40
40

WWW.BATLIV.SE

BÅTLIV 5/2020

SMULTRONSTÄLLE

ANNORLUNDA
SOMMAR I SKÄRGÅRDEN
BÅTLIV 5/2020

WWW.BATLIV.SE

41
41

SMULTRONSTÄLLE

Bryggan i Djupfladen har byggts ut och rymmer nu nära 100 båtar.

Från takbaren, som byggts ovanpå krogen har man en vidunderlig utsikt över skärgården och Husaröleden.

Katarina Vinell, som tillsammans med sin son
Michael Vinell, driver Finnhamn som de arrenderar från Skärgårdsstiftelsen. Här tillsammans
med barnbarnet Nova.

Sommaren 2020 har vi svenskar spenderat vår semester på hemmaplan och många har valt båtlivet under ”hemestern”. Som följd av Corona-pandemin har såväl båtförsäljningen som båtuthyrningen skjutit i höjden. Att vädret i omgångar varit fint har säkert gjort sitt till. Text & foto: Anders Sellin
EN BIT IN i augusti, då högsommaren

fortfarande bjuder på varmt och
soligt väder, träffar Båtliv Katarina
Vinell som tillsammans med sin son, Michael
Vinell, driver verksamheten på ön Finnhamn.
En ”vanlig” sommar är Finnhamn en av
Stockholms skärgårds mest välbesökta öar,
men den här sommaren var speciell.
42

– I princip så försvann hela våren och försommaren för oss. Det verkar som om folk
inte vågade sig ut. Sen kom tre veckor i juli
och första i augusti då vi hade normal beläggning i hamnarna. Kort sagt så hade vi en högsäsong på fyra veckor istället för 6–8 veckor
som är det normala, säger Katarina Vinell.
Till Finnhamn går det att åka med skär-

gårdsbåt i reguljärtrafik, men ön är ett av de
områden i Stockholms skärgård som lockar
flest fritidsbåtar. Förutsättningarna är perfekta med otaliga väl skyddade naturhamnar
runt hela ögruppen.
Nedanför Finnhamns krog finns en flytbrygga som är till för framförallt gäster till
krogen. Något längre bort, intill vandrarWWW.BATLIV.SE
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Ragnars kiosk i Djupfladen eller Paradisviken som den också kallas för. Här kan man bland annat hyra kajak, roddbåt eller SUP för en stund.

bana för barn för att nämna en del. De här
nya upplevelserna har blivit otroligt populära
och folk uppskattar att vi utvecklar ön. Det
går också bra att bara ligga och bada vid
sandstranden. Här kan besökarna också köpa
kaffe och glass, ler Katarina.
– Det största lyftet sedan vi tog över driften av Finnhamn är takbaren ovanpå krogen.
Det var tidigare ofta kö till krogen så redan
till vår första säsong byggde vi upp takbaren.
Till sommaren 2021 kan jag utlova ett utkikstorn, virket är redan på plats. Det kommer
stå vid inloppet till Finnhamn söderifrån och
det kommer finnas kikare att låna, avslutar
Katarina Vinell.
Andreas Jonsson med familj besöker Finnhamn. Dottern Märtha tycker att även lillebror ska få vara
med på bild utan att vi väcker honom så vi hukar oss så alla får vara med på bilden.

hemmet, finns en brygga med plats för ett
20-tal båtar. Här hittar man också toatömningsstationen, som ligger på nocken för
enkel tilläggning.
Mitt emot på andra sidan farleden ligger
ytterligare en välskyddad vik, Söder-Långholmen, med både brygga och klippor att
ligga vid. Här finns sopmaja och torrdass,
men man behöver jolle för att ta sig till
krogen eller affären. Allra flest tilläggsmöjligheter hittar båtgästerna i Djupfladen, där
det finns såväl en lång brygga som klippor att
ligga vid.
KATARINA OCH MICHAEL tog över verksamheten

på Finnhamn 2013. Det var först förra året
som Michael kunde lämna ön för en kort
helgsemester.
– Ja, vi har hunnit med rätt mycket under
våra första år härute, konstaterar Katarina.
Vid Djupfladen har vi byggt ut bryggan så
ett hundratal båtar får plats där. Vatten och
el finns på bryggan och så även på bryggan
nedanför vandrarhemmet. Djupfladen är lite
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som ett vardagsrum. Många ligger här med
sin båt flera dagar i sträck och många kommer tillbaka flera gånger varje säsong. Inför
framtiden står nya och bättre toaletter högt
på önskelistan. Även duschar, vattentoaletter och tvättmöjligheter skulle vara ett lyft,
berättar Katarina.
Förutom rena naturupplevelser finns det
gott om naturnära aktiviteter att sysselsätta
sig med.
– Ragnars kiosk startade vi 2015 som ett
aktivitetscentrum med möjlighet att hyra
kajak, SUP, roddbåtar och kanadensare. Helt
nytt för säsongen 2020 var ett antal gratis
utomhusaktiviteter. Det finns en beachvolleybollplan, utegym, fasta grillplatser,
hundrastgård, vindskydd samt en motorik-

”Största lyftet är takbaren ovanför krogen.”

VI DRÖJER OSS kvar vid sandstranden i Djupfladen. Där möter vi Andreas Jonsson och
Yvonne Pettersson med barnen Märtha och
Teodor.
– Vi ska hämta mamma som kommer ut
med Vaxholmsbåten, upplyser Märtha oss om.
– Vi har varit här några gånger tidigare
och tycker servicen är bra, inleder Andreas.
Det är praktiskt med restaurang, vi var där
igår och rödingen var bra. Här finns allt man
behöver med affär, krog och kiosk. Det är
väldigt bekvämt. Sen gillar vi inte att ligga
vid bryggan utan ligger gärna vid egen klippa
vilka det finns gott om runt Finnhamn. Det
man kanske kunde önska sig ytterligare är en
toatömningsstation i Djupfladen. Jag vet att
det finns en i viken nedanför vandrarhemmet
men det skulle vara skönt att slippa köra runt
dit. Gården är populär för barnen som tycker
det är kul att titta på djuren, säger Andreas.
GÅRDEN SOM ANDREAS nämner är ett litet skärgårdsjordbruk som drivs av Martina Högberg
på Idholmen, där också Finnhamns stugby
ligger. Under somrarna kan man dagligen
köpa ekologiska grönsaker, rotfrukter och
färska ägg från gården. Även sylt, marmelad
och smaksatta oljor brukar finnas i sortimentet.
– Men glasskiosken var bäst av allt!, upplyser oss Märtha avslutningsvis om. ✪
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