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Tredje delen av förra sommarens reportageresa går från Harstena till Gryt. Efter en regnig  
start möttes vi av sol och många förväntansfulla båtägare i en annorlunda båtklubb. 

Text & foto: Lars-Åke Redéen, Lars H  Lindén

HARSTENA TILL GRYT

FINAL HOS
ANNORLUNDA BÅTKLUBB

Göran och Gudrun Einefors från Oskarshamn njöt 
av första sommaren som pensionärer i sin Bavaria 
37 segelbåt. De är medlemmar i Ernemar hamn 
ekonomisk förening i Oskarshamn.

Syskonen Elise Hjalmarsson och Per Hjalmarsson besökte Fyrudden med Pers Storebro 31. Båten  
ligger i Karlslund, Dalarö, i vanliga fall. Per kör ner till Blankaholm och hälsar på familj och vänner  
eftersom han är därifrån. Elise bor kvar men åker med norrut till Karlslund. Elise är med i styrelsen  
för Strömmens Båtklubb i Blankaholm.
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Ola Norén (t. h.) och Eva Lindh-Nison driver Gryts Varv Hotell och Konferens. Längst t. v. Lucas Nison.

Jenny Gustafsson och Roine Nilsson har haft sin Princess 366 Riviera i två år. De stortrivs i Gryts 
Varvs Båtklubb, där de har varit medlemmar i sex år.

Jocke Källsholm har varit ordförande i Gryts  
Varvs Båtklubb sedan klubben bildades 2009.
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HARSTENA TILL GRYT

PÅ VÅR VÄG från vackra Harstena, 
som ingår i Gryts skärgård, till sam-
hället Gryt fick vi svaret på var alla 

semesterbåtarna hade tagit vägen denna 
opålitliga sommar: de låg i gästhamnarna.

Vi hade anat detta vid besöken i Trosa, 
Oxelösund, Arkösund och på flera andra  
platser, men när vi kom till Fyrudden var det 
fullt redan på eftermiddagen. Hamnen ger 
bra skydd för vindarna och här finns både 
mack, toatömning samt restauranger och en 
del affärer för den som behöver shoppa.

Hela anläggningen vid Fyrudden har fått 
ett ordentligt lyft och det märks att besök- 
arna uppskattar det. Efter några dagar i skär-
gården passar det också bra att kunna bunk-
ra, kanske gå på restaurang och ladda både 
båtens och sina egna batterier.

Vi skulle dock vidare mot slutmålet i Gryt. 
På vägen sprack himlen upp och när vi kom 
fram var det riktigt sommarväder.

GRYTS VARV HAR resurser för att ta hand om 
stora båtar. Inom området finns också all den 
service båtägare behöver, inklusive en mack 

och restaurang med en hotelldel.
Längs bryggorna myllrade det av liv. Det 

är ganska naturligt eftersom en av kustens 
livligaste båtklubbar finns här – Gryts Varvs 
Båtklubb. Ordförande för klubben är Joachim 
Källsholm, som även är ordförande för 
Sweboat Båtbranschens Riksförbund.

– Klubben startades 2009 för att vi ville 
ha gemenskap mellan båtägarna i hamnen. 
Många var lite trötta på vanliga båtklubbar, 
så därför satsade vi mycket på umgänge, 
säger Joachim Källsholm.

– Vi var 25 personer från start och idag är  
vi cirka 300. Varvet och hamnen har också 
vuxit under samma tid.

MEDLEMMARNA I Gryts Varvs Båtklubb åter-
finns på många ställen som exempelvis ord-
föranden som bor på en ö i skärgården. En 
del bor utanför Sveriges gränser, till exempel 
i Schweiz, men merparten ligger med sina 
båtar i hamnen. Alla är välkomna till den  
här klubben som jobbar lite annorlunda än 
traditionella båtklubbar, vilket visat sig vara 
ett vinnande koncept.

– Vi har satsat på att ta fram erbjudanden 
till våra medlemmar. Vi har aldrig haft några 
tvister i klubben utan här är vi familjära. Man 
kan ha en RIB eller en 80-fotare, det går lika 
bra. Det viktigaste har varit att få ihop en 
gemenskap, säger Joachim som kör vatten-
skoter till båtklubben den här dagen.

– Vi har ingen arbetsplikt. När vi ska göra 
något så är det alltid helt frivilligt. Vi har ett 
antal medlemmar i klubben som kan driva på 
som projektledare när något behöver göras.

GENERELLT LIGGER DET ganska stora båtar i 
Gryts Varv, blandat segel- och motorbåtar. 
Det är svårt att ha en båtbottentvätt här,  
men det finns faciliteter för att kunna lyfta 
och bottentvätta. Här finns även en mack, 
restaurang med en hotelldel och annat som 
behövs för att skapa en riktigt bra hamn.

Medlemmarna betalar 500 kr per år i 
medlemsavgift, det är lika mycket som när 
båtklubben startade. Båtplatsavgift till  
marinan tillkommer.

Nästa mål för Gryt Varvs Båtklubb är att 
nå 500 medlemmar. ✪

Lotta Löfgren kopplade av på familjens Mira 37 
”Vassegoda” i hamnen medan sambon Janne 
Wahlberg gjorde ärenden iland.Pelle och Eva Furuheim från Norrköping är väldigt nöjda med sin Sunseeker 72. Hunden heter Leo.

Medlemmar i Gryts Varvs Båtklubb på utflykt.
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