SMULTRONSTÄLLE

EN RIKTIG PÄRLA

I SYDLIGASTE SKÄRGÅRDEN
Tjärö har alltid varit en fin plats för båtfolket. Tack vare nya ägare har ön
seglat upp som ett riktigt smultronställe. Text & foto: Lars-Åke Redéen
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Martin Tell är platschef på Tjärö.

– Vi tycker att det är helt underbart att vara på
Tjärö. Det finns så många val. Det är lugnt och
fint, man kan bada och vara social eller promenera
runt på ön. Vi är här från att vi sjösätter till att vi
tar upp båten, varje år, varje helg, hela semestern
är vi någon annanstans, säger Heléne Rillner från
Växjö. I bakgrunden solar Håkan Rillner.
Tjärö i Blekinge skärgård är ett naturreservat
och ett av de bästa smultronställen som finns i
Blekinge skärgård för båtfolket. Ön och alla byggnader, bryggan med mera har renoverats till toppskick av nya ägare. Foto: Tjärö Gästhamn.

TJÄRÖ I BLEKINGE skärgård har gamla
anor som boplats för bönder och
fiskare. Sedan många år är ön, som
ligger utanför Järnavik mellan Ronneby och
Karlshamn, ett levande naturreservat som
lockar både båtfolk och andra sorters turister
i stora mängder.
För några år sedan fick Tjärö nya ägare.
De har satsat stora summor för att med känslighet och stil renovera hela ön på ett sätt som
gör att Tjärö idag är ett av de finaste färdmålen för båtfolket – i konkurrens med hela
landet. Länsstyrelsen i Blekinge har stått för
en del av arbetet. De har röjt mycket sly och
rensat bort tång och även gjort stränderna
mer lättillgängliga.
En stor brygga dominerar utanför de stora
BÅTLIV 4/2019

WWW.BATLIV.SE

viken. Här finns rejäla förtöjningsplatser för
ett 70-tal båtar av olika storlek. Längre bort i
samma vik finns ”seglarbryggan” med plats för
ytterligare 5–10 båtar. Dessutom kan besökare
med egen båt förtöja vid klipporna runt ön.
LÄNGST UPP PÅ båtfolkets önskelista när de

kommer till en gästhamn står oftast fräscha
toaletter och duschar. På Tjärö är allt sådant
renoverat till toppskick och i anslutning till
den stora bryggan finns även ett servicehus
där man kan laga egen mat.
Den som inte har möjlighet att laga egen
mat kan i stället besöka öns restaurang, som
är läckert placerad på bryggan med en stor,
uppstickande sten mitt i lokalen. Arkitekturen är lyckad och gör att anläggningen smälter

samman med omgivningarna. Intill restaurangen finns ett kafé, där man både kan äta
frukost och fika under dagen.
MARTIN TELL ÄR platschef på Tjärö. Han

understryker att Tjärö utvecklas, men att det
arbetet sker med stor försiktighet.
– Ön ska förändras lugnt över tid men vi
vill inte expandera för snabbt. Tjärö ska vara
en trevlig mötespunkt oavsett om man är båtmänniska eller något annat, säger han.
Tidigare var all verksamhet här centrerad
till fastigheterna mitt på ön. Nu ligger restaurang med mera vid hamnen och det blir mindre tryck på ön, där man i stället kan vandra
och koppla av i vacker natur eftersom ön även
är ett naturreservat.
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Tjärö är ett populärt färdmål för båtägare i Blekinge.

Bryggan med den nybyggda restaurangen. Kaféet ligger i byggnaden till höger på bilden.

– Restaurangen är motorn i vår verksamhet. Men vi har också andra aktiviteter som
till exempel ett seglarläger en sommarvecka
med Blekinge Båtförbund. Det gör att vi får
olika sorters besökare, säger Martin Tell.
För den som inte har egen båt går det bra
att ta färjan ut till Järnavik. Det är en relativt
kort tur genom ett vackert skärgårdslandskap.
BESÖKARE UTAN EGEN båt kan även bo på ön.

Här finns ett tiotal hotellrum och vandrarhem i några renoverade stugor. Det lilla formatet innebär att var man än är på ön
är det kanske tio minuters promenad till
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huvudbyggnaden och hamnen.
Vid den stora bryggan finns över 70 båtplatser. Kostnaden var förra sommaren 250
kr med el för båtar över 10 m och 200 kr för
mindre båtar.
Vid seglarbryggan finns ytterligare ett
tiotal plats plus en hel del platser i naturham-

”Tjärö ska vara en tillgänglig mötesplats.”

Blekinge Båtförbunds seglarläger på Tjärö.

nar runt ön. Ändå kan man promenera till
restaurangen på 5–10 minuter. El och vatten
på bryggan. Servicehus med fräscha toaletter
och dusch samt kök.
TJÄRÖ HAR ETT samarbete med Svenska Turistföreningen för vanliga turister som vill boka
boende på ön. Under högsäsong går färjan
fram och tillbaka en gång i timmen dagtid,
men under lågsäsong är det färre turer.
Att nysatsningen på Tjärö är populär bevisas av besökssiffrorna. Över 70 000 personer besökte denna skärgårdspärla rekordsommaren 2018. ✪
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