Kursinformation

Förläggningen för studenter ligger cirka 500
m från stationen och cirka 100 m från
parkeringsplatsen där bussen stannar.
Förläggningen består av två hus, annexet och
baracken. Annexet har två våningar och består
av fyrbäddsrum, samt ett tvåbäddsrum,
samtliga med våningssängar. Båda husen har
tvätt- och duschmöjligheter samt kök. Annexet
har också ett vardagsrum. Här finns allt du
behöver för att laga din egen mat! Husen har
elvärme.
Välkommen till Klubbans biologiska
station! Vi hoppas du kommer att trivas hos
oss och i övrigt få ut mycket av din Klubbanvistelse! Klubbans biologiska station ligger
vid Gullmarsfjorden på Östersidan i
Fiskebäckskil. På andra sidan fjorden ligger
Lysekil. Stationen kom till genom en donation
1915. Den förvaltas och ägs av Uppsala
universitet och nyttjas för undervisning och
forskning.
I stationsbyggnaden finns en stor
föreläsningssal som rymmer ca 35 personer
och är utrustad med TV, video, TV-kamera
kopplad till stereomikroskop, OH- och
diabildsprojektor, stereo- och vanliga
mikroskop. Datorerna är kopplade till Internet
och till laserskrivare. Ett datorrum finns intill
lektionssalen, och ett mindre med två datorer
finns på våning 2.
Stationen har yt- och djupvattensanläggning
och flera akvarierum som gör det enkelt att
förvara marina organismer och utföra
experiment. I stationsbyggnaden finns 10
bäddar för forskare och lärare. På
bottenvåningen (vid kontoret) finns ett
kaffe/lunchrum som får användas av alla som
är verksamma här hos oss.
Båten Belone som tar max 34 personer är
utrustad för marin provtagning. Det finns
också 2 båtar med utombordsmotorer (Sprattus
och Örnvik) samt en båt med inombordare
(Maja). Därutöver finns 3 roddbåtar, som får
användas. För att köra motorbåtarna behöver
du tillstånd av din kursledare.

Du bör ha med dig handdukar, lakan och
örngott (kuddar och täcken samt filtar finns).
Övrigt som är bra att ha med:
Anteckningsbok, termos, varma kläder,
stövlar, regnkläder och inneskor. Ta också
med kikare om du har någon!
Mat är viktigt. Ni kommer att laga Er egen
mat, och bör ha handlat innan Ni kommer till
Klubban. Det blir bäst om Ni bildar matlag. I
Fiskebäckskil finns en mataffär, Skaftöhallen,
den ligger ett par kilometer bort. Där finns
även post service.
Regler i övrigt finns anslaget på stationen och
du kan också få veta genom din kursledare och
stationens personal. Vi har ingen anställd
städerska, utan var och en hjälps åt att hålla
rent och snyggt för allas trevnad.
Adresser, telefon, fax & hemsida
Stationen
0523-221 02
Sjöboden
0523-227 18
Erika mobil
070-255 82 02
Tommy mobil
0702-101 666
Telefon annexet
0523-221 95
Fax
0523-231 26
Hemsida: http://www.klubban.ibg.uu.se

Personal m.m.
Institutionen för biologisk grundutbildning är
huvudman för Klubbans biologiska station,
med Torgny Persson som föreståndare.
Personalen vid stationen består av två
personer: Tommy Carlsson (skeppare) och

Erika Norlinder (däcksman, informatör,
syssloman).

