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Vi anlöpte den välbesökta hamnen vecka 27 för att få en bra plats inför besök av son med familj 
och segelbåt samt dotter med familj via färja några dagar senare. Det blev tre hela veckor i  
Österby hamn! Text & foto: Lasse Carlsson Foto: Inger Nielsen 

REDAN ANDRA NATTEN 
fick vi platsen vi ville ha 
– bredsidan vid molens 

(pirens) brygga med den kilome-
terlånga sandstranden på andra 
sidan! Vi kunde sedan leva det 
lataste livet dessa veckor med 
bad morgon, förmiddag, efter-
middag och kväll, danska wie-
nerbröd, nybakade rundstycken, 
färsk fisk, färska skaldjur, öl, vin, 
sol, läsning, prat med goa båt-
grannar (många från Göteborg), 
busstur till Västerö, promenader 
och cykelturer plus dagliga sam-
tal med gemytlige hamnfodgen 
Kurt, som nog inte trodde att vi 
någonsin skulle ge oss av…

Österby hamn ligger cirka 26 
Nm sydväst om Göteborg. Här 
övernattar årligen ungefär 11 500 
gästbåtar i den välskyddade ham-
nen. Det innebär cirka 40 000 
”turister” som gästar hamnen på 
Läsö och handlar och konsumerar 
för stora belopp. 65 % är svenskar, 
20 % norrmän, 5 % tyskar, 5 % 
danskar och övriga kommer från 
Holland, England, Polen med flera 
länder. Det motsvarar ungefär  
7 500 svenska gästbåtsnätter,  
vilket är väldigt mycket.

UNDER FÖRSÄSONGEN FYLLS dess-
utom hamnen med båtar från 
Göteborgsområdet vid större hel-

ger. 200 gästbåtar i hamnen är 
inte ovanligt och många hamnar 
utanpå varandra, men det fung-
erar även om man måste kliva 
över alla mantåg för att nå bryg-
gan. Varje morgon sker också 
omflyttningar när några lämnar 
och andra vill flytta till bekväma-
re platser. 

Hamnavgiften är 1 600 Dkr 
för tio dygn och 200 Dkr för ett 
dygn för båtar upp till 12 m. Till 
det kommer ett servicekort som 
används för eluttag och dusch. 
Det är prisvärt i jämförelse med 
en del svenska västkusthamnar. 
Bryggorna är försedda med 
många eluttag och vattenposter 

SMULTRONSTÄLLE

Långliggare på välbesökta Läsö 

och det är välförsörjt med fina 
toaletter och duschar. Inga långa 
köer trots kanske 700 besökande 
i hamnen samtidigt

Hamnen är ursprungligen en 
fiskebåtshamn. Idag finns cirka 20 
fiskebåtar, som bland annat fiskar 
jomfruhummer (havskräftor), 
som man på morgnarna kan köpa 
nyfångade direkt av fiskarna. 

Hamnfogden Kurt Kiil 
Nielsen och hans medarbetare 
Micael Rönnest sköter hamnen 
under hela året. De berättar 
bland annat hur fiskarna har fått 
kämpa för sin hamn under i stort 
sett 100 år. 1905 blev den första 
hamnen invigd. Sedan dess har 

Österby hamn på Läsö är en av de gästhamnar som har flest svenska besökare. Båtlivs skribent blev liggande här i tre veckor under sommarens högtryck.



BÅTLIV 5/2018          WWW.BATLIV.SE

hamnen byggts ut i olika etapper 
och 1983 gjordes en stor utbygg-
nad när fiskehamn och fritids-
båthamn skildes åt och den stora 
molen byggdes med sten från 
Bohuslän och skyddar nu våra 
båtar mot alla vindar. Det finns 
planer på en utbyggnad genom 
att flytta den långa norra molen 
ungefär 70 m ut i havet, men 
ärendet är bordlagt tills vidare.

I ANSLUTNING TILL hamnen finns 
en stor lekplats, cykel- och bilut-
hyrning, livsmedelsaffär, fisk- 
affär, tvättstuga, fem restau-
ranger och ett litet hotell. Även 
varv med slip för större båtar och 
berednings- och fryslokaler för 
havets produkter. 

Direkt på västra sidan om 
molen börjar en härlig sand-
strand som sträcker sig västerut 
och har de bästa badmöjligheter 
man kan tänka sig. Grönblått 
rent och friskt vatten, som den 
här sommaren stundtals hållit 

drygt 24 grader och absolut ingen 
trängsel på stränderna. Perfekt 
för alla barnfamiljer som tar sig 
hit på egen eller annans köl.

PÅ LÄSÖ FINNS också mycket att 
se och göra och bussresorna är 
gratis på ön. Besök gärna öns 
salteri, där man framställer havs-
salt på gammalt traditionellt vis 
med eldning under stora kar i olika 
omgångar så att vattnet man häm-
tar på de stora ängarna så små-
ningom dunstar och ut fälls salt 
och blir det berömda Läsösaltet. 

En golfbana ligger ganska 
nära hamnen och på hyrcykel  
kan man ge sig ut på helt platta 
asfalterade vägar och besöka 
glasblåserier, konsthantverk, 
eller den speciella ullstugan med 
massor av plagg av förstklassig 
ull. I Vesterö havn  finns också ett 
spa, där man bland annat använ-
der vätskor från saltframställning-
en och  ger särskild behandling för 
patienter med psoriasis. ✪

Fr. v. Familjerna Pernilla, Saga och Martin Koch från Fiskebäck samt Alva, 
Daniel och Linda Hermansson från Önnered, som har kommit hit med 
motorbåt varje år i över tio år och berömmer samstämmigt den härliga 
stranden och den familjevänliga hamnen. Undertecknad kan bara instämma.
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4x6 meter

490:-
Ord 625:-

Prisexempel

MareFlex

250 gram

Prisexempel

Båtstöttor

Presenningar

Täckställningar

RIGGARBETEN

15%

LAGERRENSNING
Nu rensar vi våra lager på 

tidigare kollektioner!

SBS 3

1795:-
Ord 1890:-

SBS 3 1795:- 1890:-

SBS 2 1995:- 2190:-

SBS 1 2195:- 2290:-

SBS 0 2495:- 2590:-

4x6 m 490:- 625:-

6x8 m 990:- 1295:-

6x10 m 1250:- 1650:-

8x12 m 1990:- 2495:-

7 meter

3990:-
Ord 4990:-

7 m 3990:- 4990:-

8 m 4390:- 5370:-

9 m 4490:- 5550:-

10 m 5690:- 6680:-

Däckställning

Stående och löpande rigg, mantåg,
 mobil riggservice, bommar, reparationer

Kompletta master, begär offerter! 

Beställ före 30 november och hämta före 30 december 2018
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