
Prisad gästhamn i mellersta Roslagen
I NORRA UTLOPPET av Väddö kanal
ligger Elmsta Udde Gästhamn,
skyddad för de flesta vindar och
omgiven av lummig grönska. Här
finns plats för ca 30 båtar att för-
töja mellan Y-bommar, det ingår
el och vatten i bryggavgiften. Alla
tänkbara faciliteter finns tillgäng-
liga; toaletter och duschar, bastu
och tvättmaskin samt toatöm-
ning. Och personlig service.

- Vi anser att det är viktigt
med personlig service för att en
gästhamn ska fungera bra, säger
Leif Svedberg, en av hamnvär-
darna. Vi är tre par som delar på
värdskapet och vi är på plats en
vecka i taget. Det är ett trevligt
jobb att ta hand om våra gäster
och deras båtar och vi har märkt
att det blir allt fler som återkom-
mer år efter år. Förutom den
nödvändiga servicen i hamnen så
erbjuder Elmsta det mesta som
kan behövas. Det finns en stor
ICA-butik, båtaffär, apotek, bank
och restauranger.

- Dessutom finns det en hel
del att göra om man känner för
att ligga i hamn någon eller någ-
ra dagar, säger Jan Järnebrink,
även han hamnvärd. Är man
intresserad av äldre sjöfart kan
man besöka Roslagens sjöfarts-
museum och det finns minigolf
för att nämna några möjligheter.
Känner man för en kombinerad
mat- och inköpsresa kan man ta
bussen till Grisslehamn och ta en
tur med Ekeröfärjan till Åland tur
och retur över dagen.

VID EN AV gästplatserna träffar
Båtliv Björn Johansson som har

~.

Elmsta gästhamns hamnvärdar. Fr. v. Kurt och Moa Andersson, Jan och Mait
Järnebrink, Eva och Leif Svedberg.

förtöjt sin Oxelö 30.
- De senaste åren har det varit

ett riktigt lyft här i gästhamnen.
Jag har varit här många gånger,
det passar mig bra när jag kom-
mer med båten från Norrtälje
och ska norrut eller vice versa.
Det har bra service och vi får ett

mycket fint bemötande av hamn-
värdarna. Man hinner inte lägga
till förrän de står på kajen och
hjälper till med tamparna, säger
Björn Johansson.

på fördäcket till en Nauticat 33
sitter Ola och Margareta Fasten
och solar. O

N 59° 58,6' E18° 48,8 .
Elmsta Uddes Gästhamn
Cirka 30 platser, djup 5 m
Avgift 280 kr/dygn ink!.
el och vatten, Dagavgift

50 kr för 0-3 timmar, 100
kr för 4-6 timmar. Toaletter,
duschar, bastu och tvättstuga
Tillgång till WiFi. Möjlighet att
låna roddbåt och cykel

Toatömning
Ägare: Karlsviken HoldingAB

Smart sophantering
Sophanteringen i Elmsta gästhamn
sköts via en solcellsdriven sopbehållare
som själv komprimerar soporna när
de har kommit upp i en viss volym.
Dessutom flaggar systemet automatiskt
via GSM-kommunikation till Norrtälje
renhållning när det är dags för tömning.
Systemet heter BigBelly Solar.

- Vi kommer hit varje år, säger
Ola som är medlem i Norrtälje
Segelsällskap. Vi ligger gärna i
gästhamnar och den här är nog
den bästa tack vare att servicen
är så bra och att det är ordning
och reda, rent och snyggt.

- Ja, inflikar Margareta Fas-
ten, hamnvärdarna bidrar i hög
grad till trivseln. Tack vare dem
blir vistelsen här extra trivsam.
De ger sig tid att sitta ner och
prata och de ger en tips och råd
var man kan äta och handla. Det
verkar inte finnas något problem
som de inte kan hjälpa till att
lösa. Det är toppen helt enkelt! O


