
TRYGGHET
Det är viktigt att du känner dig trygg. Tveka inte 
att fråga om du känner dig osäker. Våra båtar 
är fullt försäkrade mot skador och försäkringen 
gäller vid olyckor förutsatt att man inte är alko-
hol- eller drogpåverkad. Självrisken motsvarar 
den deposition du erlagt.
 
SÄKERHET

Använd alltid flytväst och se till att ha den 
knäppt. Båtarna flyter vattenfyllda med det antal 
personer ombord som de är typgodkända för.

BÅTARNA

Våra båtar är alltid fullutrustade. Det enda du 
behöver ta med är din personliga utrustning.  
Båtarna är fräscha och vid ut- och återlämning 
går vi igenom och dokumenterar båt och utrust-
ning. Ombord finns GPS-plotter och pappers-
sjökort, förtöjningstampar, ankare med tamp, 
fendrar, paddel, hink med svamp, lås och låskät-
ting. Vid utlämning är båtarna alltid fulltankade.

MILJÖN ÄR VIKTIG

Båtliv är frihet i en underbar miljö. Vi värnar  
miljön med moderna fyrtaktsmotorer, ren båtbot-
ten och alkylatbensin i tanken. Och vi   
rekommenderar dig att köra omsorgsfullt och 
visa hänsyn – både till omgivning och djurliv.  
På sjön behöver man inte ha bråttom. 

ALLEMANSRÄTTEN

Den svenska allemansrätten är unik och helt 
fantastisk. Du får lägga till, bada, fiska med spö 
och gå iland men inte i närheten av bostadshus. 
Hunden ska hållas kopplad och du får göra upp 
eld utom på berghällar och vid torr väderlek. 
Allemansrätten handlar om att visa hänsyn och 
omdöme.  
Läs mer om Allemansrätten genom att klicka här 

ATT KÖRA BÅT

En stor skillnad mot att köra bil är att båten 
svänger med rumpan. Har man bara det i  
bakhuvudet går allt mycket lättare. Här är några 
tips:  
 
• Belasta båten så den väger jämnt – då blir    
   färden bekvämare.
 
• Kör långsamt om det blir skumpigt.
 
• Om du är osäker på var du är – dra av på   
   farten och orientera dig.
 
• Undvik farter där fören står rakt upp – det drar  
   mycket bränsle och är obekvämt.
 
• Tänk på att det grundar upp mot stränderna –  
   fäll upp motorn på grunt vatten.

HYRBÅTSGUIDE
 

Vi hoppas du får en fin hyrbåtsperiod och försöker på alla sätt göra den så trevlig och problemfri 
för dig som möjligt. Vår ambition är att du ska få en trygg, säker och minnesvärd upplevelse!

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8521-6.pdf?pid=4203


NAVIGERA

GPS-plottern är ett fantastiskt navigations- 
hjälpmedel, men i utrustningen ingår även van-
ligt sjökort. Man måste vara medveten om att det 
elektroniska sjökortet ibland tillfälligt kan tappa 
kontakt men även att det finns en eftersläpning 
vid tvära girar. Tänk också på att inte zooma in 
för långt ut och in för då förloras precisionen.

ANKRA & FÖRTÖJA 

•  Förtöj i lä – försök hitta lä där du ska förtöja. 
    Det är lättare att lägga till och frestar inte på  
    lika mycket på ankare och förtöjningar.  
    Ha alltid två linor knutna iland.
 
• Fendra av ordentligt och förtöj så att båten  
   inte ligger och trycker mot bryggan, Y-bom-    
   mar eller andra båtar. 
 
• När du ankrar, se först till att du kommer in till  
   land och inte slänger ankaret för långt ut.  
   Ryck i tampen och kolla fästet. 
 
• Använd knopar som går att få upp. Dubbelt  
   halvslag och pålstek är två bra alternativ.  
   Avlasta gärna med ett extra varv runt ring eller  
   pollare.

ANPASSA RUTT EFTER VÄDER

Det är resan som är målet och alla ska uppskatta 
den. Låt väder och vind styra. En omväg är en 
upplevelse i sig. Det går oftast att hitta en be-
kväm tur om man bara tar hänsyn till väder- 
förhållandena. Rådgör med oss som känner 
vattnen och trakten. 
 
UPPTÄCKBÅTLIVET.SE 

Här finns information, tips, filmer m.m. för dig 
som är ny i båtlivet! Klicka här för att besöka 
sajten. 

Förtöj i lä och med två linor i land 
och ett ankare.

Pålstek

Dubbelt halvslag

Förtöjning mellan Y-bommar

http://www.upptackbatlivet.se


RUTTFÖRSLAG
RUTT 1 - LJUSTERÖ RUNT 
Vi vill rekommendera en tur runt Ljusterö medurs som är en lagom dagsutflykt. 

Beroende på barnens ålder så är Siaröfortet (1) lite spännande. Där har man en fantastisk utsikt från 
berget och kan också gå in i den gamla försvarsanläggningen i berget. Där går att äta och fika och 
på sydostsidan finns bryggor.
 
Från Siaröfortet rekommenderar vi Siarösundet – syd Siarö – förbi Jussi Björlings hus (2) ett illgult 
strax efter hålet. På styrbordssidan i Gärdsvik passerar man några hus som kommer från Stock- 
holmsutställningen.  
 
Därifrån åker man till Klintsundet (3) och under bron och ner över Gälnan rakt söderut mot ön  
Asken, genom hålet vid Äpplarö och ner utefter Ingmarsö österut mot Finnhamns baksida.  
Där kan man förtöja och äta lunch på Finnhamns Wärdshus (4). Där ligger alltid många båtar i det 
som kallas Paradiset. 

På Ingmarsö sydsida (5) finns affär, krog och bränsle.
 
Vi tycker sedan att man går in mot Ljusterö och Staveström vid Örsö (6)och sedan runt och in i Borg-
hålet (7). 
 
Vill man sedan kan man gå söderut till Grinda (8) eller norrut mot Linanäs (9) och målet i Dyvik.
På det här sättet är det mest vinden i ryggen eller sidan och lä från Ljusterö på hemvägen.
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https://finnhamn.se/
http://ingmarso.se/
http://www.Grinda.se
http://www.linanasgasthamn.se/


RUTT 2 - BLIDÖSUNDSTUREN

En trevlig dagsutflykt vid västliga vindar är att 
åka Blidösund och besöka Furusund. Beroende 
på väder och humör kan man göra turen med- 
eller moturs. Det fina är att med lite planering 
kan man göra hela turen i skyddade vatten 
vare sig man åker uppåt och in i Urösundet och 
bland småöarna utefter fastlandet fram till  
Furusund eller väljer att följa Ljusterö och Lagnö 
upp mot Blidösund. På vägen finns både sevärd-
heter, utflyktsmål och möjligheter att äta.  
 
Högmarsö Krog/Restaurang Varvet i motorverk-
staden på det gamla varvsområdet är både 
känd och speciell men även Furusunds Wärds-
hus är värt ett besök eller Blidö Hamnkrog i 
Stämmarsund.

Furusund är präglat och format av äldre tiders 
bad- och pensionatsliv med spännande arkitek-
tur och byggnation. Här bodde Strindberg och 
många andra kulturpersonligheter samtidigt som 
Furusund var en väsentlig länk i dåtidens kom-
munikationer med sin optiska telegraf på högsta 
punkten – en viktig del i kommunikationen när 
Sveriges gränser sträckte sig ända bort i Ryss-
land.  
 
Lägg till i gästhamnen som är belägen fram-
för pensionatsvillorna och har både dags- och 
dygnsplatser. Därifrån når du allt sevärt bekvämt 
till fots.
 
 

RUTT 3 - SIARÖFORTET PÅ KYRKOGÅRDSÖN

Ön som Siaröfortet ligger på heter Kyrkogård-
sön. Under 16 -1700-talet fanns här en kolera-
kyrkogård för sjöfarare. Men här fanns också en 
krog – Kyrkogårdskrogen, men tyvärr vet ingen 
så mycket om den. 

 
Det strategiska läget vid farleden ledde till att det 
på ön byggdes en stor fortifikation med alltifrån 
logement till värn och fundament för artilleripjä-
ser i början av 1900-talet. Den kom dock aldrig 
att användas då fukten i berget gjorde logemen-
ten till en sanitär olägenhet samtidigt som för-
svarsbetydelsen minskade.
 
Idag finns det krog igen och vandrarhem med 
gästhamn och bastu. Försvarsanläggningen är 
öppen för visning och absolut värt ett besök. 
Ett bra förstastopp på en båttur på en plats som 
roar både barn och vuxna.

http://www.restaurangvarvet.se/
http://www.blidohamnkrog.se
http://www.furusund.se/category/turistinfo/
https://www.roslagen.se/227374/Siarofortet-Kyrkogardson-museum/


RUTT 4 - SÄLTUREN

För några år sedan sågs ingen säl i skärgår-
den. Nu händer det inte sällan att man faktiskt 
ser dem långt in. Men vill man vara tämligen 
säker på att se säl ska man söka sig ut mot 
Svartlögafjärden en bit utanför Husarö.  
 
I området mellan Ingarskär och Angödrommen 
ligger en massa härliga bränningar och grund-
flak som sälarna älskar. Vissa dagar ser man 
massor som ligger och vilar och nyfiket följer 
alla rörelser runtomkring. Andra dagar kan det 
vid en första anblick verka helt tomt – men ha 
tålamod, sälarnas nyfikenhet tar överhanden och 
plötsligt ser man en hel flock.  
 
Men tänk på att detta är ute i havsbandet så 
vädret bör vara lugnt och vägen ut har många 
grynnor och blindskär så den som söker sig ut 
bör både ha sjövana och navigationserfarenhet.

RUTT 5 - SANDHAMNSTUREN

Är vädret bra med svaga vindar kan en utflykt till 
Sandhamn bli en fantastisk upplevelse men tänk 
på att turen går över öppna vatten. Turen blir 
lång och det blir mycket båtåka på en dag så 
vill man stanna till längs vägen bör man planera 
in en övernattning. Det finns många alternativ att 
bo på på vägen.  

Det är en fantastisk tur naturmässigt och det 
finns många platser som kan bli minnesvärda 
höjdpunkter. Starta upp norrut i Furusundsleden 
och gå österut i Siarösundet. Följ V Lagnö och ta 
Klintsundet söderut över Gälnan ner mot Ingmar-
sö och österut mot baksidan av Finnhamn och 
”Paradiset” med alla semesterförankrade båtar. 
Låt färden gå mot Hälsingeholmarna och vida-
re syd Norrö och passera Långvik med Roland 
Svensson ateljé vid Tornösund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följ leden sydostvart tills passagen Bockö-Sillöfa-
ret öppnar sig och njut av öarnas runda klipphäl-
lar på kurs mot havet. Strax innan man når havet 
öppnar sig passagen söderut över Rödkobbsfjär-
den där man anar tornet på Sandhamn. Den 
häftigaste upplevelsen får man om går in på 
Korsös västsidan och närmar sig Sandhamn från 
havet. Räkna med att det är trångt i hamnen och 
vill man ha det lite lugnare kan man lägga båten 
på Lökholmen och ta den reguljära passbåten 
över.
 
På Sandhamn finns allt – från krogar, affärer och 
boende till fantastiska promenadvägar i en allde-
les speciell natur. För att inte tala om alla båtar 
förstås. Här kan man lugnt spendera från några 
timmar till flera dagar utan att ha långtråkigt.

Välj samma väg tillbaka eller ta stora farleden in 
mot Stockholm över Kanholmsfjärden förbi Vindö 
och Gällnö mot Grinda och ta Saxarfjärden 
norrut tillbaka mot Dyvik.

http://www.Husaro.se
https://www.destinationsandhamn.se/


RUTT 6 - MÖJA & WIKSTRÖMS FISK
 
I Stockholms skärgård är vi inte längre bort-
skämda med lokala fiskare. Men på Möja – i 
Ramsmora – har vi en. Rune Wikström är en av 
våra levande legender. Fiskare och lokalpolitiker 
i Värmdö. Dottern Anna-Stina driver krogen  
Wikströms fisk, pappa Rune fiskar, röker och 
gravar. Här är det nära från jord till bord – förlåt 
hav till bord. Lokalproducerat i allt, och färskare 
kan det inte bli. Här finns allt från barndomens 
fiske – abborre, gädda, sik, flundra och ibland 
även torsk, lax och ål. Och så otroligt vällagat – 
utan krussiduller. Vill man ha en köttbit finns det 
också med kött från gårdar i skärgården. 
 
Ramsmora ligger på norra Möja. Starta upp 
norrut i Furusundsleden och gå österut i Siarö-
sundet. Följ V Lagnö och ta Klintsundet söderut 
över Gälnan ner mot Ingmarsö och österut mot 
baksidan av  Finnhamn och ”Paradiset” med 
alla semesterförankrade båtar. Låt färden gå mot 
Hälsingeholmarna och vidare syd Norrö och 
passera Långvik med Roland Svensson ateljé 
vid Tornösund. Följ Möja söderut efter sundet, 
genom den smala passagen innanför Drängshol-
men till Ramsmora. Precis utanför inre hamnen 
finns gästplatser med boj. Förtöj för skärgårds-
båtssvall och följ den skyltade vägen upp till 
krogen.

På Möja finns både affär, vandrarhem och  
stugor men även andra ställen att äta. Men tänk 
på att hemvägen är en viktig del av upplevelsen.  
Ta söderut från Ramsmora, passera hamnen i 
Löka och Berg med affären och Möjaström  
västerut. 

Med Södermöja om babord – där Harry Bela-
fonte inte fick köpa för staten – så  infinner sig 
en fantastisk känsla före passagen över Möja 

Möja & Wikströms Fisk forts.

Västerfjärd mot Lådna, Träskö och Svartsö. I pas-
sagen förbi Trångholmen tornar gamla varuhuset 
Meeths sommarboende upp sig i Karklöfaret.  
Ta nordväst vid Lillön, men håll ut för bränning-
en, mot Kårnäshålets öppning upp mot Saxar-
fjärden och Dyvik i norr. 

RUTT 7 - BADTUREN
 
För att bada behöver man inte åka långt.  
Precis utanför Siarösundet finns de första riktigt 
fina öarna med härliga klippor, skyddat läge 
och känslan av en alldeles egen ö. 

Fortsätter man ut utefter Lagnölandet passerar 
man Själbottnas naturreservat som sköts av  
Skärgårdsstiftelsen. Och precis utanför och på 
Östra Lagnö har man fantastiska klippor med 
verklig ytterskärgårdsnatur. Strax sydostvart  
ligger Hallonstenarna mede spektakulära klip-
por, skyddade vikar och en vidsträckt havsvy.
 

 

 
FLER BESÖKSMÅL & SEVÄRDHETER 

- Östra Lagnö naturreservat
- Ingmarsö Krog
- Svartsö Krog
- Gällnö Bar & Café
- Grinda Wärdshus
- Linanäs krogar
- Waxholm
- Getfoten
- Ängsö Nationalpark 
- Lidö

http://wikstromsfisk.com/
http://www.mojaturistinfo.se/
http://Skargardsstiftelsen.se
https://skargardsstiftelsen.se/omrade/sjalbottna-ostra-lagno/
http://ingmarso.se/
http://svartsokrog.se/
https://gallno.se/
http://www.grinda.se
http://www.linanasgasthamn.se/
https://www.upplevvaxholm.se/
http://www.Getfoten.se
https://www.roslagen.se/105241/Angso-nationalpark/
http://www.Lidovardshus.se

