
 

 

 

 

 

 

 

Generella regler och rutiner 
på föreningsön Notholmen 

Uppdaterad 2021-05-11  



Notholmen 
Kamratföreningen ’Flottans Män i Södertälje’ bildades 1945 och några år senare 1948 så 
köptes ön från Kronan via det Kungliga Fortifikationsförvaltningen. 

Underhåll 
Vår ö Notholmen kräver löpande underhåll. Föreningens styrelse välkomnar stort de individer 
som håller Notholmens skick uppe under åren och det är naturligtvis fritt att ta fram krattan, 
spaden etc. för de mindre bestyren. Större saker som ex. målning, trädfällning etc. så måste 
det finnas ett ok från styrelsen först. Kom gärna med synpunkter och förslag på saker som 
kan göra Notholmen ännu bättre. 

Förråd 
På baksidan av köksbyggnaden så finns det ett förråd för medlemmar att förvara främst 
sängkläder och kläder för att slippa ta detta med sig hem efter varje övernattning. 
Det mindre förrådet innehåller enbart föreningens material. 

Klubbhuset 
I klubbhuset, ovanför bunkern, finns det TV, soffa, bord och stolar och en del sällskapsspel. 
Här är det möjligt att samlas om vädret inte är det bästa. 

Bunkern 
Under klubbhuset hittar du bunkern. Här finns det en arbetsbänk, verktyg och redskap främst 
till Notholmens underhåll. I mån av plats så finns det möjlighet för medlemmarna att förvara 
en del personliga saker som har anknytning till föreningen. 

 
  



Stugorna 
Det finns möjlighet att boka något av de 9 rum som finns på Notholmen mot en ringa kostnad 
som beslutas av årsmötet varje år. Dessa bokas i förväg enligt de regler som finns tillgängliga 
på vår lokala FM webbsida: www.flottansman.se/sodertalje. Det är tillåtet att ha med sig hund 
i några av dessa rum. 
 
Lillstugan – 4 bäddar Röda stugan – 2 bäddar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grå stugan – 2 bäddar Solstuga 1-4 – 2 bäddar i varje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddstugan – 2 rum (bokas separat) 2 bäddar i varje 

 
  



Förtöjning vid bryggorna 
Det krävs ingen förbokning för att lägga till vid våra bryggor på Notholmen. Hamnavgiften är 
olika beroende på om man är medlem, gäst till medlem eller om man inte har någon 
anknytning alls till föreningen. Det är fritt att lägga till på lediga bryggytor men tänk på 
placeringen utifall flertalet båtar anländer senare än dig. Börjar det bli trångt så måste ni rätta 
er efter någon av hamnfogdarnas uppmaningar. 
 
Båtgästerna har tillgång till el vid bryggorna (främst för laddning av batterier), kyl och frys i 
bunkern samt möjlighet att använda diskbänken utanför köket. 

 

Köket 
I köket finns det 2 st spisar med ugnar samt kylar och frysar för de som bokat stuga och för 
dagsbesökare. Undvik att lämna kvar så mycket som möjligt i kylarna och frysarna med 
hänsyn till andra och framför allt renheten. Om något ändå lämnas kvar till ett senare tillfälle 
så skall det märkas upp tydligt med namn. Det finns även en del skåp till att förvara torrvaror i 
för våra medlemmar. 
 
Det finns porslin, glas och bestick att låna vilka diskas vid diskplatsen utanför köket. Det diskas 
i bräckt vatten som pumpas upp från vattnet. Plocka undan efter er från diskstället direkt då ni 
säkert inte är ensamma på Notholmen. 
 
Då vi inte har någon tillgång till kommunalt sötvatten i köket så är det bra om besökare tar 
med sig det själva i flaskor eller någon dunk och fyller på den rostfria cistern som finns i köket 
med det som blir över innan hemfärd. Det vattnet får endast användas till matlagning och 
tandborstning. 
 
Det är tillåtet även för besökare i båtar att använda köket, men hänsyn måste tas till våra 
dags- och stugbesökare. Framför allt vid storhelgerna bör båtgästerna använda sina egna 
pentryn i båtarna. Inget personligt avfall eller sopor får lämnas på Notholmen – det man tar 
med sig hit tar man med hem igen. 



Udden 
Ute på Udden så grillar vi tillsammans och umgås. Grillveden finns tillgänglig i den andra 
änden av ön och se till att grilla tillsammans för att veden skall räcka så länge som möjligt. 

 
 

Grillplatsen på Ängen 
Beroende av vädrets makter så är det möjligt att även grilla på denna plats. Med respekt för 
vedtillgången så bör det endast grillas en gång per kväll och plats.  

Dansbanan 
Den dansbana som vi har nu kommer från Torekällberget i Södertälje.  

Toaletterna 
Notholmens toaletter är av modell Mulltoa med urinseparator. Tycker du att de behöver 
rengöras så går det alldeles utmärkt att göra detta med eventuella råd från någon annan.  

Fiskeboden 
Här finns det möjlighet att förvara fiskenät och redskap. Föreningen arrenderar fiskevatten av 
Bordsjö skogar och du måste då betala för fiskekort för att få tillstånd att lägga nät på detta 
område.  



Bastun 
Notholmens bastu invigdes under 2015 och kräver ingen förbokning. Vi vill att de som 
använder bastun avlägger en liten avgift vid varje bastutillfälle. 

 

Medlemmars småbåtar 
Medlemmar har möjlighet att både sommar- och vintertid att förvara sina småbåtar och 
släpjollar på Notholmen för en låg avgift. Båtarna som förvaras vintertid får inte bli liggandes 
under sommaren utan då renderar detta i en straffavgift. För att ha en sommarplats i sjön så 
krävs det ett godkännande från styrelsen. 

 


