Uthyrningsregler Sågen
Pappers– och sopkorgar skall vara tömda och skräpet skall
vara placerat i soptunnor som finns invid parkeringen. Inga
sopsäckar får lämnas utanför tunnorna, hyresgästen ansvarar
för att dessa transporteras bort. Om sopor lämnas kommer
hyresgästen att debiteras för bortforsling av dessa.
Hyresgästen har tillgång till kolgrillar som förvaras under
altanen. Efter användandet skall dessa rengöras. Kolrester
skall tas hand på ett lämpligt sätt och får absolut inte lämnas
i naturen.
Ta hänsyn till de omkringboende, efter kl 23.00 får inga störande aktiviteter förekomma inom– eller utomhus.
Bokad uthyrning bekräftas alltid genom brev till hyresgästen
med anvisningar om var nycklar kan hämtas och lämnas.
Bortslarvad nyckel debiteras hyresgästen med 500 kr.
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Allaktivitetshuset
Nickstabadsvägen 13, Nynäshamn
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Välkommen till Sågen
Käringboda
Naturreservat
Nynäshamn

08-520 738 90

Felanmälan, Nynäshamns Kommun
08-520 680 99
felanmalan@nynashamn.se
Anmälan av akuta fel under kontorstid, akuta fel under
övrig tid kontaktas ovanstående personer.

Person som hyr sågen skall ha fyllt 18 år.
Uthyrning debiteras i efterhand via faktura från Nynäshamns
Kommun.

Vid akuta ärende, ex vattenläckor
under icke kontorstid

08-520 117 45

Polis, brandkår, ambulans, akuta ärende
Polis, ej akuta ärende

Information till dig som hyr
112
114 114

Sågen
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Kultur– och Fritidsenheten
08-520 684 05
sune.hamrin@nynashamn.se
www.nynashamn.se

Kultur– och fritids enheten

Käringboda naturreservat
Informationsplats
Informationsplatser finns på ett flertal ställen i området, mestadels i anslutning till parkeringarna.
Naturhamn
Naturhamnar finns i Rassaviken, Maren och Gravamaren.
Parkering
Parkering finns vid Grava, Rassaviken, Långholmsgård
och Rumpsaxvikar.
Busshållplats
Buss 848 trafikerar linjen Nynäshamn—Stora Vika och
närmaste busshållplats är Järflottavägen. Till Sågen är
det ca 2,4 km från busshållplatsen.
Naturstigar
Röd markering Huvudslingan, som sammanbinder de
övriga. Den går i huvudsak längs vägarna och är 8 km
lång. En avstickare kan göras längs röd/vit stig i nordvästra delen av reservatet till utsiktspunkten vid Vinsberget. Därifrån syns en stor del av Södertörn, Nynäshamn och tillhörande skärgård.
Gul markering från parkeringen vid Grava. Den är närmare 5 km lång och löper utmed Gravamarens vatten,
förbi ett vackert flyttblock och ansluter till parkeringen
vid Rumpsaxvikar. Därefter går den norrut förbi sex
jättegrytor och längs den höga bergryggen ovan Gravamaren för att sedan sluta där den började vid parkeringen vid Grava. Utsikten från bergryggen över landskapet och skärgården är magnifik.
Utkiksplats
Utkiksplats finns vid Vinsberget Från utsiktspunkten
vid syns en stor del av Södertörn, Nynäshamn och tillhörande skärgård. Det finns även en fin utkikspunkt
nära Sågen.
Badplats
Goda badmöjligheter finns framförallt vid Nynäsviken,
Sågen och Gravamaren

Karta

Uthyrningsregler Sågen
Sågen är en föreningslokal som ligger i Käringboda Naturreservat och hyrs ut till ideella föreningar, organisationer och
privatpersoner genom Nynäshamns Kommun.
Bokning av Sågen görs på tel 08-520 684 05.
På Sågen finns det möjlighet att övernatta på hårt underlag
( liggunderlag och sovsäck). Det finns ett kök som är utrustat med spis, diskmaskin samt kyl och frys. I köket finns
tallrikar, glas och bestick för ca 30 pers.
Sågen har ett samlingsrum med sittplats för 30—40 pers. I
samlingsrummet finns en öppen spis. Vid bra väder kan man
använda altanen som har bord och stolar. Det finns tillgång
till kolgrill. Det är absolut förbjudet att göra upp eld på annat sätt än att använda grillarna.
När man hyr Sågen disponerar man föreningslokalen med
de inventarier som finns där. Marken runt omkring huset är
alltid öppen för allmänheten. (Allemansrätten gäller )
Hyresgästen kan använda gräsplanen för aktiviteter men
kan inte stänga ute andra besökare. Invid Sågen ligger en
allmän badplats .
Den omgivande odlade marken får absolut inte beträdas.
Hyresgästen har ansvar för att inga skador utöver normalt
slitage uppstår.
Efter användandet skall lokalen vara städad, använt husgeråd diskat och inställt på plats. Om den öppna spisen har
använts skall den vara rengjord och fri från aska och sot. Vid
otillräcklig eller utebliven städning debiteras hyresgästen
för städning med 1 000 kr.
Om hyresgästen orsaker skador på byggnad eller inventarier
skall detta anmälas till Nynäshamns Kommun. Upptäcks
skador efter hyrestidens utgång som inte anmälts debiteras
hyresgästen kostnaden för återställandet eller införskaffandet av ersättnings inventarier.
Forts.

