
Sjömackarna har stod betydelse för en levande skärgård. Båtliv har besökt norra Europas största 
försäljare av båtbränsle till fritidsbåtar. Text & foto: Lars-Åke Redéen

FÖR ALLA SOM passerar 
Vaxholm är den flytande 
Gulfmacken mellan 

Vaxholm och Kastellet en mycket 
välkänd syn. Denna bränslesta-
tion är betydligt större än man 
kan tro när man passerar och den 
är en del av en levande skärgård.

– Det här är den största rena 
båtmacken för fritidsbåtar i norra 
Europa. Det finns bunkerstatio-
ner som säljer mer, men för pri-
vatbåtar är vi absolut störst, säger 

Varje år har Gulf Vaxholm ett 40-tal sommarjobbare. Här är en del av besätt-
ningen 2019. Fr. v. Anna Sjöberg-Ahlenius, Antonia Särnbratt, Emmy Nygård, 
Tilda Nilsson, Tilde En, Rickard Magnusson.

Peter Wikström, som äger och 
driver Gulfmacken sedan 35 år.

– Den näst största stationen i 
Sverige säljer inte ens hälften av 
våra volymer. Alla behöver ben-
sin eller diesel och i vårt område 
finns det många hantverkare och 
yrkesbåtar som behöver bränsle 
året runt.

Peters station, som samar-
betar med Gulf sedan åtta år, är 
öppen stora delar av året. De offi-
ciella öppettider är till och med 
sista helgen i november, men här 
finns både bensin och diesel hela 
året, så trogna kunder kan alltid 
köpa bränsle. 

– Det är mycket som är posi-
tivt runt macken. Vi försörjer 
hela skärgården med bränsle och 
det är mycket liv och rörelse hela 
tiden. De två senaste åren har 
varit riktigt bra, särskilt 2018 som 
var en helt fantastisk sommar för 
alla med båt.

PETER WIKSTRÖM FÅR ingen 
semester på sommaren. Det 
blir mest någon ledig dag eller 
eftermiddag då och då, om det är 
möjligt. Stationens verksamhet 
ökar kraftigt i omsättning under 

de mest aktiva veckorna för båt-
folk, främst i juli och början av 
augusti.

– Det är kul att jobba här när 
man får träffa så mycket folk i 
sina båtar. För att klara av allt har 
vi 38 säsongsanställda ungdomar 
varje år. De är väldigt duktiga och 
bidrar till den goda stämningen, 
säger Peter.

FÖRRA SOMMAREN SKICKADE den 
statliga myndigheten Swedac 
ut ett par pressmeddelanden 
om kontroll av stationer som 
säljer bensin och diesel till sjöss. 
Avsikten var att kontrollera så att 
bränslepumparna var kontrolle-

Macken i centrum
rade och krönta så att kunderna 
kunde vara säkra på att få rätt 
volym.

– Våra pumpar är krönta och vi 
har inga problem. Tills för ett par 
år sedan har vi haft ett stort olje-
bolag bakom oss och då sköttes 
detta per automatik. Att kontroll-
era pumparna så att vi säljer, och 
får betalt för rätt mängd, är lika 
viktigt för mig som för kunden.

Fotnot: Pumparna kollas vart-
annat år och plomberas. Swedac 
är en statlig myndighet som 
ansvarar för regler och tillsyn av 
olika typer av mätinstrument, 
såsom bränslepumpar, elmätare 
och vågar. ✪

Gulf Vaxholm är Sveriges äldsta 
fortfarande bemannade bensin-

mack. Den etablerades 1922.

Peter Wikström driver Gulf Vaxholm, 
Sveriges och norra Europas största 
sjömack.

TRIMSYSTEM

FÖR ALLA

BÅTAR 5-30 M

BOAT WORLD EVOLUTION

Zipwakes snabbverkande interceptorer balanserar båten både vid acceleration,

roll och gir, vilket ger en sådan överlägsen komfort att den är svår att beskriva.

Den måste helt enkelt upplevas! En heltäckande serie interceptorer för styrpulpet

och ända upp till de största motorbåtarna (16-100ft). Utvecklad och tillverkad i Sverige. 

SERIES E (10-30m)

SERIES S (5-15m)
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