÖKNING 

 
Rökning är förbjuden inomhus och på de båda balkongerna. Fimpar 

får ej slängas runt huset eller i hamnbassängen. Utgången mot spiraltrappan är bara 

nödutgång. Tänk på att inte störa ev. gäster i uthyrningslägenheten mot gatan om ni 

har öppnat för vädring där. 

 
NYCKLAR 

 
Till varje rum hör en nyckel. Den går förutom till det rummet även till de båda 

ytterdörrarna på övervåningen, dörren till nedervåningen samt till bensinskåpet. Du 

är skyldig att ersätta nyckeln om du tappar bort den. Hustomten har även en 

huvudnyckel till samtliga rum och värdeskåp, samt en nyckel till gallergrinden och 

båttrailern. 

Utlåningsnyckel till stugan finns hos stugansvarige eller någon i ÖSDK styrelse. 
 

Se till att stänga och låsa dörrar. Stölder förekommer. 

 

 
PERSONLIG DYKUTRUSTNING 

 
All dykutrustning förvaras och torkas i nedervåningen.  

Dykflaskor förvaras vid fyllningsrampen på markerad plats (300, 200, fylld). Fylld 

flaska markeras med en tejp över kranen. Provtryckningsdatum, fyllnadstryck och 

namn skall synas tydligt. Endast provtryckta och märkta flaskor fylls. 

 
Klubben ansvarar ej för personlig dykutrustning eller annan personlig utrustning. 

Dykväst, dräkter och annan dykutrustning förvaras på hyllorna eller på 

torkställningarna om de är våta. Våta dräkter hängs upp på stegarna i taket. 
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Småsaker t. ex. handskar, sockor, knivar, cyklop mm torkas på krokarna på insidan av 

ytterdörren eller väggen mot kompressorn.  

Krokarna på duschrumsväggen är endast till för ombyten vid duschning. Blybälten 

placeras på golvet till vänster innanför dörren. 

All sköljning av dykutrustning sker ute på kajen med slangen som sitter på hörnet av 

uterummet (använd sköljbaljan). Det är förbjudet att skölja dykgrejor i 

duschrummet. 

Kom ihåg att plocka ihop dina saker när de är torra så att nästa kan torka sina saker. 

Sprid inte ut era saker över hela kajen, DE BLÅSER BORT. 

 
VARMVATTEN 

 

Varmvattnet är begränsat. Stäng av vattnet när du tvålar in dig i duschen. Diska 

heller inte under rinnande vatten utan fyll upp diskhon med varmvatten. Om vattnet 

inte är för smutsigt så fråga om någon kan diska i samma vatten. Då kommer 

varmvattnet att räcka till alla.  
 

MATLAGNING 
 

Frys, kylskåp och skafferi har begränsade utrymmen. Sprid inte 

ut era matvaror i flera skåp. Diska det du har använt direkt, torka 

och plocka in i skåpen. Stugan håller med diskmedel och 

diskborstar. 

Lämna köket undanplockat och rentorkat så fort du kan. 
 

DUSCH OCH BASTU 
 

Dusch och bastu är gemensam. Om du absolut inte vill duscha/basta gemensamt så 

hör med Hustomten så ordnar han detta. Bastun får användas efter behov. Den slås 

på med det vänstra vredet i läge 1, det högra vredet är temperaturinställningen. 

HANDDUK SKALL ALLTID ANVÄNDAS ATT SITTA PÅ.  

När ni är färdiga, slå av bastun, släck ljuset och lämna dörren öppen, skrapa även 

bort vattnet på golvet till golvbrunnarna i duscharna med skrapan.  

Bastun får inte sättas på när ni åker ut på nattdyk och stå påslagen för att vara 

varm när ni kommer tillbaka. Be istället någon att slå på den strax innan ni beräknar 

att vara tillbaka eller slå på den innan ni sköljer av dykgrejorna så är den varm när ni 

är klara. 

Tänk på att de som är ute och dyker kanske vill duscha vid hemkomst så de som 

är hemma bör duscha i god tid så det finns varmvatten.  

 

Bastu och kompressor får ej vara igång samtidigt. 

 
"NÄCKA" EJ VID KAJEN. 
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SOPOR 

 
När DU ser att sophinkarna är fulla, tömmer DU dem och slänger 

påsen i någon av de tre soptunnorna märkta ÖSDK på baksidan av 

huset. 

Blöjor, pizzakartonger, fiskrens, räkskal och andra skaldjursrester 

slängs i väl försluten plastpåse direkt ute i soptunnorna. Burkar 

och tomglas läggs i märkta tunnor i nedervåningen. Sortera så 

mycket som möjligt och lämna till återvinningsstationen vid busstorget. 

Fiskrens, räkskal eller liknande får ej slängas i hamnbassängen!  

 
BREVLÅDA 

 
Klubbens brevlåda i Väjern finns på Hälsingevägen, Väjern. Brevlådan töms av 

Hustomten som meddelar dig om du har fått någon post. Adressen till stugan är: 

ÖSDK klubbstuga, Västervägen 29, 456 44 Kungshamn. 

 
TELEFON 

 
I stugan finns en mynttelefon. Telefonnumret till stugan är 0523-

372 00. Eventuella telefonmeddelanden sätts upp på anslagstavlan i 

korridoren. 

 
DÖRREN TILL KORRIDOREN 

 
När dörren mellan korridoren och köken är stängd, är det någon som har gått och 

lagt sig, då skall det vara tyst i korridoren. 

 

EL, VÄRME OCH VENTILATION 

 
Huvudbrytare för el, värme och ventilation sitter i korridoren. Huvudsäkringar och 

avstängningsventilen för inkommande vatten finns inne hos hyresvärden i 

nedervåningen. 
 

HYRESVÄRD 

 
Hyresvärd är Jens Olsson, Västervägen 36, 456 44 Kungshamn, tfn 0523-704 32. 
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VID FEL 

 
Vid fel som rör fastigheten: Kontakta hustomten eller hyresvärden. 

 

Vid fel på båtmotorerna, båtarna eller inventarier: Kontakta hustomten eller 

båtansvarig (se matrikel eller hemsida www.osdk.se ). 

 

Vid fel på kompressorn: Kontakta hustomten, kompressoransvarig (se matrikel eller 

hemsidan) eller Roland Servin tfn 0524-718 03. 
 

 

BÅTAR 
 
Klubbens båtar ligger förtöjda i hamnbassängen. Båtarna är förtöjda med fasta 

förtöjningar. 

 

På nedervåningen förvaras även åror, båtshakar, båtbackar med dragg, öskar och 

förtöjningsmateriel samt båtlådor till resp båt med verktyg, årtullar, kompass, 

sjökort samt första hjälpenutrustning. 

När båtarna ligger förtöjda skall: 

 Motorerna vara uppfällda. 

 Båtlådor, båtback, åror och båtshake tas in i nedervåningen 

på stugan. 

 Bensintankarna inkl. slang låsas in i bensinskåpet. 

 Förvaringsfacken lämnas olåsta. 

 

BÅTFÖRARE 

 
Båtarna sköts av "Båtförarna" som utses av Dykledaren/Hustomten. 

 

Båtförarna skall innan utfärd: 

 

 Ösa båten. 

 Kontrollera att det finns bensin i tanken.  

Vid behov fylla på bensin (blyfri 95 okt oblandad). 

 Kontrollera oljenivån 

(Vid behov fylla på oljetanken TCW3 olja under motorkåpan, gäller 2-taktarna) 

(Vid behov fylla på vanlig motorolja , gäller 4-taktarna) 

 Utrusta båten med båtlåda, båtback, åror, båtshake och ev. dykskärm, oxybox 

(lanterna vid nattdyk). 

 

Båtarna skall framföras med förstånd. 

http://www.osdk.se/
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Båtförarna skall meddela fel och brister på båtarna och dess utrustning till 

Hustomten. 

 

Båtföraren är ansvarig för båtfärden och bestämmer därför hur det skall vara 

ombord. 

I båt nr.1 (Örnvik) får max 8 personer eller 6 dykare med utrustning åka,  

i båt nr 3 (NAMN) och 4 (Jula) får max 7 personer eller 5 dykare med utrustning 

åka. 

Stigfjord 12 personer plus besättning, Kaptenen avgör. (Tänk på att här gäller 

båtförarbevis). 

 

Båtarna är endast till för dykutfärder och fiskeutfärder. 

 

Vid dykning får båtarna inte användas som fiskebåtar. De kan behövas till nödställda 

dykare. 

 

Vid hemkomst skall Båtföraren tillse att tankning och olja fylls på och att kraven 

under BÅTAR är uppfyllda. 

 

 
FLYTVÄSTAR 

 
Samtliga passagerare i båtarna skall använda flytväst eller UPPBLÅST 

dykväst. Klubben har ett 30-tal flytvästar från 0-40 Kg till 

40-80< Kg och ett fåtal >80 kg. 

 

UTFÄRDER 

 
Vid utfärder skall alla fönster vara stängda på era rum. Om ingen är kvar i stugan 

skall samtliga dörrar vara låsta.  

Tider för båtutfärder sätts upp på anslagstavlan i form av "BÅTLISTOR". Se till att 

vara klar i tid så att inte alla behöver stå och vänta på dig. 

Om ni har speciella tider att passa så tala om det innan utfärd så att dessa kan 

passas ihop med de olika båtarnas återfärd. 

Vid dykning skall förutom båtutrustning, oxybox, dykskärm och dykprotokoll 

medtagas. 

Det skall även utses en dykledare. 

 
NATTDYK 

 
Nattdyk skall ej längre anmälas till kustbevakningen. 

Tala gärna om vilka och vart ni skall åka och beräknad hemkomst till dom som är kvar. 

Ska även skrivas upp på anslagstavlan i hallen. 
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Glöm inte lanternor till båtarna. 

 
BÅTTRAILER 

 
Båttrailern är endast till för klubbens båtar och kan lånas med hustomtens tillåtelse. 

Båttrailerns totalvikt är 1300 Kg. 

 

DYKPAKET 
 
Det finns ett antal dykpaket som kan hyras till dygnspriser som står anslagna vid 

telefonen. Dykpaketen bokas i förväg och hämtas/lämnas i klubblokalen 

i Örebro. 

Dykpaketen består av luftflaska, stabbjacka och regulator med 

octopus och manometer. 

Som ett alternativ i stället för luftfyllnadsresa, kan man vid upprepade 

dyk få hyra klubbens flaskor för 40 kr/st. Observera att hyra av hela 

paket alltid har företräde.  Hyran av flaskan skall betalas om Du tar 

med flaskan ut, vare sig Du använder den eller ej. 
 

 

STÄDNING 
 

Städning sker av dig vid hemfärd eller på hustomtens begäran. 

Stugan är indelad i städområden där varje rum/person får sitt städområde. 

Städområdena skall städas enligt "städreglerna". 

Hustomten gör i ordning en städlista som anslås på anslagstavlan och 

besiktar efter utförd städning. 

 

 

HEMFÄRD 
 
Hemfärd anmäls till hustomten dagen innan. Du städar det städområde du blir 

tilldelad och ditt rum samt kyl och skafferi enligt städreglerna. 

Hustomten gör i ordning din räkning som du betalar kontant till honom mot kvitto. 

I undantagsfall kan betalning ske via bankgiro nr 306-7782. 

 

Ta med, ge bort eller släng eventuell överbliven mat. 

Rumsnyckeln hängs på kroken utanför rummet när detta är städat och tömt. 

Glöm inte att lämna nyckeln till rummet och ev.värdeskåp 
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STÄDREGLER 
 
 

DITT RUM 

 
Sängen dammsugs, golvet våttorkas, fönster putsas vid behov, fönstret stängs, 

elementet ställs på 16 grader och lämnas påslaget,stäng dörren och nyckeln hängs på 

kroken utanför dörren. 

 
DIN SKAFFERI/KYLHYLLA 

 
Töms och torkas av. 

 
BÅTAR 

 
Båtarna öses och torkas ur. Tampar och liknande ordnas upp så att det inte är en 

knut av alltihop. 

 
TANKA 

 
Tomma jeepdunkar fylls med 95 oktan blyfri bensin. Tvåtaktsolja (TCW3). inköps vid 

behov. Tankkort finns på Preem-macken. Id- eller körkort måste uppvisas vid 

tankning på kortet. 
 

KORRIDOR 

 

 
Mattan dammsugs, värdeskåp och skohyllor torkas rent och golvet våttorkas. Fönster 

putsas vid behov. 
 

 

 

 

 
ALLRUM 
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Borden torkas av, fåtöljerna dammsugs, tidningar plockas iordning och golvet 

våttorkas. Fönster putsas vid behov. 

 
MATSAL 

 
Bord, stolar och bänkar torkas av, golvet våttorkas. Fönster putsas vid behov. 

 
TVÄTTRUM 

 
Handfat, tvättställ och speglar rengörs, papperskorgar töms, golvet våttorkas. 

 
TOALETTER (3 st) 

 
Handfat, speglar och toalettstol rengörs, golvet våttorkas. 

 
KÖK 1 OCH 2 

 
Diskbänk, fläkt och kakel torkas av, spis och ugn rengörs, sophink töms och golvet 

våttorkas. 

 

TOMGLAS OCH BURKAR 

Burkar och flaskor läggs i respektive tunna på nedervåningen för att senare kastas 

eller pantas . Pengarna redovisas till hustomten. (Pantburkarna får ej plattas till) 

 
TORK OCH FYLLNINGSRUM 

 
Sopsäcken tömmes, golvet sopas och diverse materiel plockas i ordning på sina 

platser. Verktygstavlan skall vara komplett. 

 
DUSCH OCH BASTU 

 
Tvättränna, hylla, speglar och väggar torkas av, golvet våttorkas och skrapas av. 

Golvbrunnarnas sil rensas. 

Hustomten avgör om bastun skall skuras. Då plockas lavarna ut och skuras, golvet och 

väggarna i bastun skuras. 
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LOGEMENT 

 
Sängar och golv dammsugs. Fönster putsas vid behov. 

 
UTERUM / KAJ 

 
Ställ iordning utemöblerna, utemöblerna torkas av, ta in sköljbalja och slang och 

kontrollera att ingen har glömt något och att det ser snyggt och rent ut framför 

huset.  

 

 

DET ÄR MÅNGA PERSONER OCH MÅNGA VILJOR MEN OM 

ALLA FÖRSÖKER FÖLJA DESSA ORDNINGSREGLER SÅ FÅR 

ALLA EN TREVLIG VISTELSE I STUGAN. 
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STÄDLISTA 

 
STÄDOMRÅDE ANSVARIG TILLÄGG 

DITT RUM DU SJÄLV  

SKAFFERI/KYLHYLLA DU SJÄLV  

BÅTAR   

TANKA   

KORRIDOR   

ALLRUM   

MATSAL   

TVÄTTRUM   

TOALETTER, 3st   

KÖK 1 OCH 2   

TOMGLAS/BURKAR   

TORK/FYLLRUM   

DUSCH/BASTU   

LOGEMENT   

UTERUM /KAJ   
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BÅTLISTA 

 

DATUM  BÅT Nr  AVGÅNG KL 

TILL  HEMMA KL 

1 BÅTFÖRARE  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8*  
*Endast Örnvikaren 8 pers. (endast 5 resp 6 dykare) 

 

 

PASSA                 ANVÄND                DYK 

TIDEN                FLYTVÄST      FÖRSIKTIGT 



ÖSDK:S KLUBBSTUGA I VÄJERN - INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER 
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BÅTLISTA STIGFJORD 

 

DATUM  AVGÅNG KL 

TILL  HEMMA KL 

 KAPTEN CREW 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
 

 

PASSA                 ANVÄND                DYK 

TIDEN                FLYTVÄST      FÖRSIKTIGT 
 


