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’’BYXELKROKEN’’ 
Träffen som vägrar att bli inställd !!! 

 

 

Hej,  

här kommer en liten uppdatering angående Kräftskiveträffen på Öland den 14. – 16. augusti 2020 

 

Jag har varit på plats i helgen och snackat ihop mig med både hamnkaptenen och det supertrevliga 
värdsparet som driver ’’Terrazzen’’, där vi i fjor fick förmånen att kunna använda deras uteterrass för 
våran kräftskiva (…. och lite grekisk dans…..) 

Båda parter ser fram emot att hälsa oss välkommen även i år.  

Vi får ’låna’ terrassen på lördagskvällen, och vi får utrymme för att ställa upp bussarna. Det kommer 
att finnas ett antal el-anslutningar, det är dock lite osäker hur många. När ni anmäler er, vänligen 
uppge om ni vill ha el eller ej. 

 



 

Vad finns då att göra de här dagarna tre?  

Ingenting är planerad (förutom lördagskvällen då…), så var och en disponerar sin egen tid, precis som 
förra året. I området finns diverse sjöbodar, ett tiotal restauranger/caféer, sandstrand, en fiskrökeri, 
promenad- och cykelvägar, en cykeluthyrning (som även har tandem- och elcyklar….), det är minigolf 
och korvmoj ett par stenkast längre bort, och mataffären ligger på 300m gångavstånd. För de som vill 
komma , men har ingen buss att åka med -- så finns det diverse B&B i omedelbar närhet. 

Ankomst på fredag, avresa på söndag = 2 nätter = 300kr i träffavgift per fordon, inkl. el. Det ingår 
även WiFi, tillgång till gästhamnens sanitetsfaciliteter, sop- och latrintömning samt möjlighet att fylla 
dricksvattentanken. Dessutom tillkommer i år en lokal nöjesgebyr  och en avgift för nyttjandet av dagsljuset samt en 
andningsskatt per person, och totalsumman för detta blir 400kr + moms, alltså en femhundring per skalle; betalas i förskott 
till undertecknad…. Jag måste ju få ihop några slantar för att kunna ta mig till och från ön…..    

Näää, skämtar bara!!!  

 

300 riksdaler ligger alltså träffavgiften på, men vill man INTE ha ström så är priset 250kr.  

Betalas på plats, eller i förväg. Gärna med Swish. 

Att komma tidigare / åka iväg senare - då tillämpas den vanliga taxan/natt, som gäller för 
ställplatsen. Vill man deltaga i kräftskivan så har man med sig sin egen mat, dock lämpligtvis inga 
dryck. De köper vi naturligtvis i restaurangen. 

Förhoppningsvis så ger omständigheterna oss tillräckligt med utrymme och frihet att kunna träffas 
och umgås igen i trevliga Byxelkrok, i år med extra mycket sunt förnuft och folkvett, med tanke på 
rådande rekommendationer ifrån hälsomyndigheterna. 

Vi hoppas att kunna hälsa många bussiga HBV’are Välkommen på Öland i sommar. Vi ses!! 

 

Frank & Kattis, HBV61 

 

P.S. Allt ovanstående naturligtvis med reservation för ändringar…. Man vet ju aldrig vad som kommer att hända…… 


