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Nåttarö, strax utanför Nynäshamn i den södra delen av Stockholms skärgård, har beskrivits som 
skärgårdens största sandlåda. Det visar sig vid vårt besök stämma väldigt bra. Text & foto: Anders Sellin

VI INLEDER VÅRT besök på Nåttarö 
vid Östermarfladen, som ligger på 
Nåttarös nordsida. Det är en väldigt 

populär naturhamn bland båtfolket och det 

givna ankringsstället för den som vill stanna 
över natten. 

Längst in lite till vänster ligger en gästbrygga 
och allra längst in finns en uppskattad liten 

sandstrand. Runt om hela fladen kan båtar 
ligga vid klippor nästan var som helst. Många 
ligger även på svaj i den stora fladen som är väl 
skyddad för alla sydliga vindar.

SMULTRONSTÄLLE 

SKÄRGÅRDENSSKÄRGÅRDENS
STÖRSTA SANDLÅDA



BÅTLIV 2/2021          WWW.BATLIV.SE 7

En solig dag under sommaren kan besök–
are räkna med över 200 övernattande båtar 
här. Under 2020 lade Skärgårdsstiftelsen ut 
bojar att angöra vid. Det finns 20 bojar att 
använda när man gör fast iland och fem bojar 
för den som väljer att ligga på svaj. Det är 
gratis att använda bojarna som placerats här 
efter att naturvårdare har sett tecken på att 
ålgräset, som finns i de grunda delarna av  
fladen, har tagit skada av ankring och minskat 
 i omfattning. Ålgräset är viktigt för fiskyngel 
och förhoppningen är att detta initiativ ska 
minska slitaget på botten. 

SEDAN SOMMAREN 2020 driver Sadia Lasfirare 
och Lasse Mamrelund handelsboden på  
Nåttarö, 2 km promenad från Östermar-
fladen. Handelsboden ligger i närheten av 
Nåttarö krog och ångbåtsbryggan. På Val-
borgsmässoafton slår de upp portarna för 
säsongen. Under juni, juli och augusti är det 
öppet alla dagar i veckan. 

– Vi hade aldrig varit på Nåttarö tidigare, 
så när annonsen dök upp om att handels–
boden var till salu blev vi väldigt lockade. Att 
få jobba i en sån fantastisk skärgårdsmiljö 
kunde vi inte tacka nej till. Det blev en snabb 

affär och nu bor jag härute året runt, berättar 
Sadia när vi träffar henne på Nåttarö.

Affären är välsorterad. Sadia berättar att 
många som kommer in blir förvånade över 
det breda sortiment de tillhandahåller, inte 
minst de nygräddade frukostcroissanterna 
som har blivit populära. 

Vid ångbåtsbryggan har de en kiosk med 
kulglass och korv med bröd. Vid Östermar-
fladen har de också en kiosk där de förutom 
glass, godis och kaffe även tar emot beställ-
ningar på nybakade frukostfrallor att hämta 
när butiken öppnar på morgonen. 

Linda och Tobbe Karlsson har varit på Nåttarö för-
ut. Barnen trivs här med de fina sandstränderna. 

Sadia Lasfirare och Lasse Mamrelund driver  
handelsboden på Nåttarö sedan sommaren 2020.

Östermarfladen är en välskyddad naturhamn 
på Nåttarös nordsida. Det finns en brygga, men 
många båtar ligger vid klippporna runt om eller på 
svaj. Sopmaja, torrdass, sandstrand och grillplats 
hör till faciliteterna här. 
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”Ungarna gillar att bada 
och här är sandstränd–

erna helt oslagbara”

På utsidan av Nåttarö finns ett par vikar 
där den största är Vänsviken. Där kan båtfolk 
våga sig in om det är riktigt bra väder, men 
man får vara uppmärksam på att det finns 
grynnor i inloppet. Nere mot Nåttarö hals 
finns en annan vik som vetter mot sydväst. 
Här ska båtar nog inte ligga då Gotlands- 
färjornas svall kommer som en mycket  
obehaglig överraskning. 

VID VÅRT BESÖK träffar vi på Peter Ljung som 
tillsammans med sin familj driver krogen, 
vandrarhemmet och stugbyn på Nåttarö. 
Inför säsongen 2021 är det många nyheter  
för den som kommer med egen båt. 

– Vi har byggt en helt ny gästhamn strax 
söder om ångbåtsbryggan, inleder Peter. 

– Det är två nya flytbryggor i betong som 
båtar ligger väl skyddade bakom. Vidare 
har vi byggt ett helt nytt servicehus med 
duschar, toaletter och bastu. Servicehuset 
rymmer även en bar, en ”glasseria” och ett 
utekök där besökare ska kunna köpa pizza. 
Det kommer även att finnas en delibutik där 
vi ska sälja mycket lokalproducerad mat. 
Under jaktsäsongen fällde vi 40 dovhjortar 
på Nåttarö som ska säljas. Vi röker räkor och 

gör vår egen Skagenröra, bara för att nämna 
något om sortimentet. Självklart kommer  
det att finnas nybakat bröd varje morgon.  
Till säsongen 2022 ska det även finnas  
tvättmöjligheter, berättar Peter. 

PÅ ÖN FINNS även kajak- och cykeluthyrning. 
Den som inte har något emot att bli blöt kan 
utforska en spännande snorkelled, en slags 
naturstig fast under vattnet med informa-
tionstavlor och bilder på allt spännande som 
finns att se under ytan.

På väg tillbaka till Östermarfladen tar  
vi en avstickare ner till de två stora sand-
stränderna på Nåttarös utsida, Skarsand och 
Stora sand. De ligger inom promenadavstånd 
från Östermarfladen. Båda är mäktiga och 
väl värda ett besök. Även om många sol- och 
badsugna tar sig hit är det ändå aldrig trångt. 

Om Stockholms skärgård mest består av  
klippor och hällar så är detta verkligen  
sandsträndernas ö. 

PÅ BRYGGAN VID Östermarfladen träffar vi  
Linda och Tobbe Karlsson med sina barn  
Erik och Lovisa. 

– När vi hade en öppen båt så gillade vi 
inte att ligga här. Det var så tätt mellan båtar-
na och så mycket insyn. Men med vår nya 
Aquador 26 HT tycker vi att det är jättefint att 
ligga här, berättar Tobbe. 

Det är tredje året i rad de är här. Planen är 
att ligga kvar i tre nätter. 

– Nåttarö ligger långt ut i skärgården, 
men är ändå väldigt lättillgänglig. Ungarna 
gillar att bada och här är sandstränderna helt 
oslagbara, tycker Linda. 

– Det är en naturhamn med bekvämlig–
heter. Sen är det väldigt vackert med både 
sand och klippor blandat om vartannat. 
Någon av kvällarna går vi säkert på krogen 
också, avslutar Linda. 

Det är inte varje dag det skapas en ny 
gästhamn i Stockholms skärgård, så det är 
med spänning vi ser fram emot ett besök i 
sommar. ✪

Förutom ett otal småstränder finns det två stora 
stränder, Stora sand och Skarsand. Båda ligger på 
öns utsida och är imponerande.

Krogen ligger vid ångbåtsbryggan 
med bästa utsikten över havet och 

solnedgången. Här mår man gott.
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