NÅTÖ BIOLOGISKA STATION

STATIONSREGLER
Välkommen till Nåtö biologiska station! Nåtö biologiska station är en fältstation som drivs av
Societas pro Fauna et Flora Fennica tillsammans med Ålands Landskapsregering.
Rumsreservering
Amanuensen tar emot rumsreserveringar av forskare och studerande som önskar övernatta på
stationen i samband med den biologiska forskning eller naturinventering som de bedriver på
Åland. Reserveringen bör göras i god tid före tänkt ankomst. Stationen används mest som bas
för forskare som bedriver terrestrisk forskning. Stationen är avsedd för forskningsändamål
och tar inte emot fritidsresenärer eller utomstående gäster. Inkvartering av familjemedlemmar
är begränsad pga. brist på utrymme och är möjlig endast i fall den inte stör
forskningsverksamheten. På grund av utrymmesbrist och med hänsyn till eventuella allergiker
får inte husdjur tas med till stationen.
Byggnaderna och utrymmen
Till stationen hör Huvudbyggnaden, Lillstugan, Båthuset, Ladugården, Häbret samt ett
utedass. Sammanlagt finns fem två personers rum till förfogande, varav fyra rum i
Huvudbyggnaden och ett i Lillstugan (Pigkammaren). I huvudbyggnaden finns ett
laboratorieutrymme, bibliotek, tv-rum, kök och badrum som delas av alla boende på stationen.
I Lillstugan finns ett tvättrum med en tvättmaskin. Stationen fungerar på självbetjäningsbasis.
Nyckeln till huvudbyggnaden finns tillgänglig på ett bestämt ställe att användas av gästerna.
Egna lakan, dynvar och handdukar medhaves. Rökning är förbjuden i alla utrymmen.
Stationsfastigheten sköts av Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Stationen
ligger på ett naturreservatområde med rik flora. De gällande reservatbestämmelserna bör
respekteras. Håll dig till stigarna och trampa inte på ängarna. Belasta inte naturen i onödan.
Camping och tältning är förbjudet på området. Uppgörande av eld är strängt förbjudet.
Gästboken och Arbetsboken
I laboratoriet finns en Gästbok och en Arbetsbok. Alla besökare skriver i Gästboken. De som
övernattar på stationen skriver dessutom i Arbetsboken (datum, namn, antal övernattningar,
projektnamn eller -beskrivning samt kontaktuppgifterna).
Betalning
Besökarna bör komma överens med amanuensen om hur betalningen sköts. Man får betala
kontant i samband med besöket eller be amanuensen om räkning. Besökarna bör se till att de
lämnar kontaktuppgifterna till den person/institution som ska faktureras.
Logiavgifterna fr.o.m. 2014 är:
5 € per natt/ per person för studerande på kandidat- och magisternivå
10 € per natt/ per person för övriga forskare (och för familjemedlemmar)
Forskningsutrustning
Laboratoriet har begränsad forskningsutrustning: mikroskop, preparationsutrustning, en dator
och en skrivare. Datorn är försedd med Open Office -paketet. Man får varken installera nya
program eller spara egna filer på datorn – använd egen minnessticka. Stationen har trådlös
internetkoppling. Vid åska ska all datautrustning kopplas ur. Vid behov lånar amanuensen ut
stationens
digitalkamera
och
dataprojektor.
Det
lilla
biblioteket
omfattar
artbestämningslitteratur samt en samling av främst äldre biologirelaterade tidskrifter.
Böckerna och tidskrifterna får användas av besökarna men bör alltid sättas tillbaka på sin
plats.

Båt
Stationen har en egen motorbåt (Zostera). Båten får användas enligt överenskommelse med
amanuensen. Bensin för motorn (1 % olja) finns färdigtblandat i båthuset, likaså
dödmansgrepp. Använd alltid flytväst och ta med din mobil! Sjökort finns i biblioteket och
flytvästar vid tvättrummet i Lillstugan.
Fältforskning
Forskare bör se till att de vet vems mark de rör sig på. Fältforskning på naturreservatområden
bör godkännas av Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Innan forskning på privat mark
inleds kontakta alltid markägaren och fråga om tillstånd. All experimentutrustning (fällor,
påsar, mätare o. dyl.) bör förses med en skylt eller en lapp av vilken framgår
grundinformation om det ifrågavarande forskningsprojektet samt forskarens kontaktuppgifter.
För mer information om forskningstillstånd kontakta Miljöbyrån. Observera att Åland har en
betydligt mer begränsad allemansrätt än vad som gäller i övriga Finland.
Städning
Alla stationsbesökare städar efter sig. Besökarna bör hålla de allmänna utrymmena
(laboratoriet, köket, tv-rummet och badrummet) i ordning och städa dem regelbundet. Var och
en sköter sin disk och lämnar inte egna saker i vägen för andra. Stationen är liten och tål inte
oreda. Rummen ska vara städade (dammsugare finns vid bokhyllan vid badrummet) och
täcken och dynorna vädrade vid avfärd. Lämna inte mat i kylskåpen eller på hyllorna. Ta
hänsyn till andra!
Avfallshantering
På Åland återvinns papper, tetraförpackningar, kartong, hårdplast, glas, aluminium och andra
metaller. Besökarna sorterar avfallet i insamlingskärlen som finns i köket. Kärlen bör tömmas
till Återvinningsstationen (karta finns i köket liksom nyckel till stationen).
Organiskt avfall (te, kaffesump och -filter, apelsin-, banan- och äggskal, små
mängder kycklingben, kött och fiskrester osv.) ska föras till komposten vid utedasset.
Komposten behöver strö och syre för att fungera. Tillsätt strö, torv, eller löv varje gång du
tömmer hushållsavfallet och rör om!
Problemavfall (kemikalier, lysrör, batterier osv.) sorteras separat och förs till
Återvinningsstationen.
Säkerhet
Allmänt nödnummer: 112
En brandsläckare finns i köket. Ytterdörren till Huvudbyggnaden bör låsas när
byggnaden blir tom. Alla stationsbesökare är ansvariga för sin egen verksamhet, utrustning
och säkerhet.
Adress
Nåtö biologiska station
Järsövägen 375
22100 Mariehamn
ÅLAND
tel. +358-(0)18-54140
Postlåda finns längs Järsövägen, strax söder om stationen.

