
 

 

 
Att hyra Bornöstationen 

Bornöstationen är idealisk för grupper upp till 20 personer som behöver en lugn plats för 

vetenskapliga symposier, planeringsmöten, grupputveckling eller liknande. Möjligheterna till 

avkoppling och rekreation är också de bästa tänkbara. För den som tröttnat på salta bad finns 

den storslagna naturen i Stora Bornö Naturreservat. Fiska kan man göra direkt från någon av 

bryggorna eller från Bornöstationens båt. Holma 18 håls golfbana ligger tvärs över fjorden. I 

trakten finns det många sevärdheter som hällristningarna vid den heliga vägen i Backa, kastalen i 

Brodalen och runstenen i Brastad kyrka. 

Den som hyr får tillgång till hela anläggningen och två båtar som ligger vid Holma brygga. 

Huvudbyggnaden är på 400 kvadratmeter och innehåller 18 rum samt två kök; alla med 

havsutsikt! Det finns 8 sovrum, med 17 bäddar, och fyra duschrum plus en separat toalett. I 

entréplanet finns en föreläsningssal med plats för 25 personer samt fyra arbetsrum. I huset finns 

ett trådlöst nätverk. Köket på mellanvåningen är fullt utrustat för egen hushållning. Ett enklare kök 

på övervåningen kan användas som komplement. I en mindre byggnad, kallad snickarboden, 

finns det ett extra sovrum med tre bäddar. I anslutning till snickarboden finns en bastu, 

utematplats under tak samt grillplats.  

Standarden är enkel men funktionell. Gästerna tar med sig lakan och handdukar, lagar sin egen 

mat och städar vid avresan. För grupper som inte vill sköta mathållningen på egen hand eller 

städa vid avresa finns det möjlighet att anlita en kock eller städare som Bornöinstitutet 

samarbetar med. Priset för detta avtalas separat.  

Hyran är 3 500 kr per dygn inklusive moms för grupper upp till sex personer. För ytterligare 

personer tillkommer 400 kr per dygn. För större sällskap och/eller många dygn kan särskilt avtal  

vara aktuellt.  

 

Hängbryggan 

Hängbryggan användes för mätningar och provtagningar. En mät eller provplats kan bokas 

separat för att möjliggöra genomförandet av längre mätserier. Kostnaden för en mät eller 

provplats är 300 kr/dygn exklusive moms.    

 

Bokning och avbokning 

Bornö kan bokas under perioden 15 maj till 15 oktober. Om intresse finns för andra tider kan 

detta diskuteras. Vid bokningstillfället ges en uppskattning av kostnaden för bokningen. 10% av 

bokningskostnaden är att betrakta som en bokningsavgift och ska erläggas oavsett om bokningen 

genomförs eller ej. Om avbokning sker helt eller delvis innan 90 dagar före tillträde återbetalas 

90% av bokningskostnaden, mellan dag 89-60 50% och mellan dag 59-30 25%. Om avbokning 

sker inom 29 dagar innan erläggs full kostnad.  

 



2/2 

 

Ansvarsförhållanden 

Om saker går sönder eller på annat sätt förloras och det inte kan förklaras som ett resultat av 

förväntat slitage ska Bornöinstitutet informeras och om så krävs ska en ersättning erläggas.  

Det förutsätts att de som vistas på Bornö har erforderliga olycksfallsförsäkringar. Alla som vistas 

på Bornö gör det på eget ansvar och bör vara aktsamma med tanke på närheten till vatten.  

    

 

 


