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Gällnö är ett populärt smultronställe i Stockholms mellanskärgård.  
I denna lättillgängliga hamn står lugn och ro i fokus. Text & foto: Lars-Åke Redéen

SMULTRONSTÄLLE

LUGN OCH RO
PÅ POPULÄRA GÄLLNÖ
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Gällnö med bryggan vid handelsboden. På ön finns ett litet hotell och vandrarhem med 
små stugor. Det gäller att boka i tid på vandrarhemmet, det är ofta fullt hela sommaren.
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SMULTRONSTÄLLE

GÄLLNÖ ÄR SOM en prunkande som-
maridyll när vi lägger till en hög- 
sommardag förra året. Skärgårds- 

idyllen är tydlig kring bryggan, där det är gott 
om folk. Miljön känns igen från TV-serien 
Sjölyckan på TV4 och C More, som delvis 
utspelar sig på Gällnö.

Centrum för det sjudande sommarlivet 
på ön är Gällnö Handelsbod med tillhörande 
restaurang och en del andra kringaktiviteter, 
bland annat ett kafé. Jonas Backlund och 
hans kollega Robin Eriksson har drivit verk-
samheten i tio år. 

Det märks att de har hunnit genomföra 
många av sina idéer med matserveringar, 
sittplatser, bar och annat som hör till en sam-
lingsplats i skärgården. De flesta besökare 
hamnar dock förr eller senare runt den stora 
bryggan nedanför handelsboden.

HUR ÅRETS SOMMAR på Gällnö, som ligger 
mellan Grinda och Sandhamn, kommer att 
bli vet de inte än. Planerna är att hålla öppet 
ungefär som vanligt.

– Vi planerar att öppna handelsboden för 
sommaren i mitten av maj och att öppna kro-
gen i början av juni för att sedan hålla öppet till 
mitten av september. Det blir elfte sommaren 
som vi driver verksamheten, säger Jonas.

– Vi vet inte förutsättningarna för som-
maren på Gällnö på grund av coronaviruset. 
Nu håller vi lite koll på läget och funderar på 
att flytta ut så mycket som möjligt av butiken 
utomhus. Vi håller också på att bygga ett 
trädäck för fler uteaktiviteter. Vi får se hur 
mycket mer som kan behövas eller om allt är 
över och vi kan köra som vanligt.

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN ÄGER STORA delar av 
Gällnö, som har 20–25 fastboende året runt. 
Jonas och Robin hyr de fastigheter de använ-
der av stiftelsen. Handelsboden har funnits 
här i över 100 år.

– När vi började jobba här ute fanns det 
bara ett litet kafé. När vi byggde baren för 
6–7 år sedan började det komma mycket folk. 
Verksamheten har varit framgångsrik, men vi 
försöker hålla nere förväntningarna och låta 
besökarna överträffas av bra mat och dryck, 
säger Jonas.

– Vi bygger upp verksamheten väldigt 
långsamt. Varje år så händer det något litet, 
men vi vill hålla det på den här nivån. Vi sik-
tar främst in oss på familjer och unga par som 
vill komma ut och äta något gott. Fokus för 
oss är främst lugn och ro.

På Gällnö finns flera besöksbryggor och 
många naturhamnar där man kan ligga med 
egen båt. Den som kommer till ön på annat 
sätt kan också bo över här ute.

– Vi driver även vandrarhemmet, där turis-
ter som kommer med passagerarbåt kan bo. 
Totalt har vi tio stugor och två rum, men de 
brukar ofta bli fullbokade så det är klokt att 
boka övernattning i förväg, säger Jonas.

FÖR DEN SOM vill göra mer än bara äta och 
umgås finns det en hel del att göra på Gällnö. 
Förutom gott om skyddade naturhamnar i de 
många vikarna och ett fint odlingslandskap 
finns här rödmålade hus och fina vandrings-
vägar.

Den som inte har egen båt kan ta sig till 
Gällnö på olika sätt. Det enklaste sättet är 
att åka båt hela vägen från Strömkajen inne 
i centrala Stockholm med Waxholmsbolaget 
eller Strömma. Annars kan man ta egen bil 
till Boda eller Sollenkroka och ta skärgårds-
båten därifrån. ✪

”Vi håller koll på läget 
och anpassar oss.”

Robin Eriksson (t. v.) och Jonas Backlund driver handelsboden, restaurangen, kaféet och vandrar- 
hemmet på Gällnö. Miljön på Gällnö känns igen från TV-serien Sjölyckan.

Kajsalisa Pohl serverade jättegod äppelkaka i 
kaféet på Gällnö.

John Nordgren och sonen Sam har 
egen båt, men åkte med skärgårdsbåt 
till Gällnö den här dagen. På jobbet kör 
John passagerarbåtar hos Utö Rederi 
AB, främst Utö Express, Vindöga och 
Mysing. Sam gillar mest att åka med 
på Vindöga.

SSRS på besök på Gällnö.
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