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Naturhamnsalternativ nära Vaxholm

lnledning
Ö-gruppen ligger nära Vaxholm, precis norr om Lindalssundet.
Anledningen till att området finns kvar är att militären behövde övningsskjuta från de olika
fästningarna iVaxholm och då kom fram till att ön Lilla Skratten var ett perfekt skjutmå|. Träffarna
bedömdes från en nu sprängd bunker på Stora Skratten.
Området är populärt som första naturhamn för de som kommer inifrån Stockholm och som grillställe
fina sommarkvällar för lokalbefolkningen. Aldrig trångt men välbesökt och vänligt.

1. Flata hällar ner mot havet som är ett populärt grillställe för det lokala båtlivet. Gillar man att
se Finlandsbåtar är det ett perfekt ställe, de rundar ögruppen. Det går bra att bada både vid
hällarna och vid den lilla sandstranden. Tilläggning för flera båtar vid bergknallen efter
sandstranden. Alternativ tilläggning vid de andra röda strecken.

2. Här finns det öppna landskapet som gjorde skärgården berömd. Det ryms många båtar och
även skutor kan lägga tillhär. Bäst ligger man med S30 nära sandstranden vid siffran 2 för där
är berget lagom högt.

3. Näktergalen, en klubbholme som välkomnar gästande båtar mot en mindre avgift.
4. Det går även att ligga på Kalvholmen som strecken visar. Vid siffran 4 finns ett grävlingsgryt

och Kalvholmen är promenadvänlig.

5. Den mer äventyrlige varnas för dessa öar då de inte fungerar som vanliga öar utan är mer
som hattar med brettet under vattnet... Det är alltså bara några decimeter djupt långt
utanför ön, kla r risk att köra på med jollen !

6. Vid 6 går det utmärkt att, med försiktighet, passera hela sundet med en S30

7. Det går även att ligga vid Bjurön om man ligger på berget bredvid deras badplatser. Bjurön
har Vaxholmsbåt utifall någon bekant vill möta upp. De har även en gemensam

brygganläggning på sydsidan av ön där en upphämtning säkert tolereras.
8. Vid 8 bor det en bäver, man ser bäverhyddan tydligt.

Övrigt
Även svajankring fungerar vä|, mest sker det mellan Storön och Kalvholmen, men även nära Stora
Skratten, söder om Kalvholmen och ibukten på Bjuröns sydsida.
Att gå norr om ö-gruppen och de öar som följer österut är ett bra alternativ till det skvalpiga
Lindalssundet. Är det blåsigt eller ingen vind är det fördelaktigt att gå mellan Kalvholmen och
Bjurön och sedan fortsätta österut med skydd av öar både i norr och söder. Ger man sig in i de

trånga passagerna i ögruppen, med jolle, kan det vara bra att veta att det finns stenar som inte
finns med på sjökortet och bara är enstaka decimeter under vattenytan. Många av öarna är
jättetrevliga att promenera på, beskrivningar finns på Facebook, Trevliga promenader i Brevik,
Lervik, Flaxenvik & på öarna. Där finns även lite historia från området.


