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Information och trivselregler 

 
Affärer på Björkö 

 
Björkö hamn 

 
ICA Nära, Skarviksvägen 12, på vägen ner till hamnen. 
Öppettider: alla dagar 08:00-20:00  
Telefon: 031 - 96 10 22 
 
Björkö Skeppshandel, Skarviksvägen 12, Björkö Hamn 
Öppettider: må-fr 10:00 - 18:30, lö 10:00 – 16:00, sö 11:00 – 15:00 
Telefon: 031 - 96 12 49 

Feskeboa På Björkö, Strandsjövägen 9, Björkö Hamn 
Öppettider: On, to 11:00 – 16:00, fr 10:00 – 18:00, lö 11:00 – 
16:00  
Telefon: 031 - 92 92 92 

 

Bad 

 
Svikten 

 

 
För de yngsta badentusiasterna finns det två härligt långgrunda 
stränder på området, där de tryggt kan ha ögonen på sig från 
trivsamma platser alldeles intill. 
 
Badviken är en strand nedanför en solvänlig stor gräsmatta med 
picknickbord, för de föräldrar som tycker om att breda ut sina 
handdukar på sommarmjukt gräs och lägga eller sätta sig tillrätta i 
värmen. 
 
Om man hellre vill bejaka sälen inom sig och ligga på solvärmda 
släta klippor, eller kanske rentav ta sig ett dopp själv, så kan både 
vuxna och barn trivas i Hawaiiviken längre bort på området. Här 
ser man hela strandområdet från solvarma klippor med 
tillhörande badbrygga. 
 
För dem som inte har några små att se efter kan det vara ett 
alternativ att hoppa i från klipporna där vattnet är lite djupare (ca 
2,5 meter), eller varför inte se vad områdets svikt går för? 
Tänk på att det är grunt och dyk inte med huvudet före. 
 
GFF är en naturistförening vilket innebär att vi umgås, solar och 
badar nakna då vädret tillåter. Badkläder är inte tillåtna på 
området. Korrekt klädsel är kläder på både över- och underkropp, 
vilket gäller för alla som i vissa fall inte kan eller vill vara nakna. 

 

Bastu 

 
 

 
Vilken badupplevelse vore komplett utan ett bastubad i 
sommarskymningen? Föreningens fina vedeldade bastu ligger så 
att det både går att varsamt gå i vattnet med svetten ångande om 
sig, eller om man föredrar det, att kasta sig i det kylande havet från 
svikten i närheten. 

Sitthandduk används alltid i bastun. Vid nyttjande av bastun se 
alltid till att omklädningsrummet är fräscht och att vedförrådet i 
bastun är fyllt för nästa besökare. 
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Biltrafik 

 
Biltrafik inom föreningsområdet är under säsongen 15/5 till fjärde 
lördagen i augusti begränsad. Grinden skall alltid låsas efter att 
man passerat ut eller in. 

 

Cykling  

 
Cykling inom föreningsområdet skall ske med största försiktighet. 
Gäller såväl barn som vuxna. 

 

Djur  

 
Hundar är ej tillåtna i området mellan perioden 1 april - 30 sept.  
Övriga pälsdjur får ej vistas i uthyrningsstugorna. 

 

Dusch 
 

 
Det finns fyra stycken duschar. Två bakom vår Storstuga samt 
ytterligare två intill vår uthyrningsstuga Näckebo. 

 

Gäster 
 

 
Får ni besök av icke naturister är de välkomna efter kl 18:00. 
För gäster till icke medlemmar tillkommer besöksavgift på  
100 kr/person/dag (max 500 kr). Avgiften kan betalas till 
områdesvärden, kassören, eller till Pg 434 53 - 0 eller betala med 
swish 123 480 91 82. Besökare under 17 år betalar ingen avgift. 
 

 

Källsortering 

 
Våra sorteringskärl 
intill Gröna Boden 

 
Källsortering sker av papper, plåt, plast. Sorteringskärl finns 
placerade vid Gröna boden. 
Glas och övrigt avfall lämnas vid sopstation som ligger strax innan 
färjeläget. Se öppettider anslagna vid sopsorteringen (intill Gröna 
Boden).  
Fyra soptunnor är placerade utanför bommen, två för brännbart 
och två för bruna kompostpåsar. 

 

Områdesvärdar 
 
Laila Strömqvist      Telefon: 0707 - 56 33 48 
Inger Sedin              Telefon: 0764 - 16 52 71 
Möter oftast upp vid ankomst. Vid förhinder blir det någon annan, 
meddela därför alltid ungefärlig ankomsttid i god tid till 
uthyrningsansvarig. 
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Restauranger 
vid Björkö hamn 

 

 
Seaside 
Skarviksvägen 3  
Telefon: 031-92 94 10 
 
Björkö Pizzeria 
Skarviksvägen 10   
Telefon: 031-92 93 83 
 

 

Rökning 

Ej tillåtet i uthyrningsstugorna. Endast i privata stugor, husvagnar 
och förtält. Övriga allmänna föreningsytor är rökfria med undantag 
av iordningställda rökrutor på ett fåtal platser. 

 

Grillplats 

 
Grillplats finns utanför storstugan. 
 

Boulebana och 
Lekstuga mm 

 
 

 
Boulebana och lekstuga mm finns nära storstugan. 
 

Toaletter  

 

 
Totalt finns det 4 st friliggande hus med vardera 2 toaletter inom 
området. Ett i början av området, bakom storstugan, ovanför 
Hawaiiviken och övre området (potatisåkern). 
Toaletterna är förmultningstoaletter varför inga kemikalier eller 
främmande föremål, som stör nedbrytningen, får kastas i dem. 

 

Tvättmaskin 
Placerad i duschutrymmet bakom storstugan.  
Bokningslista finns utsatt vid tvättmaskinen. 25 kr/pass. 

 

Sjukvård 
 

 
Medicinlåda med plåster, förband och salvor finns tillgängligt i 
storstugan, i förrådet direkt till höger vid entrén.  
Defibrilator (hjärtstartare) finns i storstugan. 
Aktuell information om tillgänglig sjukvård finns på anslagstavlan i 
storstugan. 
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Storstugan 

 

 
Här finns samlingsrum, kök, TV-rum, ett litet bibliotek och 
pingisbord. 

 

Utsiktsplats 

 
 

 
Flaggstångsberget - ta en fika och njut av utsikten, havet, båtarna 
och solnedgången. 

 

Uthyrningsansvarig 
 

 
Kjell Rydhard          
Mobil: 0736-14 44 74  
Email:  bokning@gbgfriluft.se 

 

Vatten 
 
Kommunalt vatten finns att hämta vid ett antal tappställen. Av 
hälsoskäl får man inte vid dessa kranar tvätta sig, skölja matvaror 
tvätta och skölja kläder m.m. 
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