JOLPENS
VÄNNER

K

lubbholmen är endast tillgänglig

för Storebro-båtar, så det finns alltid en
märkeskamrat att utbyta tankar och er-

farenheter med. För alla som inte är medlemmar
i Jolpens Vänner betalar hamnavgiften i klubb
huset.
Jolpens Vänner stödjer utvecklingen och un-

derhållet av vår vackra ö med sitt medlemskap
och får som tack vissa förmåner. Man betalar en
årsavgift och har därmed fri tillgång till Jolpen.
Som Jolpen-vän betalar man ingen hamn-, el- eller TV-avgift samt att bastun får användas avgiftsfritt.
Jolpens Vänner har en speciell medlemsdekal
på sina båtar.

Välkommen att njuta av
vår fina klubbholme

Lite historia om
JOLPEN

P

å uppdrag av klubbens medlemmar letade styrelsen länge och väl efter en lagom
stor och skyddad klubbholme på lämpligt
avstånd från Stockholm. Flera alternativ togs fram
under 1996 och till sist valde man denna lilla skärgårdsö.
1997 köptes ön för en summa där Hans Mellström, Viamares grundare, lånade ut merparten
av köpesumman och klubben betalade en mindre del. Den våren och sommaren ägnade sig, en
tapper skara medlemmar, åt att röja hela ön från
sly och annat bråte. Under flera år putsades och
fejades de befintliga husen upp till det fina skick
de är idag.
1999 efterskänkte Hans Mellström lånet och
därmed blev klubben helt skuldfri. Detta år byggdes bryggan och det stora bryggdäcket som därmed blev den naturliga samlingspunkten.
2004 byggdes bastuhuset med delvis hjälp av
duktiga klubbmedlemmar och el- och TV-anslutning drogs in till stora bryggan.
2009 uppfördes ungdomshuset som komplement till klubbhuset.
2012 uppgraderas elen på bryggan och förlängningen mot flaggstångsberget påbörjas.
Välvilliga medlemmar har alltsedan köpet av
ön löpande skänkt medel till de flesta dyrbara investeringarna.
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Välkommen till
JOLPEN

SRCC:s KLUBBHOLME

Bastun

TRIVSEL
REGLER
Sandstranden

Klubbhuset

l

Klubbhus, sjöstuga och ungdomshus. Hela familjen har ansvar för att det städas ordentligt efter
användandet.

l

Bastun. Om ni använder vedbastun, fyll vedkorgen
till nästa badande. Städa noga med befintliga städ
grejer och lås dörren efter er.

l

Grillar/grillplats. Detta är den enda grillplatsen på ön. Alltså inga gasol- eller kolgrillar på
bryggdäcket eller i båtarna. Grillen får ej lämnas obevakad. Rengör den efter användande.

l

Sopor. Använd vårt miljöhus och följ anvisningarna. Sopbåten hämtar en begränsad mängd sopor varannan vecka under högsäsong.

l

Kajaker, segelbåt, nät m m. Finns att låna men
ska återställas snyggt och prydligt.

l

Hundar och andra husdjur. I princip gäller
samma regler på ön som i övriga skärgården. Hundar
skall vara kopplade eller hållas under uppsikt i ägarens omedelbara närhet. OBS! Plocka alltid upp efter
din hund.

l

Brandskydd och andra skyddsåtgärder.
Klubben genomför fr o m 2006 en regelbunden genomgång av brandskyddet enligt upprättad plan. Detta inkluderar kontroll av räddningsutrustning.

l

Elförsörjning på bryggan. Undvik att belasta
elnätet med batteriladdare, varmvattenberedare m m
vid stor beläggning av båtar då säkringarna löser ut.
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Ungdomshuset

J

olpen är en relativt liten ö som under en säsong tar emot hundratals gästande båtar. Detta kräver givetvis att alla tar ansvar för såväl miljön som
klubbens egendom samt visar hänsyn till andra gäster.
Här är några av de viktigaste reglerna för allas gemensamma trivsel.

Miljöhuset

V

Grillplatsen

Sjöstugan

år vackra klubbholme Jolpen ligger i
Stockholms mellanskärgård, relativt skyddad
från de värsta stormvindarna men ändå endast
ca 10 Nm från havsbandet. Ta sikte på västra sidan av
Karklö så hittar ni Jolpen på andra sidan fjärden, eller
ställ in GPS:n på N 59o 25’35” och E 18o 37’15”.
Väl framme kan intrycket bli - var den inte större!
Dock inser man snart att här ligger en ö som har allt
som behövs för att kunna leva det goda livet. Hamnen
ligger väl skyddad och har 15 rejäla bojar som, var och
en vid behov, klarar flera båtar. Ännu har ingen Storebro-båt blivit tvungen att vända om, det är alltid någon
där som är beredd att hjälpa till. Det känns välkomnande
och tryggt.
Centralpunkten för umgänget på ön är givetvis
bryggdäcket med dess fantastiska kvällssol. För inomhus-aktiviteter finns klubbhus, sjöstuga och ungdoms-

Flaggstångsberget

hus. På nordväst-sidan av ön finns även både ved-,
elbastu och badtunna som bokas via anslagstavlan i
klubbhuset, på gräsmattan fins en studsmatta till barnen.
Sandstranden ligger inbjudande i öster för sol och bad.
Vill man vara lite privat finns flera små klippskrevor där
man kan vara ifred. För den som vill vara aktiv finns
både segeljolle och kajaker att låna.
Jolpen har blivit medelpunkt för Ostkustsektionens
aktiviteter under sommarhalvåret. Öppningshelg, grill
aftnar, midsommarfirande, Classic-helg, ungdomshelg,
kräftskiva och stängningshelg är årligen återkommande
händelser som är mycket uppskattade. Klubbholmen har
vid ett flertal tillfällen varit finalhamn för Ostkust-eskadern. Det är glädjande att allt fler medlemmar besöker
vår fantastiska klubbholme Jolpen. Även många lång
väga Storebro-ägare hittar hit.

	Fullständig information finns i klubbhuset.

