
Välkommen till

Boende och allaktivitetsgård i anslutning 
 till Equmeniakyrkan Bohus-Björkö



                           är en härlig  
kurs- och lägergård med själv- 
hushåll, belägen på Bohus-Björkö i 
Göteborgs norra skärgård. Gården 
fungerar även som vandrarhem.

Kombinationen av flera rum, en stor 
lokal med scen, fullutrustat kök och 
ett fint läge gör Skutan lämplig för 
både festarrangemang, konferen-
ser, kurser och läger – året runt. En 
mångsidig mötesplats för små som 
stora sammanhang!

Personal finns tillgänglig i lokalerna 
under sommaren, mitten av juni till 
mitten av augusti och säkrast mellan  
kl 10-14. Övriga tider under året 
öppnas/utlämnas nycklar efter över-
enskommelse.

Maila gärna: 
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
Mer info finns på vår hemsida:  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/
skutan-vandrarhem

Välkommen!

http://www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan


Bokning tel  0700 544 644

Expedition tel 031-96 17 09

Hemsida  www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan-vandrarhem

E-mail  skutan@equmeniakyrkanbjorko.se

PlusGiro 4396707-4 

Vandrarhemsgäst, Vuxen 250:- / natt och bädd

Barn 3-12 år 100:- / natt och bädd  
 i föräldrars rum

Eget rum för en person 350:- / natt

Tillägg hyra av sänglinne 150:- / dygn

Övernattning, golvplats 60:- / dygn

Kajutan minilägenhet med en   
sängplats, bäddsoffa (2 p) Från 600:- / dygn 
pentry samt egen toalett

Vid önskemål: Städning 200:- / rum  
(Personal städar rummet  
efter uthyrningen)

LÄGER-, KURS-, OCH FESTLOKALEN (upp till 120 pers) 
T.o.m 20 pers, ett dygn 1000:- 
Resterande dygn   500:- 
Fler än 20 personer  50:- / person

Betalning sker vid ankomst om inte annat överenskommits och i första hand med kort 
(Visa, Eurocard/Mastercard) eller Swish. Betalning även möjlig via plusgiro före ankomst. 
Vänligen visa då upp betalningsbekräftelse/kontoutdrag vid ankomsten.  
Avbokning skall meddelas senast 3 dagar före bokad ankomst. 

Bokning och priser 2022

Vänligen respektera att hela Skutan är ett rök- och  
alkoholfritt område. Husdjur ej tillåtna.

Swish: 123 643 2300
PlusGiro: 4396707-4



• Samlingssal för ca 100 personer. Utrustad 
med Whiteboard/blädderblock, projektor,  
filmduk samt ljudanläggning med slinga 

• Kök utrustat för 100 gäster  
• Rullstolshiss
• 4 Toaletter
• 2 duschrum (2 duschar i varje)
• 2 st 2-bäddsrum
• 3 st 4-bäddsrum
• 1 st 6-bäddsrum
• ”Kajutan” minilägenhet med en sängplats, 

bäddsoffa (2 pers), pentry samt egen toalett
• Barnresesäng (upp till ca 2 år) 

• Stor närliggande parkering 
• Rullstolsramp med parkering finns i anslutning 

till Skutan
• Gratis Wi-Fi finns tillgängligt
• Altan för gäster med bord och stolar

  Vandrarhem


