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SMULTRONSTÄLLE

säsongen och gör det fortsatt.
Det säger Andreas Nilsson, som driver 

gästhamnen i Slottsholmen Marina medan 
Björn Ulvaeus äger den och har förnyat ham-
nen. I centrum ligger gästhamnsdelen, men 
det första man ser är det nybyggda hotellet 
med en flytande del där båtgäster kan lägga 
till utanför fönstret. Hotellet har även en bra 
restaurang med sjöutsikt, något som kan  
passa bra efter några dygn med mat ombord.

VINTERHAMNEN HAR UTÖKATS och där finns 
nu ett antal båtägare som bor i båtarna och 
använder sig av nya servicehuset med toa- 
letter, duschar, tvättstuga och vintervatten. 
Det finns även möjlighet för båtarna att kopp-
la upp sig på avloppssystemet.

Marinan i den skyddade hamnen har först-
klassig service till båtgästerna. Hamnvärdar 
tar emot båtgästerna och hänvisar till båtplats.

Björn Ulvaeus dotter Anna Hydbom Ulva-
eus är tillsammans med sin man, Calle Hyd-
bom Ulvaeus, konceptansvarig för Slottshol-
men. De ser positivt på satsningen efter den 
första säsongen.

– Jag är jättenöjd med utvecklingen. Vi 
hade väntat så länge på det flytande hotellet 
och ur fantastiskt det skulle bli. När det kom 
på plats fick jag en ny kick, säger Anna Hyd-
bom Ulvaeus.

Det flytande hotellet har tilläggsplatser för 
båtar upp till 38 fot.

I ANDRA DELEN av Västerviks hamn har Pam-
pas Marina gjort en avsevärd satsning på det 
som tidigare var Västerviks Marina. En helt 
nyrenoverad marina med nya bryggor och 
bra service ska locka tillbaka båtgästerna 
även där. Vid bryggorna intill marinan finns 
även ett antal flytande villor. ✪

Björn Ulvaeus satsning på Slottsholmen Marina i Västervik fick ett positivt resultat. 
Många båtgäster hittade till gästhamnen i sommar. Text & foto: Lars-Åke Redéen

LYCKAD SATSNING 
PÅ KLASSISK GÄSTHAMN

SLOTTSHOLMEN MARINA HAR genom-
gått en förändring som heter duga. 
Det behövdes verkligen efter många 

år utan investeringar i denna mycket 
populära ostkusthamn.

– Västervik i stort klarade sig 
relativt bra i år. 
Gästhamnen tappa-
de 15 procent i antal 
besökande båtar 
mot 2019, men vi 
fick en liten ökning 
på säsongsplat-

ser. Det är helt 
OK i rådande 
situation och 

vi höll i med 
bemanning 

och ser-
vice hela 
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Slottsholmen Marina i Västervik har genom-
gått en uppryckning av sällan skådat format. 
Det stora hotellet har en bra restaurang med 
uteservering direkt vid sjön.

Björn Ulvaeus och dottern Anna Hydbom Ulvaeus 
med lilla Hedvig. Björn var i Västervik med egen båt 
förr i tiden, men nu är det mindre båtar som gäller.

Ulf Yvling och Jenny Lind seglade till Västervik i sin Bavaria 38 tillsammans med döttrarna Natalie 
Yvling-Lind och Estelle Yvling-Lind. I båten fanns även en dotter till och en skeppskanin. En son lämna-
des av i Kalmar.
   – Vi seglade först till Gotska Sandön, därefter Fårö, Fårösund och Visby. Sedan över till norra Öland 
och därefter Borgholm, Kristianopel, Kalmar och sedan naturhamn innan Västervik, säger Jenny Lind.

– Vi är mest i Stockholms skärgård med vår båt, 
en Sunseeker 39 Martinique. Idag har vi kört 85 

M från Stendörren till Västervik. Vi ska vidare till 
Öland, men vi stannade till för att träffa svärför-
äldrarna som kommer i en husbil. Sedan bär det 

hemåt mot Nynäshamn igen, säger Jonas Nordin 
från Tyresö som här ses tillsammans med sina 

döttrarna Moa Notehag och My Nordin.
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