
 

 

 
 

Campingplats/ställplats 

 
Pris 200 kr/natt  

El ingår inom ställplatsområdet 

Wifi ingår inom ställplatsområde A och B i mån om möjlighet samt räckvidd. 

Avgiften betalas fr. kl. 09.00 och gäller till 12;00 nästkommande dygn. 

Servicekort pris 50 kr. för tillgång till hamnens service inrättning, kortet köps i automat tillsammans med 

campingavgiften eller separat, kortet kan sparas till nästa besök om man vill. Kortet behöver ej laddas.  

 

Ställplats A är numrerade på kartan med 1-24  

Ställplats B är numrerade på kartan med 1-19 

 

Förbokning ej möjlig. (förutom till Ö-bollen och Hockey Campen och andra större evenemang och då endast 

ställplats B) 

 

Campingavgiften betalas i automat placerad i hamnkontorets yttervägg vid ställplats A, biljetten skall fästas 

väl synlig på husvagnen eller i framrutan av husbilen även då gardiner är fördragna. Vid kontant betalning 

tillkommer en serviceavgift på 50 kr. 

 

Parkera fordonet i resp. ruta backa/kör upp mot betonggrisarna eller linje 

och så att största säkerhetsmarginal uppnås mellan fordonen. Dragbil för husvagn parkeras på 

långtidsparkeringen utanför ställplatsen, egna stolar och bord placeras inom p-ruta. 

 

Lämnas ställplatsen över dagen med fordonet kan stolar/bord lämnas som markering att platsen är upptagen 

Kontakta hamnvärden för dennes vetskap. 

 

Uppställning kan ske på annan plats efter överenskommelse med hamnkapten eller hamnvakt, servicekortet 

behöver då även laddas med pengar för åtkomst av el. 

 

Utöver övriga regler för Öckerö hamn gäller gästhamnsbestämmelserna även ställplatsen 

Avresetid senast kl.12,00 respektive dag, därefter skall ny gästhamnsavgiften betalas. 

 

El finns vid gästhamnsbryggor, vid gaveln på hamnkontoret och vid platserna 20 och 24 samt vid sidan av 

mastkranen, extra kabel kan behövas. 

 

Gråvatten, latrin, sopor samt vattenfyllning  

Gråvattentömning, latrintömning försöker vi ha öppet till 1 maj det kan variera beroende på sjösättning av 

vinteruppställda båtar. Sopcontainer finns vid miljöstationen, färskvatten finns inom räckhåll till alla platser, 

detta ingår vid betald ställplatsavgift. 

För övriga till en kostnad av 25 kr, betalas genom självservice med betalning i biljettautomat eller med 

swish. 

 

Öckerö Hamn 

 

 

 



 

 

 

 

Ställplats A och parkering  

 

 
 

 

Ställplats B 
 



 

 

 


