KLOVHARUN BESÖKSVECKAN
Besöksveckan på Klovharun sommaren 2018:
Lördag 14.7. kl. 12.00 – fredag 20.7.2018 kl. 19.00.
Daglig besökstid 9.00-19.00.
Pellinge Hembygdsförening (PHF) har husvakt och guide på plats och
berättar gärna om Pellinge, Tove Jansson och Klovharun på svenska, finska
och engelska.
Att beakta före besöket:
• Med egen båt: Ta med ankare och tillräckligt långa linor. Klovharun är en naturhamn där det
finns begränsade förtöjningsmöjligheter.
• Guiden, som är på plats, informerar var man kan ta i land. OBS! Båten med guidade turerna tar i
land dagligen mellan kl. 11.30 och 15.30. Platsen i den lilla bukten måste hållas ledig för båten.
Guiden ger närmare uppgifter om tidtabellerna på plats.
• Ta med dig tillräckligt med dricka, sol- och vindtäta, varma kläder samt bekväma och stadiga
skor. Terrängen är utmanande och klipporna kan vara mycket hala. Klovharun är olämplig för
personer med funktionshinder.
• Maximiantalet personer i en grupp är 12 personer.
• Det är förbjudet att ta husdjur med till holmen – inte ens i koppel - på grund av fåglarnas
häckning.
• Klovharun är en unik holme med en rik och mångsidig, men samtidigt delvis hotad växlighet.
Stugan vill bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Därför är stället öppet endast under ovan
nämnda vecka. Eftersom skäret är mycket väl besökt måste man emellanåt och vänta på sin
landstigningstur. Vi ber om förståelse i detta avseende.
• Holmen är i privat ägo och det är inte tillåtet att ordna kommersiella turer till Klovharun utan
PHF:s tillstånd. Man får ta fotografier och filma på ön för eget privatbruk men i kommersiellt
eller professionellt syfte bör PHF meddelas i förväg och användning av materialet är förknippat
med en avgift.
• Ta med tillräckligt med dricksvatten, vind- och regntät samt varm klädsel och ordentliga,
stadiga skor. Eftersom terrängen är utmanande och klipporna kan vara mycket hala är
Klovharun inte lämplig för personer med funktionshinder.
• Det lönar sig att ta med kontanter ifall man vill handla vid någon av gårdsbutikerna osv. i
Pellinge. Alla accepterar inte kreditkort.
På Klovharun
•
•
•
•
•
•

Observera att alla besökare rör sig på ön (klipporna, övergångsbron och stugan med terrass)
på eget ansvar!
Dagsbesök är möjliga, man kan inte övernatta på/vid holmen.
När du rör dig på holmen, akta fågelbon, respektera fåglarnas tillvaro, plocka inte blommor och
andra växter, ej heller stenar. Trampa inte ned växligheten. Se upp för fästingar i gräset.
Se efter barnen och berätta att man bör respektera naturen. Att hoppa ned från övergångsbron
är förbjudet. Klipporna är ställvis branta och tidvis mycket hala.
Ta hänsyn till andra under ditt besök och ge även dem en möjlighet att bekanta sig med
Klovharun.
Om du har med dig proviant, se till att du tar med dig allt skräp.

SE OCH GÖR I PELLINGE UNDER DITT BESÖK:
Ta en titt på www.visitpellinge.fi och www.pellinge.net om du vill veta vad
som händer i Pellinge under besöksveckan. Här några exempel:

Sundö
Försäljning av frilandsgrönsaker direkt från gården alldeles vid färjfästet,
öppet 24/7, Sundövägen 5, 07370 Pellinge, www.pellinge.net/sundo
Pellinge Sommartorg
Ett mångsidigt, populärt sommartorg lördagar kl. 9-12, Sandholmsvägen 162. Till försäljning bl.a.
fiskdelikatesser av lokalt fångad fisk, grönsaker, bakverk, hantverk, blommor och båtar. PHF säljer även
sina produkter på torget som postkort, Pellingeböcker, sjökort m.m. Kontant betalning.
Benitas Café
Ett mångsidigt café med A-rättigheter, maträtter, bränsleförsäljning, minigolf, hyresbastu, gästhamn,
öppet varje dag under sommaren, Sandholmsvägen 162, 07370 Pellinge, www.pellinge.net/benitascafe
Söderby-Boden
En hjärtlig och betjänande bybutik i Söderby, Gamla Söderbyvägen 44, öppen varje dag under
sommaren, www.soderbyboden.fi
Galleria ArtMarina
Konstnär Terttu Schroderus-Gustafssons målningar till salu i ett galleri vid havet, öppen lö-sö kl. 12.0018.00 och undantagsvis även mån-fre under besöksveckan. Kom överens om besök senast dagen
innan, tel. 040 705 7461, Eidisvägen 261, 07390 Stor-Pellinge. Kan även nås med båt, N60° 12’2 O25°
48’9.
Gårdsbutik Gunnel Englund
Bär-, frukt- och spannmålsprodukter samt grönsaker, öppet 24/7, Söderbyvägen 330, 07390 StorPellinge.
Nybondas Trädgård
Sommarblommor, örter, tomat- och grönsaksplantor, Bastuhamnsvägen 12, 07390 Stor-Pellinge,
www.nybondastradgard.fi
Hörbergsgården
Pellinge Hembygdsförenings museum Hörbergsgården öppet 10.6.-12.8. söndagar kl. 12-15, sommaren
2018 fotoutställning med gamla bilder från Pellinge, Hörbergsvägen 10, 07370 Pellinge,
www.pellinge.net/phf
Pellinge Musikdagar:
Pellinge Musikdagar är ett kammarmusikevenemang 10.-12.8.2018, sju konserter under veckoslutet,
med avslutningskonsert i Borgå domkyrka sö 12.8. kl.19.00, biljetter www.soderbyboden.fi &
www.pellingemusikdagar.fi

