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Sunds Marin (Service) .................................................................................. 2189
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Sunnanå Gästhamn (Gästhamn) ................................................................. 2192
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Surahammar / Landshövding af Ugglas (Sluss) (Annan) ........................ 2196
Svaj1 (Ankringsplats) ................................................................................... 2197
Svanesunds Badplats (Sevärdhet/Upplevelse) ......................................... 2199
Svanesunds Båtklubb (Gästhamn) ............................................................. 2200
Svaneviks Bryggförening (Gästhamn) ....................................................... 2201
Svartkärret Ramp (Klubbhamn (-holme)) .................................................. 2202
Svartlöga - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) .................... 2203
Svartskogsskär (Naturhamn) ...................................................................... 2204
Svartsö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) ........................ 2206
Svartsö krog (Servering) .............................................................................. 2207
Svedåns hamn (Klubbhamn (-holme)) ....................................................... 2209
Svegön ssåv klubbö (Klubbhamn (-holme)) .............................................. 2210
Svenska högarna (Naturhamn) ................................................................... 2212
Svenska högarna västra sidan (Naturhamn) ............................................ 2213
Svenska högarna västra sidan (Naturhamn) ............................................ 2214
Svenska högarna västra sidan (Naturhamn) ............................................ 2215
Svinninge marina (Gästhamn) .................................................................... 2217
Svinninge marina klubb (Klubbhamn (-holme)) ....................................... 2218
Svinön (Klubbhamn (-holme)) ..................................................................... 2219
Svärdsklova (Gästhamn) .............................................................................. 2220
Świnoujście (Gästhamn) ............................................................................... 2221
Syd Ringsö Badplats (Sevärdhet/Upplevelse) .......................................... 2222
Synskär (Naturhamn) ................................................................................... 2224
Sysne (Gästhamn) ......................................................................................... 2225
Sysneudd (Sevärdhet/Upplevelse) ............................................................. 2227
Sågviken (Sevärdhet/Upplevelse) .............................................................. 2228
Säck (Naturhamn) ......................................................................................... 2230
Sälar i området (Sevärdhet/Upplevelse) ................................................... 2231
Särdal (Sevärdhet/Upplevelse) ................................................................... 2233
Sävholmen (Klubbhamn (-holme)) .............................................................. 2234
Sävö krog (Servering) ................................................................................... 2235
Söderarm (Naturhamn) ................................................................................ 2236
Söderbärke gästhamn (Gästhamn) ............................................................ 2237
Söderhamns gästhamn (Annan) ................................................................. 2239
Söderholm (Naturhamn) .............................................................................. 2240
Söderköping (Gästhamn) ............................................................................. 2242
Södermalmsbåtklubb (Annan) .................................................................... 2244
Södertälje (Gästhamn) ................................................................................. 2246
Södertälje sluss (Annan) .............................................................................. 2247
Söderöra - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) ..................... 2249
Södra grund (Naturhamn) ............................................................................ 2250
Sörkvarn / Svea Götes Vendes (Sluss) (Annan) ........................................ 2252
Sörstafors / Konung Karl XI (Sluss) (Annan) ............................................. 2253
Sörvikens Båthamn (Annan) ........................................................................ 2254
Söråkers båtklubb (Klubbhamn (-holme)) ................................................. 2255
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Söråkersviken (Åkeröviken) (Naturhamn) ................................................ 2257
Söökojan (Naturhamn) ................................................................................. 2258
Taerö (Ankringsplats) ................................................................................... 2259
Tananger (Gästhamn) ................................................................................... 2261
Tanumstrand (Gästhamn) ............................................................................ 2262
Tappströms gästhamn (Gästhamn) ............................................................ 2263
Tenniscaféet (Servering) ............................................................................. 2264
Terschelling (Gästhamn) .............................................................................. 2265
Terschelling dieselbryggan (Service) ........................................................ 2267
Timmernabben (Klubbhamn (-holme)) ....................................................... 2268
Timmeröarna (Naturhamn) .......................................................................... 2270
Tjockö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) .......................... 2272
Tjockö Butik & Krog (Annan) ....................................................................... 2273
Tjuvahålan (Sevärdhet/Upplevelse) ........................................................... 2275
Tjärö (Gästhamn) .......................................................................................... 2276
Tjärö norra (Naturhamn) .............................................................................. 2278
Tobermory (Gästhamn) ................................................................................ 2279
Tollare (Servering) ........................................................................................ 2281
Toranda marina (Gästhamn) ....................................................................... 2282
Torekov (Gästhamn) ..................................................................................... 2284
Torhamn (Gästhamn) .................................................................................... 2285
Torhamn (Gästhamn) .................................................................................... 2287
Torparö Norra (Naturhamn) ......................................................................... 2289
Torslanda Lagun (Klubbhamn (-holme)) .................................................... 2291
Torsö Båtklubb (Klubbhamn (-holme)) ...................................................... 2293
Torsö Camping (Proviantering) ................................................................... 2295
Torø (Ankringsplats) ..................................................................................... 2297
Tosteröbron (Annan) ..................................................................................... 2298
Tottnäsbro (Annan) ....................................................................................... 2299
Trafikkiosken (Proviantering) ..................................................................... 2300
Trailerramp (Service) .................................................................................... 2301
Trailerramp (Service) .................................................................................... 2302
Trailerramp allmän (Service) ....................................................................... 2303
Trailerramp och båtbrygga (Annan) ........................................................... 2305
Transkärsudd (Naturhamn) ......................................................................... 2306
Trave Werft (Service) ................................................................................... 2308
Trineholme (Naturhamn) .............................................................................. 2310
Trinntorpsbadet (Sevärdhet/Upplevelse) .................................................. 2311
Trollkobben (Naturhamn) ............................................................................ 2313
Tromtö (Gästhamn) ....................................................................................... 2316
Troon (Gästhamn) ......................................................................................... 2318
Trosa småbåtshamn (Gästhamn) ................................................................ 2320
Trovill, Sandhamn (Sevärdhet/Upplevelse) .............................................. 2322
Trunsö gästbrygga (Gästhamn) .................................................................. 2323
Trysunda (Gästhamn) ................................................................................... 2325
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Trångfors / Hertiginnan av Södermanland (Sluss) (Annan) ................... 2327
Trångskär (Naturhamn) ................................................................................ 2328
Trälhavets Båtklubb (Klubbhamn (-holme)) ............................................. 2329
Träskö-Storö (Populär naturhamn med många förtöjningsplatser och
två vedeldade bastur) (Naturhamn) .......................................................... 2330
Tullgarns Värdshus (Sevärdhet/Upplevelse) ............................................ 2332
Tullhuset, Huvudskär (Service) ................................................................... 2334
Tunö (Gästhamn) ........................................................................................... 2336
Tylön (Sevärdhet/Upplevelse) ..................................................................... 2337
Tylösand (Sevärdhet/Upplevelse) ............................................................... 2338
Tyresö Brygga (Service) ............................................................................... 2339
Tyresö kommuns sugtömningspråm (Service) ......................................... 2341
Tyresö Sjökrog (Servering) .......................................................................... 2344
Tyresö Slott (Sevärdhet/Upplevelse) ......................................................... 2345
Tyrislöt (Gästhamn) ...................................................................................... 2348
Tyrislöt (Service) ........................................................................................... 2349
Tånnö hamn (Klubbhamn (-holme)) ........................................................... 2350
Tällbergs båthamn (Gästhamn) .................................................................. 2352
Tängsöda (Annan) ......................................................................................... 2353
Tärnskär (Sevärdhet/Upplevelse) ............................................................... 2355
Tärnsmarudden (Naturhamn) ...................................................................... 2357
Tärnö (Ankringsplats) ................................................................................... 2359
Tärnö militärbrygga (Annan) ....................................................................... 2360
Tönnersa (Sevärdhet/Upplevelse) .............................................................. 2361
Tönning (Gästhamn) ..................................................................................... 2362
Tønsberg Gjestehavn (Gästhamn) .............................................................. 2364
Töre hamn (Gästhamn) ................................................................................. 2365
Töreboda (Gästhamn) ................................................................................... 2366
U-137 (Annan) ................................................................................................ 2368
Uddevalla motorbåts klubb (Klubbhamn (-holme)) ................................. 2370
Uddnäs / Drottning Sofia Magdalena (Sluss) (Annan) ............................. 2372
Ueckermunde (Gästhamn) ........................................................................... 2373
Uleåborg, Hietasaari (Klubbhamn (-holme)) ............................................. 2374
Ulvhälls herrgård (Servering) ..................................................................... 2375
Ulvö (Ankringsplats) ..................................................................................... 2376
Ulvö Hotellbrygga (Gästhamn) .................................................................... 2378
Ulvö Kommunbrygga (Gästhamn) ............................................................... 2380
Ulvö Pizzabrygga (Annan) ............................................................................ 2381
UMS Uppsala motorbåts sällskap (Annan) ................................................ 2382
Ungskär (Gästhamn) ..................................................................................... 2384
Uppsala gästhamn (Gästhamn) ................................................................... 2387
Ursand camping (Sevärdhet/Upplevelse) .................................................. 2388
USS Klubbholme, Klinten (Klubbhamn (-holme)) ..................................... 2389
USS sugtömning (Service) ........................................................................... 2391
Ussholmen (Naturhamn) .............................................................................. 2393
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Ustka (Gästhamn) ......................................................................................... 2394
Utklippan (Gästhamn) .................................................................................. 2396
Utkäften - Karlsholmen (Naturhamn) ........................................................ 2398
Utsiktstorn (Sevärdhet/Upplevelse) ........................................................... 2399
Utterskärs fladen (Ankringsplats) .............................................................. 2400
Utö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) ............................... 2401
Utö (Finska) (Gästhamn) .............................................................................. 2402
Utö Gruvor (Sevärdhet/Upplevelse) ........................................................... 2404
Utö Livs (Proviantering) ............................................................................... 2406
Utö Värdshus (Servering) ............................................................................ 2408
Uvviken (Naturhamn) ................................................................................... 2409
V Deslholmen Fam. Aspe Bostad (Annan) ................................................. 2411
V:a Söön (Naturhamn) .................................................................................. 2413
Vadstena (Gästhamn) ................................................................................... 2414
Vaitahu (Ankringsplats) ............................................................................... 2416
Valdemarsvik (Gästhamn) ........................................................................... 2417
Valle Gran Ray (Ankringsplats) ................................................................... 2418
Vallholmen (Naturhamn) .............................................................................. 2420
Varamon (Sevärdhet/Upplevelse) ............................................................... 2422
Varberg (Gästhamn) ..................................................................................... 2423
Varvet (Ankringsplats) ................................................................................. 2425
Vasholmarna (Naturhamn) .......................................................................... 2427
Vassbacken (Gästhamn) ............................................................................... 2429
Vattenholmen (Ankringsplats) .................................................................... 2431
Vattungarna (Ankringsplats) ....................................................................... 2433
Vaverön (Naturhamn) ................................................................................... 2434
Vaverön (Naturhamn) ................................................................................... 2435
Vaxholm - Gästhamn (Gästhamn) ............................................................... 2436
Vaxholm - Sjömack (Service) ....................................................................... 2437
Vaxholm Preem (Service) ............................................................................. 2438
Vaxholm, sugtömning (Service) .................................................................. 2439
Vaxholms fästning (Sevärdhet/Upplevelse) .............................................. 2442
VBS Klubbholme (Klubbhamn (-holme)) .................................................... 2443
Vedholmen - Hamnholmen (Naturhamn) ................................................... 2444
Vedviken (Naturhamn) ................................................................................. 2445
Vejrö (Gästhamn) .......................................................................................... 2447
Velamsund, vik på östra sidann (Naturhamn) .......................................... 2448
Ven (Gästhamn) ............................................................................................. 2450
Ven (Gästhamn) ............................................................................................. 2451
Ventspils (Gästhamn) ................................................................................... 2452
Verkön (Gästhamn) ....................................................................................... 2453
Veskiviigi sadam (Gästhamn) ...................................................................... 2455
Viggbyholm (Gästhamn) .............................................................................. 2457
Vikhög (Gästhamn) ....................................................................................... 2459
Vikingamarknad (Sevärdhet/Upplevelse) .................................................. 2460
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Vikingamuseum (Sevärdhet/Upplevelse) .................................................. 2461
Vildgrytan (Naturhamn) ............................................................................... 2463
Vilshärad (Sevärdhet/Upplevelse) .............................................................. 2465
Vindhem (Klubbhamn (-holme)) .................................................................. 2466
Vindile varv (Service) ................................................................................... 2468
Vinga (Gästhamn) ......................................................................................... 2469
Vinterhamn (Annan) ..................................................................................... 2471
Vippholmen (Naturhamn) ............................................................................ 2472
Virsbo / Riksrådet Friherre Carl Sparre (Sluss) (Annan) ......................... 2475
Virsbo gästhamn (Gästhamn) ..................................................................... 2476
Visby gästhamn (Gästhamn) ....................................................................... 2478
Visholmsbadet (Sevärdhet/Upplevelse) .................................................... 2479
Visingsö (Gästhamn) ..................................................................................... 2480
Vita grinden (Servering) .............................................................................. 2482
Vitsgarnssund (Naturhamn) ........................................................................ 2484
Vitte (Gästhamn) ........................................................................................... 2486
Vituddens Båtvarv (Service) ........................................................................ 2488
Vitvikens Café och Camping (Servering) ................................................... 2490
Viveiro (Naturhamn) ..................................................................................... 2491
Vormsö (Gästhamn) ...................................................................................... 2493
Vågön/Grisslan (Gästhamn) ......................................................................... 2495
Väderskär - Hemhamnen (Naturhamn) ...................................................... 2496
Väderöarna Lotshamnen (Gästhamn) ........................................................ 2497
Vällinge (Klubbhamn (-holme)) ................................................................... 2498
Välö (Naturhamn) .......................................................................................... 2499
Vändburg (Gästhamn) .................................................................................. 2501
Vänersborgs Marina (Gästhamn) ................................................................ 2502
Vänö besöksbrygga (Gästhamn) ................................................................. 2504
Vässarö Djuphamn (Gästhamn) .................................................................. 2506
Vässarön (Naturhamn) ................................................................................. 2507
Västanfors / Kronprinsessan Victoria (Sluss) (Annan) ............................ 2508
Västergarn hamn (Gästhamn) ..................................................................... 2509
Västerkvarn / Konung Karl XII (Sluss) (Annan) ........................................ 2511
Västerås båtmack (Service) ......................................................................... 2512
Västerås gästhamn (Gästhamn) ................................................................. 2514
Västra hamnen, Klädesholmen (Service) .................................................. 2516
Västra holmen (Ankringsplats) ................................................................... 2518
Västra Mörskär (Naturhamn) ...................................................................... 2520
Västra Stranden (Sevärdhet/Upplevelse) .................................................. 2522
Vätö huvud (Naturhamn) ............................................................................. 2523
Vätöberg (Naturhamn) ................................................................................. 2524
Wasa yachts (Service) .................................................................................. 2525
Wasahamnen (Gästhamn) ............................................................................ 2526
Waxholms Hotell (Annan) ............................................................................ 2528
Westberg marin (Annan) .............................................................................. 2529
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Westerbergs Liv (Proviantering) ................................................................ 2530
Wifstavarvs båtklubb (Klubbhamn (-holme)) ........................................... 2532
Wik-Inn Marina AB (Service) ........................................................................ 2534
Willemstad (Gästhamn) ................................................................................ 2536
Władysławowo (Gästhamn) ......................................................................... 2537
Wss Westerås Segelsällskap (Klubbhamn (-holme)) ............................... 2539
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2540
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2541
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2543
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2545
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2547
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2549
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2551
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2553
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2555
Yacht Performance Scandinavia AB (Service) .......................................... 2557
Yarmouth (Gästhamn) .................................................................................. 2559
Ystad (Gästhamn) .......................................................................................... 2560
Ystebø Kvitsøy (Gästhamn) ......................................................................... 2561
Ytterö (Naturhamn) ...................................................................................... 2563
Yxskären 1 (Naturhamn) .............................................................................. 2565
Yxskären 2 (Naturhamn) .............................................................................. 2567
Zierikszee (Gästhamn) ................................................................................. 2569
Åbo Gästhamn (Gästhamn) .......................................................................... 2570
Ådskär 1 (Naturhamn) .................................................................................. 2572
Ådskär 2 (Naturhamn) .................................................................................. 2574
Åhus (gästhamn) (Service) .......................................................................... 2576
Ålabodarna (Gästhamn) ............................................................................... 2578
Ålsten (Service) ............................................................................................. 2580
Ålsten krog (Servering) ................................................................................ 2581
Ålsätra / Konung Karl Gustav (Sluss) (Annan) .......................................... 2583
Ålvsnabben (Naturhamn) ............................................................................. 2584
Ålö (Naturhamn) ............................................................................................ 2586
Ålö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) ................................ 2587
Ålö Storsand (Sevärdhet/Upplevelse) ........................................................ 2588
Ålöfladen (Naturhamn) ................................................................................. 2590
Åminne Badrestaurang (Servering) ........................................................... 2592
Åmål (Gästhamn) ........................................................................................... 2593
Ångbåtsbron (Servering) ............................................................................. 2595
Årsta Brygga (Proviantering) ...................................................................... 2596
Årsta Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse) ..................................................... 2598
Åsfjordens Båtsällskap (Klubbhamn (-holme)) ......................................... 2600
Åstol (Gästhamn) ........................................................................................... 2602
Åstrup Haderslev Fjord (Ankringsplats) .................................................... 2604
Åsvikslandet (Naturhamn) ........................................................................... 2606
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Åva (Sevärdhet/Upplevelse) ........................................................................ 2608
Älghorn (Klubbhamn (-holme)) ................................................................... 2610
Älvsnabbsmonumentet (Sevärdhet/Upplevelse) ...................................... 2611
Älö (Naturhamn) ............................................................................................ 2612
Ängskär (Gästhamn) ..................................................................................... 2614
Ängsö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse) .......................... 2615
Ängsö Nationalpark (Gästhamn) ................................................................. 2616
Äspeskär (Annan) .......................................................................................... 2618
Öckerö (Naturhamn) ..................................................................................... 2619
Öer (Gästhamn) ............................................................................................. 2620
Öja (Naturhamn) ............................................................................................ 2621
Öppenskär (Annan) ....................................................................................... 2623
Öregrund (Gästhamn) ................................................................................... 2624
Öregrund - Ramp (Service) .......................................................................... 2625
Örnäsudden (Sevärdhet/Upplevelse) ......................................................... 2626
Österhamn, Lidö (Naturhamn) .................................................................... 2627
Östermarsfladen (Naturhamn) .................................................................... 2628
Österskär (Naturhamn) ................................................................................ 2630
Östhammar (Gästhamn) ............................................................................... 2631
Östnora (Sevärdhet/Upplevelse) ................................................................ 2632
Östra Bokö Badplats (Sevärdhet/Upplevelse) .......................................... 2634
Östra Bokö Brygga (Annan) ......................................................................... 2635
Östra Stranden (Sevärdhet/Upplevelse) ................................................... 2636
Östra Ötterskär (Naturhamn) ...................................................................... 2637
Østre Bolærne (Gästhamn) .......................................................................... 2639
Öviks Gästhamn (Gästhamn) ....................................................................... 2640
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Namn saknas (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 21′ 17'' N (60.3548)
Long: 19° 36′ 12'' E (19.6034)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1152

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Namn saknas (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 42'' N (56.1616)
Long: 15° 3′ 50'' E (15.0639)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: OE36 Crown
Senast ändrad av: OE36 Crown
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=725

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Namn saknas (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 52′ 56'' N (56.8822)
Long: 13° 46′ 11'' E (13.7696)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Eke71 
Senast ändrad av: Eke71
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1550

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Namn saknas (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 5'' N (59.1346)
Long: 18° 47′ 27'' E (18.7910)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=456

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Namn saknas (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 28'' N (58.5412)
Long: 16° 57′ 19'' E (16.9553)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: frsa0500
Senast ändrad av: frsa0500
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=615

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Bra natthamn

Lä för det flästa vindar och toalett
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 koivuluodonletto hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 45′ 59'' N (65.7665)
Long: 24° 13′ 51'' E (24.2309)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1624

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Parkering, Sugtömning, Grillplats, Sophantering, Färskvatten,
Latrintömning, Bastu

Beskrivning

En småbåtshamn som tillhandahåller ett antal gästplatser utan kostnad.

Här finns allt man kan behöva, brygga, boj eller y-bom, kök, toa, dusch, bastu,
grillstuga, färskvatten och sugtömning. 

Insegling

Följ enslinjerna.

Förtöjning

Boj eller bom.

Prisbild

Kostnadsfritt, enl. grannbåten från Uleåborg tycker inte torneåbor att man ska ta betalt för allt.
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Aarhus (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 56'' N (56.1656)
Long: 10° 13′ 15'' E (10.2210)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=172

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning
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Hamn nära centrum.

http://www.marina-guide.net/index.php?id=85&hafen=446

http://www.marina-guide.net/index.php?id=16&hafen=446
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Aarösund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 15′ 46'' N (55.2629)
Long: 9° 42′ 34'' E (9.7095)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1335

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Mycket liten hamn, minimalt med service.

Insegling

Enkel insegling, lite trångt just i inloppet.

Förtöjning

Långsida utanpå brygga

Prisbild

Normalpris
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Abbekås (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 23′ 37'' N (55.3937)
Long: 13° 36′ 14'' E (13.6039)
Sjökort: 839

 
Information
Upplagd av: fatuus 
Senast ändrad av: fatuus
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1617

Faciliteter

Färskvatten, Diesel, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Insegling

Enslinje.

Förtöjning

Långsides eller pållare. 

Prisbild

0-12 170kr

12- 

Övrigt
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Abborrkroken (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 10'' N (59.3695)
Long: 18° 37′ 50'' E (18.6306)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1006

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                         sida 55 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Aborrberget (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 10'' N (59.3861)
Long: 17° 1′ 46'' E (17.0295)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1138

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Kommunalt bad.
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Abruka (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 9′ 45'' N (58.1624)
Long: 22° 31′ 35'' E (22.5263)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: olalin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1298

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Liten modern gästhamn på liten trevlig ö utan nånting

Insegling

Enslinje

Förtöjning

Mellan bommar

Prisbild

100 SEK 2012

 

                         sida 58 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Aeresköbing (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 53′ 30'' N (54.8918)
Long: 10° 24′ 47'' E (10.4131)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: Gunnar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1046

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Internet, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Väldigt trevlig miljö - både hamn och by. Här går det att tillbringa några dagar - både i den
pittoreska byn (missa inte rundvandringen med guide vid 20-tiden) eller den fantastiska stranden
med sina pittoreska badhytter. Nära att handla.

Insegling

Håll koll på utmärkningen - det finns två hamnar OBS!

Förtöjning

Långsides gamla hamnen, pålar i aktern nya hamnen.

Prisbild

Medelpris - ca 170 DKK.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Affär (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 49′ 33'' N (65.8259)
Long: 24° 10′ 10'' E (24.1695)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1623

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Närmaste affär från Touranda marina.

Insegling

Cykel är att föredra, men det går att gå.
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Ajaccio, Korsika. Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 41° 55′ 57'' N (41.9326)
Long: 8° 44′ 41'' E (8.7447)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1337

Faciliteter

Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Internet, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin, Kollektivtrafik, Diesel, Apotek

Beskrivning

Gratis Ankring utanför Port Charles Orano.

Man kan anväda Hamnens duschar under öppetider.

 

Finns två marinor att gå in i om vädret tryter. Men man ligger tämligen skyddad här. En del dyning
kan tränga sig in i viken. Och vindvågor kan göra det skumpigt. Men fungerar bra. Undvik dock
gästkajen till Charles Orano vid dyning.

http://marinas.com/view/marina/8170_Ajaccio_Port_Charles_Ornano_Marina__France

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Brygga, ankare, boj, Y-bom, långsides. 
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Prisbild

35 euro för 31 fots båt. Högsäsong.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ajkesvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 58′ 60'' N (57.9832)
Long: 19° 18′ 2'' E (19.3006)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1218

Faciliteter

Beskrivning

Liten hamn på norra Fårö. Gästplatser i mån av plats (fråga hamnkapten), djup ca 1,8 meter.

Se även Guteinfo http://www.guteinfo.com/?id=6

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Alcoutim/Sanluca (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 28′ 14'' N (37.4705)
Long: 7° 28′ 10'' W (-7.4694)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: mrOla
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1387

Faciliteter

Toaletter, Telefon, Dusch, Badplats, Segelbåtsdjup, Kiosk, Livsmedel, Café, Landström,
Övernattning, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering, Post, Färskvatten, Internet,
Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter, Vårdcentral/Läkare

Beskrivning

Fin ankring i floden Guardiana mellan Alcoutim i Portugal och Sanluca i spanien. Det finns pontoner
på båda sidorna av floden. På spanska sidan är det sällan någon ledig plats men där kan man ligga
hur länge man vill ganska billigt. På pontonen i alcoutim får man bara ligga en vecka åt gången och
det kostade 2013 7€/dygn. 

Insegling

Man följer lämpligen med tidvattenströmmen uppför floden för att ta sig dit.

Förtöjning

Ankring på Ca 4-7 meters djup. man får tänka på att strömmen ändrar riktning ett par gånger per
dygn.

Prisbild

Billigt att leva. Gratis att ankra. Yoga 3€/gång Tex
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Aleskogen (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 54'' N (56.6651)
Long: 12° 50′ 7'' E (12.8354)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=682

Faciliteter

Aleskogen

Aleskogen är en av Sveriges fågelrikaste platser med omkring 25 arter och ca 200 häckande par. En
gammal alsumpskog med kärr, artrik flora och riklig buskvegetation gör platsen idealisk för fåglar.
Den mindre hackspetten hör till de ovanligare. I kärren kan man finns den ståtliga växten
svärdslilja.
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Alholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 32'' N (59.4589)
Long: 16° 35′ 11'' E (16.5865)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Mange 
Senast ändrad av: Mange
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1698

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Alléviken, Utö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 41'' N (58.9613)
Long: 18° 16′ 44'' E (18.2789)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=658

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

"Underbart naturbad med både klippor och sandstrand. Sandstranden ligger invid en mycket
långgrund vik på Utös västra sida. Stranden ligger cirka 1,5 km från Spränga brygga och drygt 4
kilometer från Gruvbryggan. Hyr gärna cykel eller gå av båten vid Spränga brygga om du vill ta dig
hit."

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Allinge (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 16′ 41'' N (55.2782)
Long: 14° 48′ 6'' E (14.8016)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Tommy
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=70

Faciliteter

Toaletter, Kiosk, Dusch, Café, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek,
Sophantering, Post, Färskvatten, Internet, Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter,
Badplats

Beskrivning

Skyddad hamn som stängs vid hårdare ostliga vindar som drar in svall. Kan bli fullt under juli. 

Apotek, fiskrökerier, caféer, restauranger och dansk gemyt!

Förtöjning

Långsides, ibland flera i led eller, medelhavsstil med lina man drar från bryggan till akter. Inre
hamnen är svårnavigerad för störra båtar.

3-4,5 meter djup hamn

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Allmansholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 40'' N (59.4277)
Long: 17° 44′ 18'' E (17.7384)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1129

Faciliteter

Beskrivning

Kungsängens båtsällskap. Icke medlemmar välkomna vid mån av plats.

http://www.kungsangensbatsallskap.se/klubbholme.htm

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

40:-/dygn.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Allmäna badplatsen, utö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 30'' N (58.9583)
Long: 18° 17′ 48'' E (18.2966)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=659

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

 

"Hopptorn och badbryggor. Här går det att sitta både i gräset och på klippan. En liten sandstrand
finns också. Badplatsen har TC och sopkorgar."

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
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Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Almedahls Båtvarv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 33'' N (59.1593)
Long: 18° 25′ 58'' E (18.4328)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=254

Faciliteter

Varv/Mekaniker

 

Beskrivning
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Yamaha, Volkswagen marine och Nannidiesel

http://www.almedahlsbatvarv.se/
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Almö militärbrygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 26'' N (56.1405)
Long: 15° 27′ 40'' E (15.4612)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: LiBah
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=457

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik

Almö militärbrygga

Från och med 2015 är denna plats Avlyst av marinen.
 Här finns inget speciellt utom skön natur med vandingsmöjligheter. Det finns en liten parkering
med torrdass, men inget vatten eller el.
Detta är en mycket bra plats att ligga bi om det skulle blåsa upp ordentligt.

Insegling

Eftersom det är en militärbrygga har marinen sett till att hålla loppet in fritt.

Förtöjning

Betongbrygga som sticker ut och gör själva hamnbasängen relativt fri från vågor.
Förtöjning längs med bryggan eller kaj. Inga bojar.
Djupet är okänt, men räcker för marinens båtar.

Prisbild

Att ligga vid Arpö Militärbrygga kostar inget.
Det finns en golfbana på denna ön ifall denna typen av fritidsintresse beivras.
I klubbhuset finns restaurang och kiosk.
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Alo (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 32′ 41'' N (57.5447)
Long: 16° 41′ 20'' E (16.6888)
Sjökort: 623, 624

 
Information
Upplagd av: Grigory Shmerling 
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1741

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

This place refers to the Misterhults nature reserve. Small island, toilet on the other side of the strait.
Not for sailboats - shallow near the shore, stones.

Insegling
Narrow strait from NE. be carefull - stones.

Förtöjning

Anchor / shore
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Altarholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 0′ 54'' N (58.0151)
Long: 11° 27′ 5'' E (11.4513)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: bllpre
Senast ändrad av: bllpre
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=841

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Alvö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 27′ 52'' N (58.4644)
Long: 11° 16′ 46'' E (11.2794)
Sjökort: 934, 933

 
Information
Upplagd av: Dankar73
Senast ändrad av: Dankar73
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=941

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Anbergsfladen (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 5′ 6'' N (60.0849)
Long: 20° 35′ 20'' E (20.5888)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=582

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Info från http://www.minerva.se/seglaifinland/kap2.htm

Natthamn vid Bänö. 60 05,1 - 20 35,3. Efter att ha lämnat Ämbarsunds färja akter om oss får vi
snart Kummelkläpp på styrbords sida. Vill vi ha en natthamn, går vi in i gattet mellan Bänd- ön och
Bänö på norra sidan där vi finner en otroligt vacker och välskyddad hamn. Hamnen är grundfri och
mellan 4 och 6 meter djup.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Info från http://www.minerva.se/seglaifinland/kap2.htm

Hamnen är grundfri och mellan 4 och 6 meter djup. Insegling kan ske på bägge sidor om
Gåsholmen. Väljs den nordliga angöringen ska de små skären mellan Gåsholm och Bänö lämnas….. 

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.
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Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Angödrommen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 14'' N (59.5040)
Long: 19° 0′ 12'' E (19.0032)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=102

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ligg här i lugnt väder och lyssna på sälarna.

Insegling

Krävs lite letande för att komma in på en bra plats, ganska branta klippor och utgrundningar.

Förtöjning

Ankare och bergkilar.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Anholt (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 42′ 55'' N (56.7152)
Long: 11° 30′ 43'' E (11.5119)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=139

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Anholt alltid värt ett besök. Hyr cyklar eller ta långpromend in på ön med skogar och sandöken och
härliga badstränder.

Förtöjning

Ankaret kan lätt fastna i kätting parallellt med flytbrygga. Knyt i en pilotlina i ankarets ögla. Ankra
inte om du saknar sådan möjlighet att dra upp ankaret. 
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Ankers Point (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 0° 0′ 0'' N (0.0000)
Long: 0° 0′ 0'' E (0.0000)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Admiral von Hansen
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1383

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Anker's Point

Name of Point Where Meridian Zero Intersects with Equator, has now been named Anker's Point
(please note the spelling).

In connection with my work on a new maritime dictionary I have ascertained that the point where
the equator intersects with meridian zero in the southern Atlantic Ocean has no name.

I feel a point of this importance should have a name. Those I have been in contact with so far are of
the same opinion.

Below you will find the development of my investigations and the reasons for my choice of name:

1 The Point Has No Name:

1.1 The Danish Language Council (Dansk Sprognævn) was the first organization I contacted. They
informed me that according to their investigation the point had no name and that this surprised
them.

1.2 The National Survey and Cadastre (Kort & Matrikelsyrelsen) informed me by e-mail
SOE@kms.dk that they were of the opinion that the point did not have a name.

1.3 An e-mail from Copenhagen University (Københavns Universitet) Geography & Geology
Hbm@geogr.ku.dk,informed me that the point did not have an official name. The university was
wondering why the point had not been given a name.
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1.4 An e-mail from The Royal Danish Embassy in Ghana, camchr@um.dk informed me that the
Embassy had investigated the matter and been in contact with Mr. Foster Mensah, who is
connected to the Centre for Remote Sensing and Geographic Information Services (CERSGIS),
university of Ghana, he also had no knowledge of a name for this point. The Embassy found my
pursuit of trying to obtain a name for this point interesting and my choice of name for it excellent.

1.5 An e-mail from Troels Kloevedal, troelskloevedal@yahoo.com, did not give a name for this point
either. This man is one of the best known global navigators.

2 How Does a Point Get a Name?

2.1 On contacting the National Survey and Cadastre (Kort & Matrikelsyrelsen), mail SOE@kms.dk, I
was informed that there are strict rules on how objects in international waters are named. The
organization dealing with this is IHO (International Hydrographic Organization). A private person
must complete the required standard forms and send them to the Danish Maritime Administration
(“Farvandsvaesnet”) who will then pass the application on to IHO.

2.2 I completed the forms and sent them to the Danish Maritime Administration
(“Farvandsvaesnet”). A week later they informed me via e-mail LHA@frv.dk  that when an unnamed
point is involved then your goodselves, UNGEGN, are the organization to contact and not IHO.

2.3 The United Nation of Experts on Geographical Names was then contacted. Their email reply
came from ChairUNGEGN, Prèsidente du GENUNG Helen Kerfoot Helen.Kerfoot@NRCan-
RNCan.gc.ca

Ms. Helen Kerfoot (email) stating that they were not in the position to make such a decision. They
wrote: ”although I would doubt that there is any process for formally naming grid points on the
spherical coordinate system!"

However, Ms. Helen Kerfoot was so kind to put me into contact with Senior Lecturer Mr. Peder
Gammeltoft with the Department of Scandinavian Studies at the University of Copenhagen and
Chair of the Nordic Division of UNGEGN.

After Senior Lecturer Mr. Peder Gammeltoft at the Copenhagen University has been investigating
this matter for another 2, 5 month he has now reached the same conclusion as Ms. Helen Kerfoot.

My suggestion for the name of this point is Anker's Point (please note the spelling) and my reasons
for this choice are as follows:

(A) This point is basis for determining any point on our planet.

(B) The name ought to relate to something maritime. The anchoring of ship seems a fitting symbol.

(C) The name "Anker" is the Danish word for the English word "anchor" and happens to be the
name of the person who first realized that this important point has no name and he has been
moving force to get a name for it.

As no one seems to be able to decide what a given point of this nature could be called – any one
can make that decision. And as stated I have decided that this particular point where the Meridian
Zero Intersects with Equator, should be named Anker's Point. (please note the spelling).

I would like to emphasize my gratefulness towards all the help and effort I have received
throughout this investigation.
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Yours sincerely,

Anker W. Lauridsen,
Naval architect,
Baekken 6,
9300 Saeby, Denmark.
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Ankringsplats (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 20′ 15'' N (54.3376)
Long: 9° 57′ 47'' E (9.9631)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jörgen
Senast ändrad av: olalin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=833

Faciliteter

Beskrivning

ankringsplats utan service

 

Prisbild

Gratis
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Apoteket Berguven (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 53'' N (56.6814)
Long: 12° 50′ 46'' E (12.8461)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=685

Faciliteter

Apotek

Apoteket Berguven

Apoteket Berguven är beläget i sjukhushusets huvudentré. Öppettider är vardagar 08:30-19:00 och
lördag, söndag samt helgdagar 11:00-16:00.
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Apoteket Vakteln (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 26'' N (56.6738)
Long: 12° 51′ 30'' E (12.8582)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=683

Faciliteter

Apotek

Apoteket Vakteln

Apoteket Vakteln är beläget på Storgatan 14 i Halmstad. Ordinarie öppettider är vardagar
08:00-19:00 och lördagar 10:00-16:00.
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Arholma - Ahlmansviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 14'' N (59.8538)
Long: 19° 6′ 39'' E (19.1107)
Sjökort: 619, 611, Hydrografica 611-05

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1670

Faciliteter

Toaletter, Badplats

Beskrivning

Gästhamn ca 500m från norra bryggan med Arholma Handel och även restaurang.

Hamnen har en brygga ca 40m lång. Hamnen är skyddad för de flesta vindar utom västlig. Ibland
kan dyningarna från Ålands Hav vara besvärande. Främst vid nordlig hård vind.

Längst in i viken på norra sidan finns en sandstrand. I närheten av den finns också ett dass.

Insegling

Enkel enligt sjökort..

Förtöjning

Stäv mot Brygga och eget ankare.

Prisbild

Sist kostade det 150kr/natt
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Bilder

Bryggan 2017-06-03

Badstranden 2017-06-03
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Arholma - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 17'' N (59.8548)
Long: 19° 7′ 32'' E (19.1255)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1416

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Arholma och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Arholma
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Arholma Handel (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 4'' N (59.8512)
Long: 19° 6′ 29'' E (19.1081)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1669

Faciliteter

Kiosk, Café, Övernattning, Bensin, Diesel, Livsmedel, Systembolag

Beskrivning

Arholma Handel är en åretruntöppen butik och erbjuder det mesta för de flesta. Vi har livsmedel,
nybakat bröd, produkter från lokala producenter och hantverkare.

Arholma Handel erbjuder även bensin, diesel och kemtekniska varor samt gasol och är ombud för
apotek och Systembolaget. Arholma Handel tillhandahåller även uthyrning av cyklar och boendet 
Källarstugan.

Arholma Handel erbjuder även uthyrning av cyklar och boendet Källarstugan

Se: http://arholmahandel.se

Insegling

Enligt sjökort.

Förtöjning

Endast tillfällig förtöjning för ärenden. Grunt vid bryggan. Se upp för yrkestrafiken.
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Arholma Österhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 50′ 35'' N (59.8431)
Long: 19° 7′ 16'' E (19.1211)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=45

Faciliteter

Bastu, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Aricife (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 28° 57′ 45'' N (28.9624)
Long: 13° 32′ 25'' W (-13.5402)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=805

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Arkholmarna (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 38'' N (58.9107)
Long: 17° 43′ 18'' E (17.7216)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tore2e
Senast ändrad av: tore2e
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1326

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Finns bryggor både på norra sidan och på södra sidan.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

40 kronor om jag minns rätt.

Annan rubrik
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Suverän utsikt i kvällssolen på västsidan.
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Arkösund (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 29′ 21'' N (58.4892)
Long: 16° 56′ 28'' E (16.9411)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Monix
Senast ändrad av: Monix
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=466

Faciliteter

Diesel, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                        sida 104 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Arkösunds gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 29′ 19'' N (58.4886)
Long: 16° 56′ 38'' E (16.9439)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Administratör
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=891

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Arpö mjölkabrygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 19'' N (56.1387)
Long: 15° 25′ 20'' E (15.4222)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: appelis
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=563

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Grillplats

Beskrivning

Arpö mjölkabrygga är ett trevligt ställe att stanna till vid. Här finns fin grillplats och några meter in
hittar man ett torrdass. Det finns nötkreatur på ön, men om man inte är rädd för dessa så kan man
vandra runt på ön längs den stig som finns. På sydsidan kan man ta sig sköna bad på klipporna.
Längs stigen finns ett övergivet hus med fina väggmålningar i.

Insegling

Det kan vara lite stenigt en bit öster om bryggan.

Förtöjning

Här finns inga bojar. Ankare är att föredra då det ibland kan vara gott om båtar vid bryggan. Djupet
är begränsat en bit ut från bryggan på västsidan.

Prisbild

Länsstyrelsen Blekinge tar hand om denna brygga. Inga avgifter.
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Arpökalv (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 7′ 37'' N (56.1268)
Long: 15° 25′ 49'' E (15.4303)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1280

Faciliteter

Beskrivning

Halvt raserad fd. militär stenbrygga. Mycket naturskön plats.

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Bryggan är mycket dålig men vattendjupet längst ut är mer än 2 m. Förtöj med ankare i aktern och
hoppa iland försiktigt. Lösa stenar i bryggan. Läget är oskyddad för alla vindar utom väst-nordväst
men funkar vid finväder även vid sydvästlig vind.

Prisbild

Gratis

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Artipelag (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 28'' N (59.3077)
Long: 18° 20′ 47'' E (18.3465)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Björn 
Senast ändrad av: Björn
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1639

Faciliteter

Restaurang/servering, Segelbåtsdjup, Landström, Parkering

Beskrivning

Brygga vid Artipelag. 

Insegling

Bryggan väl synlig. Inga kända svårigheter att komma in.

Förtöjning

Brygga med bommar på insidan och långsidestilläggning på utsidan. Gångbrygga runt udden och
upp till Artipelag.

Prisbild

Kostar inget, om man inte besöker Artipelag.
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Askersund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 42'' N (58.8782)
Long: 14° 54′ 1'' E (14.9002)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1112

Faciliteter

Diesel, Kollektivtrafik, Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Handikappanpassat,
Toaletter, Post, Dusch, Systembolag, Segelbåtsdjup, Ramp, Livsmedel, Parkering, Sophantering,
Landström, Färskvatten, Varv/Mekaniker, Latrintömning, Kran, Bensin, Mastkran

Beskrivning

Trevlig gästhamn i centrala Askersund.

Insegling

Prickad farled.

Förtöjning

Y-bommar. Bryggan är ganska låg så stävstege är ett bra hjälpmedel.

Prisbild

180kr inkl landström 2012.
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Askfatshamnen, Dalarö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 7'' N (59.1354)
Long: 18° 24′ 3'' E (18.4009)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=248

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Färskvatten, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Dalarö, Askfatshamnen
Läge: Dalarö kanals södra utlopp.
Hamnvärd: Dalarö båtklubb
08-501 508 66

Se: http://www.dbk.nu/index.asp?g=3&r=5
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Askholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 40'' N (59.3945)
Long: 17° 6′ 30'' E (17.1084)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Tommi
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=354

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Strängnäs Segelsällskaps (SSS) klubbholme.
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Allvädershamn belägen på öns östra sida, skyddad för de flesta vindar. Djupet i hamnen varierar
mellan 1,5-2,0m, se dock upp för grundet i hamnens norra del (vanligtvis markerad med en boj).
Plats för >40 båtar. Inne i hamnen gäller stävförtöjning. Problemfri insegling förutom sydmärket
söder om ön. 

Toaletter av utedassmodell. Grillplats och grillstenar. Enklare lekplats. Ingen sophanering. Frivilligt
bidrag mottages tacksamt till driften av ön, vilket sköts av frivilliga i Strängnäs Segelsällskap.

Bastu tillgängligt för medlemmar med klubbnyckel.

Möjlighet för eskadrar m.m. att hyra klubbhuset, kontakt tas i förväg. 

http://www.strangnassegelsallskap.se/askholmen/om-askholmen/ 
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Askskären (Klubbhamn (-holme))
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 27'' N (59.4243)
Long: 17° 43′ 38'' E (17.7272)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Matt
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1128

Faciliteter

Badplats, Grillplats, Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Sundbybergs Båtklubbs klubbholme

http://www.sundbybergsbatklubb.se

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Ankare mot brygga, bra djup för både segel/motorbåt

Prisbild

100 kr/natt för gästande båt

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Askvoll (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 20′ 46'' N (61.3461)
Long: 5° 3′ 52'' E (5.0645)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=159

Faciliteter

Restaurang/servering, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Kollektivtrafik, Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Bensin, Ramp, Diesel, Internet

Beskrivning

Liten gästhamn med bra service. Gratis internet (2009)
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Askö sandstrand (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 48′ 28'' N (58.8079)
Long: 17° 41′ 11'' E (17.6863)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: tore2e
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1000

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Skärgårdens bästa sandstrand?

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Går att ligga på svaj här vid sydlig vind, eller till och med förtöja i land med lång lina. Under
högsommardagar är det tvärtjockt med badgäster i småbåtar.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Aspa båtklubb (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 45′ 35'' N (58.7598)
Long: 14° 48′ 16'' E (14.8044)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Malsky 
Senast ändrad av: Malsky
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1673

Faciliteter

Toaletter, Grillplats, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Handikappanpassat, Ramp,
Sophantering, Parkering, Färskvatten, Telefon, Latrintömning, Badplats, Restaurang/servering, Café

Aspa Båtklubb med gästhamn

Hamnvärd/tillsyningsman
Tfn: 0705130264

www.aspabatklubb.se

Insegling

Insegling sker utan problem. Gästplatser finns vid den andra bryggan när man hår in mot hamn.

Förtöjning

Förtöjning vid boj eller vid grönskyltad plats mellan y-bommar

Prisbild

150 kr per dygn inkl el, toalett och tvätt. Dusch 5 kr/ 4 min.

Café med självservice.
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Aspholmen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 51′ 27'' N (58.8576)
Long: 13° 13′ 1'' E (13.2171)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: Marre
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=175

Faciliteter

Dusch, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning
 Latitud 58,51,5’N och Longitud 13,13,2’O.

Liten gemytlig gästhamn på gamla båtstationen med möjligheter att köpa glass fisk och mindre
matvaror, även möjlighet att beställa varor från lanthandel på Värmlandsnäs. Fina bad en liten
pärla.

Se www.aspholmen.net

läs mer på http://myrablogg.rodarummet.net/#post28

Insegling

från norra farleden insegling  via prickad farled på öns västsida.

Förtöjning

Vid brygga

Prisbild

100 kr/natt
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Aspö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 57′ 5'' N (59.9513)
Long: 21° 36′ 51'' E (21.6141)
Sjökort: D716

 
Information
Upplagd av: Blunkka 
Senast ändrad av: Blunkka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1671

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Kiosk, Café, Sophantering, Färskvatten, Bastu,
Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.Vacker, naturskönt fiskeläge
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här. Följ farled
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Aspön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 5'' N (59.4347)
Long: 18° 36′ 53'' E (18.6148)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: cctop
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=765

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Asundens raukfält (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 32'' N (57.7088)
Long: 18° 50′ 50'' E (18.8472)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1244

Faciliteter

Beskrivning

Vid ön Asunden öster om Slite finns ett av Gotlands mest sevärda raukfält. Det finns mer än 25
raukar som är högre än två meter.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/asunden-0
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Atuona (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 9° 48′ 11'' S (-9.8031)
Long: 139° 1′ 51'' W (-139.0309)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1542

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Viken öster om byn Atuona är skyddad.

I Atuona finns några affärer, några matställen en "handicraft"-marknad och ett Gauguin-museum.
Paul Gauguin bodde bl.a här på Hiva Oa.

Insegling
No problems! 

Förtöjning
Ankring bakom (NO om) enslinje.

NV delen av viken består av stenhällar som gjorts "ankringsbara" mha. stora "burar" med sten i.
Här fastnade vårt ankare...

Vikens SO del har "riktig" ankarbotten.

Man kan också ankra utanför piren.
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Prisbild

Det kostar inget att ankra.

Inklarering
Inklareringen är enkel för EU-medborgare, men alla ombord måste visa upp sig samtidigt.
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Aveiro (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 40° 39′ 30'' N (40.6583)
Long: 8° 43′ 51'' W (-8.7309)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=801

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                        sida 127 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Axmar brygga (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 61° 2′ 56'' N (61.0488)
Long: 17° 9′ 37'' E (17.1601)
Sjökort: 533

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1568

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gästhamn vid en av traktens bästa fiskrestauranger. Fantastisk mat. Gästhamnen har begränsad
service men dush och wc finns. 

Insegling

Det är grunt men leden in är väl utprickad med både märken och enslinjer.

Förtöjning

Boj i akter mot brygga. Vissa kvällar är det trångt i den populära hamnen.

Prisbild

2015 kostar det 130 kr inkl el för ett dygn.

Bilder
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Backa holmar (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 29'' N (58.7247)
Long: 17° 17′ 24'' E (17.2901)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=395

Faciliteter

 Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 42'' N (59.3782)
Long: 17° 2′ 8'' E (17.0356)
Sjökort: 111, 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1137

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Enklare badplats, ej omklädning, ej toalett.
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Bad Essen (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 19′ 21'' N (52.3226)
Long: 8° 21′ 12'' E (8.3532)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1348

Faciliteter

Livsmedel, Apotek, Internet, Övernattning, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Goda bunkringsmöjligheter över bron!

Fin stad om man knallar in i den gamla stadskärnan.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ballen (Samsö) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 49′ 0'' N (55.8168)
Long: 10° 38′ 27'' E (10.6409)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1071

Faciliteter

Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Post, Toaletter, Internet, Dusch, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin, Mastkran, Diesel,
Kollektivtrafik

Beskrivning

Mycket trevlig hamn på Samsö

Insegling

Enkel - Mellan pirarmarna

Förtöjning

Påle och Långsides

Ca 200 DKK inkl el
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Bananis (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 9'' N (58.6693)
Long: 17° 10′ 57'' E (17.1824)
Sjökort: 617, 621

 
Information
Upplagd av: Neubert
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1012

Faciliteter

Beskrivning

Liten välskyddad ö i Oxelösunds skärgård. Mer eller mindre OMBK's (Oxelösunds Motorbåtsklubb)
inofficiella klubbholme.

Good ankorage at sound westerly.

Förtöjning

Berg med relativt många fasta öglor. 
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Barläst Kalkbruksområde (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 43′ 52'' N (57.7312)
Long: 18° 50′ 11'' E (18.8364)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1245

Faciliteter

Beskrivning

Barläst Kalkbruksområde har anor ända från 1600-talet. Här brändes kalk en bit in på 1900-talet.
Sedan några år tillbaka ägs området av Lärbro Hembygdsförening och fungerar som ett
friluftsmuseum.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/barlast
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Barnens bad, Utö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 29'' N (58.9748)
Long: 18° 20′ 21'' E (18.3392)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=660

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

"Långgrund badvik med skön sandstrand. Ligger cirka 15 minuters promenad från Gruvbryggan.
Här finns grillplats, TC och sopkorgar."

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Barra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 57′ 13'' N (56.9537)
Long: 7° 29′ 29'' W (-7.4913)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: synapsen
Senast ändrad av: synapsen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1051

Faciliteter

Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kollektivtrafik, Färskvatten, Apotek, Bensin, Post, Diesel,
Systembolag

Beskrivning

10 bojar inne i viken för gäster, I övrigt ankring. Skyddad hamn med vacker by och vackert slott i
viken. 

Insegling

Inseglingsboj från farleden ut mot Atlanten

Förtöjning

Boj, ankring

Prisbild

Vi har inte behövt betala.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 141 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Barsebäckshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 45′ 24'' N (55.7567)
Long: 12° 54′ 7'' E (12.9020)
Sjökort: 922, 921

 
Information
Upplagd av: NOP
Senast ändrad av: NOP
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1169

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Handikappanpassat, Internet, Sophantering,
Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Se upp för grundet "Kulorna" söder om inseglingen

Förtöjning på lediga "Gröna" platser och längs med mittkaj. Djup där 3,5 m

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Barsta (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 51′ 48'' N (62.8633)
Long: 18° 23′ 49'' E (18.3970)
Sjökort: 522, 523

 
Information
Upplagd av: Elektrikarn
Senast ändrad av: Elektrikarn
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=650

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

.Trivsam gästhamn servicehuset är gemensamt med campingen, alltid rent och fint.

Turbåt till Högbonden (fyr,vandrarhem)
 
 

Insegling

HÖGA KUSTEN "Kör där det är blött"  Grund,grynnor  ???

Förtöjning

.Boj ankare lerbotten
  ,
 

Prisbild

 

Annan rubrik
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Bastaskär (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 39'' N (56.6441)
Long: 12° 46′ 21'' E (12.7725)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=673

Faciliteter

Bastaskär

Walter Bengtssons ateljé vårdas ömt av en stiftelse, till minne av den lokalt kände skulptören,
målaren och grafikern Walter Bengtsson (1927-1998). Han utbildades bid Valands konstskola och i
Milano. 1971 invaldes han som ledamot i Konstakademien. Walter Bengtsson är mest känd för sina
monumentala skulpturer, bl a väggutsmyckningen Spelrum Futurum i Kaknästornet i Stockholm.
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Bastu (2 st) (Annan)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 46'' N (59.4460)
Long: 18° 47′ 20'' E (18.7888)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: Olle_SE
Senast ändrad av: Olle_SE
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1609

Faciliteter

Färskvatten, Bastu

Skärgårdsstiftelsen

20 SEK per person
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Bastugluggen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 53'' N (58.9649)
Long: 18° 33′ 56'' E (18.5655)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Hafsorkestern
Senast ändrad av: MrOla
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=627

Faciliteter

Skyddad plats att ligga vid, dock ej landkontakt med själva huvudskäret. Och
ska man till bastun och dasset får man vada över ett smalt sund.

 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
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Bastun på Bullerö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 59'' N (59.1998)
Long: 18° 50′ 52'' E (18.8478)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Kapten Fläsksnipa
Senast ändrad av: Kapten Fläsksnipa
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=792

Faciliteter

Bastu

Beskrivning

Vedeldad bastu! Såga och hugg upp ved - sen är det bara å basta på! Ingen bokning behövs utan
man kör enligt något sorts artighetssystem. Ska det kastas vatten på aggregatet så hämta
sötvatten från brunnen såklart. Lämna en slant i bössan och lite torr tändved till nästa bastare när
du är klar! 
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Batteri Arholma (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 43'' N (59.8620)
Long: 19° 7′ 26'' E (19.1239)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=212

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Topphemlig kustförsvarsanläggning

Strategiskt placerad vid havet på ön Arholmas norra spets ligger Batteri Arholma. Batteri Arholma
byggdes för Kalla kriget och stod klar 1968 och är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm
tung kustartilleripjäs.

http://www.batteriarholma.se/

http://www.arholmanord.se/index.html

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 148 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Batteri Arholma - förtöjning (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 41'' N (59.8614)
Long: 19° 7′ 14'' E (19.1204)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1485

Faciliteter

Café, Övernattning, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Kiosk

Beskrivning

Man kan förtöja längs hela stranden, men se upp! Det finns en del stora klippblock på botten.

Man kan handla, bo, äta och gå på toa på vandrarhemmet.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bengtskär (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 24'' N (59.7234)
Long: 22° 29′ 55'' E (22.4985)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=583

Faciliteter

Beskrivning

Beskrivning från
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Bengtsk%C3%A4r översatt med
Google translate.

Den högsta fyr i de nordiska länderna, Bengtskär, är en av skärgårdens mest populära
attraktioner. Byggt år 1906, till den nyrenoverade fyren önskar varmt välkomna till besökare från
när och fjärran.

Att se och göra i Bengtskär fyr:
- Finlands första fyr museum
- Fyren djurskötarens Museum
- Ändra utställningar av marina
- Permanent utställning Bengtskär striden
- Kapellet
- Light-post
- Cafeteria och souvenirbutik
- Boende och konferens faciliteter för 24 personer
- Den övre delen av tornet ljusrummet, som öppnar en fantastisk havsutsikt 

Sä även http://www.bengtskar.fi/svenska.htm

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
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Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskrivning från
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Bengtsk%C3%A4r översatt med
Google translate.

Privata båtar Bengtskär land rekommenderas endast i lugnt väder, eftersom det inte är en skyddad
hamn på fastsättning. 

Runt ön finns i fästpunkter som kan användas med ankaret, är piren reserverad för enbart fyren till
sin egen personliga-och sjukvård och transport. 

Vi hoppas att alla båtar med hundar väntar under besöket av båten. Detta är särskilt viktigt i början
av sommaren, då ön kan ytterligare uppfödning av fåglar.

 

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Berefjord (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 16′ 10'' N (58.2695)
Long: 6° 28′ 15'' E (6.4709)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=179

Faciliteter

Beskrivning

Kraftiga fallvindar kan förekomma

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Berg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 29′ 7'' N (58.4853)
Long: 15° 31′ 58'' E (15.5329)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=402

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 155 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Bergen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 23′ 46'' N (60.3961)
Long: 5° 19′ 19'' E (5.3220)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=40

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Bensin, Diesel
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Beskrivning

Stor gästhamn i regniga Bergen. Flera stora och snabba tvättmaskiner och torktumlare.

Beskriv din plats här

Förtöjning

Sidledes kaj. Försök få en plats långt in nära fisktorget där toaletter och mycket bra tvättstuga
finns. Avgift och kort för tvättmaskiner torktumlare köps i turistinformationen.

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bergen hamnavgift (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 23′ 39'' N (60.3941)
Long: 5° 19′ 33'' E (5.3260)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=243

Faciliteter

Hamnavgift i turistbyrån

Avgift för hamn köps här. Kort för toalett och tvättmaskiner/torktumlare. Snabba maskiner. Bästa
tvätten på kusten.
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Bergen hamnavgift (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 23′ 39'' N (60.3941)
Long: 5° 19′ 33'' E (5.3260)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=241

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bergen, toaletter, dusch, tvättmaskiner (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 23′ 43'' N (60.3953)
Long: 5° 19′ 32'' E (5.3254)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=244

Faciliteter

Beskrivning

Anspråkslös dörr till toaletterna. Ingång från torget.
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Berghamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 48′ 46'' N (62.8127)
Long: 18° 14′ 21'' E (18.2393)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=913

Faciliteter

Färskvatten, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Liten mysig gästhamn vid Berghamns fiskeläge.

En brygga med plats för ett tiotal båtar.

Vatten med handpump vid bryggan

Toalett

Närhet till en mycket fin bastu som du kan låna om du lägger lite ersättning för veden.

Mycket skyddad hamn.

Insegling

Kom in söder om skäret-mellan öarna

Bra djup ända fram till bryggan

Förtöjning

Ankare mot brygga

Prisbild
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60kr
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Bergkvara - Dalskär (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 23′ 23'' N (56.3896)
Long: 16° 5′ 28'' E (16.0911)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1412

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Ramp, Sophantering, Internet,
Färskvatten, Badplats, Diesel, Sugtömning, Restaurang/servering, Café

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/bergkvara-dalskar/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bergskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 11′ 57'' N (60.1991)
Long: 18° 29′ 34'' E (18.4929)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Kjelle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=137

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Toaletter, Landström

Beskrivning

Klubbholme för Östhammars segelsällskap

Insegling

Från sydväst enligt sjökortet. Från nord; Gå mitt mellan Bergskär och bränningen väster om ön

Förtöjning

Bryggor. Akterförtöjning med bojar. OBS lång lina behövs ca 30 m. På vissa platser är djupet mindre
än 2 m.

Det finns även en brygga för mindre båtar på ön sydliga udde som ger skydd för SV vindar
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Bergskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 48′ 31'' N (64.8086)
Long: 21° 6′ 53'' E (21.1147)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: SMAS 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1578

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Grillplats

 Mysig liten ö 
Bergskär: I inloppet till Kågefjärden ligger Bergskär. Bryggor med bra djup på västra sidan

av ön. Toalett och grillplatser uppe på ön.

64º 48.629' N 021º 06.760' O.

Webbadrsser till intressanta sidor:

http://kagebatklubb.se/system/visa.asp?HID=1640&FID=1312&HSID=30082
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Bergö SXK bojar (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 43'' N (58.6619)
Long: 17° 10′ 45'' E (17.1792)
Sjökort: 617, 621

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=485

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Beten badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 38′ 35'' N (58.6430)
Long: 17° 9′ 5'' E (17.1514)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=393

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Vid vindstilla dag går man in i viken från syd, men vid vanligtvis angör man på norrsidan vid
brygga.
 Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Billingsön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 27'' N (58.7076)
Long: 13° 9′ 37'' E (13.1602)
Sjökort: 135, 133

 
Information
Upplagd av: pedde
Senast ändrad av: pedde
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=184

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Fin naturhamn med sopmaja och utedass

Insegling

Segelbåtsdjup på flera ställen

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Birkskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 60'' N (58.2665)
Long: 17° 3′ 12'' E (17.0533)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=476

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Birsskär - Konungsskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 3′ 58'' N (60.0662)
Long: 21° 35′ 0'' E (21.5834)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: frause
Senast ändrad av: frause
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=168

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Naturhamn som ingår i Skärgårdshavets nationalpark.

På Konungsskär finns ett gammalt fiskartorp och naturstig. Det finns en liten bro för att ta sig dit.
Där finns även torrdass.

Insegling

Enkel enligt sjökort.
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Biskopsö-Finskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 5′ 24'' N (59.0900)
Long: 18° 43′ 1'' E (18.7169)
Sjökort: Hydrographica kort 616-03 Bisk

 
Information
Upplagd av: Anders_St
Senast ändrad av: Anders_St
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=239

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Min närmaste "punkt i havsbandet" utanför är i princip obruten horisont. Skyddad läge.

Fördel med den knepiga infarten, man slipper "lånat-pappas-daycruiser-med-häftig-
ljudanläggning"-båtarna. :-)

Insegling

Kneping insegling med mycket att köra på. Försök inte utan att köpa Hydrographicas specialkort!

Förtöjning

När man väl är inne i Byttafladen finns inga problem. Gott om djup och lätt att lägga till.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bistro Gustavsberg (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 25'' N (59.3235)
Long: 18° 22′ 40'' E (18.3778)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=446

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering

Beskrivning

 

http://www.bistrogustavsberg.se/index.php

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bjorn o Kerstin (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 46′ 43'' N (56.7786)
Long: 12° 50′ 8'' E (12.8355)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: bjogus01
Senast ändrad av: bjogus01
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1474

Faciliteter

Övernattning

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bjuröklubb (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 28′ 40'' N (64.4778)
Long: 21° 34′ 21'' E (21.5726)
Sjökort: 422

 
Information
Upplagd av: iznogod
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1331

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Bjuröklubb är en utskjutande udde ("klubb") i Lövångers socken, Skellefteå
kommun, Västerbotten. På udden finns ett fiskeläge, Jungfruhamn, och flera fornlämningar.

Sommartid finns ett Cafe och möjlighet att hyra rum i lotsbutiken för övernattning.

Här hittar du även sommartid Hasses Fisk med försäljning av lokala delikatesser samt grillplats.

http://www.bjuroklubb.se/utflykter/gasthamnen

Historia

Många vrak i vattnen kring Bjuröklubb vittnar om besvärliga förhållanden för sjöfarten. Sedan
början av 1800-talet var Bjuröklubb lotsplats. I slutet av 1800-talet fanns här åtta lotsar som under
ett år kunde genomföra flera hundra lotsningar. Lotsstationen drogs in 1967 och den gamla
lotshamnen är i dag gästhamn för fritidsbåtar. Den lilla piren i hamnen byggdes 1927 ovanpå
barlasten från en segelskuta, och den störra piren byggdes 1947.

Hamnen 

Hamnen är liten och grund, den är muddrad men de verkar bara ha grävt från landsidan så behöver
man 2m djup så styr direkt styrbord efter infarten. Bryggdelen som ligger om babord har 1,5-1,8 m
djup. Infarten har ett djup på knappt 2m. Bastun är riktigt fin. Det finns en dusch vid bastun.
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Björholmens Marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 9'' N (58.0525)
Long: 11° 31′ 19'' E (11.5220)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: balp
Senast ändrad av: balp
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1370

Faciliteter

Diesel, Bensin, Diesel, Sophantering, Bensin

Beskrivning

Björholmens Marina har en bensinstation medn Apsen och Disel.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Gå in på den norra, vänsta, sidan av bryggorna in till resturangen och kaffet. Där finns en
tankstation med Disel och Aspen miljöbensin. Djupen är ca 2 meter.
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Björholmens Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 10'' N (58.0528)
Long: 11° 31′ 30'' E (11.5250)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: balp
Senast ändrad av: balp
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1371

Faciliteter

Dusch, Livsmedel, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Björholmanes marina har en stor gästhamn på de platser som inte har fasta innehavare. Dettsuom
finns det en spa, och resturant anlänning.

Insegling

Björholmen är enkelt att segla in till från Hästeskärsfjorden.

Förtöjning

Det finns ca 30 platser på utsidan av pontonbryggorna. Dessa haf fast akterförtönings med en tamp
som går till en kätttning. Kättninen ligger ca 20 meter från bryggan. Det finns även plaser för båtar
upp till 7 meter inne i hamnen. Det är ankrningsförbud i hela hamnen.

 

Priser Gästhamnsplatser 2012
Datum/Båtlä
ngd

<10 m 10 - <12 m 12 - <14 m 14 - <16 m 16 - <18 m

1/1 -  21/6 150:-/natt 180:-/natt 210:-/natt 240:-/natt 270:-/natt  
22/6 - 11/8 200:-/natt 250:-/natt 300:-/natt 350:-/natt 400:-/natt  
12/8 - 31/12 150:-/natt 180:-/natt 210:-/natt 240:-/natt 270:-/natt  
Elavgift 50:-/natt 50:-/natt 50:-/natt 50:-/natt 50:-/natt  
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Reservation
gästhamn

Gratis på länk
intill.
Per tel/mail
+200.-
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Björkhaga Strandby Restaurang (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 24′ 18'' N (57.4049)
Long: 18° 10′ 19'' E (18.1719)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1251

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Välkomna till Björkhaga Strandby Restaurang. Det är en nybyggd restaurang med perfekt
strandnära läge. Dagtid praktiskt nära stranden för badgäster, kvällstid med utsikt över hav och
solnedgångar.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/bjorkhaga-strandby-restaurang
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Björkholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 60'' N (57.8666)
Long: 16° 41′ 49'' E (16.6969)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Askebytroll 
Senast ändrad av: Askebytroll
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1511

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Grillplats

Beskrivning

Trevlig natthamn i lungt läge. Åtvidabergs Båtklubb verkar ha detta som klubbholme och de är de
som sköter om den. På deras hemsida finns bilder och information om holmen.
Mycket fin brygga med bänkar, sopstation, utedass och grillplats.
http://www.xn--bk-xia.se/holme.html

Insegling

Holmen ligger mellan den djupa viken in till Loftahammar och den stora inomskärsfjärden Gudingen
alldeles intill farleden. Inseglingen är enkel och sker från djupsiffran 8 i sjökortet. Ingen av uddarna
bör skäras då de har övervattenstenar med landgrundningar.

Förtöjning

Ankare och fin brygga.
Djupet mot bryggan är 2-3 meter. En undervattensten finns i den inre delen av viken, utanför
bryggan, denna sten är utmärkt med en liten fender som boj.

Prisbild

Kostar inget. Åtvidabergs Båtklubb håller holmen jättefin och jag skulle gärna ge dem ett bidrag
men har inte listat ut hur det går till (utan att vara medlem).

Annan rubrik
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Björkskär - Långhålet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 41'' N (59.3613)
Long: 19° 7′ 39'' E (19.1275)
Sjökort: 615, 619,613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=142

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En härlig plats om man väl kommer in.

Varning för ändrade väderförhållanden eller hasigt lågvatten, då är du fast om du är djup eller
bred...

Insegling

Det är trångt och grunt, men det går att komma in med segelbåt
Max båtstorlek gissningsvis max 1,8 m djup och 3,5 m bredd, kanske mindre

Detaljerad insegling får någon annan bidra med.

Förtöjning

Beskriv din plats här

Övrigt

Det finns många andra fina platser att lägga till på i Björkskärs skärgård.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkskär Norra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 58'' N (59.3661)
Long: 19° 7′ 44'' E (19.1290)
Sjökort: 615, 619,613

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: Administratör
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=472

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning
Skyddat läge för vindar från nord och syd.

Bra djup i emot klipporna.

Flera fasta ringar i berget.
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Björkviks brygga (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 15'' N (59.2207)
Long: 18° 32′ 21'' E (18.5392)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Björn
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=522

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Post, Ramp, Parkering, Badplats, Kiosk, Sophantering, Café,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

http://www.bistrobjorkvik.se/

Insegling

Pass på för 1,9 metersgrund vid inseglingen. Finns i sjökortet. Troligen grundare. Väster om
Björkviks brygga är det ofta dykkurser med folk i vattnet, de har signalflagg "A" hissad. Se upp -
Ibland är flaggan placerad uppe på klipporna så att den är svår att se. 

Förtöjning

Bistro Björkvik har en gästbrygga. På nocken ligger man mot bojar. På nordsidan långsides.
Nordsidan är ganska grund, håll nära bryggan. På sydsidan med fasta bottenlinor.

Det går att ligga på yttersidan av Björkviks Båtklubbs pir. Det finns inga gästplatser inne i
båtklubbens hamn.

Mycket tillfälligt kan man ligga vid Trafikverket/Waxholmsbolagets brygga eller bryggan för
skärgårdsboende. Men pass på om det kommer en Waxholmsfärja.

Prisbild

Gästbryggan är gratis för bistrons gäster.
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Kollektivtrafik

Buss (hållplats Björkviks brygga) till/från Slussen.

Waxholmstrafik

Toatankstömning

Närmsta toatankstömning finns 1M österut, en flytande station norr om Kalvholmarna.

Närmsta butik och mack finns i Brunn, 10 min med bil, 20 min med buss.

                        sida 191 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Björkö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 32'' N (59.2923)
Long: 18° 56′ 43'' E (18.9454)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: surgubben
Senast ändrad av: surgubben
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1194

Faciliteter

Beskrivning

Naturhamn

Insegling

Rakt in.

Förtöjning

Ankare

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkö - Insjön (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 54′ 34'' N (59.9095)
Long: 21° 40′ 35'' E (21.6765)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=600

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkö 1 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 54′ 32'' N (59.9090)
Long: 21° 40′ 47'' E (21.6797)
Sjökort: 715

 
Information
Upplagd av: blunkka
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=190

Faciliteter

Sophantering, Latrintömning, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Naturhamn, Vackra höga klippor runt om, lagun med sötvatten (som ofta är badvänligt varmt). Här
finns många förtöjningsmöjligheter

Insegling

Från farleden på södra sidan. Gå på östra sidan av skäret som ligger vid inloppet till viken. Båtar
med djupgående över 1,9 m bör ta det väldigt försiktigt i inloppet och inte gå in vid sjögång.

Förtöjning

Ankare(väldigt djupt), ringar i berget

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkö 2 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 54′ 30'' N (59.9083)
Long: 21° 40′ 53'' E (21.6815)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=601

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkö gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 44′ 3'' N (57.7340)
Long: 11° 40′ 13'' E (11.6704)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: froze
Senast ändrad av: froze
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1466

Faciliteter

Restaurang/servering, Café, Pub/Rättigheter, Övernattning, Toaletter, Grillplats, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Parkering, Färskvatten, Telefon, Bensin,
Badplats, Diesel, Kiosk

Beskrivning

Trevlig hamn med flera restauranger och en pizzeria, liten båtbutik/marina med diesel och bensin,
mataffär.  Ligger även en isfabrik på ön för den som vill hålla räkorna kalla....

Insegling

Mycket enkel hamn att lägga till i. Skyddad av vallar och inga strömmar vad vi märkt de gånger vi
varit där.

Förtöjning

Mestadels Y-bommar men även boj samt långsida mot brygga
Osäker på djup men har sett segelbåtar runt 34 fot som gått in.

Prisbild

Ganska genomsnittligt pris för övernattning sommaren 2013.

Annan rubrik
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Björkö pir (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 54′ 51'' N (59.9140)
Long: 21° 41′ 30'' E (21.6916)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=602

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkö, Birka (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 53'' N (59.3313)
Long: 17° 32′ 23'' E (17.5399)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=363

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Badplats, Kiosk, Café, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gästhamn vid Vikingastaden Birka. Se hemsidan.

Insegling

Enkel enligt sjökort. Man får inte ankra mot land, men mot bryggan går det bra.

Förtöjning

Mot brygga med eget ankare. Man får ligga långsides mot dubbel avgift.

Prisbild

125 kr/dag
175 kr/dygn

Gästhamnsbesökare har rabatt på vissa saker i Vikingastaden.

Bilder
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Gästhamnen från berget med Ansgarskorset.
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Björkön Tösse (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 45'' N (58.9624)
Long: 12° 41′ 36'' E (12.6934)
Sjökort: 134

 
Information
Upplagd av: pgh
Senast ändrad av: pgh
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=829

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björkör (Annan)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 56′ 14'' N (59.9374)
Long: 20° 13′ 18'' E (20.2216)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: larsg
Senast ändrad av: larsg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=434

Faciliteter

Beskrivning
Björkör naturreservat består förutom av huvudön Björkör och de större öarna runtom,
av ett hundratal mindre holmar och skär.

Också de större öarna i vår yttre skärgård påverkas av utsattheten för väder och vind och trots att
Björkör är lummig med mycket lövträd och skärgårdsängar påminner de lågvuxna björkarna
närmast om de vi ser i fjällvärlden.

Bebyggelsen på Björkör skärgårdshemman har anor från senare halvan av 1700-talet. Från hamnen
går en stig upp till gården som har bevarats och renoverats för att hålla gårdsmiljön intakt. På
udden nordost om gården kan man se resterna av en lotsstuga från 1800-talet. Runt den västra
delen av ön går en markerad naturstig genom landskapet.

Sommartid kan man få höra berättelser om livet och villkoren för befolkningen i ytterskärgården då
tillsyningsmannen guidar runt på ön.

Insegling

Insegling till Björkör från väster: Följ farleden syd Ledskär. Efter att remmarna passerats, styr mot
stenåkern som syns på Björkörs nordvästra strand. Sväng söderut och håll in mitt emellan de små
skären om styrbord och stranden om babord. Sväng norrut runt den lilla ön vid Björkörs
sydvästspets, inte allt för snävt - och styr in mot hamnviken i riktning strax öster om bryggan.
Förtöjning mot insidan av bryggan.

Insegling från öster: Håll ut från stranden vid Björkörs sydöstra udde, ta det lilla skäret om babord
och styr mot bryggan.
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Förtöjning

Insida av brygga, grundar upp längre in

 

Grillplats

Finns grillplats med eldstad och bänkar.

Var försiktig då du eldar och lämna platsen städad och i sådant skick som du själv skulle vilja hitta
den.
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Björlanda Kile (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 45′ 43'' N (57.7618)
Long: 11° 47′ 56'' E (11.7988)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: peterh
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=12

Faciliteter

Diesel, Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Grefab Tillhandahåller

Svindyra parkeringsautomater och rabiata lapplisor.Men gästplatser för gästande båtas saknas.
Snacka om hamn!
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Björnholmssund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 46'' N (59.0296)
Long: 18° 10′ 31'' E (18.1753)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=852

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                        sida 209 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Björnö (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 58'' N (58.9327)
Long: 17° 42′ 17'' E (17.7047)
Sjökort: x

 
Information
Upplagd av: Mikael Jakobsson
Senast ändrad av: Mikael Jakobsson
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1272

Faciliteter

Oaxens Båtklubbs klubbholme

 

Finns plats för ca 30 båtar, förtöjda vid brygga

Hit är alla välkomna för en övernattning.

Skydd från allt utom Nord

www.oaxensbk.se
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Blidö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 25'' N (59.6070)
Long: 18° 53′ 41'' E (18.8948)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1417

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Blidö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Blidö
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Blidö Värdshus (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 8'' N (59.6355)
Long: 18° 55′ 24'' E (18.9233)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: thundergod
Senast ändrad av: FredrikB
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=539

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning
Trevligt sommaröppet värdshus
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
www.blidovardshus.se

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Blombergs Båtsällskap (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 37'' N (58.5437)
Long: 13° 18′ 15'' E (13.3043)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Parca22
Senast ändrad av: Parca22
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1476

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kran, Mastkran, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Båtsällskapets klubbhamn
Webbadress: http://www.blombergsbatsallskap.se

 

Insegling

Enslinje

Förtöjning

Brygga med Y-bommar, ligger segelbåtar i 45-fotsklassen i hamnen.

Prisbild
Frivillig avgift om 50 kr per natt.

Hamnvärd kväll och natt, många båtägare på plats dagtid. Tillgång till toalett och dusch. Kran ~ 4T
mot avgift.
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Blå Jungfrun (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 15′ 6'' N (57.2518)
Long: 16° 47′ 31'' E (16.7919)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1388

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Linné lär ha sagt "Den som en gång varit på Blå Jungfrun reser aldrig dit mer." och "Den grymmaste
platsen i världen."

Jag vet inte om det är sant, har inte varit där själv ännu. Många har dock rekommenderat ett besök
på Blå Jungfrun. Wikipedia, skriver bl.a. så här om Blå Jungfrun.

Ön har jämna släta berghällar av röd granit, jättegrytorna, grottorna, lummig örtrik ädellövskog och
utsikten från öns högsta punkt, 86 meter över havet. På öns södra udde finns en stenlabyrint av
okänd ålder. Den noterades redan under Carl von Linnés besök år 1741. En promenad genom
labyrinten sägs bringa lycka.

På Blå Jungfruns sydvästra sida finns en strand kallad Stensliperiet. Här finns släta, mönstrade
sandstenar, slipade av havet. Oskarshamns kommun får varje år en mängd stenar skickade till sig
av folk som påstår sig ha drabbats av oförklarlig otur efter att ha tagit stenar med sig från ön. Varje
vår görs en resa där stenarna återförs till Blå Jungfrun.

Det finns en stig runt ön som är markerad med trästolpar och skyltar. Stigen sträcker sig över öns
högsta topp, ned mot lövskogen i söder, förbi labyrinten, Stensliperiet och vidare mot Lervik på den
norra delen av ön.

Sommartid brukar det, vid lugnt väder, arrangeras dagsturer till ön från Oskarshamn och Byxelkrok.

VARNING!
Den som tar med sig en sten från Blå Jungfrun kommer att ha otur till stenen lämnas
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tillbaks till ön.

Insegling
Kolla sjökortet, lämpligt att hitta vind och våglä.

Förtöjning
Kontakta parkvakterna för att få reda på bästa ankringsplats.

Svallen från gotlandsfärjan från Oskarshamn kan vara besvärande, kolla aktuell tidtabell. 

Ankare och landförtöjning eller svajankring.

Enligt uppgift ofta dåligt ankarfäste.
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Blå Jungfrun NE (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 15′ 21'' N (57.2557)
Long: 16° 47′ 45'' E (16.7957)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Grigory Shmerling 
Senast ändrad av: Administratör
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1686

Faciliteter

Toaletter

Oldest Sweden National park, Witches island. 

Anyone who has everbeen to the Blue Maiden never go there again (Linnaeus, 1741).But now island
is nice place, at good weather of course.

Approach: NW bugt. Anchor/rocks. High welles from passingships can be dangerous, don't leave
the boat near rock.

Nature trail, Toilet. Excursion Ferry from Visbu sometimes atsommer. (2014)
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Info board, warning about possible welles.
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 NW bugt. Peoples waiting ferry boat.

 

 View to E (Oland)
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 View to W (Oskarshamn)
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Blå jungfrun, Västra stenbrottshamnen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 51'' N (57.2475)
Long: 16° 47′ 32'' E (16.7922)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1491

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Blå jungfrun är inte helt lätt att lägga till på, men det finns i alla fall en plats.

Ön är väl värd ett besök om vädret tillåter. 

Insegling

Det finns inget att gå på.

Förtöjning

Nedanför den uthuggna passagen går det att lägga till. Här finns även ett antal rostiga öglor i
berget.
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Turbåtar lägger till här så kontakta gärna personalen i vaktstugan så att du inte ligger ivägen när
båtarna kommer.

Förutom naturliga vågor får man planera för kraftigt sugande vågor från Gotlandsfärjorna från
Oskarshamn.

Ankare och linor till öglor i land.
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Blå lagunen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 22'' N (59.3729)
Long: 17° 37′ 35'' E (17.6264)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Togero 
Senast ändrad av: Togero
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1634

Faciliteter

Grillplats

Beskrivning

Trevlig liten sandstrand med bad.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bläse hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 53′ 32'' N (57.8921)
Long: 18° 50′ 15'' E (18.8376)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1211

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En gammal kalkbrukshamns som håller på att rustas upp.

Se vidare http://www.guteinfo.com/?id=4

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bläse Kalkbruksmuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 53′ 39'' N (57.8940)
Long: 18° 50′ 23'' E (18.8398)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1239

Faciliteter

Beskrivning

Bläse Kalkbruksmuseum ligger på norra Gotland och är ett levande museum om arbete förr i tiden i
ett stenbrott.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/blase-kalkbruksmuseum
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Bläsinge (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 37′ 15'' N (56.6208)
Long: 16° 42′ 11'' E (16.7031)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1390

Faciliteter

Badplats, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström, Kran

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/oland/blasinge/

Djup 1,5 - 2 m

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bockholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 52'' N (59.2811)
Long: 13° 14′ 16'' E (13.2379)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=505

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Grillplats och torrtoa
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Bockholmens Marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 35'' N (59.3764)
Long: 18° 3′ 16'' E (18.0546)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Micke
Senast ändrad av: Micke
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=646

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bockö Brygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 32'' N (56.1423)
Long: 14° 59′ 21'' E (14.9890)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=518

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Bryggan på Bockö är av den allmänna typen och man kan stöta på frigående får på ön. En grillplats
finns bara ett stenkast från bryggan tillsammans med ett par soptunnor. Torrdass finns ytterligare
ca 20 meter in och strax bortom denna en badplats . 

Insegling

In och ut är inga större problem. Håll rak kurs i bryggans förlängning.

Förtöjning

De små båtarna längst in ty där finns sten. De större båtarna får hålla till långt ut eller ankra mot
nock. 

Prisbild

Karlshamns kommun tar hand om grillplatserna, sophanteringen och torrdassen. Inga avgifter.
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Bodaborg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 27'' N (58.6740)
Long: 17° 6′ 17'' E (17.1048)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1197

Faciliteter

Beskrivning

Fångarna på fortet-liknande aktivitet som är roligt för hela familjen.

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan ru

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bodskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 7'' N (58.9687)
Long: 18° 25′ 29'' E (18.4248)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1486

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Utmärht skydd mot vindar från syd till väst

Insegling

Okomplicerad

.

Förtöjning

Det ligger två kablar man måste ta hänsyn till när man lägger ankare.eskriv förtöjningen här.
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Bogense (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 34′ 2'' N (55.5671)
Long: 10° 4′ 56'' E (10.0822)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1334

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Sophantering,
Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

Mysig liten stad med hamnkanal/gästplatser ända in mot hamntorget. Nära till allt inkl bank,
mat/restaurant, butiker, varv, båtlyft, båtbutik, byggbutik mm

Insegling

Enkel insegling

Förtöjning

In i hamnkanalen ca 2 m djup hela vägen in.

Prisbild

Normalpris
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Boj (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 16° 38′ 40'' S (-16.6445)
Long: 151° 27′ 24'' W (-151.4567)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=322

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bokö västantill (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 5′ 51'' N (58.0976)
Long: 16° 49′ 19'' E (16.8220)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=426

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bollö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 6′ 13'' N (56.1037)
Long: 15° 29′ 55'' E (15.4987)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1281

Faciliteter

Beskrivning

Fd militärbrygga i dåligt men användbart skick. Bollöarna är mycket natursköna och trevliga. Bra
badmöjligheter med sandbotten öster om bryggan. Militären har tyvärr använt öarna som skjutmål.
Det finns skyltar som varnar för att oexploderade projektiler kan finnas på ön. Inte så kul om man
har små barn med sig.

Insegling

Gå norrifrån mitt i viken och sedan rakt mot bryggnocken. Det är bara längst ut på bryggan som
djupet är hyfsat. 

Förtöjning

Endast bryggans yttersta del kan användas av större båtar. Djup ca 1.7m. Förtöj långsides och
fendra av väl. Dålig ankarbotten. Kryssarklubbsboj finns norr om bryggan. Man kan ävenförtöja mot
klipporna i viken NV om bryggan. Djupet där är ca 1.7m.

 

Prisbild

Gratis
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bolmstad hamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 53′ 29'' N (56.8915)
Long: 13° 46′ 20'' E (13.7724)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Eke71 
Senast ändrad av: Eke71
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1560

Faciliteter

Landström, Ramp, Parkering, Badplats, Sugtömning, Café, Sophantering, Färskvatten, Toaletter,
Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bomarsund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 13′ 7'' N (60.2185)
Long: 20° 13′ 56'' E (20.2322)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1020

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7989

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7989

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7989

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7989
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Bomarsunds fästning (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 12′ 43'' N (60.2119)
Long: 20° 14′ 16'' E (20.2377)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mambo
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=298

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Bomarsunds fästningsruiner
Lämningarna efter Ålands mest magnifika byggnadsverk, Bomarsunds fästning, 
uppfördes av den ryska krigsmakten ca 1830 - 1854. Fästningen förstördes 1854,
under Krimkriget, av engelska och franska styrkor. Idag kan man vandra runt i det
vidsträckta fornminnesområdet och häpna över den stora skala allt byggdes i.
Vyerna från de högsta liggande fästningsruinerna är anslående.

http://www.aland.se/pages.asp?sida=29

http://www.museum.ax/museum/sevardheter_bomarsund_ruiner.pbs

http://www.visitaland.com/bomarsundsmuseum/se

Lämplig ankringsplats är viken som ligger nordväst om fästningsområdet (den som är öppen mot
norr). Här går att förtöja mot berget längst in och även mot det branta berget på västra sidan (men
då är det knepigt att gå på land) eller vid en mindre brygga längst in i viken. Man kan också ligga
på svaj.

Insegling

Viken är djup (10-20 m) men grundar upp längre in. Man kan dock komma in till bryggan med
segelbåt.

Förtöjning
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Mot berg eller brygga, ankare. Eller på svaj men tänk på att det är ganska djupt.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Borgen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 11'' N (58.9699)
Long: 18° 28′ 41'' E (18.4780)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Hafsorkestern
Senast ändrad av: Hafsorkestern
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=625

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord. Oskyddad vid nordliga vindar. Västra sidan av inloppet i viken är
som en kaj. Längre in är det grunt och krångligt. Se upp för grundet i öster i inloppet. Vacker ö med
stor labyrint.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Borgholms gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 52′ 53'' N (56.8814)
Long: 16° 38′ 42'' E (16.6451)
Sjökort: 711, 712

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1277

Faciliteter

Dusch, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning, Toaletter

Gästhamn
I den inre hamnen i Borgholm finns gästhamn med plats för 150 båtar. Hamnen är öppen 1 maj till
26 augusti.

Priser

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2013.

Gästhamnstaxa (inkl. moms)

Gästhamn Avgift, kr/dygn 
 vecka 23-35 övrig tid
Böda 150 105
Kårehamn 150 105
Sandvik 170 120
Byxelkrok 180 125
Borgholm 180 125
Nabbelund 130 105
Tillägg för el-plats 20 20

Båtar över 50 fot: extraavgift om 50 kr i samtliga hamnar.

Ställplats/nattparkering för husbilar, samtliga platser, tidsbegränsad: 130 kr (ej dygnsavgift).
Tillägg för el-plats: 20 kr
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Rabatt:
Gästbåtar som löser gästhamnsavgift för 5 dagar i följd i samma hamn ligger det 6:e dygnet gratis.

Övrigt: Avgift för Dag-stopp, max 3 timmar, 40 kr

 

KONTAKT
Hamnkapten med ansvar för yttre hamnen och parkeringsplatserna är Roger Andersson, tfn
070-2311286.
Gästhamnens hamnkontor, tfn 0485-56 08 36.
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Borgåsund - Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 21'' N (59.5058)
Long: 16° 15′ 44'' E (16.2621)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1679

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Kiosk, Café, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter,
Dusch

Beskrivning

Enklare gästhamn med ett mycket trevligt café. Ca 20 platser. Dush, WC och tvättmaskin finns.
Även färskvatten.

Vi åt en enklare middag på caféet som var väldigt vällagad och god.

Insegling

Enkel enligt sjökort.

Förtöjning

Stäv mot bryggar och pålar i aktern.

Prisbild

160 kr/dygn utan el.
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200 kr/dygn med el.

Bilder

Gästhamnen. Den röda byggnaden innehåller ett café och service som WC och dusch. Man går in
från gården på andra sidan byggnaden.
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Borgåsund - Ramp (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 16'' N (59.5044)
Long: 16° 15′ 30'' E (16.2582)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1666

Faciliteter

Ramp

Borgåsund

Båtramp.

Åk över järnvägen, håll till vänster. Följ grusvägen och håll höger, sväng första höger. Kontakta
hamnvärd, Hallsta Kolbäcks båtklubb 070-314 88 81. Båtklubben tar ut en avgift för användningen
av rampen.

Källa: http://www.stromsholmskanal.se/artikel/batramper/
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Borkum (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 33′ 44'' N (53.5623)
Long: 6° 45′ 1'' E (6.7504)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=786

Faciliteter

Toaletter, Dusch

Beskrivning

Obs, den lilla hamnen till väster om denna är grund. Det är bara här det är djupt.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Borstö besöksbrygga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 41'' N (59.8615)
Long: 21° 58′ 10'' E (21.9694)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=592

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Beskrivning från
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Borst%C3%B6 översatt med
Google translate.

PSS toaletter, skräp återvinningsstation Scrooge, grillfaciliteter och en färja dagligen. Piren
renoverades under sommaren 2009, poijukiinnitys. Porten Avgiften 10 € / dag, betalas i
magasinet. Inget vatten eller elektricitet.

 Ett litet museum. Nature Trail. Borströn Gumma naturstig längs ett par av gamla
tykkipesäkettä. Får. Jungfrudansen har delvis maskerats av buskar mindre än

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Boskapsön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 37'' N (59.1937)
Long: 18° 44′ 59'' E (18.7498)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: Rik_men_dryg
Senast ändrad av: Rik_men_dryg
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1772

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

naturhamn, skyddad från ost och syd, delvis norr.
dass och soptunna

Insegling

flera grynnor, markerade med röd boj

Förtöjning

segelbåtar ligger på rad, på västsidan
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Bosö båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 42'' N (59.3783)
Long: 18° 11′ 35'' E (18.1931)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=72

Faciliteter

Beskrivning

www.bosobk.se

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bosö Båtklubb - gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 41'' N (59.3780)
Long: 18° 11′ 16'' E (18.1877)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=71

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Bosö båtklubb har en liten gästhamn.

Insegling

Inget särskilt att tänka på.

Förtöjning

Det finns åtta bojar. Förtöjning mot brygga.

Kommunikationer

Buss och tunnelbana till Stockholms central tar ca 30 minuter.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bosö sugtömning (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 40'' N (59.3779)
Long: 18° 12′ 1'' E (18.2002)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ArneRadar
Senast ändrad av: ArneRadar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=448

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker, Latrintömning

Beskrivning

Sugtömningsflotte med manuell pump.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Botvaldevik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 35′ 6'' N (57.5849)
Long: 18° 48′ 15'' E (18.8043)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1216

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Liten fiskehamn med aktivt fiske. Vid betongbryggans yttre del finns två gästplatser med 2,6 - 1,5
m djup. Efter kontakt med hamnfogden kan lediga förhyrda platser få användas.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=14

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Boulogne-sur-Mer (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 50° 43′ 27'' N (50.7242)
Long: 1° 35′ 58'' E (1.5995)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=21

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Sophantering,
Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Angöres helst i dagsljus även om tidvattnet inte är några problem.  

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Boviken (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 47'' N (59.2964)
Long: 17° 52′ 37'' E (17.8770)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: lejonhjerta
Senast ändrad av: lejonhjerta
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1736

Faciliteter

Insegling

Ligger ett gammal vrak längst in i viken, men en bra bit under utan och master syns ovanför
vattnet. 
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Bovikens havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 46′ 40'' N (64.7776)
Long: 21° 6′ 56'' E (21.1154)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=185

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Boxö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 23′ 10'' N (60.3860)
Long: 20° 6′ 17'' E (20.1046)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1154

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Brygga med markerad gångstig som leder till en av dom största grottorna på åland samt ryska
fästningsruiner, finns ett kaffebord på högsta punkten

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bra sandstrand i Helgasjön (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 56′ 31'' N (56.9421)
Long: 14° 50′ 6'' E (14.8350)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Johan Växjö
Senast ändrad av: Johan Växjö
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=744

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bra svajhamn! (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 5′ 5'' N (59.0847)
Long: 18° 36′ 56'' E (18.6154)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=321

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brac (svajankring) (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 19′ 29'' N (43.3246)
Long: 16° 25′ 34'' E (16.4261)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1100

Faciliteter

Övernattning

Beskrivning

Om du kommer hit under en helg och inklarerings myndigheterna har öppet kan du ligga här på
svaj och vänta in. Det är inte tillåtet att lägga till i land om man inte klarerat in.

Insegling

Kom ihåg att anmäla din ankomst på VHF vid närmaste inklarerings kontor på de yttre öarna. Det
visste inte jag och fick därför böta 1100 Kroatiska pengar (onödigt) när jag kom fram till Split och
klarerade in.

Förtöjning

Svajankring

Prisbild

Ingen kostnad. I övrigt kostar det runt 500kr (eller mer) per natt i Kroatien vid marinorna.

Övrigt

Detta är en av många möjliga vikar att ankra i.
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Braka (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 59'' N (59.1830)
Long: 18° 46′ 26'' E (18.7740)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=887

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brandalssund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 20'' N (59.1055)
Long: 17° 41′ 4'' E (17.6844)
Sjökort: 6181

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Mambo
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=344

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Man ligger skyddad från alla vindar utom nordliga i denna vik. Fin kvällsol ifall vädret tillåter.
Landförtöjning mot den östra sidan, dock består hela denna landremsa av en grusås vilket gör att
det är begränsat djupgående sista metrarna mot stranden. Man brukar komma ganska långt in med
segelbåt men kan få vada sista metern in till land. I annat fall får man ligga på svaj. 

Vid insegling, som bör ske rakt österifrån, ska man ta det lite försiktigt och hålla sig mitt i viken, det
finns en uppgrundning väster om udden vid inloppet.

Det finns fina badstränder på andra sidan om viken i riktning söderut. Det kan finnas kor som betar
på markområdet.
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Brandskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 17′ 53'' N (58.2979)
Long: 11° 20′ 22'' E (11.3393)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Plorent
Senast ändrad av: Plorent
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1329

Faciliteter

Beskrivning

Populär naturhamn med bra skydd från väster, norr och öster

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bredskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 55'' N (59.7319)
Long: 19° 21′ 18'' E (19.3549)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Nisse
Senast ändrad av: Nisse
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1514

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bredvarpet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 11'' N (59.1364)
Long: 18° 47′ 59'' E (18.7997)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=980

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brindisi (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 40° 39′ 35'' N (40.6597)
Long: 17° 57′ 56'' E (17.9657)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1098

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brobygge pågår (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 7'' N (59.8519)
Long: 17° 38′ 43'' E (17.6452)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: LIvgardist
Senast ändrad av: LIvgardist
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=831

Faciliteter

Brobygge pågår med begränsad framkomlighet som följd.
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Broken klubbholme NYSS (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 41'' N (58.7115)
Long: 17° 14′ 21'' E (17.2393)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=386

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brostugan (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 34'' N (59.3262)
Long: 17° 54′ 24'' E (17.9068)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jonte 
Senast ändrad av: Jonte
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1705

Faciliteter

Parkering, Badplats, Kiosk, Café, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Kollektivtrafik

Beskrivning

Mindre brygga med tillgång till servering, minigolf, bad och komunaltrafik

Insegling

Något trång och liten brygga, enbart fåtal platser

Förtöjning
Brygga med boj

grunt
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Bruket, Muskö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 12'' N (58.9701)
Long: 18° 7′ 6'' E (18.1183)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=459

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Vi har bara åkt bil hit men det är en populär plats för bad & soldyrkare

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bruksviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 51′ 32'' N (58.8588)
Long: 17° 53′ 45'' E (17.8960)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1481

Faciliteter

Beskrivning

Bra lä från vindar från syd.

Insegling

 

Förtöjning

Branta berg men mot den lilla udden går det bra att lägga till även med mindre båt.

 

                        sida 295 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Bruksviken natuhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 46'' N (56.1627)
Long: 14° 59′ 42'' E (14.9950)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=500

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En trevlig naturhamn att förtöja mot. Det är branta klippor och det är lika brant under utan så här
kan de flesta ligga. Det finns en stig/vandringsled en 20-tal meter upp, så bli inte överraskade om
det passerar någon eller några under en dag. Leden följer staketet runt Eriksbergs naturreservat -
fast leden går inte runt, man måste ta sig tillbaka samma väg hem igen.

Insegling

Här är djupt vatten runt om så det ska inte vara några problem.

Förtöjning

Det finns flera öglor i berget, så ankare i och hoppiland.

Prisbild

På sedvanligt scoutmanér så är naturen gratis.
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Bruna Dörren (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 19′ 49'' N (57.3302)
Long: 18° 42′ 37'' E (18.7102)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1257

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Välkommen till Bruna Dörren i Ljugarn, östra Gotlands pärla. Restaurang och pizzeria.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/bruna-dorren
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Brunnsviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 33'' N (59.3758)
Long: 18° 1′ 49'' E (18.0303)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=200

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brunnsviken Ornö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 6'' N (59.0350)
Long: 18° 22′ 30'' E (18.3749)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: delta160
Senast ändrad av: delta160
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1121

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Sophantering,
Parkering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Mycket väl skyddad hamn för ca 15 båtar

charmigaste gästhamnen jag besökt! 

Tevligt värdpar

Fräscha toaletter och dusch 

Micro livs

stugor att hyra 

http://www.ornobatvarv.se/gasthamn-orno-uto-dalaro.html

Insegling

Inga konstigheter, bara att fortsätta längst in i viken

Förtöjning

Bra bojar, man kan behöva ligga flera båtar på samma boj. Några platser är för permanenta gäster, 

tydligt märkta på bryggan.
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Prisbild

Priser:
150 kr/natt max 4 pers, därutöver 50kr / pers
30 kr landström/natt

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brunsbuttel (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 53′ 31'' N (53.8919)
Long: 9° 8′ 52'' E (9.1477)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Jörgen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=573

Faciliteter

Beskrivning

Utslussning från Kielkanalen till floden Elbe. Räkna med tidvatten som ger c:a 3-4 knops med- eller
motström ut i Nordsjön.

(Lämligt stopp efter utslussning t.ex Cuxhaven eller tullfria Helgoland som båda kan anlöpas
närsomhelst, helst när det är ljust. Cuxhaven marinas inlopp känns lite smalt vid 3-4 knops ström
men helt OK). 
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Insegling

 

Förtöjning

Långsides i flera led

Prisbild

10€ 2011 för 43 fots båt

Annan rubrik
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Brunskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 49'' N (59.0802)
Long: 18° 37′ 32'' E (18.6255)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=875

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brunskär klubbholme (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 14'' N (58.9038)
Long: 17° 40′ 18'' E (17.6717)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: petri
Senast ändrad av: Riverman
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1203

Faciliteter

Toaletter, Grillplats

Beskrivning

JBKs klubbholme

Två hamnar, större hamn på Norrsidan med grill och bastu (för medlemar). Den andra bryggan
ligger på östra sidan när det råder nordliga vindar.

Det finns två torrdass.

Insegling

Norra bryggan nås enklast rakt norrifrån. Mellan kobben och Brunskär finns en sten som hindrar
passage.

Öns östra brygga nås genom att åka längs med bryggan mellan "lill ön" och kobben.

Förtöjning

Förtöjning sker med ankare mot brygga.

Prisbild
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Bryggcafeét (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 28'' N (56.6410)
Long: 12° 46′ 41'' E (12.7780)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=710

Faciliteter

Café

Bryggcafeét
Bryggcafeét med råvaror från lokala leverantörer, erbjuder bryggkaffe och brygglatte med hembakt
samt förfriskningar, smörgåsar, glass och godis, att avnjutas på bryggan eller medtagas i båten och
picnic korgen.

Från förmiddag till solnedgång hela sommaren erbjuder BryggCaféet en möjlighet att uppleva båt-
och badliv i en av Sveriges vackraste havsnära miljöer och märkligaste småbåtshamnar.
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Bränd-Hallskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 46'' N (59.7293)
Long: 19° 17′ 57'' E (19.2991)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Nisse
Senast ändrad av: Nisse
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1513

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brändöby (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 24′ 42'' N (60.4118)
Long: 21° 2′ 11'' E (21.0365)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1021

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Apotek, Post, Internet, Färskvatten, Bensin, Diesel,
Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7985

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7985

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7985

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7985
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Bränn-Björkskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 37'' N (59.1771)
Long: 18° 44′ 16'' E (18.7377)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=888

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Brännskärsviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 14′ 13'' N (60.2371)
Long: 19° 31′ 48'' E (19.5299)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1149

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Här kan man ligga om man inte får plats i gästhamnen vi Kärringsund eller helt enkelt inte vill ligga
där.

Insegling

Enkel insegling från söder.

Förtöjning

Svajankring.
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Brännäset (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 12′ 49'' N (60.2136)
Long: 18° 42′ 36'' E (18.7099)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Administratör
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=612

Faciliteter

Beskrivning

Skyddad vik för tillfällig ankring, t ex för lunch. 

Insegling

Håll i mitten. Djupt

Förtöjning

Dålig hållbotten i mitten av viken. Bättre in mot vassruggen längst in i viken. Det går att få
landförtöjning mot en del stenar på nordsidan av viken.
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Brännäsets Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 39′ 43'' N (63.6620)
Long: 20° 0′ 29'' E (20.0080)
Sjökort: 429, 513

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: sörmjöle
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1457

Faciliteter

Landström, Badplats, Café, Grillplats, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Nymuddrad hamn under vintern 2013-2014

Djup ca 1,3 m. 10 gästplatser.

El och vatten samt toalett med dusch, kommer att finnas när gästhamnen är öppen.

Systrarnas fik på Bryggan öppet under Juli månad. Allt hembakat.

Invigning den 10/7 klockan 12:00. Se mer på www.smbk.nu

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Inne i hamnlagunen är det y-bommar. Det lommar att finnas svajbojar från nästa sommar.
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Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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BSL Torparstaden (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 3'' N (59.5008)
Long: 16° 38′ 28'' E (16.6412)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Svenke 
Senast ändrad av: Svenke
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1580

Faciliteter

Badplats, Grillplats, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Båtsällskapet lögarängens klubbholme.

En fantastiskt klubbholme för alla.

www.bsl.nu 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,

                        sida 316 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bua hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 25'' N (57.2403)
Long: 12° 6′ 50'' E (12.1138)
Sjökort: 925

 
Information
Upplagd av: Larza
Senast ändrad av: Larza
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=842

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Post, Toaletter, Ramp, Dusch, Parkering, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran, Färskvatten, Mastkran, Bensin, Kollektivtrafik,
Restaurang/servering, Apotek

Beskrivning

http://www.brygghusetibua.se, http://www.sjoraddning.se/bua

Insegling

Följ den utprickade leden samt enslinnjen

Förtöjning

Boj

Prisbild

170 kr/natt inkl. landström, ducsh och toalett.

Tvätt möjlighet finns mot avgift

 

                        sida 318 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Bubbholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 44'' N (59.4789)
Long: 16° 27′ 22'' E (16.4561)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: HOhrn 
Senast ändrad av: HOhrn
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1695

Faciliteter

Landström, Badplats, Grillplats, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Segelsällskapet Svearnas klubbholme
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
www.svearna.nu

Insegling

Insegling finns på www.svearna.nu

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Ankare med stävförtöjning mot brygga.
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Djup 1,5-2 meter

Prisbild

Frivillig hamnavgift 50 kr.

El 40 kr/dygn.

Betalas kontant i bössor eller via swish. 

Kök, duschar och bastu kan utnyttjas om det finns klubbmedlem på plats. 
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Bullandö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 53'' N (59.2980)
Long: 18° 38′ 58'' E (18.6494)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=549

Faciliteter

Latrintömning, Mastkran, Bensin, Kollektivtrafik, Diesel, Ramp, Restaurang/servering, Parkering,
Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Bensin, Segelbåtsdjup, Diesel, Landström, Sophantering,
Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bullandö krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 52'' N (59.2977)
Long: 18° 39′ 1'' E (18.6502)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=550

Faciliteter

Bensin, Kollektivtrafik, Diesel, Ramp, Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter, Toaletter,
Dusch, Segelbåtsdjup, Restaurang/servering, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker,
Färskvatten, Kran, Latrintömning, Mastkran

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bullandö Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 53'' N (59.2981)
Long: 18° 39′ 5'' E (18.6513)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Uvek
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=207

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran, Färskvatten, Kollektivtrafik, Bensin, Parkering, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Kasta inte ankare framför restaurangen. Finns linor som är förankrade i botten o bryggan o bara är
att fiska upp.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bullerö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 39'' N (59.2107)
Long: 18° 50′ 54'' E (18.8484)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: melanchier
Senast ändrad av: melanchier
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=783

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter
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Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bullerö östviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 25'' N (59.2069)
Long: 18° 50′ 56'' E (18.8489)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mats 
Senast ändrad av: Mats
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1572

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Naturhamn för S-V-NV

Insegling

Enkel insegling genom vikens mynning. Endast den södra delen av viken går att förtöja vid, och
endast en plats med segelbåtsdjup (<1,8m) men man ligger fint, med gott skyl av skären för
eventuellt havssvall.

Förtöjning

Land- och akterförtöjning. Stenig botten, man kan få pröva lite för att få ankaret att sitta.
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Bunge kyrka (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 16'' N (57.8545)
Long: 19° 1′ 20'' E (19.0222)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1241

Faciliteter

Beskrivning

Att medeltiden kunde vara en orolig tid syns tydligt i Bunge kyrka.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/bunge-kyrka
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Bungemuseet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 16'' N (57.8545)
Long: 19° 1′ 42'' E (19.0282)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1242

Faciliteter

Beskrivning

Bungemuseet 2 km söder om Fårösund är ett av landets största friluftsmuseer.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/bungemuseet
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Bureå Hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 37′ 2'' N (64.6172)
Long: 21° 14′ 0'' E (21.2334)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: MartinÅ
Senast ändrad av: MartinÅ
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1163

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Mastkran, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Bureå båtsällskaps hamn.
http://bbs.skelleftea.org/

Insegling

 Se http://bbs.skelleftea.org/
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Burg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 25′ 10'' N (54.4194)
Long: 11° 11′ 22'' E (11.1894)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=117

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gästhamn på promenadavstånd från Burg centrum som har ett mcket stort utbud av shopping och
restauranger.

U-båtsmuseum, klättercentrum vid en av de gamla silosarna. och en liten livlig fiskehamn.

Y-bommar. Större båtar kan ligga inne i hamnen längs kaj.
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Burgsviks Camping & Restaurang (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 1′ 56'' N (57.0321)
Long: 18° 15′ 24'' E (18.2568)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1253

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Vid Burgsviks Camping finns en restaurang med fullständiga rättigheter. Här kan man bland annat
njuta av helgrillat lamm en gång i veckan under sommaren.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/burgsviks-camping-restaurang
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Burgsviks hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 2′ 4'' N (57.0345)
Long: 18° 15′ 37'' E (18.2602)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1223

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fiske- och småbåtshamn på Gotlands sydvästkust. 25 fasta gästplatser. Djup 3,6 - 3,0 meter. Tel:
0498-497063, 0705-497063.

Se vidare Guteinfo http://www.guteinfo.com/?id=20

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Burgum (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 11′ 6'' N (53.1850)
Long: 5° 59′ 50'' E (5.9973)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=957

Faciliteter

Beskrivning

Felinlagd vägpunkt

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Burvikshällorna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 36′ 1'' N (64.6001)
Long: 21° 20′ 30'' E (21.3416)
Sjökort: 422, 421

 
Information
Upplagd av: MartinÅ
Senast ändrad av: iznogod
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1144

Faciliteter

Bastu, Toaletter

Beskrivning

En enklare service med utedass, bastu, eldstäder, vindskydd och flytbryggor.

Flytbryggor med plats för ett trettiotal båtar.

Från och med sommaren 2013 ska en SXK-boj ligga utanför också för dom lite större båtarna som
vill göra ett besök.

På hällorna finns det också grillplatser.
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Busfabriken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 22'' N (56.6728)
Long: 12° 53′ 26'' E (12.8906)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=718

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter

Busfabriken

Södra Sveriges största inomhuslekland med klätterställning, hängbroar, krypgångar, rutschbana,
lugn babyhörna och mycket mer. Telefon: 035-10 15 30.
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Butik (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 1′ 52'' N (60.0310)
Long: 20° 23′ 19'' E (20.3886)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=238

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Byske havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 56′ 45'' N (64.9457)
Long: 21° 14′ 20'' E (21.2388)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=186

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Byttafladen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 5′ 24'' N (59.0900)
Long: 18° 42′ 43'' E (18.7120)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=556

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Byviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 30'' N (59.4251)
Long: 18° 35′ 17'' E (18.5880)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=67

Faciliteter

Beskrivning

Byviken erbjuder goda möjligheter både till ankring (svaj) och förtöjning mot land.

Insegling

Okomplicerad, inget att tänka på.

Förtöjning

Även segelbåtar kan ta sig långt in i de två små vikarna och där ligga väl skyddade mot vinden.

Segelbåtar kan förtöja mot Bockholmen och Storön eller ligga på svaj.

Motorbåtar kan förtöja "var som helst".

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Byxelkrok (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 19′ 39'' N (57.3276)
Long: 17° 0′ 19'' E (17.0053)
Sjökort: 624

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=116

Faciliteter
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Beskrivning

Trevlig liten hamn.

http://www.bryggplatsen.se/modules/weblinks/singlelink.php?lid=170&n=Byxelkrok+G%C3%A4sth
amn
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Byxelkrok (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 19′ 39'' N (57.3276)
Long: 17° 0′ 19'' E (17.0052)
Sjökort: 624

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=115

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Latrintömning, Systembolag, Diesel, Parkering

Byxelkroks gästhamn är en av de mest välbesökta gästhamnarna på Öland. Den finns längst norrut
vid Ölands västra kust.

Byxelkrok är ursprungligen en fiskeby, men hamnen fungerar idag som färjeläge och gästhamn
med 70 platser samt parkeringsplats för personbil klass 2 /nattparkering för husbilar. Säsongen
2012 hade vi 3260 gästhamnsnätter och 330 gästnätter med husbilar vid platsen.

Aktiviteten bland sjöbodarna är livlig sommartid. Inom några hundra meter finns service i form av
mataffär, fiskförsäljning, restauranger, cykeluthyrning (i hamnen), post, ombud för apotek och
systembolag, bussförbindelse med mera. I samhället finns gott om olika former av
övernattningsmöjligheter. Från Byxelkroks hamn går färjeturer till Oskarshamn och Blå Jungfrun.

Service
I hamnen finns vatten, el, toalett, dusch och tvättstuga samt möjlighet att nyttja
sugtömningsanläggning. Hamnen har en försäljning av diesel vid kaj och det finns möjlighet att
köpa gasol i närheten. Nu har vi även trådlöst bredband för dig som vill hålla kontakten!  Du kan
samtidigt njuta av de vanligtvis många soltimmarna och en mycket vacker solnedgång.

Hamnfakta  
Hamndjup 2-4,5 m
Sjökort 624 SE
Förtöjning boj/långsida
Klassificering:  
Säkerhet 3
Miljö 4
Toaletter 5
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Duschar 5

Öppettider
Hamnen är öppen från 15 maj till sista september, med fullservice 10 juni till 15 augusti.

Har du goda vänner som behöver parkeringsplats för husbil eller personbil klass 2?
Då kan ni ses i Byxelkroks hamn. Hamnarna är populära platser för besökare med husbil och vi
satsar på att kunna erbjuda samma service avseende parkeringsplatsen som gästhamnsplatserna.

Priser
Tillgång till dusch och toalett ingår i priset för gästbåtar. Avgift för el tillkommer. För
parkeringsplats för personbil klass2 / husbil ingår dusch och toalett i priset, men vi kan i dagsläget
tyvärr inte erbjuda el eller avloppstömning vid platsen. Att tvätta kostar 25-40 kr. Tömningsstation
för latrin och gråvatten från husbilar ska ordnas framöver.

KONTAKT
Hamnkapten och ansvarig för parkeringsplatsen är Kenneth Niklasson, tfn 0705-79 61 00.

Länkar:

Läs mer om Byxelkrok på www.byxelkrok.net
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Båsfjärden (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 39′ 30'' N (61.6585)
Long: 17° 12′ 1'' E (17.2003)
Sjökort: 532

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=31

Faciliteter

Beskrivning

Egon & Carlas privata brygga
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Båstad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 26′ 9'' N (56.4359)
Long: 12° 50′ 36'' E (12.8432)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Samuel 
Senast ändrad av: Samuel
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1711

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten,
Bensin, Diesel

Båstad hamn
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Båt-Sam Kvicksund (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 37'' N (59.4602)
Long: 16° 19′ 4'' E (16.3178)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: frasse09
Senast ändrad av: frasse09
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=746

Faciliteter

Diesel, Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker, Kran, Ramp, Parkering, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer 016-354785
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor www.batsam.se

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Båt-Sam Verkstad (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 40'' N (59.4610)
Long: 16° 19′ 5'' E (16.3180)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: frasse09
Senast ändrad av: frasse09
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=756

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer 016-354492
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Båtbottentvätt Stocksund (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 50'' N (59.3805)
Long: 18° 2′ 58'' E (18.0494)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Flintstone
Senast ändrad av: Flintstone
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1063

Faciliteter

Båtbottentvätt, Varv/Mekaniker, Latrintömning

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Båtfixaren Göteborg AB (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 39′ 48'' N (57.6634)
Long: 11° 53′ 34'' E (11.8927)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Båtfixaren 
Senast ändrad av: Båtfixaren
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1579

Faciliteter

Vi utför rostfria arbeten till båtar och fastigheter samt utför reparationer av båtar och installation av
utrustning till båt.

Patrik 

0735778326

Patrik@batfixaren.se

www.batfixaren.se
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Båtholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 8'' N (59.3854)
Long: 18° 39′ 44'' E (18.6624)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=992

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Förvånansvärt skyddat mot vågor från vaxholmsbåtar mm.

Funkar bra att ligga längs större delen av öns norra sida.
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Båtramp Fängen/Sandsjön (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 33′ 7'' N (57.5520)
Long: 14° 13′ 52'' E (14.2312)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gaidin
Senast ändrad av: Gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1555

Faciliteter

Ramp, Parkering, Badplats, Grillplats

Beskrivning
Gratis båtramp för allmänheten, lämplig för mindre båtar.
Hastighetsbegränsning 7 knop råder i hela sjösystemet.
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Båtshaket (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 9'' N (58.9193)
Long: 18° 11′ 32'' E (18.1921)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=277

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Ett av de finaste matställena en vacker, varm sommarkväll! En hänförande solnedgång över
klipporna där man sitter under bar himmel vid robusta bord på grova bänkar. Det finns även
möjllighet för några få (30 pers?) att sitta under tak.

Vissa kvällar har de spelningar och då kan allt möjligt hända. En kväll för några år sedan sprang den
uppspelte sångaren runt på borden och alla gäster dansade långdans mellan borden.

Maten som serveras är lokal rökt fisk (tidigare var den odlad och fiskad av innehavarinnans
man) som serveras kall med en god potatissallad. Till det kan man köpa vin och öl.

Insegling

Passa er för grundet mitt i fladen. Det ligger nästan mitt i rännan in från Rånö och är ofta utmärkt
med en boj.

Förtöjning

Man förtöjer bäst vid bryggan utanför själva krogen. Ofta är det fullt både där och på krogen men
det brukar gå att knöka in någon båt ytterligare.

Den NV sidan av den innersta delen av bryggan är MYCKET grund. Endast för de med starka nerver
och uppfällbar motor!
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Prisbild

Tror att den stora brickan mat sommaren 2011 kostade ca 200:- (som båtförare är jag van att
passagerarna bjuder på maten )

http://www.batshaket.se/
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Båtskär (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 57′ 38'' N (59.9605)
Long: 19° 57′ 21'' E (19.9557)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1156

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Brygga

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Båtvårdsvarvet (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 14′ 34'' N (58.2429)
Long: 11° 36′ 36'' E (11.6099)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Nichlas 
Senast ändrad av: Nichlas
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1596

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bäckviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 54′ 35'' N (55.9096)
Long: 12° 40′ 17'' E (12.6714)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=333

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Färskvatten, Bensin, Diesel,
Restaurang/servering

Beskrivning

Största hamen på Ven. Här finns ibland restaurant, affär, bränsle, toa.

Sparsamt med vatten
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bäckviken (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 54′ 13'' N (55.9036)
Long: 12° 43′ 24'' E (12.7235)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=334

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik

Beskrivning

Kommersiella hamnen på Ven. Även plats för fritidsbåtar men måttligt kul.

Färja till undersköna Landskrona.
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bäno ön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 4′ 42'' N (60.0784)
Long: 20° 35′ 39'' E (20.5941)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: frause
Senast ändrad av: Mackey
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=166

Faciliteter

Beskrivning

Inte besökt, fått info från http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bänö ön, klobbfladan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 4′ 47'' N (60.0799)
Long: 20° 35′ 38'' E (20.5939)
Sjökort: 746

 
Information
Upplagd av: frause
Senast ändrad av: AndersG
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=167

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin naturhamn nära farleden. På Bänö ön söder om den lilla ön Tistronkläppen finns bergöglor.
Grunt längst in i viken. Går även fint att ligga mot udden väster om positionen.

Insegling

Enkelt genom Foderholmssundet från farleden söderifrån.

Observera!

Åland har egen lagstiftning och har vissa begränsningar i allemansrätten:

http://www.visitaland.com/se/gora/friluftsliv/allemansratten
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Bärö / Glada laxen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 18′ 15'' N (60.3041)
Long: 20° 44′ 37'' E (20.7436)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1022

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Latrintömning, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7459

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7459

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7459

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7459
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Böda gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 27'' N (57.2409)
Long: 17° 4′ 33'' E (17.0758)
Sjökort: 624

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1274

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Post, Färskvatten, Parkering, Diesel, Restaurang/servering

Böda hamn är en liten gemytlig hamn på norra Ölands östkust. Det är en gammal fiskehamn som
idag fungerar som gästhamn med 25 platser. Hamnen är mycket populär som parkeringsplats
för husbilar. Säsongen 2012 hade vi 213 gästnätter i hamnen och 3209 gästnätter på
parkeringsplatsen.

I närheten finns Böda Ekopark, ett annorlunda skogslandskap med en rik kulturhistoria. Du kan
både cykla och vandra i Ekoparken. Bödas långa sandstränder lockar till bad och det kanske finns
möjlighet att träffa vänner som campar någonstans i närheten?

Service
I hamnen finns vatten, el, toalett, dusch och tvättstuga. Du kan tanka grön diesel och det finns
möjlighet att fylla på/köpa gasol i närheten.

Hamnen har också fiskrökeri med affär samt café/restaurang/pub. Inom några hundra meter finns
service i form av mataffär, postlåda, bageri och café, ombud för apotek och systembolag,
bussförbindelse, lekplats med mera.

 

Hamnfakta  
Hamndjup 1,7-3,5 m
Sjökort 81
Förtöjning långsides
Klassificering:  
Säkerhet 3
Miljö 4
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Toaletter 5
Duschar 4

Har du goda vänner som vill ha parkeringsplats för personbil klass 2 / husbil?
Då kan ni ses i Böda hamn. Hamnarna är mycket populära platser för besökare med husbil och vi
satsar på att kunna erbjuda samma service avseende parkeringsplatser som gästhamnsplatser.

Priser
Tillgång till färskvatten, toalett och dusch ingår i priset för både gästhamnsplatser och
parkeringsplats. Avgift för el och tvättstuga tillkommer. Antalet platser med el är begränsat. För
parkeringsplats för personbil klass 2 /husbil ingår även möjlighet att tömma latrin och gråvatten.

KONTAKT
Gästhamnsvärd och ansvarig för sparkeringsplatsen är Tore Johnsson, tfn 070-753 40 61. Se även
Böda webbplats nedan.

Länkar:

Läs mer om Böda och Böda hamn på www.bodaoland.se
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Bönhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 52′ 47'' N (62.8797)
Long: 18° 27′ 2'' E (18.4505)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=895

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Internet, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Toaletter

 

Beskrivning
En riktig pärla, fina bryggor i trä på ena sidan och en stenpir på andra.

Vid träbryggorna finns el och vatten samt ett servicehus med Kök, toalett och dusch samt ett tvrum
på övervåningen.

Bra grillplatser, nära hamnen och en fantastisk badtrappa i sten som måste ses och provas.

Det finns en vandringsled som går från båthamnen runt udden, startar ovanför servicehuset, ett
måste.

Turbåten från Barsta hämtar upp folk vid fiket och går vidare till högbonden.

Betalning av hamnavgift sker vid fiket på andra sidan viken.

Bra wifi nät kajen

http://www.bonhamn.com

Insegling

                        sida 376 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Det enklaste är att komma rakt norrifrån förbi stenpiren och in i hamnen.

En del genar ut i sundet för att gå söderut men då ska man ha koll då det finns en hälla i den
infarten.

Förtöjning

Lägg ankare och gå in mot bryggan

Botten är inte bra så håll koll på båten

Prisbild

Avgift 130kr El 20kr dag 60kr
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Börjes brygga (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 12′ 36'' N (63.2100)
Long: 18° 42′ 48'' E (18.7133)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1703

Faciliteter

Latrintömning, Restaurang/servering, Segelbåtsdjup, Café

Börjes brygga

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Bösshamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 14'' N (58.6205)
Long: 13° 11′ 6'' E (13.1849)
Sjökort: 135, 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=531

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

SSW:s klubbhamn. Trivsamt och gästvänligt.
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Bösshamn Lurö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 60'' N (58.8000)
Long: 13° 14′ 55'' E (13.2485)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=525

Faciliteter

Toaletter

Skyddad hamn utom för N -> NO. Begränsat djupgående vid landförtöjning. SXK- boj eller
svajankring för större segelbåtar. Större ljupgående vid västra udden. Fina promenadstigar runt
hela ön (som egentligen består av flera öar som vuxit samman). 
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Böteskobben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 3'' N (59.2010)
Long: 18° 46′ 60'' E (18.7832)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: robban
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=987

Faciliteter

Toaletter
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Beskrivning

Fin trevlig liten naturhamn, bra skydd för de flesta vindar utom sydost - sydliga vindar.

Insegling

Segelbåtsdjup mot låga klippan rakt fram i denna lilla lagun. Håll lite ost mot det branta berget vid
insegling.

Förtöjning

Ankare

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Calanque de Morgiou, Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 12′ 40'' N (43.2112)
Long: 5° 26′ 45'' E (5.4458)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1344

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Fantastisk ankring. Dock djupt. Underbar restaurang inne i Calanquen.

Rekomenderas varmt!

Rekomenderar dock endast dagsankring om vädret inte är stabilt. Studsande vågor längs de höga
bergväggarna kan bli ett problem.

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Calvi, Korsika. Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 42° 33′ 33'' N (42.5593)
Long: 8° 46′ 10'' E (8.7695)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1339

Faciliteter

Restaurang/servering, Internet, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kollektivtrafik, Bensin, Apotek, Diesel, Post

Beskrivning

Gratis är gott. Boj och hamn finns även det.

Man kan anväda duscharna i hamnen som betalas med polett. Toa är gratis.

Mycket fin stad.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Calvi, Korsika. Boj (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 42° 33′ 48'' N (42.5632)
Long: 8° 45′ 45'' E (8.7625)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1340

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Apotek,
Sophantering, Post, Färskvatten, Internet, Bensin, Diesel

Beskrivning

Boj, 15 euro för 31 fots segelbåt. Men man kan lika gärna ankra utanför bojarna.

Håll god koll på vädret, då riktigt stor sjö kan rulla in.

Marina finns, men är mycket full under högsäsong.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Camarinias (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 7′ 39'' N (43.1275)
Long: 9° 9′ 57'' W (-9.1660)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=800

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                        sida 390 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Campingbadet (Dalkars) i Magsjön (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 49'' N (59.7303)
Long: 16° 12′ 39'' E (16.2108)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1688

Faciliteter

Badplats, Kiosk, Café, Grillplats, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Vid Campingbadet (Dalkars) i Magsjön, 3 km norr slussen. 9 gpl. Tältning/Båtplats i gästhamnen
kostar 100 kr/natt per tält/båt och då har man tillgång till Campingbadets fina servicebyggnad med
WC, dusch och kök. Kiosk och servering. Det anvisade tältområdet ligger ett stenkast från stranden
och bryggorna. Där finns också grillplatsen. Hamnvärd: Arrendatorn  tel. 072-564 78 90

Bilder
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Capella Ecumenica (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 24′ 55'' N (58.4153)
Long: 16° 43′ 15'' E (16.7208)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Gardener
Senast ändrad av: Gardener
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=654

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Cargese Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 42° 7′ 51'' N (42.1309)
Long: 8° 35′ 50'' E (8.5972)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1352

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Skyddad marina. Sunkiga duschar 2 euro. Använd din slang istället!

35 euro för 31 fots båt. Gratis ankring utanför piren. Rekomenderas vid stabilt väder!

Relativt grunt. Endast fåtal gästplatser.

 

Gullig stad!

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Castle bay (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 3′ 58'' N (57.0661)
Long: 4° 46′ 45'' W (-4.7792)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=791

Faciliteter

Beskrivning

Liten flytbrygga för ca 4 båtar vid i närheten av en slottsruin. Går att ankra om det är fullt.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Cementa Slites dagbrott (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 49'' N (57.7135)
Long: 18° 47′ 35'' E (18.7931)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1247

Faciliteter

Beskrivning

Cementa i Slite är en av Europas största cementfabriker. Råvaran till cement är kalksten som bryts i
gigantiska dagbrott i Slite och på Filehajdar.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/cementa-slites-dagbrott
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Chania, stadskaj (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 35° 31′ 7'' N (35.5187)
Long: 24° 1′ 9'' E (24.0191)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: LadyAnnila
Senast ändrad av: LadyAnnila
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1190

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Diesel, Internet, Restaurang/servering, Parkering

Beskrivning

Chania Stadskaj.

Man ligger strax nedanför en restaurang som spelar musik långt in på nätterna. Här är mycket folk i
rörelse då Chania är en stor turiststad.

Du kan hitta det mesta du behöver här i Chania, dock är prisbilden lite dyrare än längre öster ut på
Kreta.

Insegling

Det finns en grön boj man behöver hålla reda på. Den varnar för en halvsjunken vågbrytare.
Inloppet är ganska smalt och pga den halvsjunkna vågbrytaren bör det inte vara för höga vågor när
man går in.

Förtöjning

Här förtöjer man med aktern mot kajen och med dämpare på linorna. Dämparna bör vara kraftiga
för att klara rycken vid nordliga vindar. Mooringlines finns men bör kompletteras med eget ankare
vid nordliga vindar

Pontonerna längre in i hamnen är fulla av lokala båtar.

El och vatten finns på kajen, notera själv mätarställning på både el och vatten då de inte läser av
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mellan varje båt utan utgår från att föregående var rätt. Har någon tagit vatten i mellantiden (från
den förra båten tills du kom) får du betala den förbrukningen. Håll även koll så att ingen sätter på
kranen åt dig och skickar vatten ut i hamnbassängen. Det hamnar oxå på din nota.

Prisbild

Här normala prisbilden för en grekisk stadskaj, dvs du betalar ett visst pris per löpmeter båt.
Omkring 10 Euro/natt.

Prisbilden förövrigt är något högre pga att Chania är en stor turiststad.

Ett plus är Chania Stads WiFi dvs fritt internet i hela stan! Inte speciellt snabbt men det finns. Vill
man ha snabbare nät går man bara upp på närmsta bar, tar en öl eller en kopp kaffe och får bra
uppkoppling.
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Cherbourg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 49° 38′ 44'' N (49.6456)
Long: 1° 37′ 16'' W (-1.6211)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: S/y Hooligan 
Senast ändrad av: S/y Hooligan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1515

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Handikappanpassat, Toaletter, Post, Dusch, Ramp, Segelbåtsdjup, Internet,
Livsmedel, Parkering, Landström, Vårdcentral/Läkare, Varv/Mekaniker, Båtbottentvätt,
Sophantering, Kran, Café, Färskvatten, Torrdocka, Övernattning, Diesel, Kollektivtrafik,
Restaurang/servering, Apotek

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Cherbourg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 49° 38′ 44'' N (49.6456)
Long: 1° 37′ 16'' W (-1.6211)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: S/y Hooligan 
Senast ändrad av: S/y Hooligan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1516

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Handikappanpassat, Toaletter, Post, Dusch, Ramp, Segelbåtsdjup, Internet,
Livsmedel, Parkering, Landström, Vårdcentral/Läkare, Varv/Mekaniker, Båtbottentvätt,
Sophantering, Kran, Café, Färskvatten, Torrdocka, Övernattning, Diesel, Kollektivtrafik,
Restaurang/servering, Apotek

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Christiansö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 19′ 11'' N (55.3196)
Long: 15° 11′ 9'' E (15.1858)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: fatuus
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=542

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Post, Kiosk, Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter,
Dusch

Beskrivning

Härliga små öar. Värt ett besök.  

http://www.christiansoe.dk

Insegling

Från N eller S. Gångbro tvärs över i mitten som inte öppnas. 

Bra för Ö / V vindar. 

Långsides eller på boj på södra sidan. En grynna markerad med röd prick vid insegling. Bra bojar
direkt på västra sidan längst ut. Fler bojar längre in på västra sidan. Grunt vid bojen närmast
roddbåtarna utanför de svarta bodarna. Resterande med djup på 2 m. Östra sidan långsides. 

Boj på Norra på östra sidan. Färjan lägger till på västra. 

Prisbild

- 10 170kr
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Dusch betalas med TallyCard. 

EL ingår.

Affär finns. Dansk krona gäller tar emot svenska. 

Går ej att bunkra vatten. 
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Christiansö, Bornholm, Danmark (Annan)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 55° 19′ 12'' N (55.3201)
Long: 15° 11′ 10'' E (15.1861)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Skippeer 
Senast ändrad av: Skippeer
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1738

Faciliteter

Badplats, Kiosk, Övernattning, Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Charmig ögrupp, hamnen är större än Vinga men lika mysig.

Hamnkapten
Telefonnummer

https://www.christiansoe.dk/

https://www.christiansoe.dk/kort/

Insegling

Enkel insegling enligt sjökort till hamnbassäng söder om bron.

Förtöjning

Söder om bron, på östra sidan:

Större segelbåtar kan ligga långsides kaj på östra sidan.

2 båtrader närmast bron och en båtrad söder om postbåten mot östra kajen.

Plats för postbåten ”Peter” mitt på kajen som avgår kl 14, sedan tillåter hamnkapten 2 båtrader där
postbåten legat. Det finns fasta grova tampar för postbåten så du kan se var Peter har sin plats.
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Söder om bron på västra sidan:

Närmast södra piren finns det bojar dock är djupet varierande, segelbåt som inte sticket så djupt
och motorbåtar kan ligga där.

Fler bojar ungefär på mitten i bassängen för segelbåtar med mindre djup och motorbåtar.

Långsides på kaj närmast bron djup ca 1,8 meter.

Antalet båtar i bredd beror på väderprognos, vid rätt väder kan hamnbassängen fylles så man inte
behöver använda bron:-)

Hamnbassäng norr om bron går det att lägga tamp iland och använda eget häckankare. OBS det
ligger kättingar på botten så ha tamp i akterkant ankare för att vid behov lyfta upp det
”baklänges”.

Prisbild

10-13 meter kostade 2019 260 DKK.

Landström, toalett, minibutik, fiskbod.
Begränsad vattentillgång.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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CMBK:s utehamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 9'' N (59.2690)
Long: 13° 54′ 18'' E (13.9051)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: Skippern
Senast ändrad av: Skippern
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1117

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Coop - Långvik - Möja (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 33'' N (59.4424)
Long: 18° 55′ 13'' E (18.9203)
Sjökort: 615, 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1735

Faciliteter

Bensin, Diesel, Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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COOP - Möja (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 24'' N (59.4067)
Long: 18° 53′ 13'' E (18.8870)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=103

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Systembolag, Café, Bensin, Diesel, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter

Beskrivning

Länk till Konsum Möja

Ombud för Systembolaget.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Corpach (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 50′ 32'' N (56.8422)
Long: 5° 7′ 17'' W (-5.1214)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=793

Faciliteter

Beskrivning

När du slussar här, passa på att "bestiga" Ben Nevis som är Storbritaniens högsta berg. Du ser det
om du tittar åt sydost.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Culatra (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 37° 0′ 15'' N (37.0041)
Long: 7° 49′ 16'' W (-7.8211)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: synapsen
Senast ändrad av: synapsen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1050

Faciliteter

Sophantering, Livsmedel

Beskrivning

Culatra. Vacker sandö med permanenta bostäder direkt på ön. Lite livsmedel kan man få tag på.

Insegling

Följ inseglingen från pirarmen.

Förtöjning

Ankra över sand på 3m vid lågvatten. Ingen nämnvärd sjö ens vid hårt väder. 

Prisbild

0

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Cuxhaven (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 52′ 26'' N (53.8738)
Long: 8° 42′ 25'' E (8.7068)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=94

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Praktisk hamn vid segling ut/in Kielkanalen.
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Dalarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 21'' N (59.1391)
Long: 18° 25′ 41'' E (18.4280)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1418

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Dalarö och sina upplevelser där i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Dalarö
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Dalarö Krog Mysingen (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 56'' N (59.1323)
Long: 18° 24′ 27'' E (18.4074)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=471

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://www.mysingen.com/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dalarö Preem (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 45'' N (59.1292)
Long: 18° 24′ 16'' E (18.4045)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=149

Faciliteter

Diesel, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

http://sjomackar.se/html/maps.php?lat=59.1292&lon=18.4047&PostID=7

 

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dalarö Skans (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 47'' N (59.1130)
Long: 18° 23′ 23'' E (18.3898)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=252

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

http://bockholmen.com/dalaroskans/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalar%C3%B6_skans

Insegling

 

Förtöjning

Annan rubrik
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Dalarö Skärgårdsrestaurang & Pizzeria (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 56'' N (59.1323)
Long: 18° 24′ 25'' E (18.4070)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=433

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dalarö Strand Hotell (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 49'' N (59.1301)
Long: 18° 24′ 22'' E (18.4060)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=431

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

http://www.dalarostrandhotel.se/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dalbergså (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 35′ 51'' N (58.5974)
Long: 12° 35′ 43'' E (12.5951)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: loje
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=444

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Trevlig gästhamn/camping. Privatägt med mycket tillmötesgående och trevlig personal. Cyklar finns
att hyra.

Insegling

Följ markerad farled och det är mycket smalt på ett ställe så ta ner seglen.
Se upp för grunt område i åns norra del mitt emot gästhamnen. Mycket gott skydd i alla vindar.

Förtöjning

Långsides och y-bom.

Prisbild

Drygt hundra kronor för plats med landström, wc och dusch. Man tar inte kort så se till att ha
kontanter. Om man har internet i båten kan man sätta i på deras bankgiro.

Övrigt

Mycket fin paddling upp genom ån.
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Dammholmen, sydostsidan (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 14′ 4'' N (58.2345)
Long: 11° 22′ 24'' E (11.3734)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Soolen
Senast ändrad av: Soolen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1083

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Fina klippor. Lä för nordliga, västliga och ostliga vindar.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Ett par meter djupt ända in till land. Bra stenbumlingar på land att förtöja i.
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Danaholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 52'' N (56.1645)
Long: 15° 14′ 24'' E (15.2400)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: bjogus01
Senast ändrad av: bjogus01
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1475

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Danholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 56'' N (59.0490)
Long: 18° 32′ 46'' E (18.5462)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=871

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Degerby - Lotsudden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 1′ 49'' N (60.0302)
Long: 20° 22′ 54'' E (20.3817)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: AndersG
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=89

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering,
Landström, Färskvatten, Post, Latrintömning, Internet, Bensin

Beskrivning

http://np.netpublicator.com/netpublication/n99727832

 +358 18 50072, +358 457 0529586

Insegling

Från farleden in mot bryggan. Observera utprickningen och den lilla grynnan inne i viken som
brukar vara utmärkt med en boj.

Förtöjning

Bojar mot brygga. Även den lilla bryggan söder om den stora piren kan användas. Finns oftast en
hamnvakt på plats som vid behov kan anvisa plats. Platsen är skyddad för de flesta vindar och
färjan drar upp obetydligt med svall. Värre är det med fartdårar som drar upp svall i faret, speciellt
nattetid.

Övrigt

Restaurang, Bank, lekplats, tvättmaskin, torktumlare, rumsuthyrning, cykeluthyrning, bageri, gym,
tennis, boule.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Degerby gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 1′ 54'' N (60.0316)
Long: 20° 23′ 13'' E (20.3869)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=87

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering,
Landström, Färskvatten, Latrintömning, Bensin

Beskrivning

http://np.netpublicator.com/netpublication/n99727832

 +358 18 50 002, +358 457 500 0200

Insegling

 

Förtöjning

Beskriv din plats här

Övrigt'

Bank, Grillplats, lekplats, tvättmaskin, torktumlare, rumsuthyrning, cykeluthyrning, bageri, gym,
tennis, boule.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Degerhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 21′ 21'' N (56.3559)
Long: 16° 24′ 27'' E (16.4074)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1391

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Ramp, Sugtömning, Färskvatten, Latrintömning, Toaletter, Dusch

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/oland/degerhamn/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 438 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Degersand (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 9′ 14'' N (60.1539)
Long: 19° 36′ 16'' E (19.6043)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1024

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Färskvatten, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8189

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8189

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8189

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8189
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Den Helder (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 57′ 46'' N (52.9628)
Long: 4° 46′ 56'' E (4.7823)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=571

Faciliteter

Dusch, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter
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Dirhami (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 36'' N (59.2101)
Long: 23° 29′ 57'' E (23.4990)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: olalin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1299

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter,
Toaletter

Beskrivning

Liten trevlig gäst och fiskehamn med litet billigt fik

Insegling

Enslinje mellan bränningar

Förtöjning

Bredsida mot betongpir eller mellan bommar på flytbrygga

Prisbild

100 SEK 2012
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Diverse restauranger (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 29′ 19'' N (57.4887)
Long: 18° 7′ 48'' E (18.1300)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1250

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Det finns många restauranger i området, se vidare Gotland.net.
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Djupviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 24′ 12'' N (60.4032)
Long: 19° 50′ 4'' E (19.8346)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=228

Faciliteter

Restaurang/servering, Segelbåtsdjup, Café

Beskrivning

Hittat info via http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

En lugn plats även vid nordlig vind rakt in i viken.

Insegling

Inga svårigheter...

Förtöjning

Svajankring eller mot klippan långt in i viken på den östra sidan.
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Övrigt

Följ de märkta stigarna upp till toppen på Getaberget. Många fina naturupplevelser längs vägen och
avsluta med glass eller något annat högst med utsikt över havet.

Kolla öppettiderna...
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Djupviks hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 18′ 33'' N (57.3092)
Long: 18° 8′ 55'' E (18.1487)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1222

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Liten fiskehamn på sydvästra Gotland. En gästplats med 1,7 meters djup. Andra lediga platser
anvisas av hamnfogden.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=21

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Djupvisk fiskeläge (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 18′ 29'' N (57.3080)
Long: 18° 8′ 59'' E (18.1497)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1263

Faciliteter

Beskrivning

Från Djupviks gamla fiskeläge har man fri utsikt mot de båda Karlsöarna. Härifrån går också
sommartid båten till Lilla Karlsö.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/djupvik
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Djursholm, Preem Ekudden (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 25'' N (59.3904)
Long: 18° 5′ 29'' E (18.0913)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=151

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Djurö Marin och svets (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 7'' N (59.3020)
Long: 18° 40′ 47'' E (18.6798)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=546

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Volvo penta mekaniker
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Djurönäset (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 0'' N (59.3001)
Long: 18° 40′ 37'' E (18.6768)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=551

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Kollektivtrafik, Parkering, Restaurang/servering, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Bastu

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Djurövarvet (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 21'' N (59.3059)
Long: 18° 41′ 14'' E (18.6871)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=545

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Kollektivtrafik, Parkering,
Varv/Mekaniker, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dockan Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 36′ 59'' N (55.6163)
Long: 12° 59′ 20'' E (12.9890)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: marinan@dockan.se
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=826

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering,
Handikappanpassat, Färskvatten, Parkering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Den varvsdocka som tidigare användes för fartygskonstruktion har nu förvandlats till en vacker
småbåtshamn. Sommaren 2005 var marinan i händelsernas centrum. Då låg ett 90-tal följebåtar i
hamnen för att bevaka deltävlingen till America´s Cup. Det som fortsätter att dra seglare till
hamnen är det unika läget som ger seglarna promenad-avståndet till centrum, gemytet i hamnen
och serveringarna som väntar på kajen.

Hamnfogde Christoffer Hector/Sandell
Telefonnummer +46 703 40 19 18
E-post marinan@dockan.se
Webbadress www.dockan.se

Insegling

(N 55°37,00' E 12°59,33' Sjökort/Chart/Seekarte 921)

Förtöjning

Pålar, bommar, längsgående.

Prisbild

125-525kr/dygn El 1:50/kwh Hamnavgiften skall betalas i automat vid hamnkontoret, mellan
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kl.16-10.
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Doghouse Marine (Service)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 31'' N (59.4585)
Long: 18° 16′ 44'' E (18.2790)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1517

Faciliteter

Ramp, Parkering, Sophantering, Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker, Mastkran

Beskrivning

Allt som rör riggar, stående som löpande. Avmastning, påmastning, reparationer mm.

För mer information se hemsidan.

Insegling

Ligger vid Svinninge Marina. En stor marina med all service du behöver. Lite trångt mellan bryggan
och den lilla ön, men det går bra att komma in. Man får runda ön. Mastkranen är efter brygga D.

Förtöjning

Brygga bom. Platserna är bokade, prata med hamnkaptenen.
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Dokkum, Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 19′ 29'' N (53.3248)
Long: 5° 59′ 31'' E (5.9921)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=970

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Domsand (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 52′ 40'' N (57.8779)
Long: 14° 7′ 10'' E (14.1194)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: dan
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=503

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Mastkran, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Domsands Båtsällskaps hemmahamn. Domsand är södra vätterns mest aktiva klubb. Begränsat
med gästplatser men det finns ofta folk på plats. För kortare stopp kan man med fördel använda en
brygga på någon av pirarna vid inloppet.
http://www.domsand.org/
036 37 76 44
0704 71 32 13

Insegling

Problemfri insegling. Hamnens stora kupolformade markeringar syns på långt håll

Förtöjning

Långsides vid bryggan i inloppet. Boj och Y-bom inne i hamnen

Prisbild

Hamnavgift med el: 100kr/dygn.

Rampavgift per gång, betalas vid sjösättning: 20kr
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Donsö kanal (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 36′ 22'' N (57.6061)
Long: 11° 48′ 41'' E (11.8114)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: paliswe
Senast ändrad av: paliswe
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=54

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Skyddad plats vid V och SV vindar. Vid S vindar kan svall förekomma

Endast plats för 2-3 båtar

Insegling

Från O, tämligen okomplicerad

Förtöjning

Längs med södra berget, dubb i berget
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Dortrecht Maartensgat Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 48′ 52'' N (51.8145)
Long: 4° 39′ 33'' E (4.6593)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=26

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Liten gemytlig privat klubbhamn strax intill Dortrecht gamla centrum. Broöppning vid behov.

Insegling

En liten bro öppnas när man anländer. 

Förtöjning

                        sida 463 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

 

                        sida 464 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

                        sida 465 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Dover (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 7′ 6'' N (51.1184)
Long: 1° 18′ 42'' E (1.3117)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Tango
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=20

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran,
Färskvatten, Internet, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Kan anlöpas 24h. Dock öppnas bara den inre hamnen (där 90% ligger) endast under högvatten. i
stora hamnbassägen går det att ankra tills slussen till inre hamn öppnas.  prova först att kontakta
hamnvakt på kanal 74, om dessa inte är i tjänst kontakta då hamnkapten på kanal 80.  Färjetrafiken
har företräde. Nära till centrum. 

Pris 2014 28 pund för 42 fots båt. el samt wifi ingår

Förtöjning

Y-bommar

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dragets kanal (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 50′ 56'' N (58.8489)
Long: 17° 53′ 26'' E (17.8904)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=554

Faciliteter
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Beskrivning

Bild tagen norrifrån. Kommer man söderifrån så får man nästan fri sikt igenom kanalen om man
håller hårt åt babord innan man går in i kanalen men där finns träspont under vattnet som man kan
köra på.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dragsmark varv (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 14′ 21'' N (58.2392)
Long: 11° 32′ 58'' E (11.5494)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Sebb85
Senast ändrad av: Sebb85
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1019

Faciliteter

Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Dragsmarksvarv. Bensin och diesel. Kiosk i närheten

Insegling

-

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dragsö Södra snurrgrind (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 36'' N (56.1599)
Long: 15° 1′ 25'' E (15.0236)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=512

Faciliteter

Beskrivning

Det här är en lite udda plats att ligga på. Bara några meter upp finns en snurrgrind där man kan ta
sig in på Eriksbergs naturreservat. Man kommer bara (tack och lov) in på ön Dragsö och här är inte
lika mycket av de stora djuren som på fastlandet (vare sig i antal eller av art). Vildsvin och en del
bockar finns här, men de är ganksa skygga. Det finns en vandringsled att följa. Gamla spetshuggna
stockbitar rödmålade i toppen ska man följa. Ibland försvinner de men man brukar hitta vart man
ska. Dock är det en runda som inte underhålls och kanske tom har "fallit i glömska" med "de nya
ägarna". Jag rekomenderar inte att försöka gå hela rundan. Upp till toppen brukar vara en trevlig
tur och har man med sig fikakorg och kikare kan man sitta och få se djur som man annars inte kan
se ströva fritt här uppe i Europa. 

Insegling

Här är väldigt grunt, men den synliga botten består främst av undervegitation. Vårt djupgående är
knappa metern och det har gått bra varje gång, fast en ränna lämnar vi dock efter oss.

Förtöjning

Här finns resterna av ett försök till att bygga en liten hamn, det är dock lite svårt att få bergskilar
att fästa mellan stenarna så man får improvisera lite. Ankare utåt gäller iallafall som vanligt.

Prisbild

Man skulle ju kunna tänka sig att man faktiskt plankar in på Eriksberg med den utsikt man kan få
här, men det är tillgängligt än så länge - och gratis.
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Dressinuthyrning (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 44'' N (59.0289)
Long: 12° 14′ 4'' E (12.2343)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=949

Faciliteter

Beskrivning

Här kan man hyra dressin och trampa hela vägen upp till Årjäng.

Se vidare http://www.dvvj.se/
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Drevia (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 16′ 27'' N (58.2741)
Long: 11° 27′ 9'' E (11.4525)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=222

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Droma Buidhe (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 17'' N (56.6547)
Long: 5° 55′ 57'' W (-5.9326)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=794

Faciliteter

Beskrivning

Fantastisk utsikt genom sundet i väster. Rekomenderas.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Drottninggrottan, Nåttarö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 35'' N (58.8765)
Long: 18° 7′ 52'' E (18.1311)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=309

Faciliteter

Beskrivning

http://www.nåttarö.nu/?pid=aktiv&sid=1

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dunkerque (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 51° 2′ 37'' N (51.0435)
Long: 2° 22′ 24'' E (2.3733)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Bushpoint
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=22

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Diesel, Internet, Restaurang/servering

Beskrivning

Sidledes flytbrygga. Nära centrum. Stor badstrand. Krigsmuseum om landsättningen i Dunkerque. 

Insegling

Enkel angöring dagtid. 

Förtöjning

Sidledes alt. Y-bom.

Yacht Club Mer du Nord
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Dyrön norra (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 55′ 49'' N (57.9302)
Long: 11° 36′ 8'' E (11.6023)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: Makro 
Senast ändrad av: Makro
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1775

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Trevlig gästhamn där man får lite känsla av naturhamn i den norra delen

Insegling

Enligt sjökort
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Dyviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 45'' N (59.3457)
Long: 18° 52′ 38'' E (18.8772)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1173

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dyviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 8'' N (59.0355)
Long: 18° 21′ 11'' E (18.3532)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=860

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Dyviken (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 47'' N (59.3464)
Long: 18° 52′ 47'' E (18.8798)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1174

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Längst in på norra sidan kan man lägga till mot klipporna. Längre ut på södra sidan är också bra att
lägga till och där ligger man skyddad för ostliga till sydliga vindar och klipporna är mycket fina i
kvällssolen. Svallet från trafiken utanför är dock påtaglig.

Insegling

Inget att säga om.

Förtöjning

Ankare och träd alternativt bergskilar.
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Dziwnow (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 1′ 34'' N (54.0262)
Long: 14° 45′ 56'' E (14.7656)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1362

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Systembolag, Internet, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Liten turistort med kanalen på ena sidan och seafront med sandstränder på andra. Lång
shoppinggata med cafeer och glassbutiker. Magert utbud av lite bättre matställen. 

Insegling

Via kanalmynning och förbi en bro som öppnas varje timma jämt klockslag. Vid hög sjö och
nordlig/västlig vind kan nog kanalmynningen verka smal och då kan säkert inseglingen vara väl så
"spännande" och till och med riskfylld. Anmälan till myndighetsperson direkt om babord efter ca
500 m in i kanalen. Görs muntligt utan att lägga till.

Förtöjning

Långsides eller bommar.

Prisbild

Billigt.

                        sida 486 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Dävensö -vrakviken (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (3 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 41'' N (59.4448)
Long: 17° 36′ 15'' E (17.6042)
Sjökort: Mälaren, östra delen

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=218

Faciliteter

Beskrivning

En ganska hög klipphäll längst in i viken med bra segelbåtsdjup. Dävensön har fin skog med bra
svampplockning, se upp för fästingar. Ibland kan det vara mycket beväxning av sjögräs i hela viken.

Insegling

Då man går in i viken ska man hålla sig utmed den nordöstra kanten av viken eftersom det ligger
gamla skutvrak under ytan ungefär mitt i viken

Förtöjning

ankare och linor till träd

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 487 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Eastborne (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 50° 47′ 28'' N (50.7911)
Long: 0° 19′ 39'' E (0.3275)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=15

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Marina några km öster om Eastborne centrum. Buss eller promenad. Badstrand hela vägen till
centrum med restaurangpir och vacker stadsbebyggelse med strandhotell.

Enkel insegling 24h. Slussning upp till stor ny marina med alla faciliteter.  

Förtöjning

Y-bommar och flytbrygga. Professionellt hamnkontor för fritidsbåtar. Diesel till bra pris betalas på
hamnkontoret. Kan ordna med sjukhus eller andra behov. T.ex kom vår gravida dotter till läkare på
en timme. 
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Ebeltoft (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 11′ 41'' N (56.1948)
Long: 10° 40′ 9'' E (10.6692)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1072

Faciliteter

Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Post, Toaletter, Internet, Dusch, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin, Mastkran, Diesel,
Kollektivtrafik

Beskrivning

Trevlig stad(by) med ett stort båtmuseum.

Insegling

Enkel insegling. Håll mellan pirarmarna och gå antingen in i fiskehamnen (där pilen visar) eller  i
fritidsbåtsmarinan.

Förtöjning

Påle el långsides

Djupt (mer än tre meter)

Prisbild ca 160 DKK inkl el

 

Många trevliga och bra krogar som serverar god fisk.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Eckenförde (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 28′ 31'' N (54.4752)
Long: 9° 50′ 12'' E (9.8367)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1336

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Fåtal gästplatser längst in vid gångbron. Mycket trevlig liten stad med ett mycket stort utbud av
restauranger, barer, pubar mm

Insegling

Mycket enkel insegling

Förtöjning

Förtöjning vid brygga och fasta stolpar. Vi kom in med en HR 45 med 2 m djupgående längst in i
hamnen.

Beware of strong winds from southeast to east! Then there is heavy sea at these places.

Prisbild

Normalpris
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Eckernförde SCE (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 28′ 30'' N (54.4750)
Long: 9° 51′ 20'' E (9.8555)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1722

Faciliteter

Dusch, Vårdcentral/Läkare, Livsmedel, Övernattning, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran,
Apotek, Sophantering, Post, Färskvatten, Systembolag, Restaurang/servering, Ramp, Toaletter,
Parkering

Beskrivning

Home harbor of Sailing Club Eckernförde (SCE) with several guestplaces. Look out for green plates
at the bridges.
Well sheltert at all winds.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Right after passing the marine harbor turn right and head for the blue crane.
A small shallow area immediately west of the harbor entrance.

Förtöjning

Wooden bridges with poles
The harbor is 2,5 - 3.0 m deep everywhere.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Hire out bicycles from the harbor master without fee for going to town 1 km.
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Eckernförde SCE (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 28′ 30'' N (54.4750)
Long: 9° 51′ 20'' E (9.8555)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1721

Faciliteter

Dusch, Vårdcentral/Läkare, Livsmedel, Övernattning, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran,
Apotek, Sophantering, Post, Färskvatten, Systembolag, Restaurang/servering, Ramp, Toaletter,
Parkering

Beskrivning

Home harbor of Sailing Club Eckernförde (SCE) with several guestplaces. Look out for green plates
at the bridges.
Well sheltered at all winds.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
https://www.segelclub-eckernfoerde.de/

Insegling

Right after passing the marine harbor turn right and head for the blue crane.
A small shallow area immediately west of the harbor entrance.

Förtöjning

Wooden bridges with poles
The harbor is 2,5 - 3.0 m deep everywhere.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Hire out bicycles from the harbor master without fee for going to town 1 km.
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Edane (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 29'' N (59.6248)
Long: 12° 49′ 54'' E (12.8318)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: lafi
Senast ändrad av: lafi
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1014

Faciliteter

Livsmedel, Ramp, Bensin, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Edane Båtklubb

5 gästplatser med boj.

Restaurang 100meter

Affär/Bank 300meter

Bensin 400meter
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Edenryds (Gästhamn) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 3′ 5'' N (56.0514)
Long: 14° 32′ 5'' E (14.5347)
Sjökort: 822NW

 
Information
Upplagd av: turist
Senast ändrad av: turist
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=575

Faciliteter

Mastkran, Kollektivtrafik, Parkering, Färskvatten, Toaletter, Dusch, Landström

Beskrivning
Båtplatser:    105 st Trailerramp
Gästplatser:    ca  7 st Mastkran
Hamn djup:   1,2 - 2 m El
WC Telefon
Dusch Färskvatten

www.edenrydsbatklubb.com
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Edet Värdshus , OKQ8 (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 8′ 52'' N (58.1477)
Long: 12° 7′ 59'' E (12.1331)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mz
Senast ändrad av: Mz
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=742

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Livsmedel, Handikappanpassat, Parkering,
Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

En gång hette det Lilla-Edet rasta. Här finns brygga i anknytning till den klassiska vägkrogen med
mack och mat.

Insegling

Brygga på östra älvstranden synlig från farleden en bit norr om slussen i Lilla Edet

Förtöjning

Långsides brygga.

Prisbild

ingen avgift, men sannolikt är bryggan tänkt för daggäster. osyddat läga mot farleden

Annan rubrik

http://www.edetvardshus.se/
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Edsätterfjärden (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 54′ 53'' N (62.9146)
Long: 18° 23′ 24'' E (18.3900)
Sjökort: 522, 523

 
Information
Upplagd av: mtrqa 
Senast ändrad av: mtrqa
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1642

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

skyddad vik för ankring, eller tillägnans mot klippan (märkt med ett ditmålat ankare).

Själandsklinten

Vid klippan med det målade ankaret går en stig upp till själandsklinten som är väl utmärkt. Från
toppstugan är det en häftig utsikt!
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Egense (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 59′ 0'' N (56.9834)
Long: 10° 18′ 23'' E (10.3063)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Dufour39cc
Senast ändrad av: Dufour39cc
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1059

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Diesel, Toaletter

Beskrivning

En trevlig liten hamn med möjlighet att ta färja över till Hals.

Man kan låna cykel till en mindre affär ca 1 km

Dom anger ett djup på 2 meter lite tveksamt.

Insegling

Prickad inseglings ränna.

Förtöjning

Långsides och påle

Prisbild

130:-/natt inkl ström,Dusch 5 kronor

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Egersund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 27′ 12'' N (58.4532)
Long: 6° 0′ 2'' E (6.0006)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=35

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Bra skyddad gästhamn mitt i byen. Har även svensk AGAsol (om man letar). 

 

Förtöjning

Y-bommar

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Egina (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 44′ 43'' N (37.7452)
Long: 23° 25′ 43'' E (23.4285)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1093

Faciliteter

Beskrivning

Egina befolkas av många Atenare för dags- eller helgutflykter. Många har också "lantställe" här.

Insegling

Greek Waters Pilot.

Förtöjning

Ankarförtöjning mot bryggor.

Prisbild

Kostade inget 2009

Övrigt

Egina har det mesta. Härifrån anses Greklands bästa pistage nötter komma.
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Ekenäs (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 30′ 37'' N (56.5104)
Long: 16° 11′ 11'' E (16.1863)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1398

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Har bara fått tips, har inte provat själv.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ekenäs gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 46'' N (58.8961)
Long: 13° 13′ 57'' E (13.2325)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: Marre
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=173

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Ramp, Färskvatten, Parkering, Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

Ekenäs gästhamn är en välutrustad gästhamn med liten affär restaurang campingplats, mm. I
hamnen går turbåtar till och från Lurö och det finns trailerramp. Buss går 808 går till Säffle (för mer
info se www.kollplatsen.com)

http://www.duseudde.se/sv/ekenas.html

 

Läs mer om Ekenäs på http://myrablogg.rodarummet.net/#post28

 

Insegling

Från öster in nord Småkubbarna följ markerad farled. 

Fr syd över Vingsöflagan.

Förtöjning

Mot brygga och boj i aktern.
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Prisbild

200 kr /natt inkl el
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Ekenäs gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 3'' N (56.1676)
Long: 15° 17′ 6'' E (15.2851)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=529

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Sophantering, Landström, Färskvatten, Mastkran, Latrintömning, Kollektivtrafik, Bensin, Parkering

Beskrivning

Det här är fastlandet. Äntligen för en del. Man kan som beta¨lande gäst åka gratis ut till Karön där
det finns restaurang och pub samt ett varierat naturscenario.

Insegling

Om man kommer från ost så är det ingenting att tänka på. Kommer man från väst ska man hålla
koll på inprickningen, särskillt på ett sydmärke ganska nära Karön.

Förtöjning

Här är det bara boj mot brygga som gäller.

Prisbild

De håller ungefär standardprisnivå.
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Ekenäs hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 30′ 37'' N (56.5103)
Long: 16° 10′ 56'' E (16.1823)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1400

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Sugtömning, Grillplats, Latrintömning, Bastu,
Toaletter, Dusch

Beskrivning

Jag lgger i Ekenäs just nu (juli 2014).

Det finns fyra permanenta gsätplatser samt ett antal platser som hyrs ut när klubbens medlemmar
inte använder dem. Just nu är det många lediga platser markerade med gröna brickor på bryggan.

 http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/ekenas/

Insegling

Utprickad inseglingsränna.

Varning för en grynna nära bryggorna, men den syns väl både på sjökort och polotter.

Förtöjning

Bojar och kanske finns det y-bomsplatser för mindre båtar.

Prisbild

Sommaren 2014 kostar det 120:- kr/Tdygn.
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Övrigt

Ekenäs är en liten trevlig familjär hamn som även har husbilsuppställning.
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Ekenäsviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 30′ 33'' N (56.5090)
Long: 16° 10′ 49'' E (16.1803)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1399

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Har fått tips, inte provat själv.

Verkar lite trångt och grunt, men borde kunna funka om det inte finns några gästplatser lediga i
hamnen.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ekeviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 59′ 13'' N (57.9870)
Long: 19° 13′ 55'' E (19.2319)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: frsa0500
Senast ändrad av: Administratör
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=665

Faciliteter

Beskrivning

Bra ankringsplats för trötta seglare som ska vidare norr-/söder ut
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Ekholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 47'' N (59.4464)
Long: 18° 28′ 47'' E (18.4797)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=726

Faciliteter

Bastu, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Klubbholme för Vikingarnas Segel Sällskap med möjlighet för alla att mot betalning förtöja och bada
bastu.

http://www.vss.nu/ekholmen.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller

                        sida 513 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ekolns Segelklubb (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 60'' N (59.7833)
Long: 17° 37′ 23'' E (17.6231)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: ciaraud
Senast ändrad av: ciaraud
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=69

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Handikappanpassat, Latrintömning, Parkering, Restaurang/servering

Beskrivning

Gästhamnsplatser på Ekolns segelklubb. Lägg till på bryggan vid klubbhuset tills ni får veta vilken
plats som passar er båt. Hamnen är mycket skyddad. Stadsbussarna går direkt utanför de låsta
grindarna. Nyckel får lånas i klubbstugan. En restaurant finns bar 50 meter från hamnen.
Bastu, duschar och badbrygga finns. Sugtömmning.

Insegling

Enkel

Förtöjning

Pållare
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Ekskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 27'' N (59.4409)
Long: 18° 37′ 21'' E (18.6226)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=83

Faciliteter

Bastu

Beskrivnin

Ekskär är en gemensam klubbholme för båtklubbarna på Lidingö.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Bryggor finns på holmens västra och östra sidor.

Övrigt

Bastubad kräver nyckell.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Eldholmen (eller Ekholmen) (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 51'' N (59.4308)
Long: 17° 45′ 4'' E (17.7510)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Badcam70
Senast ändrad av: Togero
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=923

Faciliteter

Beskrivning
Eldholmen (eller Ekholmen) är Kallhälls båtklubbs klubbholme.

http://www.kabk.org/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Elounda Bay (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 35° 15′ 57'' N (35.2660)
Long: 25° 43′ 30'' E (25.7250)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: LadyAnnila
Senast ändrad av: LadyAnnila
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1191

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Apotek, Post, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig och väl skyddad ankring över sand. Max djup i hela bukten, dvs från Spinalonga och söderut
är 6 meter.

Insegling

Klippan med vindkraftverken norr om Spinalonga orsakar kraftiga fallvindar vid vindar från den
norra kvadranten. 

Förtöjning

Bra ankarbotten, hård sand. Dock att den blir stening längst söderut. Inga problem att ankra nära
Elounda hamnen, tänk bara på att alla truistbåtar till Spinalonga utgår här ifrån.

De omgivande bergen kan orsaka fallvindar vid nordliga vindar. Se mer info i piloten.

Prisbild

Ingen avgfit för att ankra. Livsmedlen något dyra då Elounda lever på turister. På vintern är allt
stängt.
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Enholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 2'' N (58.7839)
Long: 14° 53′ 5'' E (14.8848)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1586

Faciliteter

Sophantering, Grillplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Endast för motorbåt och kajak. Ca 70 cm djup. Ej övernattning vid västliga nv vind.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Enigheten (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 2′ 5'' N (60.0346)
Long: 20° 23′ 42'' E (20.3950)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Gästhem Enigheten
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1023

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Parkering, Café, Övernattning, Grillplats, Sophantering,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu

Beskrivning

Endast två platser!

Man kan bo iland på gästhemmet Enigheten.

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7988

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7988

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7988

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7988
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Enklinge (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 19′ 41'' N (60.3280)
Long: 20° 45′ 58'' E (20.7662)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: AndersG
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1025

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Färskvatten, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup
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Beskrivning

Finns karta i länken nedan. Hamnen har en stadig brygga samt (år 2012) tre bojar per sida.

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7987

I hamnen finns torrdass och brunn. Cyklar finns att låna. Avståndet tillEenklingebutiken är mindre
än en kilometer. Vägen till butiken leder även vidare till Hermas
(http://www.museum.ax/museum/hermas.pbs) som är värt ett besök. Om man i stället cyklar till
vänster då man kommer ut på den asfalterade vägen kommen man efter en bit fram till en skylt på
höger hand som visar en till en välskött badstrand, med torrdass, omklädningsrum och badflotte.

Insegling

Från farleden in seglar man i sydvästlig riktning mot bryggspetsen och passar sig för
uppgrundningarna på var sida samt stenen nordost om brggspetsen.

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7987

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7987

Observera!

Åland har egen lagstiftning och har vissa begränsningar i allemansrätten:

http://www.visitaland.com/se/gora/friluftsliv/allemansratten
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Enskär (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 12′ 42'' N (60.2118)
Long: 19° 19′ 4'' E (19.3177)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1160

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Före detta sjöbevakningsstation 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Erikstorpsviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 8'' N (59.1688)
Long: 18° 23′ 56'' E (18.3988)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=882

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Erstaviksbadet, Nacka (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 9'' N (59.2693)
Long: 18° 15′ 53'' E (18.2646)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=262

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Erstaviksbadet är ett kommunalt bad med fin sandstrand och
stora gräsytor. klippor. Det är klassat som EU-bad, vilket
innebär att säskilda krav ska uppfyllas. Bland annat tas prover
under badsäsong oftare än vid andra kommunala badplatser.
Vid bra väder håller en servering öppet.
Det går också att bada från klippor och andra
allmäntillgängliga platser vid Erstaviken. Toalett finns under
badsäsongen.
Hitta till badet: Saltsjöbanan till station Erstaviksbadet.
Därefter promenad ca 1,3 km.
Parkering: P-plats finns vid badplatsen.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här
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Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fagersta / Kronprinsen Gustaf Adolf (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 0′ 11'' N (60.0031)
Long: 15° 46′ 51'' E (15.7809)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1663

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Höjd 5m.
Nästa sluss (upp): Semla (nedre) / Hertig av Östergötland
Nästa sluss (ned): Uddnäs / Drottning Sofia Magdalena

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Fagerviks båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 29′ 56'' N (62.4990)
Long: 17° 24′ 31'' E (17.4085)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1310

Faciliteter

Mastkran, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fagerviks båtklubbs klubbhamn.

http://www.fagerviksbatklubb.se/

Insegling

Insegling från söder, se upp för grund öster om hamnen utanför golfbanan (Se sjökort). Väl inne i
hamnen så finns det ett grund i den västra delen av hamnen. Navigera efter enslinje.
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Fagerö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 36′ 35'' N (62.6097)
Long: 21° 12′ 18'' E (21.2049)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Photomat
Senast ändrad av: Photomat
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=105

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Mycket enkel gästhamn med tillgång till vatten, restaurang, badstrand. Ingen tillgång till WC/dusch.
Affär finns på ca 10 km avstånd.

Insegling

Utmärkt fritidsfarled från Gåshällan. Djup ca 1.5 meter. Sista delen av insegling är en väl utmärkt
muddrad ränna

Förtöjning

Långsides eller efter tycke och smak.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fagerön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 11'' N (59.5030)
Long: 16° 50′ 6'' E (16.8351)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: rorkulten
Senast ändrad av: SFors
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=926

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Brygga att lägga till vid, det finns dass och sophantering iland. På yttre delen av bryggan kan båtar
med 2 m djup lägga till men för båtar som går djupare tror jag det blir svårt. Det finns ett par
pollare, men det bästa är nog ankare i aktern.

Det går även bra att svajankra i viken.

Bra skydd för mot syd, väst och norr, men öppet mot ost.
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Fair Isle (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 59° 32′ 18'' N (59.5383)
Long: 1° 36′ 15'' W (-1.6043)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=16

Faciliteter

Färskvatten, Diesel, Segelbåtsdjup, Livsmedel

Beskrivning

Längsledes brygga i lugn vik vid alla vindar utom nordliga. Spännande grottor som nås med dinge.
Flygplats och butik. C:a 150 fastboende. Begränsad tillgång till diesel. Kan köpas av farmare som
kör i dunkar till hamnen.  Prata med butiken som hänvisar. 

Insegling

Enkel insegling från norr.
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Falsterbokanalen nord (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 24′ 48'' N (55.4133)
Long: 12° 55′ 52'' E (12.9312)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Jörgen
Senast ändrad av: Jörgen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=837

Faciliteter

Beskrivning

 

Insegling

 

Förtöjning

Mest långsides

Prisbild

Dyrt

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Falsterbokanalen syd (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 23′ 43'' N (55.3953)
Long: 12° 56′ 52'' E (12.9478)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Jörgen
Senast ändrad av: Jörgen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=838

Faciliteter

Beskrivning

 

Insegling

 

Förtöjning

Bra ankring

Prisbild

Gratis

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Falu Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 35′ 44'' N (60.5955)
Long: 15° 39′ 16'' E (15.6543)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Draco
Senast ändrad av: Draco
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1114

Faciliteter

Färskvatten, Latrintömning, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fanö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 26′ 38'' N (55.4440)
Long: 8° 24′ 31'' E (8.4087)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Dufour39cc
Senast ändrad av: Dufour39cc
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1061

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Trevlig hamn med gång avstånd till Restauranger.livsmedel mm

Insegling

Prickad led med enslinje in i gästhamn.

OBS.Hamnen är starkt påverkad av tidvatten.

Förtöjning

Långsides.

Djup ca 1,80-2 meter vid Högvatten.

Prisbild

Båt 10-12 meter 110:dkr inkl.el  Dusch 10:-

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Farsund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 5′ 31'' N (58.0919)
Long: 6° 48′ 26'' E (6.8072)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: seglare
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=18

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Systembolag, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Farsunds vackert belägna gästhamn i Norges södra skärgård. (Gratis så länge man är ombord.) Sen
ett par år tillbaka är det inte längre gratis. Varje morgon kommer en dam från turistkontoret med
frallor och Farsundstidningen. Måste upplevas.

Insegling

 

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fejan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 37'' N (59.7435)
Long: 19° 10′ 5'' E (19.1680)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Klara 
Senast ändrad av: Test
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1762

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Övernattning, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Inseglingling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fejan - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 16'' N (59.7379)
Long: 19° 9′ 51'' E (19.1641)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1419

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Fejan och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Fejan
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Femörefortet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 11'' N (58.6530)
Long: 17° 6′ 37'' E (17.1102)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=951

Faciliteter

Beskrivning

Det till år 2003 topphemliga kustartilleribatteriet på Femöre i Oxelösund är nu ett museum över epoken det kalla kriget.

Föreningen Femörefortet ansvarar för verksamheten vid Femörefortet och hyr även ut den närbelägna Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud.
70 000 personer från när och fjärran har besökt Femörefortet sedan öppnandet 2003.

www.femorefortet.se

 

Guidade visningar för allmänheten 2012

Från och med 19 maj har vi öppet lördagar-söndagar till och med 17 juni.

Guidningarna startar kl 11:00, 12:00, 13:30 och 14:30.
Från och med 27 juni har vi öppet dagligen till och med 19 augusti.

Guidningarna startar kl 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 och 15:00.
Från och med 25 augusti har vi öppet lördagar-söndagar till och med 7 oktober.

Guidningarna startar kl 11:00, 12:00, 13:30 och 14:30.
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Entrépriser: Vuxen 80 kr, ungdom 8-15 år 30 kr, barn under 8 år gratis i vuxens sällskap. OBS: Endast kontant betalning, ej kort.

Biljetter köps i fortets reception. Kiosk- och souvenirförsäljning finns vid fortet, se nedan. Direkttelefon till Femörefortet när fortet är öppet
0155-308 44.

Efter en kort presentation startar guidningen uppe på berget med visning av radarn plus en av kanonerna. Därefter tar guiderna ner gruppen i
de underjordiska gångarna. Först besöks logementen som rymde hela bemanningen på ca 70 man, sedan visas stridsledningscentralen med
eldledning och periskop samt därefter de undre delarna av en av anläggningens tre kanoner. Avslutning sker vid fortets ingång och
reception/museibutik. Guidningen tar sammanlagt ca en timme, varav 45 minuter är i berget och 15 minuter på utsidan.

Femörefortet har en mindre egen brygga som kan nyttjas av besökare. Alternativt kan man ligga i Oxelösunds gästhamn som ligger precis i
närheten.
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Fifång (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 50′ 27'' N (58.8409)
Long: 17° 42′ 58'' E (17.7161)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Johan w
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=202

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Detta är egentligen en naturhamn med bryggor tillgängliga för allmänheten. Eller kanske en
klubbholme?

Bryggorna underhålls av Södertälje Båtsällskap mot att de får disponera den delen av ön som
klubbholme men det är fritt fram för andra båtar att lägga till.

Läs mer om Fifång på klubbens hemsida https://www.sodertaljebs.se/index.php/klubbholmar/fifang

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Ankare mot brygga.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fifång Fladen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 51′ 6'' N (58.8516)
Long: 17° 42′ 46'' E (17.7127)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=450

Faciliteter

Beskrivning

Den norra viken på Fifång erbjuder en bra naturhamn för alla vindar förutom nordost.

Ofta mycket båtar i viken och ibland får man ligga på svaj, även som motorbåt, pga för lite plats vid
de möjliga berghällarna.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fingals Hamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 55′ 26'' N (57.9239)
Long: 14° 18′ 40'' E (14.3111)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: dan
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=501

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Domsands Båtsälskaps uthamn. Vacker natur och fina strövområden.
Se upp med extremt mycket fästingar, plockade av 17st från hunden efter halvtimmes vandring,

 Insegling
Problemfri insegling.

Förtöjning

Boj.
Det finns möjlighet till långsides tilläggning på yttre södra piren för enstaka båtar.
Finns en liten badstege längst in vid södra kanten, en god idé att inte parkera båten precis för den.
Norra sidan är endast fasta platser.

 

Prisbild

Ingen kostnad.

 

Övrigt
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Har man tur och hittar rätt person på plats kan man få bada i den vedeldade bastun.
Ok att lämna båten max 6h enligt skylt. Toaletter av typ utedass.
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Finnhamn - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 40'' N (59.4779)
Long: 18° 49′ 11'' E (18.8197)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1420

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Finnhamn och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Finnhamn
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Finnhamn Stora Jolpan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 44'' N (59.4790)
Long: 18° 48′ 46'' E (18.8127)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=489

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Finnhamn Stora Jolpan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 51'' N (59.4808)
Long: 18° 49′ 29'' E (18.8247)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=491

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Finnhamn Stora Jolpan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 50'' N (59.4806)
Long: 18° 49′ 27'' E (18.8243)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=492

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Finnhamns Värdshus (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 57'' N (59.4825)
Long: 18° 49′ 31'' E (18.8251)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=490

Faciliteter

Toaletter, Livsmedel, Restaurang/servering, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fiskebäck (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 38′ 47'' N (57.6464)
Long: 11° 51′ 14'' E (11.8540)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: paliswe
Senast ändrad av: paliswe
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=51

Faciliteter

Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Grefab-hamn med ca 950-platser, ej lämplig som gästhamn. Tillgång till båtverkstad och kran
(normal arbetstid)

Insegling

Från väster, använd enslinje för färjetrafik, leden väl utmärkt

Förtöjning

Tillfällig plats vi mastkran  eller vid flytbryggorna när man har något akut problem med båten

Annan rubrik

Båttillbehörsaffär med det mesta man kan behöva. Pizzeria. Buss till Frölunda Torg som har allt.
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Fiskeviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 5′ 13'' N (58.0870)
Long: 11° 27′ 57'' E (11.4659)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: Magnus B
Senast ändrad av: Magnus B
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=603

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fjaugen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 45′ 37'' N (57.7603)
Long: 18° 58′ 37'' E (18.9770)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: olalin
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=468

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Vacker ö med skiftande natur och fauna.
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Insegling

Runda öns norra udde från ost, håll Ca 30-50 ut från land, gå rätt in mot kajen.
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Förtöjning

Långsides mot gammal förfallen kaj.

Prisbild

0 kronor
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Fjordholmen norra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 34′ 0'' N (57.5668)
Long: 11° 50′ 8'' E (11.8355)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: paliswe
Senast ändrad av: paliswe
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=52

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Skyddad för västliga vindar och svall, öppet åt NO. Lämplig för motorbåtar och mindre segelbåtar

Insegling

Från NO, 

Förtöjning

Dubbar

Annan rubrik

Väl frekventerad sommartid
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Fjäderholmarna (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 42'' N (59.3284)
Long: 18° 10′ 31'' E (18.1752)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1497

Faciliteter

Restaurang/servering, Café, Pub/Rättigheter, Övernattning, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Internet, Färskvatten, Telefon, Bensin, Badplats, Diesel,
Kiosk

Se http://www.fjaderholmarna.se/ och http://marinwiki.se/port.php?port=1496
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Fjäderholmarna (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 45'' N (59.3290)
Long: 18° 10′ 27'' E (18.1740)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1496

Faciliteter

Restaurang/servering, Café, Pub/Rättigheter, Övernattning, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Internet, Färskvatten, Telefon, Bensin, Badplats, Diesel,
Kiosk

Beskrivning

Gästhamn nära centrala Stockholm. Lite lugnare än Wasahamnen men ganska mycket svall från
trafik.

Insegling

Inga problem.

Förtöjning

Brygga med bojar. Bojarna ligger ganska nära bryggan så vår båt (36 fot) fick bojen bara någon
meter akter om båten. Längre båtar kan få problem.

Prisbild

300 kr/dygn och 100 kr/dag (2014) vi kom på natten efter att ha varit på Grön Lund och stannade
natten efter. Trots att vi inte haft koder till toaletter och så första natten fick vi betala 600kr.

Sevärdheter

På Fjärderholmarna finns en del att göra och mat att äta. Se http://www.fjaderholmarna.se/
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Fjärdlång - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 29'' N (59.0414)
Long: 18° 31′ 19'' E (18.5218)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1421

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Fjärdlång och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Fjärdlång
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Flaggskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 3′ 54'' N (56.0649)
Long: 15° 43′ 56'' E (15.7323)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: Mickejo
Senast ändrad av: Mickejo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=839

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Finns plats för iaf 6-7 båtar i bredd här. Har själv djup 1.53 och har legat på varierande
ställen. Kanon vid ostlig vind inte så bra vid sydväst.

Insegling

Okomplicerad insegling, håll rak öst

Förtöjning

Ankare, dyig botten Bruce funkar fint. Finns lite ringar och "pålar" annars kilar.
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Flaten, Norrtälje Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
Betyg: 5.0000 (3 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 39'' N (59.7774)
Long: 18° 59′ 38'' E (18.9939)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Administratör
Version 44

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=5

Faciliteter

Grillplats, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Flaten är en ö med gamla anor längst ut i Norrtäljeviken. Ön är Norrtälje Segelsällskaps klubbholme
och nyttjas flitigt av klubbens medlemmar, men även andra är välkomna mot en liten avgift.

På ön finns många bryggor av hög kvalitet. Ett klubbhus och en väldigt trevlig bastu. På den stora
bryggan, bergbryggan (där markören i Marinwiki sitter), finns dessutom flera grillar och bort att
sitta vid. Runt hela ön finns stigar som är belysta kvällstid. Här finns också dass. Bastun och
klubblokalen är låsta och för att komma in måste någon med medlemsnyckel låsa upp. Men det
finns oftast sådana på plats som både kan låsa upp och visa runt. 

På bryggorna finns el, men säkringarna är svaga så eluttagen är reserverade för medlemmar. På ön
finns även dass. Färskvatten finns i form av avsaltat sjövatten.

Hitta på ön
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Bergsbryggan är den trevligaste platsen. Men här kan man inte räkna med att ligga ensam.
Sällskapet är dock trevligt även om det ibland kan vara lite högljutt under vissa tider. På bryggar
finns gott om matplatser och fasta grillar som man kan använda. Vill man ha det lite lugnare så är
det bättre att ligga på Västra bryggan. På södra sidan av bryggan finns en sten som brukar vara
utmärkt. Pontonbryggan brukar också vara lugn. Här kan stora båtar förtöja och ibland ligger även
mindre båtar långsides på den om det inte är trångt.

Innanför västra bryggan på ön finns dass.

Runt ön och kors och tvärs finns väldigt trevliga stigar som dessutom är upplysta kvällstid.
Promenera gärna runt ön. Vid klubbhuset finns några gungor till barnen om de ledsnar på att bada.
Här brukar man kunna hitta kompisar. Bakom klubbhuset (mot öster) finns en stor uteplats som
man kan använda till att äta på eller bara sitta och snacka. Finns någon medlem i klubben på plats
kan man också använda klubbstugan som bland annat har ett kök.

På stugan finns också några stugor och ett lusthus. Dessa kan hyras av klubbens medlemmar och
används vid seglarläger och annan aktivitet.

Nedanför (sydost) klubbhuset finns skärgårdens bästa bastu[1]. Denna är låst men klubbens
medlemmar har nycklar. På sommaren är den öppen och tänd så gott som varje kväll. Ett mycket
trevligt sätt att träffa andra och prata om dagens segling. Bastun är vedeldad och vägg i vägg finns
ett omklädningsrum.  I bastun har man utsikt över södra Lidöfjärden. Det finns ingen bokningslista
till bastun utan alla är välkomna.

Insegling

Inga problem från något håll. På Västra bryggans södra sida finns ett grund. Det brukar vara
utmärkt. Bergsbryggan är den populäraste bryggan. Observera att det är grunt på vissa ställen
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söder om västra bryggan.

Förtöjning

Ön har gott om förtöjningsplatser där man kan ligga med ankare eller boj. Bryggor finns på
nordvästra och västra sidan av ön och man ligger tryggt oavsett väder.

Bilder

Här följer några bilder från Flaten:

Ett glatt gäng njuter grillat vid bergbryggan.

Ytterligare information

Se utförlig beskrivning på hemsidan.

[1] Enligt många bastubadare på plats.
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Flisfjärden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 40'' N (58.2611)
Long: 17° 1′ 26'' E (17.0239)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=412

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Florö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 36′ 4'' N (61.6012)
Long: 5° 1′ 52'' E (5.0312)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=161

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering
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Beskrivning

Gästhamn med god service, restauranger och affärer.

Förtöjning

Flytbryggor.
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Flundervarpet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 0′ 55'' N (59.0154)
Long: 18° 11′ 48'' E (18.1968)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=884

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Flygplatsviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 12° 30′ 32'' N (12.5088)
Long: 70° 1′ 58'' W (-70.0327)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: futurewinds.se
Senast ändrad av: futurewinds.se
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1461

Faciliteter

Kollektivtrafik, Internet, Badplats, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter,
Segelbåtsdjup

Beskrivning

Bra ankarplats när Oranjestad på Aruba. Är relativt långt in till land men väldigt fin hållbotten som
suger fast ankaret bra. Legat här i över 30 knop vind utan problem.

Insegling

Gå inte för långt in blir grunt snabbt. Ankra på ca 2 m djup

Förtöjning

Ankring, bra hållbotten

Prisbild

Gratis att ankra. Annars är Aruba relativt dyrt
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Flässjan (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 12'' N (59.4700)
Long: 16° 28′ 5'' E (16.4681)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Mange 
Senast ändrad av: Mange
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1697

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fogdö fisk (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 55'' N (60.1486)
Long: 18° 46′ 5'' E (18.7680)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=637

Faciliteter

Beskrivning

Förtöj långsides kassen, titta på fiskodlingen och köp färsk fisk i butiken.

http://www.regionalmat.se/matkarta/producenter/stockholms-laen/fiskskaldjur/fogdo-lax-ab.html

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Folegandros (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 36′ 52'' N (36.6145)
Long: 24° 56′ 59'' E (24.9498)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1086

Faciliteter

Beskrivning

En liten hamn med några affärer och restauranger och en badstrand.  Det går viss trafik med större
båtar till den stora piren som kan störa på nätterna.

Insegling

Inget särskilt.

Förtöjning

Med ankare mot hamnpiren eller svajankring.

Prisbild

Det kostade ingenting 2009.

Övrigt

Ta gärna bussen upp till huvudbyn som är fantastisk. Ät en god glass, ta en drink och njut av
utsikten och den pittoreska byn...
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Folly (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 50° 43′ 60'' N (50.7333)
Long: 1° 16′ 58'' W (-1.2829)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=520

Faciliteter

Långsides förtöjning vid flytpontoner. Taxibåt går över till puben Follys Inn.
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Fornäs udde OBK klubbholme (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 31′ 4'' N (60.5177)
Long: 15° 39′ 21'' E (15.6557)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Elinnea 
Senast ändrad av: Elinnea
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1674

Faciliteter

Grillplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Framnäs brygga (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 29′ 12'' N (62.4867)
Long: 17° 20′ 3'' E (17.3341)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1315

Faciliteter

Livsmedel, Kollektivtrafik, Systembolag, Bensin, Diesel, Restaurang/servering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Enkel brygga på gångavstånd från Timrå Centrum. 

Insegling

Se sjökort. 

Förtöjning

Brygga, långsides,
Se upp för större stenar i vattenbrynet (och en bit under ytan) vid sidan om bryggan.
Kan vid sydostlig vind vara svårt att ligga här då det krävs mycket av förtöjning/fenders.
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Framnäs småbåtshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 30′ 51'' N (58.5141)
Long: 13° 9′ 20'' E (13.1555)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: thetrucker
Senast ändrad av: thetrucker
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=429

Faciliteter

Landström, Kran, Mastkran, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer:0510/62250
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fridhem (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 55'' N (59.3654)
Long: 17° 2′ 29'' E (17.0413)
Sjökort: 111, 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1135

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Badplats, sköts av samfällighetsföreningen Fridhem.
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Friiberghs Herrgård (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 41′ 54'' N (59.6984)
Long: 17° 30′ 8'' E (17.5022)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=201

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Frioul, Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 16′ 15'' N (43.2710)
Long: 5° 18′ 7'' E (5.3020)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1345

Faciliteter

Beskrivning

Skyddad ankring med fin utsikt över glittrande Marseille.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fröjel Resort (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 18′ 56'' N (57.3155)
Long: 18° 10′ 22'' E (18.1727)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1252

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Fröjel Resort är en nybyggd semester- och wellnessanläggning på västra Gotland. I resortens
restaurang kan du njuta av en omfattande frukost, en varierad lunch- och middagsmeny och ett
brett utbud av drycker.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/frojel-resort-0
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Frösakull (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 53'' N (56.6647)
Long: 12° 43′ 41'' E (12.7281)
Sjökort: 923, 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=688

Faciliteter

Badplats

Frösakull

Tylösand övergår så småningom till Frösakull som har Blå Flagg, och sedan Ringenäs. Här är det
gott om plats och i Ringenäs kommer man nära stranden med bil.
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Furusund - Gästhamnen (Gästhamn)
Betyg: 2.6667 (3 röster)
 
Position
Lat: 59° 39′ 40'' N (59.6612)
Long: 18° 55′ 5'' E (18.9181)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=42

Faciliteter

Restaurang/servering, Kiosk, Pub/Rättigheter, Café, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Landström, Sophantering, Kollektivtrafik, Färskvatten, Internet, Bensin, Parkering, Diesel,
Sugtömning

Beskrivning

Gästhamn i Furusund.

Väl organiserat. Bra och trevlig personal. Bryggor och bojar i bra skick.

Fräscha duschar och elektrisk bastu. Tyvärr saknar bastun utsikt. Nära till Värdshus och enklare
handel.

Pris

För vår båt på 36 fot kostade det 470 kronor inklusive el.

Förtöjning

Bojar. Mooringlinor på vissa platser. Hamnen utsätts för lite svall från trafiken i Furusundsleden
utanför. Men det är mäktigt att se de stora färjorna passera så nära.
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Furusunds värdshus (Servering)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 39′ 32'' N (59.6590)
Long: 18° 54′ 58'' E (18.9162)
Sjökort: 619, 612,611

 
Information
Upplagd av: thundergod
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=540

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Värdshus med bra läge men något varierande kvalitet. Nära gästhamnen i Furusund.

Se hemsida.
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Furuviks Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 2.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 60° 39′ 11'' N (60.6530)
Long: 17° 20′ 43'' E (17.3454)
Sjökort: 534

 
Information
Upplagd av: Peter Jansson 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1557

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Parkering, Kiosk, Grillplats, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Furuviks Gästhamn ligger vackert beläget i viken Sandvik, precis invid Furuvik Havscamping.
Endast ett stenkast från Furuviksparken och restaurang Furuvik Brygga.

Furuvik Gästhamn har plats för cirka 50 småbåtar. Utanför ligger en 75 meter lång vågbrytare.

Invid Gästhamnen finns en underbart vacker strandpromenad, grillplatser och en minigolfbana. Vid
Furuviks Havscamping som ligger precis intill, finns det två servicehus samt en mindre butik.

Prisbild
Utan El Med El

Dag 40 kr 50 kr
Dygn 120 kr 150 kr
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Furuviksparken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 39′ 16'' N (60.6544)
Long: 17° 20′ 23'' E (17.3397)
Sjökort: 534

 
Information
Upplagd av: Peter Jansson 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1558

Faciliteter

Parkering, Badplats, Kiosk, Café, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Dusch, Kollektivtrafik

Beskrivning

Furuviksparken. Se: http://www.furuvik.se/
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Furuögrund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 54′ 41'' N (64.9113)
Long: 21° 14′ 11'' E (21.2363)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=121

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Furuögrunds havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 55′ 1'' N (64.9171)
Long: 21° 13′ 53'' E (21.2313)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=187

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fyrudden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 11′ 31'' N (58.1921)
Long: 16° 51′ 8'' E (16.8523)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Monix
Senast ändrad av: ChristerN
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=463

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning, Ramp, Bensin, Parkering

Beskrivning

Gästhamn nära farleden.

http://www.fyrudden.se/

Insegling

Inga hinder

Förtöjning

Bommar för mindre båtar, annars långsides.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fågelskär naturhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 45′ 2'' N (58.7507)
Long: 17° 31′ 2'' E (17.5171)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=407

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fångö Jutviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 12′ 2'' N (58.2005)
Long: 16° 55′ 50'' E (16.9306)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=481

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fårösund fiskehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 58'' N (57.8662)
Long: 19° 3′ 36'' E (19.0600)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1213

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fiskehamn, hamnfogden kan anvisa plats. Se vidare http://www.guteinfo.com/?id=7

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Fårösunds Båtklubb och gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 48'' N (57.8635)
Long: 19° 3′ 42'' E (19.0618)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: fatuus
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1212

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Systembolag, Sophantering, Ramp,
Färskvatten, Parkering, Restaurang/servering, Bastu

Beskrivning

Se http://www.guteinfo.com/?id=9

Insegling

Innanför pir. Bra med prickar och fyrar i Fårösund. 

Förtöjning

Brygga långsides eller tamp från bryggan till sten.
Djupt 4-2
Stora båtar förhöjer bäst ytterst. 

Prisbild

Ca 200kr natt

Övrigt

Nuvarande ägare försöker sälja.
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Färjestaden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 2'' N (56.6505)
Long: 16° 27′ 42'' E (16.4617)
Sjökort: 712, 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1389

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Mastkran, Systembolag, Färskvatten,
Ramp, Bensin, Vårdcentral/Läkare, Diesel, Badplats, Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/oland/farjestaden/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Färmansbo (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 48′ 46'' N (59.8127)
Long: 16° 9′ 7'' E (16.1520)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1658

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 4m.
Nästa sluss (upp): Seglingsberg / Hertig Karl av Södermanland
Nästa sluss (ned): Ramnäs / Konung Gustav Adolf

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Föglö Kyrka (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 0′ 53'' N (60.0147)
Long: 20° 25′ 40'' E (20.4278)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: larsg
Senast ändrad av: larsg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=432

Faciliteter

Beskrivning
Många av de åländska kyrkorna ligger nära vattnet.

Att färdas med båt var förr många gånger den enda möjligheten att ta sig till söndagens predikan.
Föglö kyrka är en av de kyrkor som ligger bäst till för ett besök med båt i dag.

En kort promenad längs den lilla grusvägen upp från bryggan och där, stämningsfullt på en liten
bergshöjd, lummigt bland lövträden står en av Ålands äldsta medeltidskyrkor.

Kyrkans äldsta delar har daterats till 1300-talet och den är tillägnad Maria Magdalena.

 

Förtöjning

Lägg till vid kyrkans egen brygga, eller Vargskärsbron, som den också kallas. Det var vid denna
brygga som de församlingsbor som kom seglande och roende från de norra delarna av socknen,
Vargskären, lade till.

Farleden genom Kyrksundet har sina anor från den medeltida
Valdemarsleden, men har genom landhöjningen grundats upp och håller i
dag ett minsta djup av 1,5 m och seglingshöjden är tyvärr begränsad till
5,3 m under landsvägsbron strax väster om kyrkan.
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Fölsö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 47'' N (56.1464)
Long: 14° 58′ 8'' E (14.9688)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: matsm
Senast ändrad av: Krajan
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=506

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Allmän brygga. Detta är en av de större allmänna bryggorna i Matviks skärgård. Här finns flera fina
grillplatser och en liten ytan man skulle kunna kalla naturäng i ett öppet skogsparti. Tordass.

Insegling

Till denna brygga behövs inga instruktioner. Segelbåtarna bör nog hålla sig en liten bit ut på
bryggan.

Förtöjning

Förtöjning längs med bryggan brukar oftast förekomma bland iallafall motorbåtar.

Prisbild

Här finns inga avgifter.
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Fölsö lilla brygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 54'' N (56.1482)
Long: 14° 57′ 49'' E (14.9636)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=516

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Den här bryggan är tillägnad de små båtarna med djupgående på upp till 65 cm. Här finns grillplats,
soptunnor och torrdass. Ett treligt litet tillhåll för den lilla båten att känna sig stor i.

Insegling

Det kan vara lite knepigt att ta sig in här för det ligger en sten rakt ut från bryggan sett. Den har
varit utmärkt av någon vänlig själ tdigare. Sätt någon i fören som utkik och ta det bara lugnt in.

Förtöjning

Vanligtvis längs med bryggan.

Prisbild

Karlshamns kommun tar hand om denna ön. Inga avgifter.
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Förskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 10'' N (59.2528)
Long: 17° 19′ 12'' E (17.3200)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=732

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gamborg Fjord (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 28′ 9'' N (55.4693)
Long: 9° 43′ 55'' E (9.7320)
Sjökort: 151

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1710

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ankerplads med læ for vind fra Vest og Sydvest. Tæt på Middelfart Marina. 

Insegling

Søkort 151

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
ankare, boj,
Djupt, sand
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Gamla Karleby (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 50′ 13'' N (63.8368)
Long: 23° 2′ 28'' E (23.0410)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=194

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gamla Lotsstationen, Dalarö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 49'' N (59.1303)
Long: 18° 24′ 25'' E (18.4069)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=258

Faciliteter

Övernattning
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Beskrivning
http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Sodermanland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Dalaro/

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Gamla Tyresö centrums båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 14′ 51'' N (59.2476)
Long: 18° 17′ 58'' E (18.2993)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: johan.holmgren@itera.se
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=743

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gamle hamn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 56′ 35'' N (57.9430)
Long: 19° 5′ 23'' E (19.0897)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1233

Faciliteter

Beskrivning

I naturreservatet Gamla hamn finns Fårös mest berömda rauk, "Kaffepannan" eller "Hunden". Här
finns även en medeltida hamn och resterna av S:t Olofs kyrka.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/gamla-hamn
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Gardesanna badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 23′ 36'' N (58.3933)
Long: 12° 29′ 32'' E (12.4921)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=946

Faciliteter

Badplats

Gardesanna badplats med brygga och kiosk långgrunt
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Garpahamnen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 6′ 7'' N (56.1021)
Long: 15° 28′ 31'' E (15.4752)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=458

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Toaletter, Dusch

Beskrivning

Garpahamnen är lite sparttansk för att vara gästhamn. Hamnen utgörs dels av varvet som ligger
här och dess båtar samt våra vänner SSRS som har en station här. En promenad på ca 1-2km tar
oss till Hasslö centrum med restauran och affär.

Insegling

En tämligen lätt insegling. Följ bara sjökort eller utprickning.

Förtöjning

Förtöjning längs kajkant strax norr om varvet i hamnens västra sida.

Prisbild

Aktuella priser är okända. Man får betala extra för dusch med femkronor.
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Gedser (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 34′ 49'' N (54.5803)
Long: 11° 55′ 15'' E (11.9209)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: olalin
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=305

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning
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http://www.marina-guide.net/index.php?id=16&hafen=78

Insegling

Muddrade rännor. Bör anlöpas dagtid. Se upp för färjorna.

Förtöjning stolpar.
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Getfoten (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 48'' N (59.3799)
Long: 18° 21′ 27'' E (18.3574)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: freerole
Senast ändrad av: 
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1307

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Badplats, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu,
Toaletter

Beskrivning

Trevlig ö med gästhamn, bastu, dansbana och restaurang. Finns även stuga och rum att hyra.
Getfoten är SSB´s klubbholme men är öppen för alla.

Telefonnummer: 08-628 20 00
www.getfotensjokrog.se
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Förtöjning

Brygga, ankare. Djupt för alla typer av båtar.

Prisbild
För medlem (som har årets Getfoten-märke på båten)

Hamnavgift/dygn: Gratis
Elavgift/dygn: 40 kr. Alternativ 600kr säsongsavgift för el.
Bastu/timme: 100 kr (medlem)
Duschavgift: (3 minuter) 40 kr
Hyra hela annexet: 400 kr/dygn

För övriga, dvs icke medlem

Hamnavgift/dygn: 200 kr.
Dagavgift: 100 kr
Elavgift/dygn: 80 kr
Bastu/timme: 250 kr (för sällskap upp tiil 4 personer)
Bastu/timme: 500 kr (för sällskap med fler än 4 personer)
Duschavgift: (3 minuter) 40 kr
Hyra hela annexet: 800 kr/dygn

Getfotens Bastu

Öppna mellan 1 maj – 31 okt.

Boka bastu mellan Kl. 8:00 – 24:00. Plats upp till 10 personer.
Uppvärmning av bastun tar 1 timme (säg till i god tid)
Häll endast sötvatten på aggregaten.
Städa innan du lämnar. 

Ring vår bokningstelefon för att boka bastun och få information om tillgängliga bokningstider.
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Getryggen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 34′ 20'' N (58.5721)
Long: 11° 13′ 6'' E (11.2182)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Joromel
Senast ändrad av: Joromel
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=535

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

God natthamn:-) 

En liten, men trevlig sandstrand

Beskriven i SXK hamnguide

Insegling

Norr eller söder ifrån. Akta grundflaket öster om

Förtöjning

Fören mot klippan med akterdragg. 

Djupt

Prisbild

 

Annan rubik
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Getskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 60'' N (59.4499)
Long: 17° 21′ 36'' E (17.3599)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=730

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gieslau (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 10′ 58'' N (54.1827)
Long: 9° 26′ 25'' E (9.4404)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av: Jörgen
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=784

Faciliteter

Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gratis bryggor, lugn sidokanal

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

 

Förtöjning

Långsides

Prisbild

Gratis

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gillholms marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 49′ 4'' N (57.8178)
Long: 11° 52′ 32'' E (11.8754)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: froze
Senast ändrad av: froze
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1467

Faciliteter

Telefon, Diesel, Varv/Mekaniker, Kran, Parkering

Beskrivning

Gillbergsmarina:  Båtförsäljning, reparation, båttillbehör, Dieselförsäljning

http://www.gillholmsmarina.se/

Insegling

Kan tidvis vara ganska strömt!

Förtöjning

 

Prisbild

 

Annan rubrik
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Gillöga (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 40'' N (59.4278)
Long: 19° 20′ 47'' E (19.3463)
Sjökort: 615, 619, 613

 
Information
Upplagd av: SFors 
Senast ändrad av: SFors
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1744

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin plats att lägga till vid, men det ska vara bra väder.

Insegling

Enkel insegling till klipporna. 

Förtöjning

Förtöjning med ankare mot klippor med bergskilar.

Det är bra djup, vi hade inga problem med 2 meters djupgående.
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Gisslingö (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 60'' N (59.7666)
Long: 19° 10′ 22'' E (19.1727)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Administratör
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=4

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning

Mysig vik med sandbotten och fina klippor. Det är grunt så segelbåtar får hålla sig längre ut i viken.
Motorbåtar kommer in riktigt långt om man tar det försiktigt.

Man ligger bäst på norra sidan, men på södra sidan finns en sopmaja en liten bit upp i skogen.

Insegling

Väldigt enkel. Det finns ensmärken som märker ut mitten. Väl inne i viken kan en motorbåt ta sig
långt in. Vi har åkt gummibåt och knallat runt på botten och det är grunt men inte mycket stenar.
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Gistaholmarna (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 29′ 19'' N (62.4885)
Long: 17° 24′ 34'' E (17.4094)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1309

Faciliteter

Badplats, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Gistholmarna mitt i klingerfjärden är en trevlig plats att lägga till vid för lite bad. En sandstrand
sträcker sig runt den större av öarna.

Insegling

Ett grund på stora Gistaholmens östra och sydöstra sida gör det olämpligt för något annat än små
öppna bådar att lägga till här. På västra sidan finns en brygga lämplig att förtöja vid med djupare
vatten runt.

Se sjökort för detaljer.

Förtöjning

Brygga, ankare.

Övrigt

Toalett i form av utedass finns på stora öns norra sida.
Flertalet eldstäder hittas runt hela ön.
Fagerviks båtklubb med gästhamn finns rakt norr om Gistaholmarna. Även Wifstavarvs båtklubb
ligger inom ett stenkast. 
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Glommen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 55′ 48'' N (56.9300)
Long: 12° 21′ 4'' E (12.3512)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=999

Faciliteter

Beskrivning

Strategisk hamn vid segling längs kusten. Smågåtshamnen/Gästhamnen ligger i norra delen av
Fiskehamnen.

Martorn eller Kostertistel som den också kallas växer vid fyren Morups Tånge sydost om Glommen
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Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gloskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 19′ 6'' N (60.3183)
Long: 20° 47′ 57'' E (20.7991)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=297

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Insegling från farleden i NO rakt in mot Gloskär. Det finns en grynna ca 500 m från land mitt på ön.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Förtöjning på öns nordöstra sida enl. beskrivningen.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gluppö södra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 34′ 49'' N (58.5803)
Long: 11° 12′ 47'' E (11.2130)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Dankar73
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=948

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup
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Insegling antingen från norr eller genom sundet i sydost in till Gluppöbassängen.

Vid insegling från Sydost, var uppmärksam på grundet på babords sida när ni kommit in i
bassängen (här markerat som rött kryss), det brukar vara utmärkt med en pinne eller boj men förra
året saknades utmärkning vid vårt första besök.
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Tilläggning med bergkilar, finns fasta nabbar på vissa ställen. Ankare i akten, lerbotten med
sjögräs.

(Fotot taget från västra berget vid röd punkt, vyn inom de gröna linjerna)

 

Fotograf: Daniel Karlsson
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GMSS (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 6′ 6'' N (60.1018)
Long: 18° 48′ 15'' E (18.8041)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=638

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Grisslehamns motor och segelsällskap.

Gästhamn

café

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gnisvärd (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 30′ 9'' N (57.5024)
Long: 18° 6′ 37'' E (18.1102)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1219

Faciliteter

Beskrivning

Liten och grund fiskehamn på västra Gotland. 2 gästplatser med 1,5 meters djup. Fiskeläget ligger
norr om den långa buktande sandiga toftastranden.

Se vidare Guteinfo http://www.guteinfo.com/?id=24

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gorran (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 27'' N (59.7241)
Long: 17° 32′ 49'' E (17.5469)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=199

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gorsingeholm (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 22'' N (59.3561)
Long: 17° 3′ 5'' E (17.0514)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=559

Faciliteter

Ramp, Ramp, Parkering

Beskrivning

Kommunal/offentlig trailerramp. Avgiftsfri.

Betongramp.
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Gotska Sandön (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 21′ 55'' N (58.3652)
Long: 19° 14′ 50'' E (19.2471)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=417

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter

Beskrivning
http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=113&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dgotska%2bsandön
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Goudkade Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 0′ 40'' N (52.0110)
Long: 4° 41′ 34'' E (4.6929)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=27

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Lite grund hamn. 1,7m verkar OK. Begränsat med platser. Promenad 2-3 km till trevligt centrum
med gammal stadskärna, restauranger, gamla kyrkor.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Sidledes brygga eller pålar. Parkering på gatan. Ställde en bil över natten OK.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Granhamn (Naturhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 59'' N (59.7330)
Long: 19° 7′ 36'' E (19.1267)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1458

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Badplats

Beskrivning

Trevlig väl skyddad vik. Grunt gående båtar ligger bäst längst in, medan de som går lite djupare får
hålla sig lite längre ut men även där är det fint. Man ligger på den södra sidan och är skyddad från
alla vindar från sydkanten och ost (i alla fall längst in).

På andra sidan ön finns en fin sandstrand även om det finns en liten strand i denna vik också.

Längst in i viken finns informationsskyltar och även en sopmaja och dass.
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Bilden ovan: Bilden är tagen från berget på nordöstra granhamn in mot viken. Segelbåten vid
berget längst in sticker 1,80 och det var inga problem att komma in men det är grunt.

Insegling

Lätt att komma in från OON.

Förtöjning

Ankare plus träd eller kilar. Finns en del fasta gamla öglor i berget som man kan använda.
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Granhamn, Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 47'' N (59.7296)
Long: 19° 7′ 25'' E (19.1236)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1508

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Badplats som man kan nå med motorbåt. Man kan också lägga till med segelbåt i naturhamnen i
viken på nordöstra granhamn och gå rund ön längs östra och södra sidan. Lockas inte av att det är
kortare att gå tvärs över ön, terrängen är besvärlig och promenaden över klipporna är en
upplevelse i sig.
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Bilden ovan: Badstranden sett från promenaden runt ön.

Bilden ovan: Stranden lite närmare. Färjorna bakom skapar en del svall som barnen uppskattar.
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Grankullavik (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 20′ 52'' N (57.3478)
Long: 17° 6′ 13'' E (17.1036)
Sjökort: 624

 
Information
Upplagd av: Eirid
Senast ändrad av: Eirid
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1146

Faciliteter

Beskrivning

Utmärkt ankarplats som funkar vid de flesta vindar. Det finns även en gästhamn i västra delen. 

Insegling

Smalt men välprickat. Pålandsvind gör det knepigt men annars enkelt. Belyst enslinje. Kan vara
betydande dyning utanför inloppet men den tar sig knappast in i viken. 

Förtöjning

Vid hård vind är viken så stor att det blir sjö men det går att hitta bra ställen även då. Vid måttliga
vindar kan man i stort sett ankra varsomhelst. Måttliga djup och bra botten på de flesta ställen.
Kryssarklubbens Dackekrets hade tidigare en boj men den saknades i juli 2012. 
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Granskär (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 42′ 55'' N (60.7152)
Long: 17° 18′ 32'' E (17.3089)
Sjökort: 534

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1691

Faciliteter

Grillplats, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Information från: Jungfrukusten och Gävle Kommun

  Granskär är en naturunik ö i den yttre delen av Gävles smala skärgård. Bryggorna på ön är
tillgängliga för alla. Både hemmabåtar och passerande på väg norr- och söderut övernattar här. I
södra viken finns en gästhamn med plats för 40-talet båtar.
Runt ön finns en smal promenadstig förbi privata övernattingsstugor med utsikt över stora farleden
in till Gävle. Ön arrenderas av Segelklubben Surfing som har bryggor på den södra sidan och
klubbhus på den norra. Hamnen används även av Svenska Kryssarklubben som en av föreningens
få utsjöhamnar. Hamnen har plats för ett 40-tal båtar och kan erbjuda ström på bryggan. Det finns
även en bastu och dusch med sjövatten som kan bokas på plats.

  Segelklubben Surfing och Svenska Kryssarklubben delar på brygganläggningen. Kontakt telefon
070-4141130.
•Gästande båtar är välkomna (cirka 40 båtplatser finns)
•Landfasta- och flytbryggor med el och boj
•Djup 3,5 meter
•Sjöhävning vid nordlig vind
•Kryssarklubbsbojar finns på östra och västra sidan om ön
•Segelklubben Surfing har klubbstuga på norra sidan
•Dusch, toalett, bastu och grillplatser
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Granskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 37'' N (59.4603)
Long: 17° 15′ 60'' E (17.2666)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=728

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Granskär (Naturhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 37'' N (59.4603)
Long: 17° 15′ 60'' E (17.2666)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: rorkulten
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=729

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Granskär 1 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 10′ 20'' N (60.1722)
Long: 20° 28′ 14'' E (20.4706)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=236

Faciliteter

Beskrivning

Inte varit däe sjäålv, fått info från 
http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Granskär 2 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 10′ 20'' N (60.1723)
Long: 20° 28′ 25'' E (20.4737)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=235

Faciliteter

Beskrivning

Inte varit där, fått info från 
http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Granvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 46'' N (58.6295)
Long: 14° 32′ 45'' E (14.5457)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1151

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Liten idyllisk gammal fiskehamn som numer endast används av fritidsbåtar. Endast östra bryggan
är för gäster och bjuder ingen vågbrytare. Jag har inte själv legat i hamnen men jag kan tänka mig
att det är lite ryckigt vid sydliga till sydöstliga vindar. Det är grunt i norra änden på bryggan som
sträcker sig från norr till söder i östra delen av hamnen.

Insegling

 

Förtöjning

Långsides på östra bryggan eller boj, y-bommar och ankare. 

Prisbild
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Granö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 12'' N (59.6366)
Long: 18° 48′ 18'' E (18.8050)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1635

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig vik i bra läge. Skyddad för de flesta vindar, framförallt från hela sydflanken. I viken kan man
lägga till på många ställen. På berget där markören står är det djupt och man har en härlig
kvällssol. Lite grunt på vägen in, men grynnorna finns med på sjökortet. Ta det lugnt vid
inseglingen.

Insegling

Enkel enligt sjökort.

Förtöjning

Mot berget med ankare. Man kan förtöja i träd. På något ställe finns en ring i berget att förtöja i.

Bilder
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Gravamaren (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 41'' N (58.8781)
Long: 17° 52′ 50'' E (17.8806)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=442

Faciliteter

Beskrivning

Skyddad vik som erbjuder flera bra möjliga tilläggningsplatser. Lite instängt läge och
vattengenomströmningen är inte den bästa så det blir lite dyigt.

Insegling

In i viken kommer man via en smal, delvis muddrad ränna genom vassen från väst. Inte djupt (1,5?)
och öppningen kan vara svår att upptäcka om man inte vet om att den är där. Se upp för stenarna
lite sydväst om vassen.

Förtöjning

Mot berg eller uppdragen mot den lilla sandstranden på norra sidan av viken.
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Grenå (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 24′ 14'' N (56.4040)
Long: 10° 55′ 28'' E (10.9243)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: Gunnar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1042

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Post, Färskvatten, Internet,
Bensin, Parkering, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Lättillgänglig hamn. Toaletter och duschar OK, men lite dyrt. Ingen speciell service - allt
automatiserat. Allt funkar, men lååångt till centrum. Nära marint akvarium som är sevärt! Inte helt
nära att proviantera. Sjäkva byn är sispdär - men ta bussen för allt i världen...

Insegling

Lätt insegling.

Förtöjning

Mestadels flytbryggor med stolpar i aktern. Vindutsatt - men stabilt. Kan ibland bli fullt.

Prisbild

Vi brukar tycka att det är i dyraste laget - för att vara Danmark. Normal Bohusprissättning...

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grepen Marin AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 19′ 53'' N (60.3313)
Long: 18° 27′ 57'' E (18.4658)
Sjökort: 536, 535

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=373

Faciliteter

Kran, Mastkran, Varv/Mekaniker, Bensin, Diesel, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grinda (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 40'' N (59.4112)
Long: 18° 33′ 44'' E (18.5621)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1054

Faciliteter

Beskrivning

Det finns en del att uppleva på Grinda, ex.vis;
Bad vid norra och södra Grinda bryggor och vid Källviken samt från kliopporna lite överallt.
Bastu vid vandrarhemmet och vid Källviken.
Utsiktsplats
Gård och gårdsbutik
Kajakuthyrning

Se vidare http://www.skargardsstiftelsen.se/?id=3960

Louise Zetterström beskriver Grinda och sina upplevelsr på ön i sin Skärgårdsluffarblogg.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Grinda

Förtöjning

Lägg till i gästhamnen påöstra sidan eller i skydd av ön i SO.
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Grinda - affär (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 47'' N (59.4131)
Long: 18° 33′ 32'' E (18.5590)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: MAckey
Senast ändrad av: MAckey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=404

Faciliteter

Beskrivning

Affär, mer som ett minimini livs, men allt nödvändiggt finns.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på
upplägg.111111
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Grinda - Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 53'' N (59.4147)
Long: 18° 33′ 17'' E (18.5547)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=60

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Internet, Sophantering,
Sugtömning, Färskvatten, Kiosk, Latrintömning, Café, Restaurang/servering

Beskrivning

Gästhamnen ligger i Hemviken på Grindas nord-västliga sida, bara tio simtag bort från Framfickan
och rymmer cirka 100 båtar. Här finns våra hamnvärdar som hjälper dig till rätta. Som gäst har du
tillgång till elskåp, dusch, toalett och sop- och septitank-tömning. Trådlös internetuppkoppling via
Telia Homerun.

Vårt hamnkontor finns för dig med väderleksrapporter, uthyrning av kajaker och försäljning av div
båt artiklar. Du kan även köpa frukostpaket och nybakat bröd från Lanthandeln en bit upp längs
grusvägen.

Se: http://grinda.se/gasthamn/

Skärgårdsstiftelsen Grinda/Jon 070 – 37 79 240
Hamnvärd Grinda 0702 – 45 57 74

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

                        sida 678 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grinda krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 49'' N (59.4135)
Long: 18° 33′ 23'' E (18.5564)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1009

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Griskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 52'' N (58.7312)
Long: 17° 24′ 46'' E (17.4128)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=389

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                        sida 682 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 683 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Grislehamn Fiskehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 5′ 58'' N (60.0993)
Long: 18° 48′ 41'' E (18.8115)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Grigory Shmerling 
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1684

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grisslan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 10′ 47'' N (63.1798)
Long: 18° 53′ 21'' E (18.8891)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: Karl-Magnus
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=902

Faciliteter

Beskrivning

http://isfjol.se/hk/hk-grisslan.html

Torrdass väl gömt rakt upp i skogen

Insegling

Förtöjning

Kommunens flytbrygga med ca 7 platser ankare mot brygga

Prisbild

gratis

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grisslehamn (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 6′ 9'' N (60.1026)
Long: 18° 48′ 2'' E (18.8007)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=640

Faciliteter

Diesel, Mastkran, Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Pub/Rättigheter, Post, Bastu, Ramp,
Toaletter, Parkering, Dusch, Sugtömning, Segelbåtsdjup, Kiosk, Sophantering, Livsmedel, Café,
Färskvatten, Landström, Latrintömning, Varv/Mekaniker, Bensin, Kran

Beskrivning

Gästhamn med full service. Restaurang, enklare butik, fin restaurang och minigolf. Vatten och el på
bryggorna och bensin och diesel samt sugtömning lätt tillgängligt inne i hamnen.

Se: http://www.grisslehamnsmarina.se/

Insegling

Enligt sjökort. Enkel.

Förtöjning

Boj och mot brygga. Djupet är angivet på bryggan på de grundare platserna. Ta gärna inte djupare
plats än du behöver. Utanför den första bryggan ligger ett gammalt vrak, men det är väl uppmärkt
med bojar.

Prisbild
70 kr per dag, 240 per dygn. El kostar 40 kr per dygn så med el blir det 280 kr per dygn (siffror från
2015)
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Grisslehamn (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 6′ 7'' N (60.1018)
Long: 18° 48′ 0'' E (18.8001)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=639

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grisslehamn Östra (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 5′ 59'' N (60.0998)
Long: 18° 48′ 42'' E (18.8117)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1702

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Övernattning, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Kollektivtrafik, Sophantering, Parkering, Färskvatten, Badplats, Latrintömning, Kiosk,
Restaurang/servering, Café

Beskrivning

Enkel gästhamn i Grisslehamns östra sida. Nära till Eckerölinjens färja om man vill ta en dagstur och
bunkra. Hamnen är inte lika utbyggd och populär som den på västra sidan men ligger bra till om
man kommer från Ålands hav och är sällan full. Nära till affär och flera restauranger. På en kort
promenads avstånd finns även en mysig sandstrand.

Finns el (6A) samt en enklare servicebyggnad med dusch och toaett. Dusch kostar extra (10 kr för 7
minuter 2018).

Insegling

Enkel enligt sjökort. När färjan Eckerö skall ut och in så blir det trångt i hamnen. Bättre att avvakta
lite då.

Förtöjning

Boj mot brygga. En del gamla beskrivningar av hamnen anger att man skall ankra. Men nu 2018
finns rejäla bojar.
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Prisbild

Hamnavgift: 170kr / Natt
El (6A): 30kr
Dusch: 10kr/7min varmvatten
Färskvatten: 30kr (oklart var man fyller)
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Grodde naturreservat (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 52′ 26'' N (57.8738)
Long: 18° 49′ 28'' E (18.8244)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1238

Faciliteter

Beskrivning

'Grodde naturreservat består till stor del av en mycket bred klapperstenstrand. Det är en del av
Stenkusten nära Bläse kalkstensmuseum.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/grodde-naturreservat

                        sida 692 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Grou, Staande Mastroute (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 5′ 36'' N (53.0933)
Long: 5° 50′ 48'' E (5.8466)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=956

Faciliteter

Beskrivning

Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grums Båtsällskaps klubbstuga (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 36'' N (59.2767)
Long: 13° 12′ 39'' E (13.2108)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: KillerBoo
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=502

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

 

Insegling

 

Förtöjning

 

Prisbild

Gratis
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Grund (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 39'' N (58.9109)
Long: 17° 39′ 32'' E (17.6590)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: pi89311@home.se
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1048

Faciliteter

Kan någon beskriva denna plats lite mer?
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Grundet, Rögrund (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 1'' N (59.1669)
Long: 18° 35′ 15'' E (18.5875)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=257

Faciliteter

Övernattning, Restaurang/servering

Beskrivning
http://grundet.se/

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Grundets servering (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 1'' N (59.1669)
Long: 18° 35′ 13'' E (18.5871)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=325

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter

                        sida 698 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

 

Beskrivning

Vandrarhem, konferens och servering. Egen hamn och brygga som anlöps av Waxholmsbolaget.
Öppet alla dagar juni - augusti. Helger för allmänheten och vardagar för konferensgäster i  maj och
september också.

http://grundet.se/serveringen

Grundets vandrarhem
Box 4, 130 36 Nämdö
info@grundet.se
08-571 56 110

Insegling

Håll nära norrsidans land de sista 200-300 meterna in till bryggan. Om det ligger några bojar vid
inseglingen så varnar de för grund på sydsidan.

Förtöjning

Flera platser med motorbåtsdjup inne i hamnen. Enstaka platser med segelbåtsdjup. Inte okej att
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övernatta i hamnen pga försäkringsregler.
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Gruvbryggan, Utö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 14'' N (58.9705)
Long: 18° 19′ 30'' E (18.3249)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=250

Faciliteter

Beskrivning
Utö, Gruvbryggan

Läge: Norra hamnen mot servicehuset och bränsledepån 

samt mot Persholmen. 

Hamnvärd: Per Sandström
08-501 574 50

http://www.skargardsguiden.se/skarguide/platserochoar/189-utoe.html

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Grytholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 46'' N (59.4795)
Long: 17° 34′ 41'' E (17.5780)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Peregrinus 
Senast ändrad av: Peregrinus
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1574

Faciliteter

Grillplats

Beskrivning

Det finns 3 bryggor och 2 grillplatser samt trappor från 2 av bryggorna upp till toppen på ön. En
plats med bord och bänkar i anslutning till grillplatsen.
Ordförande i Håbo segelsällskap (HBS) Mats Eriksson 
Telefonnummer: 0768-183131
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor http://www3.idrottonline.se/HaboBS-Segling/HaboBatsallskap/

Insegling

Inga kända grynnor i anslutning till Holmen

Förtöjning

 3 bryggor förtöjning med ankare, Den ena bryggan så sker förtöjning mot ringar i berget och inte
ibryggan.
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Gryts varv (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 9′ 36'' N (58.1601)
Long: 16° 48′ 36'' E (16.8100)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Monix
Senast ändrad av: _fredrik_
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=462

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran, Latrintömning, Torrdocka, Bensin, Ramp, Diesel, Parkering

Beskrivning

Gästhamn med restaurang och bensin/diesel. Automatstation (Q-star).

Finns även färskvatten men det rekommenderas ej.

www.grytsvarv.se

Insegling

Enkel insegling utan några hinder.

Gästbryggorna ligger rakt ut från restaurangen.

De större bryggorna öster om restaurang/mack och bojplatserna väster om restaurang/mack är
hyrda platser (inte tillåtet för gästplatser).

Förtöjning

Bommar eller jämsides. Ingen begränsning på storlek. Slip finns för båtar upp till 300ton.

Prisbild

Normal prisbild gästhamn. Restaurangen är åt det mer exklusiva slaget. Niklas Hellsing som driver
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den är 2011 års östgötakock.

Service

Det finns en slamsugare där du kan tömma din septitank på bryggan som följer nordost om
macken.

Vinterförvaring

Det finns vinterfövaring inomhus, även varmgarage, som riktar sig mot större båtar - hög prisbild
för Östergötand.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gräddö (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 59'' N (59.7663)
Long: 19° 1′ 48'' E (19.0301)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: ciaraud
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=8

Faciliteter

Diesel, Parkering, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Sophantering, Landström, Färskvatten, Varv/Mekaniker, Latrintömning, Mastkran, Bensin,
Kollektivtrafik

Beskrivning

Gästplatser på flytpontoner i yttre delen av hamnen. På östra sidan av viken gästplatser på båda
sidor om pontonen och där finns vatten och el. På västra sidan gästplatser på  yttre delen av
pontonen(inre delen privata platser) men där finns varken vatten eller el. Dessa platser är billigare.

Insegling

Mycket enkel

Förtöjning

Boj

Faciliteter

Sjömack. Bastu finns under högsäsong, annars endast några timmar på fredagskvällen. Välsorterad
affär på gångavstånd. Flera trevliga cafeér med fin utsikt. Liten badstrand på östra sidan av viken.
Båttillbehör kan handlas på varvet men sortimenten ar ganska sparsamt. Toatankstömmning
planeras till sommar 2012. Mycket bra hamn innan/efter skutt över till Åland.
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Gräddö bryggkafé (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 1'' N (59.7668)
Long: 19° 1′ 57'' E (19.0324)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1535

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kiosk, Café

Beskrivning

Enklare kafé i gästhamnen.
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Gräddö Marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 58'' N (59.7660)
Long: 19° 1′ 54'' E (19.0317)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1533

Faciliteter

Restaurang/servering, Telefon, Toaletter, Kiosk, Dusch, Café, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran, Färskvatten, Mastkran, Bensin, Kollektivtrafik, Diesel,
Parkering

Beskrivning

Marina och tillbehörsaffär.

Se: http://www.graddomarina.se/
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Gräddö Sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 1'' N (59.7669)
Long: 19° 1′ 52'' E (19.0310)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1536

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Parkering, Kiosk, Sophantering, Bensin, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Sjömack och liten butik. Har inte så mycket, men så klart glass!

Se: http://www.sjomackar.se/html/maps.php?lat=0&lon=0&PostID=24
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Gränna (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 1′ 46'' N (58.0293)
Long: 14° 27′ 11'' E (14.4530)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: dan
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=428

Faciliteter

Toaletter, Ramp, Dusch, Parkering, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran, Mastkran,
Sophantering, Kollektivtrafik, Färskvatten, Apotek, Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter,
Systembolag

Beskrivning

Trevlig stad med gott om polkagriskokeri.
Hamnvärd/tillsyningsman. Gränna båtklubb

Gästhamnen ligger placerad i hamnens östra del, utanför de inre pirarna och är synnerligen dålig.
Förtöjning med bredsida på flytbrygga, ca 500 meter till gästhamnsservice och ändå fullt pris.
Färjor i hamnen gör att man slår fram och tillbaka mot bryggan. Under högsäsong kan det vara bra
att fråga hamnvärden om det finns lediga ordinarie platser om det blåser mer än 5m/sek, annars
inte lämplig som övernattningshamn.

För att ta sig till gästhamnen från land måste man klättra över stenar, barnvagn är inte att tänka
på.

Betalning görs till restaurang R2. De hade dock inte en aning om att kod behövdes till
gästhamnsservice men som tur är finns toaletter i färjetrafikens vänthall under dagtid.

Insegling
Enkel insegling à la Vättern. Se upp för färjetrafiken. De förväntar sig att fritidsbåtar flyttar på sig
och tutar bryskt om man inte håller undan, det är autopilot och handen på tutan som gäller, inte
ens med fulla segel uppe på dikt bidevind har jag fått som att ens lyfta handen längre än till tutan.
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Förtöjning

Bredsida. Använd akterankare om plats finns. okänd ankarbotten.

Prisbild

150kr(dygn inkl el. Kodlås till gästhamnsservicen men lite väl långt från gästhamnen.

20kr ramp (Finns metallåda till vänster om rampen. Dåligt att avgiften inte ingår för medlemmar.)

Övrigt

Gränna är en trevlig stad men gästhamnen är under all kritik och borde vara gratis med tillägg för
el.
Gästhamnen rekommenderas inte för övernattning. Fendra av ordentligt och använd ryckdämpare!
(pga färjorna som går här halva natten)

Uppdatering vinter2012-försommar2013: Hamnen utökad norrut, på bekostnad av intilliggande
badvikens kant. 
Rampen har fått en något ny vinkel mer norrut, se upp för gammal skena på norra kanten som
pekar lite fel. 
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Gräsgårds fiskehamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 18′ 59'' N (56.3165)
Long: 16° 32′ 2'' E (16.5338)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1415

Faciliteter

Beskrivning

Beskrivning av Awol på Maringuiden.

Har legat i Gräsgård med en Neppare, seglade in mot solnedgång i rännan, möttes av en fin doft av
kossa o rutten tång, med oss hade vi en nyfångad torsk som vi tagit upp på pilk alldeles utanför,
grillad torsk till middag.

Verkar kunna funka som hamn om man vill.

'Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
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Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gräskobben (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 46'' N (59.1127)
Long: 18° 25′ 52'' E (18.4311)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Bempa
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1677

Faciliteter

Badplats, Grillplats

Komplettera gärna denna plats. :-) 

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gräsvik Naturhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 40'' N (56.1612)
Long: 14° 59′ 43'' E (14.9954)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=504

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Detta är ett trevligt ställe att ligga stilla vid. Berget är några meter högt och har man svårt ta sig
fram är kanske detta inte en bra plats att börja klättra på. Man har här en underskön utsikt över
stora delar av Matviks skärgård, och som bonus är det vacker solnedgång varje kväll, om målnen
inte skymmer...

Insegling

Här är ordentligt med vatten runt om.

Förtöjning

Här finns ett flertal bergöglor som väntar på en eller två båtar. Men ankare får man lägga i själv.

Prisbild

Här är det gratis, hur länge man vill.
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Gröna Lunds Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 2.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 20'' N (59.3221)
Long: 18° 5′ 48'' E (18.0965)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1498

Faciliteter

Kollektivtrafik, Parkering, Kiosk, Café, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter,
Segelbåtsdjup

Beskrivning

Gröna Lund behöver väl knappast någon beskrivning, men gästhamnen kanske inte alla känner till.
Det går alltså bra att åka båt till Grönan. Man betalar entreavgiften vid karusellen "Bläckfisken" runt
vilken det går bryggor i tre väderstreck, dessa utgör gästhamnen. Den inre mest skyddade delen
har bommar och lämpar sig bara för mindre båtar medan de andra två sidorna har bojar. Läget är
ganska utsatt för svall och när vi lade till dessutom vind från sydväst.

Vi åker hit varje år och ungarna ser det som ett väldigt trevligt avbrott på segling och naturhamnar.

Insegling

Inget speciellt, kan vara blåsigt och trafiken utanför ger svall. Tänk på det innan ni lämnar båten för
en dag på Grönan.

Förtöjning

Brygga och bommar eller bojar.

Prisbild

Att ligga i hamnen kostar inget. Dock betalar man inträde till parken som vanligt. Man får inte ligga

                        sida 716 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

i gästhamnen när parken är stängd så man måsta lämna på kvällen om man är där sent. Man kan
då åka till Wasahamnen eller Fjäderholmarna.
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Grönhögen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 15′ 56'' N (56.2654)
Long: 16° 23′ 50'' E (16.3973)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Eirid
Senast ändrad av: Eirid
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1145

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Parkering, Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

Utmärkt gästhamn som dock mest besöks av tyska båtar och husbilar. Bra, hyggligt stor ICA-affär
ligger 300 meter upp i byn, restaurant i Kvarnen och lite tjusigare vid golfbanan. Har man cyklar
(man har kunnat hyra vid ICA tidigare iaf) så är det inte långt till Eketorps Borg som är populärt för
både stora och små. Även Ottenby med fyren, Naturum, Ottenby lund, fågelstationen och
Kungsgården ligger på cykelavstånd. Där finns även en utmärkt restaurant med vettiga priser. 

Badbrygga alldeles norr om hamnen. Grönhögen ligger långt ut i havet, vattnet byts snabbt - det
kan vara 20 grader vid kvällsdoppet och 11 på morgonen! 

Insegling

Inseglingen är otrevlig eller rent av farlig vid hård sydväst men annars enkel. Rätt gott om plats
innanför piren för att ta ner segel och sånt.

Förtöjning

Långsides längs betong/stenkajer. Bäst ligger man oftast på insidan av den  sk kalkbryggan mitt i
hamnen men det kan va lite trångt att manövrera. Hamnen blir ibland lite gungning om sjön står
grov från sydväst men är för det mesta helt ok. 

Även större båtar får plats. I alla fall 50 fotare.
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Prisbild

150 kr, några tior extra för ström. Bra toa o dusch. Tvättstuga. Slipvagn för fiskebåtar men det går
säkert att plocka upp fritidsbåtar också om det skulle behövas. 
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Gröningen Handikappbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 5'' N (56.6513)
Long: 12° 52′ 43'' E (12.8787)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=686

Faciliteter

Parkering, Badplats, Toaletter, Dusch, Handikappanpassat

Gröningen Handikappbad

Gröningen är en handikappanpassad badplats vid Östra stranden med WC, omklädningsrum,
duschar med liggplats, ramper och trappa ner i vattnet, hjälpmedel på gräsytorna och rullstolar för
badande.
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Grönskärsfladen, Skoboraden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 3'' N (59.1341)
Long: 18° 40′ 14'' E (18.6707)
Sjökort: Hydrographica 616-10

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=328

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Populär och skyddad naturhamn. Dass på både Grönskärssidan och Grenskärssidan(Kuggmaren)

http://www.skargardsstiftelsen.se/?id=4082&cid=&Tab_ID=3492

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Enslinjer finns. 3 m djupt i inloppet till fladen. Hydrographica 616-10 täcker området

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grönviks gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 24′ 44'' N (58.4123)
Long: 12° 19′ 38'' E (12.3271)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Zumpen
Senast ändrad av: Zumpen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=644

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Grötviks Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 28'' N (56.6411)
Long: 12° 46′ 43'' E (12.7786)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=711

Faciliteter

Ramp, Färskvatten, Latrintömning, Mastkran, Kollektivtrafik

Grötviks Gästhamn

För den som vill gästa hamnen finns ett litet antal fasta gästplatser vid kajen längst in. Dels på
utsidan av Y-bommen närmast mastkranen, dels vid stenkajen vid lyftkranen. Det finns även
tillgång till lediga platser när "Grötvikarna" är ute och seglar, se röd/gröna skyltar.

Gästplatsavgift: Båt kortare än 12 m SEK 140:-. Båt 12 m och längre SEK 200:-. Hamnvärd tisdag-
fredag under säsong 09:00-13:00, telefon: 035-375 16.

Hamnen har toalett, dusch och tvättmaskin. I klubbstugan finns tillgång till kök med mikro, TV och
dator med internet. Cyklar finns till utlåning/uthyrning genom Sjöräddningens försorg. Busshållplats
med avgång varje halvtimma in till Halmstad ca 800 m norr om hamnen.
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Grötö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 41′ 43'' N (57.6952)
Long: 11° 41′ 10'' E (11.6862)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: paliswe
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=114

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Internet, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Liten pittoresk hamn

Insegling

Från O. Färjan Burön lägger till utanför hamnen varannan timme

Förtöjning

Längs kajerna i södra delen av hamnen. Skyddad för alla vindar.

Annan rubrik

Stillsam hamn och ö, promendavägar och bilfritt. Kiosk öppen när färjan kommer. WiFi i hamnen

Hamnavgift erlägges i kuvert vid toaletten
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Gubbholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 44'' N (58.9790)
Long: 18° 10′ 42'' E (18.1783)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Astondoa
Senast ändrad av: Astondoa
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=973

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.En fin skyddad naturbarn med fina hällar
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gubbö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 11′ 50'' N (58.1973)
Long: 16° 57′ 16'' E (16.9546)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1582

Faciliteter

Beskrivning

Intill en bergvägg som går lätt att ta sig uppför. Fin utsikt.

Insegling

Beskriv insegling här.
Bra djup. Bergskilar eller tamp.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gubbö kupa (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 11′ 43'' N (58.1954)
Long: 16° 57′ 11'' E (16.9530)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=156

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup
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Beskrivning

Välbesökt naturhamn som är mycket skyddad för vindar på sydkanten. Kummeln på toppen av ön
och utsikten därifrån är klart värd ett besök bara det. Går att ligga långsides vid klippan på
nordostsidan i viken (närmast kameran).

Insegling

Från Nordväst.

Förtöjning

Öglor, kilar eller ibland någon buske.
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Gubbö långholme (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 11′ 45'' N (58.1960)
Long: 16° 57′ 48'' E (16.9632)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=480

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gudvangen ej gästhamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 52′ 55'' N (60.8819)
Long: 6° 50′ 34'' E (6.8429)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=57

Faciliteter
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Beskrivning

Nån gång vill man besöka en fjord och en av de vackraste är Sognefjorden med Gudvangen. Tyvärr
finns inte nån gästhamn här men möjlighet att ligga några timmar vid nocken på turbåtens brygga
och en gruspråm (2009). Kan gå att få ankardjup vid småbåtshamnen (snurrebåtar) också möjligen.
Annars flera hundra meter på de flesta ställen. Över tusen m i Sognefjorden på djupaste.

Förtöjning

Skarvade linor i aktern mot gruspråm som verkade vara stationär och bryggnock. Turistfälla 100 m
för bil/bussresenärer. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gula Hönan pensionat och restaurang (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 10′ 22'' N (57.1727)
Long: 18° 29′ 12'' E (18.4866)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1255

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Vår mat är förankrad i goda, lokala och naturvänliga råvaror. Eller "härproducerat" som vi säger.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/gula-honan
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Gullbranna (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 35′ 2'' N (56.5839)
Long: 12° 56′ 21'' E (12.9390)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=695

Faciliteter

Badplats

Gullbranna

Söder om Fylleån ligger Påarp, Laxvik och Gullbranna, mindre familjestränder med både sand och
klippor.
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Gullholmens Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 10′ 41'' N (58.1782)
Long: 11° 24′ 17'' E (11.4047)
Sjökort: 932, 933

 
Information
Upplagd av: dicjex
Senast ändrad av: dicjex
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1192

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gullkrona (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 5′ 19'' N (60.0885)
Long: 22° 5′ 5'' E (22.0846)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1725

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Kiosk, Café, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter,
Bastu

Beskrivning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullkrona

En enkel men väldigt trevlig hamn. De serverar enklare mat och har en väldigt trevlig bastu. Vi
förtöjde tryggt i bojar vid en  brygga. Vill man ha el så är det flytbryggorna som gäller.

Insegling
Enkel. Håll koll på nord- och sydprickarna. 

Förtöjning
Bojar mot brygga.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gunnarsholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 10'' N (59.1194)
Long: 18° 22′ 1'' E (18.3668)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: pål
Senast ändrad av: pål
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=991

Faciliteter

Beskrivning

En hamn bra för nordan. 

Insegling

 

Förtöjning

ankare

Prisbild

0 kronor

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gustavs, Laura Peterzen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 29′ 43'' N (60.4953)
Long: 21° 26′ 26'' E (21.4406)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=270

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning,
Restaurang/servering

Beskrivning

Mycket väl skyddad gästhamn, ca 35 pl. Restaurang, café. grillplatser och lekpark. Butik med
design-artiklar/kläder från Laura Peterzen. Här pratas det mest finska.

Insegling

Söderifrån går man in i "ströömen" vid en lotsstation, sedan viker man styrbord efter 0,5 DM. Man
går in i en mycket smal kanal, djup drygt 2 m, där det knappt går att mötas 2 båtar, sikten är god
så man får ha koll på att det är fritt i kanalen. Väl inne i hamnbasängen är det bättre svängrum.
Siktdjupet begränsat p.g.a grumligt vatten men det verkar vara drygt 2 m.

Förtöjning

boj, brygga

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gustavsbergs gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 25'' N (59.3236)
Long: 18° 22′ 31'' E (18.3752)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Manualmakaren
Senast ändrad av: Björn
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1273

Faciliteter

Landström, Ramp, Vårdcentral/Läkare, Telefon, Sugtömning, Båtbottentvätt, Kiosk, Färskvatten,
Café, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gustavsviksmarina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 7'' N (59.3352)
Long: 14° 4′ 1'' E (14.0670)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=403

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gålö Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 5′ 55'' N (59.0986)
Long: 18° 19′ 17'' E (18.3213)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=664

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

http://www.haninge.se/Turism/Camping/Galo-Camping-/

http://www.galohavsbad.se/

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gålö Skärgårdskrog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 19'' N (59.1051)
Long: 18° 16′ 24'' E (18.2734)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=303

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.galokrog.se/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gåsens Lada (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 2′ 22'' N (57.0395)
Long: 18° 17′ 12'' E (18.2868)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1254

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Se vidare http://www.gragasen.se/
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Gåsskärskajen (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 32'' N (59.3588)
Long: 17° 3′ 9'' E (17.0524)
Sjökort: 111, 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1133

Faciliteter

Beskrivning

Kaj för kommersiella fartyg.
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Gåsören (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 39′ 50'' N (64.6640)
Long: 21° 18′ 54'' E (21.3149)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: MartinÅ
Senast ändrad av: MartinÅ
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1140

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Gåsören, fyr och fd lotsplats i Skelleftebukten, Bottenviken

Ön Gåsören (ca 250x500m) är belägen öster om Skelleftehamn, 1½ km utanför Bolidens smältverk
på Rönnskär.

Pos N 64º39,8', O 21º19'

http://www.sxk.se/content/historik-om-g%C3%A5s%C3%B6ren

Förtöjning

Relativt skyddad hamn, förtöjning mot brygga.

Prisbild

Gratis
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Gällnö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 39'' N (59.3942)
Long: 18° 39′ 5'' E (18.6513)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1422

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Gällnö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Gällnö
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Gällnö Handelsbod (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 48'' N (59.3968)
Long: 18° 38′ 40'' E (18.6444)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1714

Faciliteter

Restaurang/servering, Livsmedel, Post

Beskrivning

Well equiped grocery. Nice restaurant.
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Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Very shallow at the bridge. Only at the end nearly 2,0 m.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gästhamn Halmstad City (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 11'' N (56.6696)
Long: 12° 51′ 35'' E (12.8597)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=702

Faciliteter

Toaletter, Dusch

Gästhamn Halmstad City

Välkomna till Halmstad och Båtklubben Najaden. Gästhamnen är beläget mitt i centrala Halmstad
vid Nissans inlopp. Här finns 20 platser utmed stenkaj. Befintliga platser för medlemmar med
bommar erbjuds till gäster om dem är lediga. På kajen finns det el och vatten. I klubbhuset, som
ligger i anslutning till hamnen, finns det en servering, nyrenoverade dusch och tvättutrymmen. Här
finns också möjlighet att se på tv i det gemensamma allrummet.
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Gästhamn Lökanabben Aspö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 6′ 46'' N (56.1127)
Long: 15° 33′ 48'' E (15.5634)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: LiBah
Senast ändrad av: LiBah
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=435

Faciliteter

Beskrivning

Gästhamn Lökanabben Aspö

I hamnen finns f.n. 4-6 gästplatser omedelbart innanför den s.k. Trafikbryggan samt 2
gästplatser vid pirnocken, utanför Tvärpiren. Dessutom kan tillfälligt upplåtna
grönmarkerade platser nyttjas av gästande båtar.

Gemytlig gästhamn med 6 gästplatser på ön Aspö som har färjeförbindelse med centrala
Karlskrona. Även rödgröna skyltar.  

Gästhamnen ligger granne med Drottningskärs kastell som är en del av världsarvet Karlskrona.
Här finns restaurang sommartid.

På ön finns mataffär, café och kiosk samt flera fina badstränder.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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ankare, långsides,
Djup: 2,5 m

Prisbild

Fräscht servicehus med dusch/wc. Fasta grillar. mastkran.

Kontakt:

Gästhamn - Lökanabben Aspö
Aspö
37137 Karlskrona
Telefon: 0708-16 2425
Mobil: 0733-357206
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Gästhamn Lökanabben Aspö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 6′ 46'' N (56.1127)
Long: 15° 33′ 48'' E (15.5634)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: LiBah
Senast ändrad av: LiBah
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=436

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Gemytlig gästhamn med 6 gästplatser,samt 2 gästplatser vid pirnocken, utanför Tvärpiren. Dessutom kan tillfälligt upplåtna
grönmarkerade platser nyttjas av gästande båtar.

Ön Aspö har färjeförbindelse med centrala Karlskrona. På ön finns mataffär, café och kiosk samt flera fina badstränder.
Gästhamnen ligger granne med Drottningskärs kastell som är en del av världsarvet Karlskrona. Här finns restaurang
sommartid.

Insegling

Enligt sjökort

En försvarsfördämning ligger tvärs över sundet söder om inseglingen. Följ farled vid insegling söder ifrån. Håll utanför den
röda pricken ca: 0,5nM nord öst om du kommer norrifrån.

Förtöjning
ankare, långsides,
Djup: 2,5 m

Prisbild

Gästhamnsavgifterna är f.n. 140 SEK/natt båtar under 12 m och 200 SEK/natt för båtar över 12 m. El finns att tillgå för en
avgift om 40 SEK.

Fräscht servicehus med dusch/wc och tvätt. Fasta grillar. mastkran.

Kontakt:
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Gästhamn - Lökanabben Aspö
Aspö
37137 Karlskrona
Telefon: 0708-16 2425
Mobil: 0733-357206
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Gävle Bomhus (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 40′ 58'' N (60.6827)
Long: 17° 12′ 53'' E (17.2146)
Sjökort: 534

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=208

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Gävle Gästhamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 40′ 41'' N (60.6781)
Long: 17° 9′ 51'' E (17.1641)
Sjökort: 534, 5341

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1704

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering,
Handikappanpassat, Färskvatten, Internet, Latrintömning, Telefon, Restaurang/servering

Beskrivning

Ny och fräsch anläggning nära centrala Gävle. Servicehuset är nybyggt och väldigt rent och fräscht.
Bastun ser knappt använd ut. Känns mycket påkostat. All tänkbar service finns på gångavstånd i
Gävle. Skönt att bryta av seglingen med lite stadsliv, shopping och stort urval av restauranger. På
gångavstånd finns en automat-mack (bilmack) om man kan tanka via dunkar. Annars finns
sjömackar på vägen in till Gävle.

På grund av att Gavleån är ganska smal kan riktigt stora båtar inte lägga till här. Runt 12 meter är
max enligt hemsidan. Vår båt är ca 12 meter men det kändes inte trångt på något vis.

Hemsida

https://www.gavle.se/service-och-information/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/kusten-batar-och-
oar/utflyktsmal-vid-gavlekusten/gavle-gasthamn/

Insegling

Inga problem, följ farleden in till Gävle. Industrihamnen är väldigt aktiv så se upp för stora
lastfartyg.
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Förtöjning

22 st båtplatser för större båtar upp till 12 meter utanför bron (10 meter långa y-bommar med 9
meter avstånd emellan). 10 st båtplatser för mindre båtar innanför bron, frihöjd 2,75 meter över
medelvattenståndet (6 meter långa y-bommar med 7 meter emellan)

Prisbild

150 kr/dygn för båtplats (inkl. el och dricksvatten).
100 kr/dygn för tillgång till servicehuset (inkl. bastu, tvättstuga, WC, duschar).
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Götön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 40'' N (59.3610)
Long: 17° 23′ 28'' E (17.3910)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=748

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Tilläggning vid brygga

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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H:s lilla udde (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 13′ 58'' N (58.2327)
Long: 16° 55′ 34'' E (16.9260)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1581

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Gå in i viken norrifrån vid lugnt väder och följ rännan in. Använd utkik och ha god koll på sjökort då
stor undervattensklippa ligger stax efter vid inloppet till viken. 

Förtöjning

En trevlig vik som upptäcks med jollen.  Förtöjning med bergskilar. Bra djup mot berget. Vi var där
med en Bayliner 2855 och en Beneteau 36 med djup 1.65. 

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Haglö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 5'' N (56.1680)
Long: 15° 31′ 13'' E (15.5204)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1282

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Karlskrona kommuns brygga. Flytbrygga i dåligt skick. Man kan tränga in 3-4 familjebåtar med lite
god vilja. Trevlig ö med toa, soptunnor och grillplats. Tyvärr sköts ej dessa särskilt väl. Betande djur
av olika slag finns på ön. Barnvänlig badvik i viken sydväst om bryggan.

Insegling

Bäst djup är det om man kommer söderifrån och går ost om den namnlösa ön so om bryggan.

Förtöjning

Större båtar bör förtöjas med häckankare längst ut på bryggan. Djup ca 1.7 m. Mjuk lerbotten, så
man kan känna sig för lite försiktigt.

Prisbild

Gratis
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Haglö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 58'' N (56.1662)
Long: 15° 30′ 29'' E (15.5080)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Coolin
Senast ändrad av: Coolin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1289

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning

Flytbrygga med varierande djup, på nocken kan man ligga med ankare med ca 1,7-1,8m
djupgående.

Grillplats och soptunnor samt torrtoa finns, Karlskrona kommuns. Dock sköts detta inte på bästa
sätt.
I viken 100m sydost om bryggan finns en mycket långgrund och badvänlig vik med sandstrand.
beroende på vindar kan det dock finnas en hel del tång på stranden. Mindre strandremsa finns även
precis vid bryggan.

Betande djur finns på ön, senaste åren ponnyhästar!

Insegling

Enligt sjökort.

Förtöjning

Flytbrygga ca 12-15m lång med varierande djup. På nocken kan man ligga med ca 1,7-1,8m
djupgående med ankare.

Känslig för vindar S-SW-W-NW.

Prisbild

                        sida 773 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Gratis

Annan rubrik

Ganska välbesökt.
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Hagskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 4'' N (59.3179)
Long: 17° 20′ 38'' E (17.3439)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=347

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Stallarholmens båtklubb (SBK) samt Enhörna (EBK) Klubbholme

Gästande båtar i mån av plats på yttre bryggan.
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Hailuoto (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 2′ 27'' N (65.0407)
Long: 24° 33′ 7'' E (24.5518)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=191

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hajstorp (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 50'' N (58.7472)
Long: 14° 6′ 29'' E (14.1082)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=569

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hallands Konstmuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 51'' N (56.6807)
Long: 12° 51′ 43'' E (12.8620)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=700

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i centrala Halmstad.
Museet har en omfattande konstsamling och i en basutställning visas verk av bl a
Halmstadgruppen, Sven X:et Erixson, Olle Baertling, Roj Friberg och Lotta Antonsson. Fri entré.

Öppettider:

Tisdag-söndag 12-16
Onsdag 12-20
Måndag stängt
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Hallands Sjukhus Halmstad (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 53'' N (56.6813)
Long: 12° 50′ 47'' E (12.8463)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=684

Faciliteter

Toaletter, Handikappanpassat, Internet, Parkering

Hallands Sjukhus Halmstad

Hallands Sjukhus Halmstad är ett komplett akutsjukhus som erbjuder specialistssjukvård. Hallands
Sjukhus Halmstad är ett stort sjukhus med bibliotek, egen busshållplats, cafeteria, matsal, frisör,
restaurang och parkering.
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Hallandsgården (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 54'' N (56.6817)
Long: 12° 51′ 15'' E (12.8541)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=701

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Parkering

Hallandsgården

På Galgberget i centrala Halmstad ligger friluftsmuseet Hallandsgården. Grundat 1925 och ett givet
besöksmål för alla som vill uppleva gångna tider. Besök Eldsberga skolhus, Hörsåsstugan eller
stallet och upptäck livet förr på egen hand eller med våra kunniga guider. Vid byggnaderna växer
olika kulturväxter så som portlandsrosor, kryddväxter och humle. Här finns också ett sommarkafé
och ett stort utbud programaktiviteter under sommaren. Naturskön och barnvänlig miljö med plats
för lek.

Området är öppet året runt. Byggnaderna är öppna 6/6 - 19/8 kl 11-17 med dagliga
visningar. Kaféet har öppet helger 1/5 - 5/6 kl 11-18 och därefter dagligen 6/6 - 19/8 kl 11-18. 
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Halmstad Marincentrum (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 38'' N (56.6605)
Long: 12° 51′ 10'' E (12.8527)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=709

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran

Halmstad Marincentrum

Vi är en fullservice marina och verkstaden utför alla typer av reparationer av såväl motorer, skrov
och rigg. Vi servar och reparerar alla typer av båtmotorer och är auktoriserade återförsäljare för
Volvo Penta, Yanmar och Steyr Motors. Vi utför av- och påmastning och vajerpressning samt
ombesörjer upptagning och sjösättning med hjälp av sublift. Subliften är unik och klarar motor- och
segelbåtar med mast på till en vikt av 12 ton.

I hyllorna står allt från fotogenlampor och hampa till bottenfärg, kläder, skor och modern
marinelektronik. I butiken lagerförs mer än 6000 artiklar och vi arbetar mot 2 miljoner
artikelnummer.
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Halmstad sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 55'' N (56.6653)
Long: 12° 51′ 31'' E (12.8586)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=703

Faciliteter

Bensin, Diesel, Bensin, Diesel, Sophantering, Latrintömning

Halmstad sjömack

Vid Stålverksgatan på Nissans östra kaj har vi ett automattankningsställe för fritidsbåtar. Vi
tillhandahåller diesel och blyfri 95-oktanig bensin. Betalning görs med bank- eller betalkort. Macken
har normalt säsongsöppet april till oktober. Macken ägs av Halmstads kommun och drivs av teknik-
och fritids- förvaltningens anläggnings. och serviceavdelning. Telefon: 035-13 77 90.
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Halmstad Småbåtshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 36'' N (56.6599)
Long: 12° 51′ 1'' E (12.8502)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=708

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Kran, Parkering

Halmstad Småbåtshamn

HSS ingår i frihamnsförordningen men är ingen utpräglad gästhamn. Som gästande båt får du dock
gärna lägga Dig på grönskyltade platser och nyttja den service anläggningen erbjuder. Färskvatten
och el finns på bryggorna, elen kan nyttjas mot en mindre kostnad. I vår klubbstuga finns duschar
och toaletter som nås utifrån (östra sidan av huset) samt ett fullt utrustat kök som kan nyttjas när
våra medlemmar är på plats. Hamnen är försedd med trådlöst nätverk som Du som gäst kan få
tillgång till mot en mindre kostnad. HSS kan även erbjuda båtlyft med SUB-lift.
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Halmstad Turistbyrå (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 38'' N (56.6771)
Long: 12° 51′ 31'' E (12.8587)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=722

Faciliteter

Parkering

Halmstad Turistbyrå

Halmstad Turistbyrå är beläget vid Lilla Torg mitt i centrala Halmstad. Vi hjälper till att
tillhandahålla information om såväl Halmstad och Halland men även hela Sverige. Vi kan erbjuda
logibokning och biljettförsäljning.

Våra ordinarie öppettider är. Måndag - Fredag 09:00-18:00, torsdagar 10:00-18:00, lördagar
10:00-13:00. Under sommarsäsong är öppettiderna längre. Ni kan även nå Halmstad Turistbyrå på
035-12 02 00.
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Halmstad Varv & Slipsällskap (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 42'' N (56.6616)
Long: 12° 51′ 15'' E (12.8543)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=705

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Kran

Halmstad varv & Slipsällskap

För mer info v g besök: http://www.hv-ss.se/index.html.
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Halmstads Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 35'' N (56.6598)
Long: 12° 51′ 3'' E (12.8508)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=707

Faciliteter

Toaletter

Halmstads Segelsällskap
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Halmstads Slott (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 18'' N (56.6716)
Long: 12° 51′ 28'' E (12.8577)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=670

Faciliteter

Halmstads Slott

Halmstads Slott byggdes som lustslott åt vår danske kung Christian IV. Slottet stod klart kring 1619
och har fortfarande kvar sin renässansstil. Här firade Christian IV och Gustav II Adolf i en vecka att
sista delbetalningen av Älvsborgs lösen var betald. Med freden i Brömsebro 1645 och slutligen
freden i Roskilde 1658 kom slottet i svensk ägo. Idag är slottet Landshövdingens residens och
förvaltas av Statens fastighetsverk. Många monarker har gästat slottet, förutom vårt nuvarande
kungapar har Drottning Kristina övernattat här 1654 och Karl XI höll riksdag på slottet 1678.
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Hals (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 59′ 27'' N (56.9909)
Long: 10° 18′ 28'' E (10.3079)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=174

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter
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Beskrivning

Trevlig hamn med aktiviteter på klubblokalen. 
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Halsön (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 53′ 13'' N (64.8870)
Long: 21° 14′ 26'' E (21.2406)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: MartinÅ
Senast ändrad av: MartinÅ
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1164

Faciliteter

Landström, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

På Halsögrund har Byske Båtklubb sin klubbstuga. Förutom gästhamn med 30 platser finns här
vedeldad bastu, sandstrand och klippor med kvällssol. Tillgång till eluttag finns och det finns även
en kanot som du kan låna. Klubbstugan, som har kök och en stor nybyggd veranda, är utrustad
med spis, kyl/frys och mikrovågsugn.

Insegling

Insegling från havet sker väster om Granön-Halsön mot Rösnäsfjärden och norr om Lars-Jonas
grundet. Håll kurs mot vita stugan på ön vid Furuskogen. Håll därefter kurs ost om Vänön. Styr
därefter i enslinjen från bryggan på Vänön och mot ensmärken vid Halsöhällan.

Mellan Halsön och Egennyttan och mellan Svinögrundet och Romelsön har muddring skett. Följ den
nya utprickade farleden, som har ett djupgående på 2 m.

Förtöjning

Förtöjning mot brygga.

Prisbild

50 kronor natten.
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Hammarbyslussen (sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 11'' N (59.3032)
Long: 18° 4′ 42'' E (18.0784)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1689

Faciliteter

Beskrivning

Enda slussen i Stockholm mellan Mälaren och Saltsjön nu när Karl Johansslussen är stängd.

Se hemsidan på Stockholms Hamnar.
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Hammerhavn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 16′ 42'' N (55.2784)
Long: 14° 45′ 18'' E (14.7550)
Sjökort: 839

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1713

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Kiosk, Café, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Fabulous place and secure harbor at westcoast of Bornholm. 
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Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hamnholm (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 0′ 55'' N (60.0154)
Long: 22° 21′ 22'' E (22.3562)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: LonelyBird 
Senast ändrad av: LonelyBird
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1682

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hamnholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 22′ 37'' N (60.3771)
Long: 20° 4′ 47'' E (20.0796)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=284

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

På http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html framgår att man ská ta sig
in i södra sundet. Varning för en uppgrundning som sticker ut åt NO från den södra udden.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hamnkrogen Herrvik (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 25′ 19'' N (57.4220)
Long: 18° 54′ 59'' E (18.9165)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1249

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Mycket vackert belägen restaurang i direkt anslutning till havet vid en av Gotlands äldsta
fiskehamnar på östra Gotland. Avnjut en god måltid tillsammans med havets brus och
solnedgången.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/hamnkrogen-herrvik

                        sida 801 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Hamnskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 53′ 26'' N (64.8906)
Long: 21° 18′ 12'' E (21.3033)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=143

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hamnskär, Lygna (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 32′ 21'' N (59.5391)
Long: 19° 27′ 40'' E (19.4611)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: standardMats 
Senast ändrad av: standardMats
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1770

Faciliteter

Beskrivning

Vid inte alltför starka vindar från väst fungerar det att ligga på Hamnskärs nordostliga sida. Men
läget är rätt oskyddat och prognosen bör vara god om man vill ligga över natten. 

Insegling

Okomplicerad insegling, men 1/4-31/7 får man se upp så man inte seglar in i fågelskyddsområdet
vilket är lätt hänt om man tar ut svängen runt Hamnskär.

Förtöjning

Ankring och bergskilar i land.
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Hamnsundet (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 22′ 31'' N (60.3751)
Long: 20° 5′ 11'' E (20.0864)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1026

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Ramp, Färskvatten, Latrintömning,
Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7439

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7439

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7439

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7439
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Hampetorp (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 45'' N (59.1458)
Long: 15° 39′ 45'' E (15.6624)
Sjökort: 114

 
Information
Upplagd av: Robban
Senast ändrad av: Robban
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=606

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Sophantering,
Parkering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                        sida 806 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hanamenu (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 9° 45′ 54'' S (-9.7650)
Long: 139° 8′ 25'' W (-139.1404)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1543

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Hanamenu är en liten by med fyra hushåll (2015). Byborna är väldigt vänliga och visar gärna runt i
byn, byter frukt mot "bra-att-ha-grejor" och säljer fina träsniderier.

Insegling
Det är lätt att frestas att gå in i viken med den vita sanden väster om Hanamenu, men här är
vågorna ofta större och det är svårt att ta sig i land.

I övrigt inga problem.

Förtöjning
Bra ankarbotten.

Prisbild
Gratis!
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Hanavave (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 10° 27′ 52'' S (-10.4645)
Long: 138° 39′ 59'' W (-138.6663)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1545

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Hanavave är en by med en liten affär, men ingen stans att äta.

Fråga efter Cathy om du vill äta något Polynesiskt, hon lagar mat som hon serverar hemma hos sig och sin
familj. Man måste boka, det går inte att bara komma dit.

Det finns ett vattenfall 1½ timmes "promenad" bort. Gå tidigt på morgonen innan det blir för varmt och fråga
efter en vägbeskrivning innan du går.

Insegling

Oproblematsik.

Förtöjning
Ankra i norra delen av viken.

Jollen kan man förtöja i vikens norra del.
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Prisbild

Gratis!
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Handfatet, Naturhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 14′ 23'' N (59.2398)
Long: 18° 24′ 26'' E (18.4074)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Uvek
Senast ändrad av: Uvek
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=519

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Handikappbadet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 39'' N (56.6440)
Long: 12° 44′ 36'' E (12.7434)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=681

Faciliteter

Badplats, Restaurang/servering, Toaletter, Handikappanpassat

Handikappbadet

Handikappbadet öppnades 1991 i Görvik. Denna vackra badvik kallas i folkmun för Svärjarehålan.
Ett annat gammalt namn är Koloniviken. Här arrangerades koloniverksamhet från 1905 och många
somrar framöver. Idag är Handikappbadet en välbesökt badplats av såväl turister som
Halmstadbor. Sommartid finns här en kiosk och försäljning av glass och godis. Besökare kan välja
mellan, strandbad och klippbad. Både trappa och ramp för rullstol finns.
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Hangö - Östra hamnen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 49′ 10'' N (59.8193)
Long: 22° 57′ 52'' E (22.9644)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=97

Faciliteter

Diesel, Apotek, Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Systembolag, Bastu, Ramp, Toaletter,
Internet, Dusch, Parkering, Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström,
Latrintömning, Varv/Mekaniker, Bensin, Kran

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Övrigt

Café, tvättmaskiner, torktumlare, servicestation, lekplats , bank, färja ut till Östersjö Port,
affärscentrum.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 814 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Hangö by (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 50′ 40'' N (59.8446)
Long: 22° 56′ 60'' E (22.9499)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Hekaheka
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=823

Faciliteter

Beskrivning/Description

A peaceful, but less central alternative with more modest facilities for Hangö's Östra hamnen. Info
in Swedish here: http://tourism.hanko.fi/2007/?pid=4659d2a5bb7539930&lang=se 

The port office is in Ekströms fiskebod, which also runs an excellent seafood restaurant På Kroken,
see: http://www.pakroken.fi/index_swe.html 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

20 berths reserved for visitors.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hangö by (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 50′ 40'' N (59.8446)
Long: 22° 56′ 60'' E (22.9499)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Hekaheka
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=824

Faciliteter

Beskrivning/Description

A peaceful, but less central alternative with more modest facilities for Hangö's Östra hamnen. Info
in Swedish here: http://tourism.hanko.fi/2007/?pid=4659d2a5bb7539930&lang=se 

The port office is in Ekströms fiskebod, which also runs an excellent seafood restaurant På Kroken,
see: http://www.pakroken.fi/index_swe.html 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

20 berths reserved for visitors.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hansten (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 59′ 32'' N (58.9923)
Long: 18° 29′ 52'' E (18.4977)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Hafsorkestern
Senast ändrad av: Hafsorkestern
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=626

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord. Ganska grunt, men fint. På ön finns en gammal husruin.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hanö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 0′ 36'' N (56.0101)
Long: 14° 50′ 7'' E (14.8354)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: fatuus
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=385

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Sveriges starkast lysande fyr lyser upp vägen hit. Ön bjuder på hög mysfaktor och strapatsrika
promenader med fina vyer. Ön har ett bestånd av hjortar som man kan se framförallt i skymning
eller gryning. På hösten lockar björnbären.

Insegling

Enligt sjökort.

Förtöjning

Långsides eller ankare.

Ankare längst in mot brygga med sten under.

Prisbild

-33 fot 200kr

44-59 fot 300kr

Mycket fint ställe med mycket god ordning tack vare hamnvakten som gör ett fantastisk jobb och är
mycket hjälpsam. Liten lekplats för barnen.
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Harlingen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 10′ 31'' N (53.1754)
Long: 5° 24′ 46'' E (5.4128)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=78

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Harlingen gästhamn. Broöppning när du anländer. Eller gå längre in med en till broöppning.

Förtöjning

Går att ligga sidledes skutorna som rör sig ibland.
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Harrström Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 43′ 18'' N (62.7216)
Long: 21° 10′ 13'' E (21.1703)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tomash
Senast ändrad av: tomash
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1447

Faciliteter

Dusch, Landström, Varv/Mekaniker, Kollektivtrafik, Ramp, Internet, Parkering, Sophantering,
Badplats, Färskvatten, Kiosk, Bastu, Övernattning, Toaletter, Grillplats

Beskrivning

300m från byns centrum finns gästhamnen. Hamnen är belägen mitt i det kulturhistoriska området
kring den naturvik med gamla båthus som är ett kännetecken för byn.
Tomas Hansson
+358503137005
harrstromuf@gmail.com
http://www.harrstrom.fi

Insegling

Insegling från farleden in till Storkorshamn som ligger norr om Harrström Gästhamn. Minsta djup in
till hamnen är 1.3m vid normalvattenstånd

Förtöjning

Förtöjning långsides, med boj eller vid lediga Y-bommar

Prisbild

Hamnavgiften är gratis för tre dygn, därefter 5€/dygn. El och vatten 2€/dygn.
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Harstena (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 22'' N (58.2560)
Long: 17° 0′ 20'' E (17.0057)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1717

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Harstena (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 24'' N (58.2566)
Long: 17° 0′ 16'' E (17.0045)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Monix
Senast ändrad av: Monix
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=465

Faciliteter

Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Harstena Bageri (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 9'' N (58.2526)
Long: 17° 0′ 40'' E (17.0110)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1718

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Harstena Bageri (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 9'' N (58.2526)
Long: 17° 0′ 39'' E (17.0109)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1719

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 832 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Harön - Nordvästra udden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 40'' N (56.1610)
Long: 15° 15′ 5'' E (15.2513)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: BboatB 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1552

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Harön är ett populärt för bad och övernattning, ger skydd för SV vind men annars finns inget av
direkt intresse på ön. Populärt ställe för vattensport.Finns även en liten skyddad badstrand där de
mindre kan bada.

Insegling

Inga kända stenar och det finns gott om vatten ända in till bryggan, sett 40 fots båtar ligga vid
bryggan dock osäker på exakt djup.

Förtöjning

Brygga.

Under sommaren är det oftast lika bra att förtöja med ankare och fören till för att spara tid om flera
vill förtöja. Går att förtöja även större båtar vid bryggans kortsidor.

Botten är Dy.

Prisbild
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Gratis, finns tillgång till utedass.
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Harön - Norra udden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 45'' N (56.1624)
Long: 15° 15′ 15'' E (15.2543)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: BboatB 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1553

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Harön är ett populärt för bad och övernattning, ger skydd för SV vind men annars finns inget av
direkt intresse på ön. Populärt ställe för vattensport.

Insegling

Inga kända stenar och det finns gott om vatten ända in till bryggan, sett 40 fots båtar ligga vid
bryggan dock osäker på exakt djup.

Förtöjning

Brygga.

Under sommaren är det oftast lika bra att förtöja med ankare och fören till för att spara tid om flera
vill förtöja.

Botten är Dy.
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Hasselö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 49′ 49'' N (57.8303)
Long: 16° 43′ 54'' E (16.7317)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1505

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Internet, Badplats, Kiosk, Café, Sophantering, Grillplats,
Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

En liten fin gästhamn med presonlig känsla.

Extremt barnvänligt med fin sandstrand i direkt anslutning till bryggan.

www.hasselo.com

Insegling

Inga problem, kolla sjökortet bara.
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Förtöjning

Ankare eller boj.

Prisbild

Billigt, en dryg 100-lapp 2014.

Se och göra

Det finns en hel del att se och göra i området, kolla webben.

Övrigt

Man kan ta sig ut till farleden åt NO, så man behöver inte gå tillbaks samma väg om man inte vill.
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Haugesund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 45'' N (59.4125)
Long: 5° 15′ 59'' E (5.2663)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=38

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Färskvatten, Bensin, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Bra skyddad gästhamn mitt i byen. 

Beskriv din plats här

Förtöjning

Sidledes kaj

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Haverdal (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 43′ 16'' N (56.7211)
Long: 12° 39′ 46'' E (12.6627)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=692

Faciliteter

Badplats

Haverdal

Vilshärad och Haverdal är nästa anhalt norrut med härliga sanddyner. Mitt emellan ligger Lynga
med betydligt lugnare atmosfär, eftersom man får gå genom ett naturreservat för att nå stranden.

 I norra Haverdal ligger Skallen med härligt blankslipade klippor och en underbar utsikt över hela
bukten ovanför gästhamnen. Hit vallfärdar man för att se på solnedgången.  
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Havsvidden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 25′ 18'' N (60.4216)
Long: 19° 54′ 42'' E (19.9117)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1027

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström,
Sophantering, Internet, Färskvatten, Övernattning, Bensin, Grillplats, Diesel

Beskrivning

Information från hemsidan, se http://www.havsvidden.com/en-us/hamn-bad-bastu/hamninfo

Inseglingsförklaring, VHF anrop kanal 16

Från farleden öster om HavsVidden, styr 220 grader in mot HavsVidden och följ klipporna österifrån.
När man närmar sig hamnen finns en bergsklack som kommer upp ur vattnet, kör mellan den och
klipporna dvs klacken skall vara på styrbords sida och fastlandet på babords sida. Håll mitt i och
kom in 220 grader, linjetavlor finns.

Maxdjupet vid bryggan är 2,3 meter för de yttersta båtplatserna och längre in varierar det ner till
1,5 meter. Båtar över 60 fot kan ha svårigheter att manövrera inne i hamnen.

Koordinaterna till hamnen är: N 60º 25´ 3" och E 19º 54´ 7".

Vänligen observera att ni inte kan reservera hamnplatser via receptionen. Det kan man
göra via dockspot.com, dit kommer ni genom att klicka här.
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Heiliegenhafen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 22′ 28'' N (54.3745)
Long: 10° 59′ 21'' E (10.9891)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jörgen
Senast ändrad av: Jörgen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=835

Faciliteter

Beskrivning

Populär bunkringshamn för öltörstiga svenskar

Insegling

 

Förtöjning

 

Prisbild

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Helgoland (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 10′ 33'' N (54.1759)
Long: 7° 53′ 41'' E (7.8946)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=76

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning
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Trevligt stopp i tullfri hamn vid in/utresa från Kielkanalen/Ejder. Prova att ta floden Ejder (Eider)
till/från Kielkanalen. Lämplig hamn i Tönning som angörs strax före högvatten och medström vid
färd från Helgoland. 

Förtöjning

Sidledes brygga/kaj

Bunkra våtvaror/livsmedel

Här finns tullfria varor. Tyskarna beställer t.ex oxfile och tar färjan ut från Cuxhaven och hämtar.
 Värt ett besök i det lite speciella samhället byggt i platåer. Hiss finns. Gott om restauranger och
hotell.
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Helgoland dieselbryggan (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 10′ 41'' N (54.1781)
Long: 7° 53′ 22'' E (7.8894)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Jörgen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=75

Faciliteter

Bensin, Diesel, Diesel

Beskrivning

Dieselbryggan, bra pris. Tilläggning vid tankning. Kortare ilastning av varor är möjligt. 1,03€ 2011
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Helgumannens fiskeläge (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 58′ 50'' N (57.9806)
Long: 19° 7′ 56'' E (19.1323)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1232

Faciliteter

Beskrivning

Lämningar av ett fordom stort fiskeläge på Fårö.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=585
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Helgöya/Kapllöya (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 2'' N (58.0506)
Long: 7° 50′ 34'' E (7.8428)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Sambuca165
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=375

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Historisk intresant naturhamn. Skyddat läge.

Tyskarna sprängde ut ett stort bergrum på Helgöya under andra världskriget.
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http://thallatha.blogspot.com/2010/03/norska-sorlandet-3.html

Insegling

Enligt sjökortet. Trång insegling från norr. Begränsad höjd pga högspänningsledning. 12 m. Grund
på östra sidan
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Inloppet från söder

 

Förtöjning

Akterankare mot berget - dubbat

Långsides mot brygga eller med akterankare. Går bra att ligga på svaj.
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Helsingborg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 2′ 57'' N (56.0493)
Long: 12° 41′ 9'' E (12.6859)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=203

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Bensin, Systembolag, Diesel

Beskrivning

Mitt i centrum nära till butiker.  

Förtöjning

Y-bommar
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Helsingör Nordhavn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 2′ 36'' N (56.0433)
Long: 12° 37′ 9'' E (12.6192)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=336

Faciliteter

Diesel, Kollektivtrafik, Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Post, Toaletter, Ramp, Dusch,
Internet, Segelbåtsdjup, Parkering, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten,
Varv/Mekaniker, Latrintömning, Kran, Bensin, Mastkran

Beskrivning

Helsingör Fritidsbåtshamn. Här finns tillgång till allt, inklusive färja till Helsingborg.

Passa på att beundar virvelbildningarna utanför Kronborg

E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Helsö Havspaviljongen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 57′ 2'' N (59.9505)
Long: 20° 55′ 20'' E (20.9224)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1028

Faciliteter

Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Färskvatten,
Ramp, Latrintömning, Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7449

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7449

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7449

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7449.
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Helveteskällan (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 10'' N (58.7696)
Long: 17° 51′ 51'' E (17.8641)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1460

Faciliteter

Beskrivning

Hekveteaskällan är nordens största jättegryta med en diameter på 3 m.

Är inte säker på exakta platsen, men markeringen är nära.
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Hem (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 3'' N (59.3676)
Long: 13° 28′ 4'' E (13.4677)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Svennis 
Senast ändrad av: Svennis
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1764

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hemköp (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 28'' N (56.6746)
Long: 12° 51′ 24'' E (12.8566)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=698

Faciliteter

Livsmedel

Hemköp

Hemköp på Brogatan i Halmstad är den centralaste färskvarubutiken. Brett sortiment på frukt o
grönsaker, stort utbud av färdigmat, bake off och produkter från lokala leverantörer.

Ombud för post och paket, bra parkeringsmöjligheter med hiss direkt upp i butiken men fram för
allt ett bekvämt gångavstånd för dig som bor centralt.

Har öppet alla dagar 08:00-22:00
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Hemmahamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 39'' N (58.7442)
Long: 17° 1′ 3'' E (17.0174)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Max 
Senast ändrad av: Max
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1724

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hemviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 55'' N (59.1987)
Long: 18° 50′ 57'' E (18.8490)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=985

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Herdar (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 41′ 13'' N (60.6868)
Long: 4° 44′ 48'' E (4.7468)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=158

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Liten ö nära havet. Plats för ett par båtar vid bryggan där turbåten lägger till. Liten affär (år 2009)

Förtöjning

Sidledes kaj. Lämna plats för turbåten. 
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Herrestaviken (Naturhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 7'' N (59.3186)
Long: 17° 18′ 35'' E (17.3096)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=348

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Skyddad och välbesökt naturhamn.
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Herrvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 25′ 26'' N (57.4239)
Long: 18° 54′ 60'' E (18.9166)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1228

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Stor fiskehamn på östra Gotland. 10 st gästplatser finns i småbåtshamnen längs den
halvcirkelformade träbryggan; djup ca 2,0 m. Livsmedel, apoteksombud 4 km.

Efter kontakt med hamnfogden, tel 0498-26 94 70, kan ytterligare plats erhållas främst i gamla
fiskehamnen; djup 3,0 m. Hamnen är klassificerad av STF. Östergarnsholm heter den lilla holmen
utanför.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=16

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Herräng (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 17'' N (60.1381)
Long: 18° 38′ 35'' E (18.6431)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=636

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Bommad betalramp.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Herrängs marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 17'' N (60.1381)
Long: 18° 38′ 36'' E (18.6433)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=633

Faciliteter

Latrintömning, Varv/Mekaniker, Bensin, Kran, Diesel, Torrdocka, Restaurang/servering, Mastkran,
Pub/Rättigheter, Kollektivtrafik, Bastu, Ramp, Toaletter, Parkering, Bensin, Dusch, Diesel,
Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Herrängs marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 16'' N (60.1378)
Long: 18° 38′ 37'' E (18.6435)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=634

Faciliteter

Diesel, Mastkran, Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Pub/Rättigheter, Parkering, Bastu, Toaletter,
Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning,
Varv/Mekaniker, Bensin, Kran

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Herrängs marina (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 16'' N (60.1379)
Long: 18° 38′ 35'' E (18.6430)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=635

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hertigö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 13'' N (58.7204)
Long: 17° 13′ 54'' E (17.2316)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=408

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Himmelskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 47′ 41'' N (59.7948)
Long: 19° 15′ 39'' E (19.2608)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1672

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Väldigt trevlig hamn i vackert väder. Erbjuder skydd från vindar från sydflanken men jag skulle inte
vilja ligga här ute om det är dåligt väder. Härlig natur med släta fina klippor.

Insegling

Ge dig inte på denna utan en hamnguide eller Hydrograficas sjökort. Det finns gott om grynnor.
enklast är att gå mellan St. Hämtan och Himmelskär och runda uppgrundningen på 1.7. Alternativt
att man angör från ost och kommer in nära Himmelskär mellan grynnorna i nordost.

Förtöjning

Ankare och bergskilar. Någon har monterat en ögla i berget, men vi såg bara till en enstaka.

Bilder

Viken sett åt NV från hamnen.
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Vår båt förtöjd vid klippan.

Detta är en bild tagen åt SSV från den lilla viken rakt söder om hamnen.
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Hit men inte längre, 1,4 m djupt (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 18′ 41'' N (65.3114)
Long: 22° 22′ 22'' E (22.3727)
Sjökort: 414, 414S

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1631

Faciliteter

Beskrivning

Hit kom vi, sedan var det stopp.

De yttre hamnarna bör inte användas pga. rasrisk.
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Hitis Kyrkby (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 53′ 17'' N (59.8881)
Long: 22° 31′ 17'' E (22.5215)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: AndersG
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=586

Faciliteter

Färskvatten, Livsmedel

Beskrivning

Info från http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Hiittinen

 

Hitis kyrkby
Holmströms Lanthandel
Hitisvägen 20, 25940 HITIS

Tel: 02 466 6760

http://www.vikingislands.com/holmstromslh.htm

Insegling

Följ farleden norrifrån. Butikens brygga är längst in, men där är det grunt. Man kan dock förtöja
tillfälligt vid någon av sjöbodarna längre ut.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Frivillig avgift. Markerat vi bryggan.

Övrigt

http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5194
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Hjo (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 18′ 10'' N (58.3027)
Long: 14° 17′ 37'' E (14.2936)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=443

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran,
Sophantering, Mastkran, Färskvatten, Systembolag, Latrintömning, Ramp, Restaurang/servering,
Internet

Beskrivning

Hjo hamn.
Mysig hamn med nära till mycket.

Insegling

Se upp för grund utanför yttre piren. Följ markerad farled.

Förtöjning

Y-bom

Prisbild

120kr för plats med landström.

Övrigt

Hjo är en trevlig stad. Systembolag, livsmedel och restaurang finns inom hundra meter.
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Hjortholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 22'' N (58.9395)
Long: 18° 11′ 29'' E (18.1915)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=855

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hjortholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 5'' N (58.7682)
Long: 14° 50′ 51'' E (14.8475)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Peter
Senast ändrad av: Peter
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=452

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Fin naturhamn med gott om plats.

Bra djup nästan överallt.
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Hjulstabron (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 31′ 53'' N (59.5315)
Long: 17° 0′ 28'' E (17.0077)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=360

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Fritidsbåtar
Den 1 maj - 15 oktober dygnet runt under 10 min per timma enligt följande: 0010 - 0020, 0110 -
0120 osv till 2310 - 2320. Den 16 oktober - 30 april dygnet runt efter anmälan per VHF eller telefon.

Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Telefon: 0171-44 90 82.
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Hjältön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 16'' N (58.2544)
Long: 11° 36′ 51'' E (11.6142)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=953

Faciliteter

Det är muddrat så en segelbåt komer nästan hela vägen in mitt i lagunen, sen kan man binda i
fasta föremål (träd, stockar, järnvägsräls) som finns på stranden
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Holmhällarna (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 55′ 50'' N (56.9307)
Long: 18° 17′ 35'' E (18.2931)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1266

Faciliteter

Beskrivning

Holmhällar är ett härligt utflyktsmål med ett stort raukområde och vacker utsikt mot ön
Heligholmen.

Här finns också ett vackert fiskeläge, Holms fiskeläge som tillhör ett av Gotlands bäst bevarade
fiskelägen, med gamla bodar på rad.

Se vidare http://www.gotland.net/sv/platser/holmhallar
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Holmsund (Patholmsviken) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 41′ 36'' N (63.6934)
Long: 20° 21′ 28'' E (20.3579)
Sjökort: 429, 512

 
Information
Upplagd av: frause
Senast ändrad av: frause
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=160

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Patholmsvikens båtklubbs gästbrygga.

Insegling

I fyrbelyst farled enligt sjökort.

Förtöjning

Boj

Faciliteter

Fint klubbhus med hög standard på toalett, dusch och bastu. Sjömack med kortautomat. Busstrafik
till Umeå på gångavstånd. Cyklar finns för utlåning för att ta sig till Holmsund där livsmedel, apotek
mm. finns.
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Holmön (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 48′ 17'' N (63.8046)
Long: 20° 52′ 9'' E (20.8692)
Sjökort: 511, 429,512

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: MarkusV
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=910

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Kiosk, Sophantering,
Övernattning, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Skyddad hamn på Holmöns norra spets intill färjeterminalen

Affär och fik samt restaurang i närheten fin badstrand och båtmuseum.

http://www.holmon.com/

Tvättmaskin, dusch, toalett i servicehus vid brygga

Insegling

Följ farled och in i gattet gira babord. Se upp för sandbanken 10 meter bakom bojarna utmärkt med
2 prickar. Hamnbassängen är mycket trång med djupgående segelbåtar bör du vara mycket
försiktig. 

Förtöjning

Boj

Prisbild

150 kr/dygn inkl. el. Dusch 2x5 kr/5 min. Gratis dagtid.
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Holsterbro Struer (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 29′ 44'' N (56.4956)
Long: 8° 35′ 41'' E (8.5947)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Dufour39cc
Senast ändrad av: Dufour39cc
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1060

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Latrintömning, Diesel

Beskrivning

Trevlig hamn med gång avstånd in till city

Insegling

Prickad led

Förtöjning

Påle.

 

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Holtenau (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 22′ 8'' N (54.3690)
Long: 10° 8′ 43'' E (10.1452)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: olalin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=95

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Hamn vid Kielkanal-slussarna. Ganska långt till Kiel centrum.
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Horn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 38′ 6'' N (52.6349)
Long: 5° 3′ 39'' E (5.0608)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=32

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning,
Restaurang/servering

Beskrivning

Stor marina med massor av platser. Man lägger sig vid ankomstbrygga och får plats tilldelad. Fin
gammal turiststad värd en kvällspromenad och en dag minst.

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hornbaek (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 5′ 46'' N (56.0962)
Long: 12° 27′ 32'' E (12.4589)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: fatuus
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=337

Faciliteter

Toaletter, Parkering, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Kollektivtrafik,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Restaurang/servering, Ramp, Pub/Rättigheter, Internet

Beskrivning

Badorten nr 1 på Sjelland. Sand sand överallt.

Ofta mycket båtar, trångt. Bäst anlända före kl 12 för att hitta ledig plats.

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Pålar.

Prisbild
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Horsfjärdskatastrofen, Märsgarn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 28'' N (59.0578)
Long: 18° 8′ 56'' E (18.1488)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=622

Faciliteter

Beskrivning

Länge sedan jag var där men platsen för minnesstenen är nog ganska rätt placerad. Osäker på om
man som civil får landstiga men nu håller Sjövärnskåren till här. På 70-talet höll de till på Fejan.
Förutom vad som skrivs i Wikipedia så pratade jag med ett befäl som var på ön under kriget och
han berättade att de hade funnit människorester på Furholmen efter katastrofen. Kistor spikades
ihop uppe vid biblioteket på toppen av ön. Smällarna från katastrofen hördes ända in till Stockholm
där många trodde att Sverige var i krig.

Wikipedia: "Under andra världskriget inträffade ett antal olyckshändelser för vilka det inte alltid var
lätt att klargöra om det var sabotageverksamhet som varit orsaken. Den 17 september 1941
inträffade katastrofen i Horsfjärden, den svenska flottans största förlust under beredskapsåren.
Delar av Kustflottan befann sig på Horsfjärden varav pansarskeppen HMS Sverige, HMS Drottning
Victoria och HMS Tapperheten låg till ankars. En grupp flygplan från F 2 Hägernäs utförde
anfallsövningar mot dessa fartyg. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där 
jagarna HMS Klas Uggla, HMS Klas Horn och HMS Göteborg låg förtöjda. Den fjärde jagaren i
divisionen, HMS Stockholm, befann sig under gång på Mysingen med avsikt att förtöja utanpå
Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna.

Plötsligt inträffade en kraftig explosion akterut på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas
Horn som låg närmast. Det var med all säkerhet de stridsladdade torpederna som exploderat. En
häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera
undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De två skadade fartygen bröts
itu och sjönk inom en kvart. De osäkrade sjunkbomberna trasade sönder akterskeppen. Även Klas
Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Vid olyckan omkom 33 man.
Jagarna Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943. Klas
Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador.
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Det har aldrig blivit utrett vad eller vem som orsakade explosionen. Fältkrigsrätten avgav utslaget
att sabotage var det troligaste, men att ingen sabotör kunnat anträffas och lagföras. De allierade
(t.ex. genom Malcolm Munthes engelska grupp eller den kommunistiska Wollweber-organisationen)
hade störst intresse av att försvaga den svenska flottan, som eskorterade tyska malmtransporter
genom svenska vatten. Efteråt har en engelsk sjöofficer inofficiellt tagit på sig sprängningen."

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/M%C3%A4rsgarn_minnessten.jpg

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hotell Åtellet (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 29'' N (59.7580)
Long: 18° 42′ 26'' E (18.7073)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1537

Faciliteter

Parkering, Kiosk, Café, Övernattning, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter,
Kollektivtrafik

Beskrivning

Hotell i Centrala Norrtälje med gångavstånd till gästhamnen. Bra mat och uteservering.

Se hemsidan: http://www.stället.nu/atellet
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Hotellbryggan, Dalarö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 45'' N (59.1292)
Long: 18° 24′ 13'' E (18.4035)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=249

Faciliteter

Beskrivning

Dalarö, Hotellbryggan
Läge: Centralt Dalarö
Hamnvärd: Stellan Rollenhagen
08-501 514 70

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Hotellviken, Saltsjöbaden (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 34'' N (59.2761)
Long: 18° 18′ 55'' E (18.3153)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=338

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Kollektivtrafik, Ramp, Restaurang/servering,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning
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Att besöka Hotellholmen en solig sommardag känns som att komma söderut i Europa.
Uteserveringar efter kajen och på andra sidan bron glasskiosken känd från serien Solsidan. Solsidan
ligger för övrigt på Erstavikssidan av Saltsjöbaden. Att se badhusen från sjösidan är också en
upplevelse. Övrig info i länkarna

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post

http://www.skargardskrog.com/

http://www.ksss.se/sv/Om-KSSS/Anlaggningar/Saltsobaden/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Houtskär (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 13′ 29'' N (60.2248)
Long: 21° 22′ 2'' E (21.3673)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=215

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning, Parkering, Bensin

Beskrivning

Houtskär är ett levande samhälle med flera affärer, bank, bränsle mm. Gamla träkyrkan är sävärd,
så också skärgårdsmuseet. Gästhamnen är välbesökt. Alldeles vid bryggfästet ligger
café/restaurang Skagen med fint sol-läge. Dusch/bastuanläggningen tillhör bland de bästa man
sett. Houtskär brukar också vara en av angöringshamnarna för det sk Snipäventyret i juli.
evenemang Houtskärsveckan i mitten av juli. 
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Insegling

Från farleden i nordost, inga hinder på vägen

Förtöjning

brygga ca 40 platser men håller på att utökas, boj. Kan vara besvärande vid nordostvind.

Hemsida:

www.skagen.fi  (jo, den heter faktiskt skagen fast den inte har någon likhet med danska Skagen!)
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Hovden (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 50′ 0'' N (58.8334)
Long: 13° 38′ 26'' E (13.6406)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=511

Faciliteter

Badplats

Fin sandstrand med en stor population av myrlejon.
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Hummelholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 37'' N (58.7102)
Long: 17° 16′ 55'' E (17.2819)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Sally SWE358
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1598

Faciliteter

Beskrivning

Insegling

Förtöjning

Prisbild

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hundige hamn (Annan)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 55° 35′ 32'' N (55.5922)
Long: 12° 21′ 10'' E (12.3527)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: fatuus 
Senast ändrad av: fatuus
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1627

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Sophantering, Apotek,
Färskvatten, Kiosk, Diesel, Café, Restaurang/servering

Beskrivning

Trevlig hamn. 

Många lediga platser.

Djup ca 3m i hamn och insegling. 

Förtöjning

Pålar. 

Prisbild

Gratis 3 första dygnen.

25 Dkr/ dygn för dusch och toalett. 
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Hus fiskeläge i Rone (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 10′ 31'' N (57.1753)
Long: 18° 29′ 40'' E (18.4944)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1267

Faciliteter

Beskrivning

Hus fiskeläge, norr om Ronehamn, är ett gammalt fiskeläge med fiskebodar i sten.

Sä vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/hus-fiskelage-i-rone
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Husarö (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 8'' N (59.5021)
Long: 18° 50′ 42'' E (18.8451)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1500

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Kiosk, Café, Övernattning, Sophantering,
Bensin, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Gästhamn på Husarö. Väldigt lite service, men också lågt pris. Trevlig ö med Lotsmuseum och
trevliga promenadstigar.

Insegling

Inget speciellt, men hamnen är grund. Vi fick ligga långsides långt ut på bryggan.

Förtöjning

Långt in på bryggan finns bommar, men där är så grund att bara motorbåtar med mindre
djupgående kan komma in. Längre ut är det ankare mot brygga som gäller eller långsides om det är
lite båtar.

Prisbild (2014)

Dag: 50 kr
Dygn: 100 kr
El: 50 kr

Färskvatten finns inte.
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Husarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 26'' N (59.5072)
Long: 18° 51′ 15'' E (18.8541)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1423

Faciliteter

Beskrivning

 Louise Zetterström beskriver Husarö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Husarö
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Husarö Lanthandel (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 9'' N (59.5026)
Long: 18° 50′ 33'' E (18.8425)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Jocke
Senast ändrad av: Jocke
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1380

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Husarö Ångbåtsbrygga, Sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 22'' N (59.5062)
Long: 18° 50′ 29'' E (18.8415)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=152

Faciliteter

Diesel, Livsmedel, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Huseliiharen (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 43′ 39'' N (60.7276)
Long: 17° 17′ 7'' E (17.2854)
Sjökort: 534

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1569

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering,
Badplats, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gefle Segel Sällskaps hamn 5 M nordost om Gävle

R/g, boj. Djup 1,75 - 4m

Insegling

Enligt sjökort.

Förtöjning

Boj eller bom mot brygga.

Prisbild

200:-/dygn (inkl. el*), 500:-/vecka (2018)

*) 6A

Bilder

Kommer ...
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Huskvarna (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 48′ 12'' N (57.8032)
Long: 14° 16′ 16'' E (14.2711)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=497

Faciliteter

Färskvatten, Restaurang/servering, Segelbåtsdjup, Parkering

Beskrivning

Huskvarna klubbhamn, inga gästplatser finns, endast en serviceprygga.
Har man tur kan man få en tillfällig plats om man talar med Jönköpings Segelsällskaps kansli på tel:
0709 37 44 60

Insegling

Problemfri insegling, följ markerad farled.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Övrigt
Hamnen ligger utmed E4 och har hög bullernivå.
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Husum (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 19′ 47'' N (63.3296)
Long: 19° 8′ 21'' E (19.1392)
Sjökort: 514

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=905

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gästplatser finns på den yttre bryggan

El vatten möjlighet att låna cykel för att bunkra på affär i byn.

Kontakta hamnkapten vid frågor

Insegling

Sjökort

Förtöjning

Brygga eller bommar eller långskepps

Prisbild
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Huvudholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 10'' N (59.1195)
Long: 18° 29′ 16'' E (18.4877)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=629

Faciliteter

Beskrivning

Minns jag rätt var detta en militär ö tidigare

http://www.haninge.se/Fritid-och-idrott/Friluft-och-natur/Naturreservat/Huvudholmen-naturreservat/

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Huvudskär - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 47'' N (58.9631)
Long: 18° 34′ 25'' E (18.5737)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1424

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Huvudskär och sina upplevelser på öarna i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Huvudskär
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Hvide Sand (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 0′ 5'' N (56.0014)
Long: 8° 7′ 29'' E (8.1247)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Dufour39cc
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1062

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

En hamn för övernattning och när man bara behöver pausa en natt på väg till något annat mål.

Ca 15 platser,långt till Dusch och toalett.

Gångavstånd till livsmedel och restauranger.

Insegling

Prickad led

Prisbild

Pris 110:- dkr inkl,el

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hydra (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 21′ 2'' N (37.3506)
Long: 23° 27′ 56'' E (23.4655)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1094

Faciliteter

Beskrivning

Lugn by utan bilar (förutom en sopbil). Däremot finns många åsnor. Bra restauranger och caféer.

Insegling

Kolla Greek Waters Pilot.

Förtöjning

Ankring mot pir.

Prisbild

Ingen kostnad 2009

Övrigt

Det finns fler sevärdheter. Läs på om den intressanta historian...
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Hyppeln (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 45′ 26'' N (57.7572)
Long: 11° 36′ 59'' E (11.6164)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=289

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Sophantering, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Håkan (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 30′ 13'' N (58.5037)
Long: 16° 57′ 49'' E (16.9636)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Hydda1@hotmail.com
Senast ändrad av: Administratör
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1615

Faciliteter

Ange gärna en beskrivning av denna plats. Ser ut som att det är ett skoj. Meddela mig
om denna plats skall tas bort på info@marinwiki.se.

/Admin

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hållskären (Naturhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 13′ 17'' N (60.2214)
Long: 18° 52′ 27'' E (18.8741)
Sjökort: 536, 619

 
Information
Upplagd av: MoeJoe
Senast ändrad av: Nyx2
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1456

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Här ligger du fint över natten om vindarna är mellan syd och ost.

Bra djup och stenfritt ända in mot klippan.

En mindre motorbåt kan ju också använda grus-stranden

Är nog sällan du behöver trängas här annat än med dagbesökare som solar/badar/grillar
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Hållö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 20′ 2'' N (58.3338)
Long: 11° 13′ 7'' E (11.2187)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Joromel
Senast ändrad av: Joromel
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=536

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Skyddad natthamn för vindar utom från NO till O

En av Bohusläns vackraste öar! Missa inte slättehäll på västsidan.

Kiosk finns vid vandrarhemmet.

Insegling

Det finns en enslinje, men den blir ibland skymd av båtar, då får man styra efter sandremsan på
botten

Förtöjning

Långsides in vid bron, eller stäven mot berget längre ut. Bryggan är privat.

Fasta dubb finns

Prisbild

 

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Häckningsplats för skarvar (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 7'' N (59.3854)
Long: 18° 32′ 22'' E (18.5393)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=280

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Häggvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 54′ 35'' N (62.9098)
Long: 18° 17′ 33'' E (18.2926)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: Adam
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=397

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Landström

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hälsö Hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 43′ 53'' N (57.7314)
Long: 11° 39′ 24'' E (11.6568)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Cronjuvelen
Senast ändrad av: Cronjuvelen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=808

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Mindre hamn med ca 40 gästhamnsplatser, gästplatserna är längst in i hamnen och på övriga
bryggor där det är grönskyltat. Avgift 180kr vid betalning i Hölsö Café & Interiör. Flerskrovsbåtar
och båtar över 40 fot kostar 220kr.
El ingår i mån av tillgång.

I hamnen finns Hälsö Café & Interiör samt liten affär Hälsö Livs och restaurangen Himalaya.

Hamnvärd Hälsö Café & Interiör
Telefonnummer 0709-961134
E-post eva@halsocafeinterior.se
Webbadress: www.halsohamn.se

Insegling

Enkel insegling från SO, både prickar och ensfyrar.

Förtöjning

Förtöjning vid flytbrygga och längs högre kaj. Akterfästen finnes, använd ej eget ankare.
Längst in bör inte båtar större än 40 fot köra, kör försiktigt när den inre flytbryggan rundas
eftersom kättingar håller fast bryggan, minsta djup när bryggan rundas är vid lågvatten ca 2,20m.
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Prisbild

2012: Avgift 180kr vid betalning i Hälsö Café & Interiör. Flerskråvsbåtar och båtar >40 fot 220kr. El
ingår i mån av tillgång.

Övrigt

Möjlighet att hyra lokal för fester och annat ca 20m från kaj. Gott om sittplatser på kaj och
möjlighet att grilla nära båten.
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Häringe slott (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 21'' N (59.0392)
Long: 18° 0′ 51'' E (18.0143)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=620

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Restaurang i klassisk miljö men även uteservering med fika, kaka.

http://www.careofhotels.com/haringe/default-sv.html?gclid=CMaw7KKv4a4CFXBZmAodRXWUZg

Telefon 08-504 204 40 

Förtöjning

Lägg till vid bryggan nere vid bastun och ta en promenad upp till slottet.

Prisbild

Fika på terassen ligger i mellan-klass.

Mat i matsalen ligger lite över mellanklass.
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Häringe Slott (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 14'' N (59.0372)
Long: 18° 0′ 34'' E (18.0095)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=327

Faciliteter

Beskrivning

 

http://www.careofhotels.com/haringe/about/location-sv.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Härjarö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 1'' N (59.4668)
Long: 17° 23′ 49'' E (17.3970)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Ickad
Senast ändrad av: Ickad
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1378

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Härjarö hemsida
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Härsö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 59'' N (59.2163)
Long: 18° 25′ 23'' E (18.4230)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=877

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hästholmen (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 58° 16′ 47'' N (58.2799)
Long: 14° 38′ 9'' E (14.6357)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: Llindh
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=507

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Ramp, Sophantering, Parkering,
Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Trevlig hamn med textilmuseum och möjlighet för kajakuthyrning

Insegling

Segla in från nordväst och håll nära piren. Grynnorna norr om hamnen är väl utmärkta.
Vid insegling från norr med kraftig sydvästlig vind, håll väl långt ut från Omberg, norr
om Hästholmen då sjön blir synnerligen krabb och hög på grund av effekten mot berget.

Förtöjning

Boj. Enstaka båtar kan ligga långsides lägst ut till öster på yttre piren

Prisbild

130Kr. Landström tillkommer på 50kr

Övrigt

Nära Omberg och dess grottor. Många dykare utgår från Hästholmen och det var även här som John
Bauer med familj förliste.
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Hättan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 56′ 6'' N (57.9350)
Long: 11° 39′ 42'' E (11.6616)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: sycorax
Senast ändrad av: sycorax
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1573

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Hävringe Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 36′ 11'' N (58.6029)
Long: 17° 18′ 42'' E (17.3116)
Sjökort: 617, 621

 
Information
Upplagd av: Johan w 
Senast ändrad av: Johan w
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1751

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Insegling

Rakt in mellan pirar, kan upplevas smalt. 

Väl inne i hamnbassängen så är det djup, men kan vara trång om du har en båt som är
svårmanövrerad. 

Förtöjning

Bredsida intill kaj. Ankring förbjuden. 

Prisbild

Frivillig hamnavgift omkring 100:-

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Högböte KMK (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 20'' N (59.3890)
Long: 18° 53′ 29'' E (18.8915)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Tango
Senast ändrad av: Tango
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1386

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Internet, Badplats, Grillplats, Sophantering, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Mycket trevlig klubbö tillhörande Kungliga Motorbåtsklubben. En ö öppen för alla både motor &
segelbåtar. Ön har hamnvakt från April-Okt, Avgift för icke medlemmar tas ut i hamnen. tillgång till
både grillar och bastu. ön har i princip alla faciliteter utom resturangverksamhet. Dagliga turer
till/från Möja Berg.  

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Förtöjning sker med boj enligt hamnkaptenens anvisning.
Minst 2 meters djup oftast mycket mer i 90% av hamn

Prisbild
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Pris i hamnen ca: 350:- natten. Sötvatten finns på ön dock ej för bunkring av båttan.

El samt tv finns vid bryggplats, trådlöst internet.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Högholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 5'' N (59.3179)
Long: 17° 53′ 40'' E (17.8945)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=64

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Högholmen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 6′ 35'' N (63.1097)
Long: 18° 37′ 35'' E (18.6264)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1118

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Helt ny anläggning med brygga och bastuhus.

Kvällssol riktigt fint

Insegling

 

Förtöjning

Ankare och brygga
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Högholmen Östra (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 39'' N (59.4774)
Long: 17° 30′ 47'' E (17.5131)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Marex
Senast ändrad av: Marex
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1293

Faciliteter

Badplats, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Härlig sandstrand för att vara Mälaren

Insegling

Inga problem, djupt ända in.

 

Prisbild

Annan rubrik
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Högmarsö Krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 46'' N (59.6461)
Long: 18° 50′ 33'' E (18.8426)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: thundergod
Senast ändrad av: thundergod
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=537

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Mycket trevligt skärgårdskrog som rekommenderas varmt
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
www.hogmarsokrog.se

Insegling

Kommer man från Furusundsleden så är det viktigt att hålla till vänster om den lilla kobben i mitten.

Förtöjning

Rikligt med platser på gästbryggor

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Högskär (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 38′ 42'' N (58.6449)
Long: 17° 10′ 34'' E (17.1762)
Sjökort: 617, 621

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=392

Faciliteter

Beskrivning

Gammal kolerakyrkogård som sköts av Oxelösunds församling. Trevlig historisk plats samt
underbar utsikt från bergkullen.
 Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Högskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 21′ 21'' N (60.3559)
Long: 20° 59′ 38'' E (20.9940)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=295

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv in plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Inssegling mellan Rödören och Romören, från farleden SÖ om dessa öar. Gå in åt NO.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Oklart var man ska förtöja, ev kan man gå in mot viken uppe vid halvön på norra delen.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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ICA (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 57'' N (59.3659)
Long: 17° 12′ 34'' E (17.2095)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1521

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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ICA Gräddö (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 44'' N (59.7623)
Long: 19° 2′ 12'' E (19.0366)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1534

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Parkering, Kiosk

Beskrivning

ICA-affär: Se http://www.ica.se/butiker/nara/norrtalje/ica-nara-graddo-skargardshandel-1465/start/

Gångavstånd från gästhamnen.
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ICA Högmarsö samt Cafe (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 50'' N (59.6471)
Long: 18° 50′ 37'' E (18.8437)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: thundergod
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=538

Faciliteter

Bensin, Diesel, Livsmedel

Beskrivning

ICA nära samt cafe och bensin

Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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ICA Kryddan (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 35'' N (59.7597)
Long: 18° 42′ 9'' E (18.7024)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1531

Faciliteter

Café, Livsmedel, Apotek, Post, Kiosk

Beskrivning

ICA Butik.

Se: http://www.ica.se/butiker/supermarket/norrtalje/ica-supermarket-kryddan-1442/start/
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ICA Nära Nättran (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 11′ 60'' N (56.1999)
Long: 15° 32′ 8'' E (15.5356)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=777

Faciliteter

Restaurang/servering, Livsmedel, Post

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här. Nättrabyån
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här. Motorbåt upp till ca 8 meter kan lägga till tillfälligt ca 100 meter från
affären.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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ICA Supermarket Söndrum (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 38'' N (56.6606)
Long: 12° 48′ 19'' E (12.8052)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=716

Faciliteter

Toaletter, Livsmedel

Ica Supermarket Söndrum

Livsmedelsbutik med allt du behöver till såväl vardag som helg. Öppet alla dagar 08:00-21:00.
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Idklubben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 32'' N (58.7089)
Long: 17° 11′ 56'' E (17.1988)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Sally SWE358
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1601

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Idskär (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 49′ 11'' N (59.8198)
Long: 19° 8′ 41'' E (19.1449)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1693

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Skyddad vik i ytterskärgård. Fantastik utsikt och på den östra sidan av viken härlig kvällssol.
Skyddad för alla vindar utom från norr.

Insegling
Enkel. Inga grynnor i viken som vi såg. Grunt vid land på södra sidan. Djupare längre upp på öster
och väster sida av viken.
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Idskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 25′ 47'' N (60.4298)
Long: 19° 45′ 32'' E (19.7588)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=293

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Enligt http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html sker insegling från norr
rakt söder ut längs Idskär och därefter mot VSV in i Idskärssundet.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Oklart var förtöjning ska ske, men det verkar som om man ska gå ganska långt in i sundet.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Igelbäcken (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 51'' N (58.6976)
Long: 14° 42′ 18'' E (14.7050)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1111

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Motala Segelsällskaps uthamn. Trevlig brygga med bra ankarbotten.

Insegling

Se upp för påle precis sydväst om bryggan. Kan vara svår att se vid sjögång eller högt vatten

Förtöjning

Akterankare med stäven mot bryggan.

Prisbild

Frivilligt bidrag.

Annan rubrik

Hamnen är dricksvattenstäckt för samhället, därför är det förbjudet att använda toaletten i båten
om den saknar septitank.
TC finns men är låst (!)
I bland har MTSS bokat bryggan. För information, se http://www.mtss.se
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Ijmond wsv (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 25′ 47'' N (52.4296)
Long: 4° 42′ 47'' E (4.7131)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=788

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Trevlig gästnamn.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ijmuiden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 27′ 38'' N (52.4605)
Long: 4° 33′ 32'' E (4.5590)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=787

Faciliteter

Beskrivning

Tråkig, otrevlig och dyr gästhamn.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                        sida 971 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Immarsskärströmmen, Skoboraden (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 50'' N (59.1307)
Long: 18° 40′ 59'' E (18.6830)
Sjökort: Hydrographicas Genvägar i Sto

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=558

Faciliteter

Beskrivning

För ca 30 år sedan följde jag efter en båt som körde över 5 knop här vilket kändes tokfort. Tyckte
bara att det var sten överallt men vi kom igenom utan bekymmer för han hade åkt där många
gånger. Idag måste det vara betydligt enklare med nya sjömätningar och även en beskrivning. Alt
till boken är papperskortet Hydrographica 616-10/11

En upplevelse som jag aldrig glömmer.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ingmarsö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 13'' N (59.4702)
Long: 18° 46′ 19'' E (18.7720)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1425

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Ingmarsö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Ingmarsö
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Ingmarsö Båtmack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 57'' N (59.4658)
Long: 18° 45′ 15'' E (18.7543)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=153

Faciliteter

Restaurang/servering, Livsmedel, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Iniö, Norrby (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 23′ 51'' N (60.3974)
Long: 21° 23′ 17'' E (21.3880)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=269

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström,
Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Ramp, Bensin, Diesel

Beskrivning

Båtvarv med gästhamn, ca 30 pl, Vindar från nordost kan besvära. Här finns bränsle, dusch, bastu,
café, thairestaurang samt servicevarv för båtar. på Iniö pratas det till 85% svenska.

Insegling

okomplicerat från norr

Förtöjning

Brygga, boj

Hemsida

www.bjorklundbatslip.fi
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Inra hamnskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 53'' N (59.7314)
Long: 19° 19′ 17'' E (19.3214)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1075

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En vacker utskärsö.

Viken ger bra skyddd för alla vindar utom från NO till SO.

Insegling

Lämplig insegling från SV med Tyvkobbarna på styrbord sida. Grundet i sundet är enl. Navionics 2,0
m, men enl äldre sjökort 2,8m.

Förtöjning

Bra förtöjning längs vikens alla stränder.

Mycket bra ankarfäste för oss.

Vikens djup verkar vara 5 - 7m.
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Inverness marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 29′ 39'' N (57.4942)
Long: 4° 14′ 6'' W (-4.2349)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=790

Faciliteter

Beskrivning

Dyr, långt från staden. Lite betongbunkerkänsla ...

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 981 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Ioannis (e) (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 20′ 55'' N (37.3487)
Long: 23° 21′ 3'' E (23.3507)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1109

Faciliteter

Beskrivning

Ankringsvik

Insegling

Greek Waters Pilot

Förtöjning

Svajankring eller ankare och ro in med aktertampar i land.

Prisbild

Inget

Övrigt

Det kan vara många båtar under högsäsong.
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Ioannis (w) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 20′ 57'' N (37.3493)
Long: 23° 20′ 47'' E (23.3464)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1108

Faciliteter

Beskrivning

Ankringsvik

Insegling

Greek Waters Pilot

Förtöjning

Svajankring eller ankring och ro in med aktertampar i land

Prisbild

Inget

Övrigt

Viken är ibland full med båtar under högsäsong.
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Iraklia (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 51′ 10'' N (36.8527)
Long: 25° 28′ 27'' E (25.4742)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1089

Faciliteter

Beskrivning

Ankringsplats om Meltemin ej blåser för hårt.

Insegling

Inget särskilt.

Förtöjning

Svajankring

Prisbild

Ingen kostnad

Övrigt

Här ligger du bara och latar dig, badar och kanske snorklar på det lilla som finns att se.
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Isla Cies (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 42° 13′ 21'' N (42.2226)
Long: 8° 53′ 53'' W (-8.8981)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=802

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Isla Graciosa (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 29° 13′ 4'' N (29.2178)
Long: 13° 31′ 45'' W (-13.5291)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=803

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ivö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 51'' N (56.1475)
Long: 15° 29′ 27'' E (15.4907)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1287

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fd. militärbrygga i gott skick. Fin plats utan några bekvämligheter.

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

långsides eller ankare. Djup ca 2 m

 

Prisbild

Gratis
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Jackson Park Yacht Club (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 41° 46′ 42'' N (41.7784)
Long: 87° 34′ 25'' W (-87.5736)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=608

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                        sida 990 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                        sida 991 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Jakobstad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 40′ 57'' N (63.6825)
Long: 22° 41′ 6'' E (22.6850)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=195

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jaktstugeviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 10'' N (59.2028)
Long: 18° 51′ 5'' E (18.8514)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Inko
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=984

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Övernattning, Grillplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grunt parti precis vid inloppet. Med 1,5 meters djupgående kommer man inte in vid normalt
vattenstånd. 1,1 meter är inga problem alls. Det blir djupare längre in.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Båtar som kommer in i viken kan enkelt förtöja långsides mot klippan. Grillplats och nära till Bruno
Liljefors jaktstugemuseum. Bastu 10 min bort.

Prisbild

Naturhamn

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jernavik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 52'' N (56.1812)
Long: 15° 4′ 21'' E (15.0724)
Sjökort: 742, 741

 
Information
Upplagd av: Peter
Senast ändrad av: Peter
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1303

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Mastkran, Ramp, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jogersö bad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 57'' N (58.6657)
Long: 17° 3′ 8'' E (17.0521)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1195

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jonsborg, sydostsidan (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 11′ 38'' N (58.1939)
Long: 11° 25′ 54'' E (11.4318)
Sjökort: 932, 933

 
Information
Upplagd av: Soolen
Senast ändrad av: Soolen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1081

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Lugn liten strand med lä för västliga vindar. Små runda stenar i vattenbrynet men sand ett par
meter upp på land, därefter gräsbeväxtning och några träddungar.

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Lerbotten.
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Jungfruholmarna (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 27'' N (59.2741)
Long: 17° 51′ 11'' E (17.8530)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: b.ivarsson@hotmail.com
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1013

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett
förslag på upplägg.
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Jungfrun i Lickershamn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 49′ 52'' N (57.8310)
Long: 18° 30′ 3'' E (18.5009)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1240

Faciliteter

Beskrivning

Jungfrun heter Gotlands högsta rauk, som sträcker sig hela 27 meter över havet.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/jungfrun-i-lickershamn
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Jungfruskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 22'' N (60.1395)
Long: 21° 4′ 13'' E (21.0704)
Sjökort: 731, 28

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: AndersG
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=214

Faciliteter

Beskrivning

En ögrupp som ligger utslängd mitt i Skiftet. Gammalt militärområde med en del lämningar i form
av kanoner, skyttevärn mm. Naturskönt område med låg björkskog, naturstig finnes. Torrtoa.

Insegling

Farleden passerar norr om Jungruskär/Hamnö, angör norrifrån. Bra segelbåtsdjup på de flesta
ställen.

Förtöjning

I sundet mellan Jungfruskär och Hamnö kan man förtöja mot klipporna beroende av vindriktning. På
Jungfruskär finns en gästbrygga i betong. Vid nordliga vindar har man dåligt skydd. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jungfruskär, St Nassa (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 9'' N (59.4525)
Long: 19° 12′ 37'' E (19.2103)
Sjökort: 615, 619, 613

 
Information
Upplagd av: standardMats 
Senast ändrad av: standardMats
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1769

Faciliteter

Beskrivning

Med ett inte alltför stort segeldjup går det att lirka sig in i denna lilla vik. Med spring över viken går
det fint att ligga här även i västlig kuling. Varning dock för att utseglingen kan bli krävande vid hård
vind då manöverutrymmet är litet mot det namnlösa skäret precis öster om denna vik. 

Insegling

Bra att ha en gast i fören som kan kika efter grund.

Förtöjning

Bergskilar är nödvändigt.
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Jungfrusund krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 29'' N (59.2747)
Long: 17° 50′ 57'' E (17.8493)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1002

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Junkön (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 27′ 20'' N (65.4556)
Long: 22° 24′ 9'' E (22.4026)
Sjökort: 414

 
Information
Upplagd av: Jakob.s
Senast ändrad av: Jakob.s
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=110

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Luleå Kommun gästhamn som ingår i gästhamskortet för 300kr/år (2011). Välskyddad hamn med
museum

Förtöjning längst med kajen
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Jurmo (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 49′ 40'' N (59.8279)
Long: 21° 35′ 1'' E (21.5835)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=99

Faciliteter

Café, Grillplats, Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Kiosk

Beskrivning

Telefon  0400-424261

Insegling

Inseglingen är enkel enligt sjökort. Infarten till hamnen är väl utmärkt med gröna och röda prickar.
Farledens riktning är in i hamnen.

Förtöjning
Man kan förtöja antingen vid flytbryggorna eller vid vågbrytaren i nordväst. Det går även att ligga
mot land i norr. På alla platser finns bojar. Vågbrytaren och land saknar el och har reducerad
hamnavgift.

Övrigt

Kiosk, fiskförsäljning, stugor.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jurmo / Brändö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 30′ 58'' N (60.5160)
Long: 21° 4′ 30'' E (21.0749)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1029

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Livsmedel, Landström, Färskvatten, Bensin, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7465

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7465

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7465

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7465
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Jussarö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 49′ 51'' N (59.8309)
Long: 23° 34′ 21'' E (23.5724)
Sjökort: 635

 
Information
Upplagd av: blunkka
Senast ändrad av: blunkka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1269

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering,
Bastu

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1011 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Järflotta (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 49′ 42'' N (58.8284)
Long: 17° 53′ 52'' E (17.8978)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=735

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

 

                       sida 1012 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Järnesundet (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 36′ 40'' N (58.6112)
Long: 13° 1′ 22'' E (13.0227)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: fatuus 
Senast ändrad av: fatuus
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1641

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Lä plats för ankring. 

Insegling

Prickar.

Förtöjning 

Dy botten. 
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Järnäsklubb (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 26′ 12'' N (63.4368)
Long: 19° 40′ 26'' E (19.6740)
Sjökort: 513, 514

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=911

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Internet, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Toaletter

Beskrivning

Lite mysig hamn med restaurang.

http://www.jarnasklubb.se/

Toalett dusch vatten el och trådlöst nät

10-12 platser

Finns möjlighet till fler platser på en brygga 200m längre in i viken.

Insegling

Se sjökort kan vara lite knivigt

Förtöjning

Mot betongkaj

Prisbild

60kr
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Jäverön (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 26'' N (59.3906)
Long: 13° 39′ 38'' E (13.6605)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: www.lustbat.se
Version 11

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=111

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Handikappanpassat, Parkering, Grillplats,
Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Jäverön ligger 10 km öster om Karlstad utanför Skattkärr.  

Turbåtar går hit sommartid och linfärja året runt. 

Färjan går 4 ggr per dag 1 maj till sista oktober. Övrig tid 2 ggr per dag. 

Nytt för 2013 är "Sundet" Kök och Café på Jäverön.

 Bara 200 meter från gästbryggan och färjeläget! 

Se www.javeron.se för aktuell meny och öppettider.

 

Insegling

Från sundet mellan Skatkärr/Herrön och Jäverön.

 

Förtöjning
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Fin skyddad brygga strax väster om färjeläget där du kan förtöja långsides.        Ingen avgift.

Många ligger även i sundet mellan Glofsön och Jäverön.

Lä för nästan alla vindar!

Mer info

Sophantering vid färjeläget.

Dass finns en bit upp i backen och parkering på fastlandssidan.
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Jävre (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 8′ 31'' N (65.1419)
Long: 21° 30′ 37'' E (21.5102)
Sjökort: 415

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=189

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Jönköping (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 47′ 6'' N (57.7851)
Long: 14° 10′ 4'' E (14.1678)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=440

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Apotek, Post, Systembolag, Färskvatten, Ramp,
Latrintömning, Parkering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Jönköpings hamn.
Hamnvärd/tillsyningsman. Jönköpings kommun
Telefonnummer. 036-10 50 00

Insegling

Enkel insegling till hamnen. Se upp för grund sandbank precis norr och nordost om bojarna som går
runt den västra piren

Förtöjning

Vid västra piren boj. Dessa platser hör till Jönköpings segelsällskap.
Norra piren tilläggning långsides, ägs av Jönköpings kommun.

Prisbild

100kr/natt står uppsatt på en skylt på norra hamnen men man hittar ingenstans att betala. Lägger
man till vid klubbens bojar kan man få låna nyckel till dusch och toalett om någon finns på plats,
annars är man hänvisad till offentlig toalett i anslutning till de lokala restaurangerna.
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Övrigt

Landström finns vid klubbens bojar men ägs av Jönköpings segelsällskap
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Jönsen - Söderarm (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 36'' N (59.7432)
Long: 19° 24′ 33'' E (19.4092)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1729

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Vackert och kargt!

Funkar bra i lugnt väder, kanske även vid vindar från alla håll utom nord.

Insegling

Segla på bara...

Förtöjning

Klätterkilar i sprickor. Även bergkilar funkar säkert, men det har vi slutat med.
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Kalajoki (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 16′ 48'' N (64.2799)
Long: 23° 54′ 56'' E (23.9154)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=193

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kalajoki, Hiekkasärkät (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 16′ 33'' N (64.2757)
Long: 23° 49′ 27'' E (23.8241)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=198

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kalana sadam (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 13'' N (58.9203)
Long: 22° 3′ 27'' E (22.0574)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1680

Faciliteter

Landström, Ramp, Grillplats, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

En bra plats att hamna på efter att man korsat Östersjön.

En utmärkt restaurang finns helt oväntat i den relativt förfallna hamnen.

Förfallet gör det lite svårt att ta sig in, vi försökte två gånger. Vi gav upp och ringde krogen, inget
svar.

Nytt försök via Facebook och vi fick svar direkt. Lätt att komma in med guidning

Insegling

Hamnens förfall har gjort inseglingen lite onödigt svår.

Det finns en tydlig enslinje (ca 0 grader) som man ska följa till man är i linje mellan masten på
kajen till babord och det första huset på styrbord sida.

Där gör man en gir 90 grader åt babord och håller sig på linjen mellan huset och masten.

Djupet är 2,2 m.
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Förtöjning

Långsides förtöjning i anslutning till masten.

Prisbild

€ 0, det är ingen gästhamn utan en förfallen hamn - troligen från sovjettiden.
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Kalholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 12'' N (59.4534)
Long: 18° 49′ 27'' E (18.8241)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: delta160
Senast ändrad av: delta160
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=570

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Bastu, Segelbåtsdjup

Stora och Lilla Kalholmen

Otroligt väl skyddad lagun mellan öarna

Vandrarhem med Enkel standard

Insegling

Rätt smalt och grunt inlopp, max ca 1.8m djupgående

det finns ett grund mitt i inloppet ganska långt in vanligen utmärkt av en boj, 

gå väster om den.

Förtöjning

Är det fullt inne i lagunen så kan man ligga bra på västra stidan av lilla Kalholmen, ganska långt
norr ut.
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Kalholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 16'' N (59.4543)
Long: 18° 49′ 17'' E (18.8214)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: Sandvik gästhamn
Senast ändrad av: Sandvik gästhamn
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=809

Faciliteter

Bastu

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kallhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 40'' N (58.5446)
Long: 16° 58′ 32'' E (16.9757)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=422

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

BeskrivningVästra viken grund.

Depending on the wind, you can choose the east or west bay. There is a litter bin on the isthmus,
but there is no toilet.
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Eastern bay
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Western bay

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

ankor /shore

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kallhamn bakfickan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 29'' N (58.5415)
Long: 16° 58′ 25'' E (16.9737)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Mulle mek
Senast ändrad av: Mulle mek
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1678

Faciliteter

Beskrivning

Bra skydd vid vindar från sydväst till nord

Insegling

från söder ca 10-15 meter från ön
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Kallskär - lagun (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 29′ 43'' N (59.4954)
Long: 19° 9′ 50'' E (19.1639)
Sjökort: 613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=119

Faciliteter

Sophantering, Toaletter
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Beskrivning

En svårtillgänglig hamn i en otillgänglig skärgård tycker jag (Mackey), men andra tycker det är en
av de mer lättillgängliga utskärgårdarna. Beror kanske på vad man jämför med...

Hamnen ger mycket gott skydd vid alla vindar utom sydliga.

For motorboats and small sailboats, draft no more 1,4 m (better near E side). Toilet and garbage
bins at E side, the fish smoke device at W side. NO freshwater. 

BE AWARE on shallow place at the middle, near marked position! - stone with ~1 m depth. I put
small buoy there, but how long will it be in place?

 

Insegling

Se till att hitta ett bra hamnkort innan du ger dig ut till Kallskär, gära flera alternativa
förtöjningsplatser så att du slipper segla tillbaks som jag (Mackey) fått göra i inte allt för hårt väder
(8 m/s). Det känns som det är grynnor överallt...

In mot Kallskär - lagun är det lämpligt att ta sig norr om Brantharan och norr om Långharan.
Inseglingen är smal och mitt i lagunen ligger en grynna, ungefär där markören är placerad.
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Med segelbåt kan man inte ta sig innanför grynnan.

Förtöjning

Med ankare eller med rep över till andra sidan.

Trees, some mooring rings. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kalmar Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 37'' N (56.6603)
Long: 16° 21′ 45'' E (16.3624)
Sjökort: 712, 713

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1167

Faciliteter

Bastu, Internet, Toaletter, Parkering, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Handikappanpassat, Restaurang/servering, Post,
Pub/Rättigheter, Systembolag

Beskrivning

Skyddad hamn mitt i stan med internet, bastu, dusch och stan är nån minut bort. Här finns en
välsorterad båttillbehörsbutik, och tillbehörsaffärer som Claes olsson, Jula och Biltema i närhet.

Insegling

Många grynnor och grund runt Kalmar, var aktsam!

Förtöjning

Boj, Y-bom, långsides

Prisbild

170 och uppåt
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kalven (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 46′ 48'' N (57.7801)
Long: 11° 43′ 43'' E (11.7286)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: peterh
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=487

Faciliteter

Beskrivning

Fin naturhamn.

 

Insegling

Insegling från norr

Förtöjning

Dubbar i berget, akterankare

Prisbild

Det finns ett vildsått äppleträd i en skreva !

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kalvsund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 41'' N (57.7115)
Long: 11° 40′ 56'' E (11.6823)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: ridax
Senast ändrad av: ridax
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=848

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Förtöjning

Långsides på utsidan och en bit av insidan av kajen.
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Kalvåg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 45′ 54'' N (61.7650)
Long: 4° 52′ 33'' E (4.8758)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=41

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Trevlig gästhamn. Oroligt vid ostliga vindar. Bästa då så långt in i hamnen som möjligt.

 

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kanaans allmänna ramp (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 54'' N (59.3484)
Long: 17° 51′ 39'' E (17.8608)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1604

Faciliteter

Ramp, Parkering, Badplats, Café

Beskrivning

Här finns en ramp som är tillgänglig för allmänheten året runt dygnet runt, ingen bom och inga lås.
Sommartid finns en väl tilltagen parkering, café, badplats och minigolf.

Kanske inte bästa läget att sjösätta när fotot togs, men det visar ju i alla fall hur det ser ut. 
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Beskrivning av rampen. 
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Kanaludden broöppning (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 37′ 37'' N (62.6271)
Long: 17° 56′ 21'' E (17.9393)
Sjökort: 524, 523

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=931

Faciliteter

Färskvatten, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Här kan du lägga till om du väntar på broöppning, det finns oftast ett par lediga platser närmast
kanalen. Det är ingen gästhamn men det kan vara skönt om du måste vänta ett tag. Bron öppnar
inte automatsikt utan du måste boka tid, har någon annan bokat så öppnar den givetvis men för att
få veta tiden så ringer du lämpligast  
 Telnr arbetstid:0611- 156 87
efter arbetstid:060-12 01 84

Meddela vilket håll du vill åka.

Bron öppnas två gånger per dygn, efter påringning.
 

Mellan kl 9-11 och 18-20

Gå ej ut från bryggan då dörren har lås och bara går att öppna från bryggsidan.

Nu finns möjlighet för den som vill att både gå ut och in genom dörren, de har satt ditt ett nytt
kodlås.

Insegling

Se sjökort och utmärkning.
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Båtdjupet genom kanalen är minst 2,5m, när du kommer genom den första bron från kanaludden
sett så gena inte utan följ utprickningarna noggrannt. Håll låg fart då det är samma personal som
öppnar båda broarna och de åker bil mellan öppningarna.

Du ser när de är på g att öppna nästa bro. Det finns en gästhamn mellan broarna precis vid 90
graders böjen, det finns även gästhamn efter du gått igenom bro 2 på styrbords sida.

 

Förtöjning

Vid brygga, kan finnas bommar

                       sida 1045 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Kannikenäsholmen KSS (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 55'' N (59.3654)
Long: 13° 31′ 10'' E (13.5195)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: Kd
Senast ändrad av: Kd
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1039

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup, Ramp, Parkering,
Sophantering, Färskvatten, Latrintömning, Bensin

Beskrivning

Karlstad segelsällskap, grönmärkta gästplatser är gratis enligt stort plakat.

Insegling

Farleden in till Karlstad.

Förtöjning

Bryggor med grönmärkta platser information finns på stor skylt.

Prisbild

Gratis.

Annan rubrik

Café August med mat och rättigheter samt musikunderhållning med utsikt över hamnen. 

Ca 2 km till centrala Karlstad
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Kapellskär Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 42′ 49'' N (59.7137)
Long: 19° 2′ 48'' E (19.0466)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Peter Jansson 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1539

Faciliteter

Parkering, Badplats, Sophantering, Färskvatten, Kollektivtrafik, Ramp

Beskrivning

I viken väster om Skälholmen 1 M sydväst om Kapellskärs fyr. Prickat inlopp i muddrad ränna.
Campingplats och stugby 600 m. Uthyrning av roddbåtar, kanoter och cyklar. Buss t/fr Norrtälje,
Uppsala och Stockholm. Båt till Åland. Unika naturvårdsområden med markerade ströv- stigar. Fina
havsbad med sandstränder.

Se: www.fritidsbyn.se

Insegling

Följ den prickade leden. OBS Max djup 1.7m

Förtöjning

Ankare mot brygga

Prisbild

100:- Per dygn.
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Kappelshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 50′ 46'' N (57.8460)
Long: 18° 47′ 34'' E (18.7927)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1230

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Reservfärjeläge. Fiske- och småbåtshamn på norra Gotland.

Enligt uppgift ska det finnas 12 gästplatser, men obekräftat.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=3

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1049 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Karlby (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 55′ 15'' N (59.9208)
Long: 20° 54′ 37'' E (20.9102)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=90

Faciliteter

Diesel, Kiosk, Restaurang/servering, Café, Pub/Rättigheter, Övernattning, Bastu, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning, Post, Bensin,
Internet

Beskrivning

http://np.netpublicator.com/netpublication/n99727832

 +358 40 5538696, +358 40 5539862

Insegling

Motorbåt av mindre storlek kommer in från norr, men det finns låga broar och trånga passager så
förbered väl.

Segelbåt kommer in från söder, många trånga passager och enslinjer som måste följas så förbered
väl.

Övrigt

Cykeluthyrning (gratis), tvättmaskin, torktumlare, lekplats, miniogolf, café, guidade båtturer till
Källskär.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Karlsborg / Göta kanal (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 30'' N (58.5416)
Long: 14° 30′ 14'' E (14.5040)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=564

Faciliteter

Diesel, Apotek, Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Systembolag, Toaletter, Parkering,
Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kran, Latrintömning,
Mastkran, Bensin, Kollektivtrafik

Beskrivning

Göta kanals gästhamn i Karlsborg
http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/products//51290/Gasthamn-Motala-Gota-kanal/
Trevlig hamn med nära till restaurang och cafe/Minigolf. Ca 2km till systembolag och livsmedel.

Insegling

Följ utprickad farled. Bron öppnas varje hel och halv timme med undantag kl 12 och kl 13. Sista
broöppning kl 20:00 under högsäsong.

Det finns även gästplatser utan el öster om bron.

Förtöjning

Långsides.

Prisbild

För gäster som har biljet på Göta Kanal ingår plats i avgiften.
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Karlshamns gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 4'' N (56.1679)
Long: 14° 51′ 42'' E (14.8617)
Sjökort: 742

 
Information
Upplagd av: johangeorg
Senast ändrad av: johangeorg
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=405

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Systembolag, Sophantering,
Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Central gästhamn i Karlshamn. Smidigt när man vill ligga centralt. Dock ligger en större industri på
andra sidan vattnet och det kan lukta lite skumt ibland.

Insegling

Ligger längst in i Karlshamn.

Förtöjning

Y-bom
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Karlskoga (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 14'' N (59.3206)
Long: 14° 32′ 16'' E (14.5379)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Wallenberg
Senast ändrad av: Wallenberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=739

Faciliteter

Ramp, Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 34'' N (59.3927)
Long: 14° 26′ 5'' E (14.4347)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=369

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Karlskrona (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 8'' N (56.1689)
Long: 15° 35′ 27'' E (15.5909)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=267

Faciliteter

Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kollektivtrafik, Bensin, Apotek, Diesel, Post

Beskrivning

Naturligt stopp i anrik örlogsstad. Ganska nära centrum. 
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Karlskrona mack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 17'' N (56.1715)
Long: 15° 35′ 52'' E (15.5977)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1064

Faciliteter

Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Preem Bensin och Diesel.

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Karlskrona Segelsällskap (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 24'' N (56.1732)
Long: 15° 33′ 50'' E (15.5638)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: LiBah
Senast ändrad av: LiBah
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=441

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Kollektivtrafik, Ramp, Sophantering,
Internet, Färskvatten, Parkering, Latrintömning, Bastu

Mycket Gemytlig gästhamn med sex stycken fasta gästplatser. Fasta gästplatser har gröna
förtöjningsbojar. Dessutom kan tillfälligt upplåtna grönmarkerade platser nyttjas av gästande
båtar. 

Bryggplatserna är märkta med en breddskylt som visar maxbredd för förtöjda båtar, max båtbredd
3,6 meter.

Insegling

Enligt sjökort. Inseglingsränna väl utprickad.

Förtöjning

Boj ev. Ybom

Djup ca 2 m i hamnen ca 2,2 m i inseglingsrännan.

Prisbild 

180 SEK / dygn
100 SEK dagavgift fram till 16:00

El och Vatten:  Finns på samtliga bryggor. Ingen avgift

WC, Duschar och Bastu: Finns i servicehuset. Ingen avgift

                       sida 1060 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tvättmaskin och Torktummlare: Finns i servicehuset. Ingen avgift

Slip: Kontakta hamnpersonalen. Avgift 500 SEK

Mastkran: Kontakta hamnpersonalen. Ingen avgift

Dykare: Kontakta hamnpersonalen

Cykeluthyrning: KSS har 5 st cyklar för utlåning, kontakta hamnvärden. Dragsö Camping på andra
sidan viken hyr ut cyklar

 Aktiviteter, sevärdheter m.m: Klubbhus med TV, fina strövområden och grillplatser. Campingen
på andra sidan viken har restaurang med fullständiga rättigheter, badstrand, bangolf,
cykeluthyrning samt minitåg till centrum.

 

Kontakt:

Karlskrona SS - Segling

Seglarevägen 8
37137 Karlskrona

Telefon: 0455-10596

E-post: kss@knss.nu

http://www3.idrottonline.se/KarlskronaSS-Segling/

 

                       sida 1061 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Karlstad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 31'' N (59.3754)
Long: 13° 30′ 34'' E (13.5095)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=368

Faciliteter

Dusch, Livsmedel, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Karlstad småbåtsvarv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 4'' N (59.3677)
Long: 13° 30′ 53'' E (13.5148)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: Sunliner 
Senast ändrad av: Sunliner
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1766

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Kran, Ramp

Karlstad småbåtsvarv

Service o reparationer mm

054-100960

Email

batvarvet@telia.com

Hemsida

http://www.karlstadsmabatsvarv.se/

Förtöjning

Skyltad servicebrygga
Brygga, långsides
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Karöns gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 1.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 59'' N (56.1664)
Long: 15° 17′ 12'' E (15.2868)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=527

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter

Beskrivning

Karön är ägt av Ronneby kommun och det finns endast ett fåtal bosättningar på ön. En
naturpromenad går runt ön vilket är en trevlig eftermiddagsförströelse. Det går regelbunden
förbindelse med mindre träbåt mellan Karön och Ekenäs vilken är gratis att åka med som betalande
gäst. På ön finns restaurang, fin badplats, en större grillplats och toaletter med dusch. I Ekenäs
finns även kiosk och drivmedel.

Insegling

Kommer man österifrån är det inga bekymmer, men kommer ni från väst så måste ni följa
prickningarna. Det finns ett sydmärke ganska nära Karön och man ska mellan vilket kan verka lite
knasigt om man är helt oförberedd.

Förtöjning

Det finns både Y-bomar och bryggförtöjning längsmed och med bojar. Det är bara att välja.

Prisbild

Det är standardpris som gäller här. Litet lägre om man inte vill ha landström.
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Kastela Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 32′ 44'' N (43.5456)
Long: 16° 24′ 6'' E (16.4017)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1103

Faciliteter

Restaurang/servering, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran, Färskvatten, Mastkran, Bensin, Kollektivtrafik, Diesel, Internet

Beskrivning

Gamla bilder. Idag finns en hyper modern marina här och resturanger och varuhus på gångavstånd.

Insegling

Informationsskylt finns där VHF kanal står angivet.

Förtöjning

Mooring lina mot brygga.

Prisbild

Vet ej.

Annan rubrik

Härifrån kan du ta lokalbussen till flygplatsen (ca 10 - 15 minuter) eller fortsätta till Trogir (ca 30
minuter) som är med på Unescos världsarvslista. Otroligt härlig stad. Du kan även åka åt andra
hållet och komma fram till Split.
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Kastelholm (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 13′ 44'' N (60.2289)
Long: 20° 4′ 43'' E (20.0787)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1030

Faciliteter

Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Färskvatten,
Latrintömning, Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7445

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7445

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7445

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7445
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Katanpää (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 36′ 52'' N (60.6145)
Long: 21° 10′ 39'' E (21.1775)
Sjökort: D723

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=488

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gammal militär hamn som numera är öppen för allmänheten. På ön finns stenbelagda vägar och en
del skyttevärn och  lämningar från den militära tiden. Utsiktstorn. Café. Gammalt stenbrott.

Insegling

Norrifrån, försiktigt vid nordliga vindar då det vara en del sjögång utanför hamnen. Vid hård nordlig
vind kanske man ska hitta en annan hamn.

Förtöjning

Det finns 3 bryggor men den sydligaste är tänkt för större fartyg och nyttotrafik. Förtöjning med
boj. Bra djup.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Katten (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 56′ 56'' N (57.9488)
Long: 11° 41′ 26'' E (11.6906)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1619

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

populär daghamn med sandstrand 

Insegling

Enkel insegling från öst. 

Förtöjning

Förtöjning mot klipporna på båda sidor stranden segelbåtsdjupt förutom längst in. Kraftigt svall kan
komma från passerande båtar. Rekommenderas därför inte som natthanatthamn.
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Katthammarsvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 26′ 16'' N (57.4378)
Long: 18° 51′ 10'' E (18.8528)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1229

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Gammal lanthamn på östra Gotland.
Vid konsolbryggan finns 12 st gästplatser med ca 2,7 m djup. Om vädret tillåter kan man förtöja vid
övriga delar av stenpiren.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=15

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Katthamra Gård (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 25′ 56'' N (57.4321)
Long: 18° 51′ 8'' E (18.8523)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1259

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Katthamra gård är Gotlands enda herrgård. Gården byggdes under 1700-1800-talet och ägdes
under många år av den förmögne kalkpatronen

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/katthamra-gard
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Kattskär (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 26′ 21'' N (62.4392)
Long: 17° 38′ 26'' E (17.6407)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1318

Faciliteter

Dusch, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Svenska Kryssarklubbens uthamn i Tynderösundet.

 

Förtöjning

Brygga, ankare, boj
Djup 2.2m

Prisbild

40 kr/dygn
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Kaunissaari/Fagerö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 10′ 4'' N (60.1677)
Long: 25° 21′ 14'' E (25.3538)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Hekaheka
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=822

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter

Beskrivning/Description

The whole island is a recreational area (friluftsområde) belonging to the city of Helsingfors, but it
welcomes all visitors. 
Some information in Swedish is
here: http://www.hel.fi/hki/liv/sv/Friluftsaktiviteter/I+sk_rg_rden/Fager_ 

Insegling/Approach

Entry may be tricky on heavy wind as one approaches heading roughly W and in the end makes a
quick turn to NE in order to enter through a narrow passage between ominous-looking rocks. The
seamarks may look curiously placed especially from the distance, but they should be trusted. A
careful advance study of the sea chart is recommended. Once in, the harbour itself is safe and calm
at practically every wind. The fairway depth is marked at 1,2 m in sea charts, but 1,9 m goes
through with flying colors.

Förtöjning/Mooring

60 berths, draft 1,9 m. 

Prisbild/Prices

12 € per night per boat.

Observations
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This harbour is a bit too close to Helsingfors in the sense that the "night life" gets bit rowdy at
times. Good ear plugs are worth every cent they cost!

In addition to outhouses and water there are no services in the harbour itself. There's a cafe and a
sauna on the island.
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Kebnekaise syd (åäöÅÄÖ) (Annan)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 67° 54′ 3'' N (67.9009)
Long: 18° 30′ 26'' E (18.5073)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: bllpre
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=273

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kebnekajse (Annan)
Betyg: 3.6667 (3 röster)
 
Position
Lat: 67° 15′ 13'' N (67.2537)
Long: 16° 3′ 25'' E (16.0570)
Sjökort: 000

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 19

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=6

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Kollektivtrafik, Bastu, Apotek, Toaletter, Handikappanpassat, Dusch, Post,
Segelbåtsdjup, Systembolag, Livsmedel, Ramp, Landström, Internet, Sophantering, Varv/Mekaniker,
Parkering, Färskvatten, Kran, Latrintömning, Torrdocka, Restaurang/servering, Mastkran

Beskrivning

Detta är en plats som kan användas för att testa lite. Platsen bedöms av nånga som vackrare än
Åreskutan :)

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

Test

Vill bara prova...
Mackey
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Fototest
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Kejsarhamnen, Högsåra (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 57′ 42'' N (59.9618)
Long: 22° 21′ 46'' E (22.3627)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: LonelyBird
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1607

Faciliteter

Badplats, Sugtömning, Kiosk, Grillplats, Sophantering, Bastu, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.

Hamnvärd: Monica Orre
Telefonnummer: +358 (0)45 1323451
E-post
http://www.facebook.com/KejsarhamnenHogsara/?ref=ts&fref=ts

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Khoufonissi (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 55′ 49'' N (36.9303)
Long: 25° 36′ 5'' E (25.6014)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1090

Faciliteter

Beskrivning

En trevlig liten ö med en mysig by och bygata. Många svenskar reser hit för lugnet som finns på ön.

Insegling

Inget särskilt

Förtöjning

Med ankare i hamnen som är mycket liten eller på svaj.

Prisbild

Det kostade ingenting 2009.

Övrigt

En trevlig promenad på bygatan. En bit österut (10-15 min promenad) finns en fin strand och
restaurang.
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Kiddeholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 14'' N (57.2372)
Long: 16° 30′ 27'' E (16.5076)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1393

Faciliteter

Beskrivning

Enligt uppgift ska det gå att förtöja på öns västra sida.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kiddeholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 17'' N (57.2380)
Long: 16° 30′ 28'' E (16.5077)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1394

Faciliteter

Beskrivning

Enligt uppgift ska det gå att förtöja på öns norra sida.

Ev. finns det sopkärl och utedass här också.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kinsale (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 42′ 10'' N (51.7028)
Long: 8° 31′ 5'' W (-8.5179)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=798

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kirkehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 13′ 57'' N (58.2324)
Long: 6° 32′ 16'' E (6.5377)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=178

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kitnos (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 26′ 34'' N (37.4427)
Long: 24° 25′ 34'' E (24.4261)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1082

Faciliteter

Beskrivning

Mysig hamn med bra restauranger på stranden. Utsikt över båthamnen.

Insegling

Finns en del sten på babordsidan strax innan hamnen vid insegling.

Förtöjning

Förtöjning mot bryggorna med ankare.
Här kommer de flesta båtar in.

Prisbild

Kostnaden var löjligt låg 2009. 46 fots båt med el kostade ca 4€

Övrigt

Du kan köpa access till wifi för 5€ / timme wid yacht club restaurangen.
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Kitteln (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 55'' N (59.1651)
Long: 18° 44′ 5'' E (18.7347)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1306

Faciliteter

Beskrivning

Max 2m djupgående

Insegling

Gå söder om bränningen i inloppet.

Förtöjning

Mot klippor

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kivik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 41′ 18'' N (55.6884)
Long: 14° 13′ 39'' E (14.2275)
Sjökort: 743

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av:
bertil.otterman@gmail.com
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1185

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Klagsfort (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 42′ 11'' N (55.7030)
Long: 12° 43′ 51'' E (12.7309)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: frsa0500
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1520

Faciliteter

Grillplats, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup, Kiosk

Beskrivning

Skriv här

Insegling

Skriv här

Förtöjning

Skriv här

Prisbild

Skriv här
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Klagshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 31′ 16'' N (55.5210)
Long: 12° 53′ 35'' E (12.8931)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Bima
Senast ändrad av: Bima
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1016

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter, Dusch, Landström

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Klintehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 23′ 23'' N (57.3896)
Long: 18° 11′ 21'' E (18.1892)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1221

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Handelshamn på västra Gotland med väl skyddad småbåtshamn. 10 gästplatser med 2,0 meters
djup, tel: 0498 - 24 09 46.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=22

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Klintholm (Gästhamn)
Betyg: 2.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 54° 57′ 10'' N (54.9528)
Long: 12° 27′ 52'' E (12.4645)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jörgen
Senast ändrad av: Jörgen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=836

Faciliteter

Färskvatten, Landström

Beskrivning

Strategiskt belägen gästhamn

Insegling

 

Förtöjning

Pålar eller långsides

Prisbild

Inte billigt

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Klintholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 41'' N (59.4280)
Long: 17° 43′ 36'' E (17.7265)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1126

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Klubbholme, Piluddens BK.
Klubbens medlemmar har företräde vid platsbrist.

Insegling

-

Förtöjning

Brygga.
Om hamnen är full kan berget på öns västra sida användas.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Klintsundet - Genväg (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 32′ 15'' N (59.5376)
Long: 18° 45′ 13'' E (18.7536)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1565

Faciliteter

Beskrivning

Enligt hörsägen är sundet 2 m djupt.

Bron öppnas bara dagtid under sommarmånaderna, ring 08-542 431 80 för att beställa öppning.

Se även Sjöfartsverkets webb för aktuell
info, http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Klintsundet/

Insegling
Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.
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Klintsundet Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 32′ 13'' N (59.5369)
Long: 18° 44′ 54'' E (18.7483)
Sjökort: 612 SW SE

 
Information
Upplagd av: mats brage
Senast ändrad av: mats brage
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1073

Faciliteter

Beskrivning

Hamnvärd: Ingmarsö fiskehamnsförening

Insegling

 

Förtöjning

Brygga/Boj 5 platser

Djup 2,5 m

Prisbild

hamnavgift 70 kr el 20 kr

Annan rubrik

Hamnvärd: 
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Kloster (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 35′ 3'' N (54.5841)
Long: 13° 6′ 44'' E (13.1121)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1720

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Post, Kiosk, Café, Sophantering, Övernattning,
Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

In 2015 new built harbor in nice environment. Lots of tourists ashore.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kloven (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 42'' N (56.1450)
Long: 15° 14′ 41'' E (15.2448)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: BboatB 
Senast ändrad av: BboatB
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1554

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig utpost i Ronneby skärgård, skyddad för SV-V vind. Bra alternativ till Stora Ekön om hamnen
är full. Polärt badställe, men efter kl 18 så brukar ön vara helt öde. Trevlig liten skyddad  badstrand
finns. 

Får är ofta på ön så hundar ska släppas med försiktighet.

Insegling

Enligt sjökort, gott om vatten vid klipporna.

Förtöjning

Segelbåtsdjup och branta klippor, stäven till med ankare, finns några öglor att förtöja i annars är
det bergskilar. 

Botten är blandad, dy/sand/sten. 

Finns även möjlighet att ligga mer skyddad längre in i viken på udden men klipporna är mer flacka.

Prisbild
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Gratis.

                       sida 1106 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Klubbhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 49'' N (59.0303)
Long: 18° 30′ 33'' E (18.5093)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=868

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kluntarna (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 27′ 39'' N (65.4608)
Long: 22° 36′ 36'' E (22.6099)
Sjökort: 414

 
Information
Upplagd av: Jakob.s
Senast ändrad av: Jakob.s
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=106

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

En av Luleå kommuns gästhamnar. Årskort för att använda alla Luleå kommuns gästhamnar kostar
300kr/år (2011)

Förtöjning med akterboj eller eget ankare
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Knappen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 31′ 13'' N (57.5203)
Long: 11° 54′ 25'' E (11.9071)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Lasse L
Senast ändrad av: Lasse L
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=759

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord. Förtöj under det höga bergt SXK dubbar. Öppet mot ost. Svall från
farleden

Bilder på http://lasselundell.se/knappen.html
 Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här. Insegling från öst
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här. Dubbar
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides, Långsides
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Knipan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 16'' N (59.2545)
Long: 13° 8′ 0'' E (13.1334)
Sjökort: 131, 134

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=509

Faciliteter

Beskrivning

Naturhamn skyddad för vindar utom för S->V.

Djup ca. 190cm syd om där det branta berget slutar.

Grillplats på ostsidan och ett litet bestånd av sileshår uppe på berget åt öster.
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Kobba Klintar (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 1′ 47'' N (60.0298)
Long: 19° 53′ 4'' E (19.8845)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: larsg
Senast ändrad av: Mackey
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=430

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning
Den första bebyggelse man möter när man kommer över Ålands hav in mot Mariehamn -
och den sista man ser om man seglar ut på havet är den gamla lotsstationen på Kobba
Klintar.

Lotsstationen på Kobba Klintar etablerades 1862, men redan på 1200-talet gick den historiskt
beskrivna Valdemarsleden in via Kobba Klintar. Det resliga, ljusmålade trähuset uppfördes som
lotsstation 1912 och har renoverats av föreningen Kobba Klintars vänner.

Se även  www.kobbaklintarsvanner.ax/

Insegling

Inloppet till hamnen markeras av en tydlig enslinje norrifrån och längs den sista delen in mot
pirarna har de grundare partierna markerats med bojar.

Förtöjning

Hamnen har renoverats och försetts med bojar för akterförtöjning. Trots att man ligger alldeles intill
farlederna där de stora färjorna passerar på båda sidor om Kobba Klintar är hamnen skyddad för
vind och svall.

Prisbild
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Hamnavgiften är frivillig och betalas i parkeringsmätaren som står på den södra kajen, alldeles
invid grillplatsen. Insamlade medel går till att hålla byggnader och anläggningar i skick.

Cafe

I den lilla lotsstugan driver föreningen ett café. I det stora huset kan man se bland annat den smått
makalösa mistlursanläggningen som föreningens eldsjälar renoverat så att det mäktiga brölet åter
kan ljuda ut över ålands hav.
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Kolbeinshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 4′ 58'' N (60.0827)
Long: 5° 16′ 28'' E (5.2745)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=39

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Liten gemytlig marina med några gästplatser. 

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kolding Lystbådehavn Marina Syd (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 29′ 20'' N (55.4890)
Long: 9° 30′ 1'' E (9.5002)
Sjökort: 158

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1709

Faciliteter

Diesel, Internet, Restaurang/servering, Parkering, Toaletter, Badplats, Dusch, Sugtömning,
Segelbåtsdjup, Kiosk, Livsmedel, Café, Landström, Grillplats, Sophantering, Kran, Färskvatten,
Mastkran, Latrintömning, Kollektivtrafik, Bensin, Ramp

Beskrivning

Kolding Marina Syd ligger 15 min gang fra Kolding centrum. 

Der er 7 min til indkøbs mulighed Rema1000 på Kløvervej.

Der er mulighed for at besøge Koldinghus eller tage bussen til Legoland.

Musik ved slotsøen hver torsdag aften i Juli måned.

I Kolding har mulighed for besætningsskifte da der er nemt til tog og bus der forbinder
Copenhagen, Hamburg, Århus, Frederikshavn og Billund Airport.

http://www.koldinglystbaadehavn.dk/
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Kolnäsviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 51'' N (59.0808)
Long: 18° 23′ 6'' E (18.3851)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Peter K
Senast ändrad av: ErikG
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=271

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

En riktig allvädershamn.
Kan upplevas som något mörk.
Bra ankarbotten.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Finns många platser, bryggan är inte till för allmänheten utan tillhör båtklubb.

Annan rubrik

"Toaletterna" som angivits är ett torrdass för allmänheten på vikens norra sida.
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Kolsröm, Coolstream café (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 23'' N (59.2898)
Long: 18° 23′ 56'' E (18.3989)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=553

Faciliteter

Café

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                       sida 1118 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kolström, Coolstream (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 23'' N (59.2898)
Long: 18° 23′ 56'' E (18.3989)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=555

Faciliteter

Båtbottentvätt, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kommunal sjösättningsramp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 29'' N (58.8914)
Long: 17° 33′ 30'' E (17.5584)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tobbjo
Senast ändrad av: tobbjo
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1038

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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kopparmora båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 44'' N (59.3454)
Long: 18° 34′ 51'' E (18.5809)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: stef
Senast ändrad av: stef
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=747

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Korsholmsvarvet (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 51'' N (59.1309)
Long: 18° 25′ 1'' E (18.4169)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=655

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Beskrivning

http://www.korsholmsvarvet.se/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Koviks fiskerimuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 24′ 27'' N (57.4075)
Long: 18° 9′ 32'' E (18.1590)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1262

Faciliteter

Beskrivning

Koviks fiskeläge i Sanda var ett av Gotlands många aktiva fiskelägen där det bedrevs kustfiske, ofta
som komplement till jordbruk.

Ev. kan man lägga till i anslutning till museet under besöket, lite oklart...

Se även Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/koviks-fiskerimuseum
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Koxviken, Biskopsön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 22'' N (59.1060)
Long: 18° 43′ 37'' E (18.7268)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: 666d3
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=470

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup
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Krepplet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 8'' N (58.7022)
Long: 17° 19′ 10'' E (17.3196)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Sally SWE358
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1599

Faciliteter

Beskrivning

Fågelskygg 1Apr-15Juli

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kristianopel (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 15′ 24'' N (56.2567)
Long: 16° 2′ 40'' E (16.0444)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1186

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Internet,
Sophantering, Parkering, Färskvatten, Badplats, Latrintömning, Sugtömning, Diesel, Grillplats

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/kristianopel/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kristinehamn (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 20'' N (59.2888)
Long: 14° 3′ 10'' E (14.0528)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: Wallenberg
Senast ändrad av: Wallenberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=740

Faciliteter

Ramp, Ramp, Parkering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kristinehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 37'' N (59.3104)
Long: 14° 5′ 43'' E (14.0952)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: UJ
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=367

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning,
Restaurang/servering

Beskrivning

Gästhamnen ligger ca 700 meter från Kristinehamns centrum och är klassificerad och auktioriserad
av Gästhamnsguiden AB i samverkan med Riksföreningen Gästhamnar i Sverige och Svenska
Kryssarklubben. Sedan 2004 har gästhamnen Blå flagg, vilket är det högsta betyg som finns. Båt-
och husbilsgäster förfogar bl a över rymliga sanitetsutrymmen, tvätt- och torktumlare samt
minikök.

Hamn- och parkeringsavgiften betalas i receptionen där du också kan köpa glass, dryck, kaffe och
souvenirer samt hyra flytväst. Här finns även lite information om Kristinehamn för den som vill veta
mer och Kristinehamn. I anslutning till området finns en äventyrs minigolfbana. Du kan även
beundra Bojorten Christine af Bro, en kopia av ett 1600-talsskepp.
I området finns även en båttillbehörsaffär - som även utför service av båtmotorer och restaurangen
Than Thai palace - har thaimat, mongolisk barbeque, lunchbuffé och uteservering mot gästhamnen.

Ta en promenad till stadskärnan. Det tar bara ca 10 minuter.

Källa: http://www.kristinehamn.se/gasthamn

Insegling

Enkel insegling längs leden.

Förtöjning
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Förtöjning av båt i gästhamnen kan ske via boj eller längs med kaj. 10 båtar kan förtöja längst in i
hamnen vid boj och med fören mot bryggan. 12 båtar (à 8 meter) kan förtöjas längs kaj.

Prisbild

175 kr/dygn inkl el.

Avgifterna inkluderar tillgång till sanitetsbyggnaden med dusch, minikök, tvätt, torktumlare, wc,
vatten vid kaj samt el (vid kaj - i mån av tillgång). Du kan också fylla på färskvatten och tömma
gråvatten och latrin.
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Krokholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 51'' N (59.0641)
Long: 18° 29′ 26'' E (18.4906)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=863

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Krokholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 17'' N (58.7713)
Long: 14° 53′ 34'' E (14.8928)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Peter
Senast ändrad av: Peter
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=453

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Fin utsikt över sjön.

Segelbåtsdjup.
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Kråkmarö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 13′ 30'' N (58.2251)
Long: 16° 56′ 6'' E (16.9351)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=478

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 1142 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kråkorna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 54′ 21'' N (57.9059)
Long: 11° 35′ 38'' E (11.5939)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=574

Faciliteter

Beskrivning

Skyddad vik med ringar för förtöjning.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Förtöjningsringar i berget. 
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Kråkorna (passage) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 54′ 18'' N (57.9050)
Long: 11° 35′ 15'' E (11.5875)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1611

Faciliteter

Beskrivning
Enligt Linda Hammarberg som gått igenom passagen är det 1.6m djupt. Hon skriver: "skulle någon
annan vilja prova kan vi garantera minst 1.60 meters djup i normalvattenstånd. Och 3.68 brett".

Läs mer på hennes blog.
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Kröslin (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 7′ 15'' N (54.1209)
Long: 13° 45′ 19'' E (13.7553)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1355

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Mindre men välordnad och fullutrustad hamn inkl båtlyft, verkstad, tillbehörsaffär. Restaurant inom
hamnområdet. Mycket liten by i anslutning till hamnen som inte hade mycket att erbjuda.

Insegling

Fulldjup hela vägen. Stora båtar 13-15m ligger på brygga A längst till höger

Förtöjning

Stolpar eller längs.

Prisbild

 

Annan rubrik
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Kulkan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 15'' N (59.7374)
Long: 19° 8′ 14'' E (19.1372)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1575

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig hamn som skyddar för vindar från syd till ost. Trevliga klippor långt ut på den östra flanken.
Viken är grund så det är troligen ingen idé att söka sig längre in.

Insegling

Enkel enligt sjökort.

Förtöjning

Ankare och kilar eller träd.
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Kungastenen (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 45'' N (56.6459)
Long: 12° 45′ 58'' E (12.7662)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=674

Faciliteter

Kungastenen

Kungastenen bär inskriptioner av kungarna Oscar II, Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf.
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Kungshamn (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 54′ 11'' N (57.9030)
Long: 16° 47′ 2'' E (16.7840)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=484

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kungsängens Båtsällskaps Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 33'' N (59.4759)
Long: 17° 45′ 32'' E (17.7589)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Ickad
Senast ändrad av: Ickad
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1377

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning
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http://www.kungsangensbatsallskap.se/gasthamn.htm

Hamntelefon: 08-581 710 11

Insegling
Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Boj och brygga, 10 platser, 2-8m djup

Prisbild

150:- inkl el, dusch och tillgång till tvättmaskin. Avgiften betalas till personalen vid caféet eller till
vakten.

(Har för mig att caféet är nedlagt)

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kungsörn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 50'' N (59.7307)
Long: 17° 34′ 29'' E (17.5749)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Fredrik
Senast ändrad av: Fredrik
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=764

Faciliteter
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Kungälv väntbrygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 38'' N (57.8604)
Long: 12° 0′ 1'' E (12.0003)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: fatuus 
Senast ändrad av: fatuus
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1640

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Väntbrygga för broöppning. Utmärkt att ligga över natten. 

0kr. 
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Kungälvs gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 49'' N (57.8637)
Long: 12° 0′ 0'' E (12.0000)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mz
Senast ändrad av: 
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=741

Faciliteter

Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Parkering

Stängd. Kan dock ligga vid bryggorna utan service. 

Beskrivning

I småbåtshamnen på Fästningsholmens norra sida. Kan vara strömt, särskilt när Trollhätte
kraftstation reglerar vattennivån. 

Insegling

Från Norr Via Gäta älv.  Det går även att gå in från Nordre-älv men bron är låg (knappa tre meter)
så har du högre båt måste du gå runt fästningsön även om du kommer från Nordre älv.
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Kupa Klint (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 19′ 14'' N (58.3207)
Long: 16° 59′ 49'' E (16.9970)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Martin Persson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=413

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Väl tilltagen naturhamn med goda möjligheter till såväl svajankring som förtöjning mot land. Bäst
läge är direkt upp mot klinten när man tagit sig in i lagunen. På ön finns ett tiotal får som betar -
håll hundar kopplade! 

Insegling

Ifrån farleden, när du kommer norrifrån. Sväng av åt babord innan du kommer till Fågelön. Gå in i
sundet mellan Mansö och Kupa Klint och sväng in babord innan du når sydligaste spetsen på Kupa
Klint. Här är ganska smalt, kanske 2 båtbredder, men ca 4 meter djupt.

Förtöjning

Båt upp till Bavaria 50 har skymtats i naturhamnen. Båtar med stort djupgående förtöjer säkrast
direkt nedanför klinten med aktern åt väster. Här finns även (minst) två fasta spikar i berget att
förtöja vid.
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Kurjoviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 41′ 1'' N (64.6837)
Long: 21° 13′ 23'' E (21.2230)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: MartinÅ
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=120

Faciliteter

Bastu, Internet, Toaletter, Parkering, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran,
Sophantering, Mastkran, Färskvatten, Kollektivtrafik, Bensin, Apotek, Diesel, Post

Beskrivning

- Affärer, post, ombud för systembolaget, apotek,   pizzerior och och restauranger finns i
närområdet.
- Buss avgår tämligen ofta till Skellefteå, en resa på c:a 15 km.

http://www.urss.se/28165951

Insegling

Hamnen är väl skyddad för alla vindar och är väldigt lätt att angöra. Belysta enstavlor finns
och klubben lägger också ut prickar vid inloppet. Vid medelvattenstånd är inseglingsdjupet 2,7 m.

Förtöjning

Beskriv din plats här
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Kurrholmen (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 33'' N (56.1424)
Long: 15° 32′ 46'' E (15.5461)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1285

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Fd militärbrygga. Fin liten ö med en gammal fästning på. Fästningen kallas ofta för Godmorgon i
folkmun, men den rätta benämningen skall väl vara Kurrholmens kastell. Ön är låg och därför utsatt
för vinden. Det finns även en användbar brygga på öns västra sida. Torrdass och soptunnor har
tidigare funnits på ön. Jag vet ej om dessa finns kvar.

Insegling

Från NV eller SO enl. sjökort

Förtöjning

Längsmed eller häckankare. Djup minst 2 m.

Prisbild

Gratis
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Kvarnbobutiken - K-extra (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 16′ 34'' N (60.2762)
Long: 20° 3′ 47'' E (20.0631)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=232

Faciliteter

Sophantering, Bensin, Diesel, Post

Beskrivning

Närbutiken ,centralt i Kvarnbo Saltvik. Livsmedelsbutik med ett brett sortiment.
Blommor,Postombud. Gratis kaffe. Tillgång till micro samt sittplatser på altan.Trevlig och hjälpsam
personal.

Öppet:Vardag 09.00-18.00. Lördag 09.00-15.00 Söndag 15/5-11/9 10.00-14.00. Midsommarhelgen:
24/6 09.00-14.00, 25/6 Midsommardagen Stängt, 26/6 10.00-14.00

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kvarnboviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 16′ 30'' N (60.2751)
Long: 20° 2′ 50'' E (20.0472)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=230

Faciliteter

Toaletter, Livsmedel

Beskrivning

En liten gästhamn med strand, hopptorn och toa. Ingen service.

Affär en bit bort, janske 1,5 km.

Fått info från http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

Stor vikingamarknad sista helgen i juli varje år.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kvassheim (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 41'' N (58.5447)
Long: 5° 40′ 47'' E (5.6796)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=181

Faciliteter

Beskrivning

Liten hamn, med svår insegling vid dåligt väder. Grunt mitt i hamnen. 
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Insegling

Enligt sjökortet
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Kymendö Bakfickan (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 39'' N (59.1109)
Long: 18° 29′ 22'' E (18.4894)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Bernteaq
Senast ändrad av: Bernteaq
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1295

Faciliteter

Livsmedel, Restaurang/servering, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
http://www.kymendo.se/index.asp?g=1&r=4

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1164 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Kymendö livsmedelsbutik (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 40'' N (59.1110)
Long: 18° 29′ 24'' E (18.4900)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Bernteaq
Senast ändrad av: Bernteaq
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1296

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
http://www.kymendo.se/index.asp?g=1&r=3

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kymmendö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 40'' N (59.1110)
Long: 18° 29′ 20'' E (18.4889)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=226

Faciliteter

Restaurang/servering, Livsmedel, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kymmend%C3%B62010c.jpg

Beskrivning

Trevligt ställe att äta middag en solig kväll har det berättats för mig.

http://www.skargardsguiden.se/skarguide/platserochoar/829-kymmendoe.html

 

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kymmendö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 39'' N (59.1109)
Long: 18° 30′ 3'' E (18.5007)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1426

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Kymmendö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Kymmendö
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Kyrkeviken 1 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 54′ 20'' N (59.9056)
Long: 22° 33′ 14'' E (22.5539)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=587

Faciliteter

Beskrivning

Info från http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Krok%C3%B6 översatt
med Google translate.

En stor lagun, östra stranden av kiinnittymispaikkoja. Tillräckligt djup för att minst 2,5 m i södra och
västra stranden av stugor och Beach Club. Körning i att vara noga med att inte stenar.

Ön är 152 mm kustartilleriet kanon-Tampella ca 200 m från stranden. 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kyrkeviken 2 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 54′ 19'' N (59.9052)
Long: 22° 33′ 11'' E (22.5531)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=588

Faciliteter

Beskrivning

Info från http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Krok%C3%B6 översatt
med Google translate.

En stor lagun, östra stranden av kiinnittymispaikkoja. Tillräckligt djup för att minst 2,5 m i södra och
västra stranden av stugor och Beach Club. Körning i att vara noga med att inte stenar.

Ön är 152 mm kustartilleriet kanon-Tampella ca 200 m från stranden. 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kyrkogårdsön (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 28'' N (58.6743)
Long: 14° 40′ 59'' E (14.6830)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1595

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kyrkviken. (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 18'' N (59.4218)
Long: 18° 11′ 26'' E (18.1905)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Hammarn
Senast ändrad av: Hammarn
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=814

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.  En undangömd lagun som nås genom ett mycket smalt sund med
endast 1,5 meters djup.  När man väl kommit in möts man av en underskön plats.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kåge (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 49′ 40'' N (64.8278)
Long: 21° 1′ 32'' E (21.0255)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=144

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kålö (Klubbhamn (-holme))
Betyg: 1.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 12'' N (59.4699)
Long: 18° 58′ 29'' E (18.9746)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: cctop
Senast ändrad av: cctop
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=758

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trälhavets Båtklubbs uthamn. Brygga med toaletter, soptömning samt bastu (kräver
medlemsnyckel)

Insegling

Inga kända problem. Strax V om den mest södra delen av bryggan är det något grundare så
segelbåter med djupgående >2m kan få lite bottenkänning beroende på aktuellt vattenstånd.

Förtöjning

Brygga. Använd boj eller ankare.

Prisbild

En mindra avgift tas ut av icke-medlemmar för att till viss del täcka avgifter för underhåll och
soptömning.
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Kårdiskan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 55′ 52'' N (59.9311)
Long: 20° 11′ 57'' E (20.1991)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: larsg
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=292

Faciliteter

Beskrivning
Björkör naturreservat består förutom av huvudön Björkör och de större öarna runtom,
av ett hundratal mindre holmar och skär.

Det är tillåtet att gå i land året om på Björkör och Kårdiskan, som ligger sydväst om huvudön. På de
övriga öarna och skären i naturreservatet finns restriktioner för landstigning.

Insegling

Insegling till Kårdiskan görs enklast så att man följer inseglingen mot Björkör västerifrån. När man
är passerat de små skären sydväst Björkör styr man ut sydväst mot Kårdiskan. Viken som öppnar
sig mot nortost är djup och erbjuder en väl skyddad naturhamn.

Förtöjning

Förtöjningsringar längs södra kanten av viken

Grillplats med bänkar och eldstad som får användas fritt, men tänk på att vara försiktig med elden
och lämna platsen såsom du själv skulle vilja hitta den.

Prisbild

Ligger inom naturreservat, men vid Kårdiskan och huvudön Björkör är det tillåtet att lägga till.
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Kårehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 57′ 23'' N (56.9565)
Long: 16° 53′ 19'' E (16.8886)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: frsa0500
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1365

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gästhamn med restaurang och fina nybyggda duschar/WC (2013)

Insegling

Följ rännan som är väl prickad.Förtöjning

Den inre hamnen är grundare en vad sjökort och seglingsbeskrivningar säger i mitten i den inre
hamnen är det 1m men mot nocken kan man komma in om man max sticker 1,5 m om man går
djupare lägg dig i den yttre hamnen som är 4m djup och kontakta hamnfogden.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kåreholms båthamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 25′ 49'' N (58.4304)
Long: 16° 43′ 48'' E (16.7300)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=816

Faciliteter

Parkering, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Landström

Beskrivning

108 bryggplatser 20 bojplatser
På mindre än en timme når du den skyddade och naturskönt belägna båthamnen vid Kåreholm -
knappt 5 mils bilväg från Norrköping och 3 mil från Söderköping. Första parkett till S:t Annas och
södra Östkustens skärgård. Kåreholms båthamn har funnits sedan 1983.

Niklas Nilsson
Hamnchef
Mörje Östergård
610 27 Vikbolandet
0125-134 20, 0707-972 424
niklas@kareholm.com

Gabriel Danielsson
Vasavägen 14
582 20
Linköping
013-132 037

www.kareholm.se

 

Insegling
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Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Bryggaplatser från 2600 - 4200:- Bojplatser från 2100 - 2900:-
Gästhamnsavgift 120:-/dygn

Priser gäller för en säsong och inkluderar en parkeringsplats. Toalett, vatten, el och sopstation
finns. Vinterförvaring av mindre och medelstora båtar kan erbjudas på parkeringsplats eller i loge
till särskilt pris. För mer information kontakta hamnchefen.

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Kåseberga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 22′ 58'' N (55.3828)
Long: 14° 3′ 51'' E (14.0640)
Sjökort: 839

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=954

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig liten hamn nära Ale stenar.

Insegling

 

Förtöjning

Långsides

Prisbild

I juni betalade vi 160Kr inkl el för en 30 fots segelbåt.
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Källskär (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 26'' N (59.8740)
Long: 20° 54′ 12'' E (20.9034)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=255

Faciliteter

Beskrivning

Källskär - Grevens fantasifullhet och spår av istid
Källskär är en av Kökars populäraste utflyksmål. Ön har trots sin kuperade terräng och utsatta läge
bebyggts med hamn, fletalet hus och en vidunderlig trädgård. Ön hyser även många
häpnadsväckande naturfenomen från tidenrnas gång. Under sommarmånaderna trafikeras ön av
utflyksbåtar.

Texten lånad från www.kokar.ax

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Källö-Knippla (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 44′ 60'' N (57.7500)
Long: 11° 39′ 12'' E (11.6533)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=290

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Post, Färskvatten, Parkering, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

skyddad hamn med rikt nattliv
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

yttre hamnen akterboj

inre hamnen mest y-bommar

Prisbild

200:-
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Annan rubrik

Det berömda nappträdet drar besökare i alla åldrar.

Trevligt Frukostcafe finns för den bekväme

Ypperlig restaurant och pub, hotellrum finns för dem som vill sova i säng :-)
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Käringboskär (Västra viken) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 33'' N (59.7759)
Long: 19° 14′ 14'' E (19.2374)
Sjökort: 619, 611, Hydrographica
611-01

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1577

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fantastisk liten skyddande vik, Ganska öppen terräng trots att berget är ganska högt runt viken.
Känslig för vindar från Norr. Fina klippor och djupet tillåter tilläggning nästan överallt. Man ser på
land var det inte går att lägga till. Fantastisk utsikt ta er tid att gå upp på någon av höjderna och
njut av utsikten.

Insegling

Enkel enligt sjökort. Sjöfartsverkets sjökort över området är väldigt odetaljerade. Man bör ha
Hydrographicas sjökort eller andra detaljerade

Förtöjning

Ankare mot klippor. Finns få träd, man får förtöja i stenar eller med kilar.

Bilder

Nedan en bild på viken sett från nordost.
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Nedan: Samma vik från sydväst.

Nedan: Utsikten åt norr från de högre delarna av ön.
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Käringsund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 13′ 59'' N (60.2331)
Long: 19° 32′ 24'' E (19.5400)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: larsg
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=438

Faciliteter

Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Färskvatten,
Apotek, Latrintömning, Bensin, Diesel

Beskrivning

Käringsund på västra sidan av Eckerö är ett gammalt fiskeläge som i dag har en väl utbyggd
gästhamn med mycket aktiviteter för både stora och små. Här finns Ålands jakt- och fiskemuseum
som är väl värt ett besök. Alldeles intill finner man ett vilthägn med täta safariturer. Dessutom finns
i trakten flera restauranger, barnvänliga stränder och andra aktiviteter

Insegling

 

Förtöjning
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Käringsund, norra (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 14′ 17'' N (60.2380)
Long: 19° 32′ 20'' E (19.5388)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1031

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Färskvatten, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8181

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8181

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8181

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8181
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Kärleksudden (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 10'' N (59.7529)
Long: 18° 43′ 46'' E (18.7296)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=461

Faciliteter

Badplats, Färskvatten, Restaurang/servering

Beskrivning

Trevlig badplats i Norrtälje.

Insegling

Enkel enligt sjökort. Inga grund.

Förtöjning

Antingen på svaj vid badplatsen eller i gästhamnen på norra sidan av udden.

Prisbild

Bada är gratis och man kan köpa glass i kiosken. Har finns också en restaurang.
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Kärrholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 11'' N (59.3532)
Long: 13° 41′ 56'' E (13.6989)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: Marre
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=112

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Kärrholmen är ett naturreservat på öns norra sida finns bra möjligheter att lägga till antingen mot
berget eller genom att ankra på svaj. sydsidan har fina bad. Eldstäder, övernattningsstuga och dass
finns på ön.

Insegling

Från norr

Förtöjning

Mot berg eller på svaj, kostar gratis

Annan rubrik

Mer information se Länsstyrelsens hemsida
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Kökar handel (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 55′ 13'' N (59.9201)
Long: 20° 54′ 35'' E (20.9096)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=276

Faciliteter

Livsmedel, Post, Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Köpenhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 40′ 32'' N (55.6755)
Long: 12° 35′ 44'' E (12.5957)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=140

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gå in och gör ett försök i Christianhavns kanal. Nära till centrum. 

Pålar
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Köpingen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 31'' N (58.9753)
Long: 18° 9′ 34'' E (18.1595)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=850

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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La Linea - Marina Alcaidesa (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 9′ 26'' N (36.1572)
Long: 5° 21′ 24'' W (-5.3566)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: synapsen
Senast ändrad av: synapsen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1053

Faciliteter

Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Handikappanpassat, Toaletter, Post, Dusch,
Systembolag, Segelbåtsdjup, Ramp, Livsmedel, Internet, Landström, Parkering, Sophantering,
Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin, Mastkran, Diesel, Kollektivtrafik

Beskrivning

Nybyggd hamn 2011 precis innanför Gibraltar. Mycket bra faciliteter.

http://www.puertodeportivoalcaidesa.es/

Insegling

Passera de gula bojarna för Gibraltar flygplats. Väl innanför piren är det muddrat till 4m och ej grunt
som anges på sjökortet. Gå direkt till Capitaneriet och bli anvisad plats, annars måste Du
garanterat flytta.

Förtöjning

Y-bom.

Prisbild

Ca halva priset och med bättre faciliteter och trevligare personal än Gibraltar. Priset på diesel skiljer
inte heller så mycket längre. Dyrt och dåligt wifi.

http://www.puertodeportivoalcaidesa.es/tarifas/
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Annan rubrik

Man går över till Gibraltar på 10-15 minuter.
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La Maddalena (Sardinien) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 41° 12′ 43'' N (41.2120)
Long: 9° 24′ 16'' E (9.4044)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1096

Faciliteter

Beskrivning

 Trevlig stad.

Insegling

Okomplicerat.

Förtöjning

Boj mot brygga. Finns möjligen också mooring lina eller ankarförtöjning.

Prisbild

Senast jag var här betalade jag inget, men jag låg bara några timmar, så de hann nog inte ta betalt.
Tror att det kan kosta runt 60-70€.

Övrigt

Det finns en mack vid hamnen. När jag var här var det söndag och stängt. Jag lyckades få skjuts på
en mc med 2 st 22 liters dunkar i händerna (läskig resa...) till en annnan mack ca 2 km västerut.
Det kan möjligen gå att lägga till vid bryggan som finns strax nedanför denna mack om det skulle
behövas bränsle efter stängning.
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La Napoule Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 31′ 27'' N (43.5240)
Long: 6° 56′ 47'' E (6.9464)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1351

Faciliteter

Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Post, Toaletter, Systembolag, Dusch, Internet,
Segelbåtsdjup, Parkering, Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran,
Bensin, Mastkran, Diesel, Kollektivtrafik

Beskrivning

Välfungerande marina med oerhört fräscha duschar och toaletter. Tvätteria.

Gratis Wifi. Tågförbindelse 10 min till Cannes. Eller besök, Antibes, Nice, Monaco med tåg osv.

Skeppshandlare i marinan.

Jättestor supermarche, byggvaruhus en liten promenad bort.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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La Playita de Amador - Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 8° 54′ 42'' N (8.9116)
Long: 79° 31′ 31'' W (-79.5254)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1540

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Utmärkt ankringsplats vid Panamakanalens utlopp i Stilla havet.

Restauranger och mindre butiker finns i närheten.

Direktbuss till centrum och ett enormt köpcentrum

Insegling
No comments!
Det är bara att gå in.

Förtöjning

Bra ankarfäste och helt ok jollebrygga inne i marinan.

Tänk på att inte ligga i vägen för färjorna till Taboga. Det är frestande att lägga sig där det är tomt.
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Prisbild
Gratis att ankra, men det kostar något att få tillgång till jollebryggan.
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Lacka (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 55'' N (58.9485)
Long: 18° 5′ 3'' E (18.0842)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: mats brage
Senast ändrad av: mats brage
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=933

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Nynäshamns segelsälskap
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Lagerviks Båtvarv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 54'' N (59.6484)
Long: 18° 56′ 20'' E (18.9389)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=220

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lagunen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 35′ 50'' N (55.5973)
Long: 12° 56′ 14'' E (12.9374)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Bima
Senast ändrad av: Bima
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1015

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Handikappanpassat,
Sophantering, Ramp, Färskvatten, Parkering, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lagunen (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 2'' N (58.7672)
Long: 14° 50′ 51'' E (14.8475)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1585

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Laguner på Bottenholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 29'' N (58.7915)
Long: 17° 50′ 1'' E (17.8336)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1385

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

De två lagunerna på Bottenholmen är både sevärda och badbara. Den ena lite varmare utan
förbindelse med havet, den andra lite kallare med havsförbindelse och möjlighet att hoppa från
höga klippor.
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Lammholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 19'' N (59.3887)
Long: 18° 49′ 27'' E (18.8241)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: signatur8
Senast ändrad av: signatur8
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1767

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup
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Landholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 58'' N (59.4328)
Long: 17° 44′ 2'' E (17.7338)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: zewe
Senast ändrad av: zewe
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=170

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Landholmen är gemensam klubbholme för Sigtuna Båtklubb, Märsta Båtklubb samt Hässelby
Strands båtklubb.

Insegling

Inga större grejer ivägen som inte finns på sjökortet

Förtöjning

Ankare mot brygga. Bryggan längs med ön för motorbåtar inte djup nog för segelbåtar

Bryggan vinkelrät mot ön för segelbåtar, sticker man mer än 1,60m bör man hålla sig på utkanten
av bryggan 

Övriga besökare

Finns 2 bryggor som brukas av i första hand Sigtuna, Märsta och Hässelby båtklubb

Bra fashiliteter, kom bara ihåg att lämna ett bidrag vid torrdassen
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Landsort - Öja, Skravelviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 11'' N (58.7696)
Long: 17° 51′ 32'' E (17.8590)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1502

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Precis bredvid gästhamnen har jag sett båtar ligga. Troligen gratis, med bra service precis bredvid.
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Landsort - Öja, Skravleviken Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 9'' N (58.7691)
Long: 17° 51′ 31'' E (17.8585)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: 
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=101

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Internet, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

http://www.sjoblomsservice.se/Landsort/Gasthamn.html

Insegling

Okomplicerad insegling från nord-väst

Förtöjning

Förtöjning med eget ankare mot kaj. Långsides förtöjning i mån av plats

Skydd

Bra skydd från vindar S till O. 

Var där när det blåste upp under natten till S ca 8m/s, hamnen fick in ganska kraftig sjöhävning
som gjorde nattsömnen orolig. 

Övrigt

enklare livsmedel

glass och fika, cykeluthyrning, stuguthyrning, internetcafé, dagstidningar, beg. böcker. TV och
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tramporgel.

                       sida 1217 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Landsort (Öja) (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 39'' N (58.7440)
Long: 17° 51′ 58'' E (17.8660)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=420

Faciliteter

Beskrivning

www.landsort.com

www.landsort.com/birds/

Louise Zetterström beskriver Öja och Landsort och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Landsort

Förtöjning

Hamnarna på södra delen av ön får inte användas av fritidsbåtar. Det finns en gästhamn på NV
delen av ön och det finns även möjlighet att ligga i naturhamn här.
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Langhammars raukområde (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 59′ 49'' N (57.9969)
Long: 19° 10′ 50'' E (19.1805)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1234

Faciliteter

Beskrivning

Langhammars raukområde är ett magnifikt besöksmål på Fårö, omgivet av en klapperstensstrand.
En av Gotlands mest besökta sevärdheter.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/langhammars-raukomrade
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Langör (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 54′ 38'' N (55.9105)
Long: 10° 38′ 30'' E (10.6416)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: Gunnar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1040

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Underbar hamn mycket annorlunda belägen på östra Samsö.Bussförbindelser finns till hela ön.
Naturen är läckrast här, inget inneställe precis, men mycket populärt och bra platser. Går att ligga
på svaj en bit utanför. Sjölä men inte vindlä.

 

Insegling

Inseglingen är bitvis lite kinkig, så följ kortet noga. Å andra sidan är Danmark mest sandbotten...

 

Förtöjning

Antingen mellan stolpar eller långsides på utsidan. El o vatten överallt. Har sett båtar över 45 fot
ligga långsides, men djupet är tillräckligt för de flesta.

 

Prisbild

Kommer inte ihåg priset men ca 140 DKK inkl el.

                       sida 1220 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Lappo (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 18′ 58'' N (60.3162)
Long: 20° 59′ 46'' E (20.9962)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1032

Faciliteter

Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Apotek, Färskvatten,
Latrintömning, Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7463

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7463

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7463

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7463
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Latrintömning (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 5'' N (59.4181)
Long: 17° 45′ 49'' E (17.7636)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Togero 
Senast ändrad av: Togero
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1632

Faciliteter

Latrintömning

Beskrivning

Latrintömning, tillgänglig även för icke klubbmedlemmar.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lauter fiskeläge (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 56′ 56'' N (57.9489)
Long: 19° 5′ 56'' E (19.0988)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1231

Faciliteter

Beskrivning

En betydande hamn fram till mitten av 1950-talet.
Lauters fiskeläge var en betydande hamn ända fram mot mitten av 1900-talet. Läget är rätt stort,
med fiskebodar från olika tider och en gistgard för att torka näten.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=2075
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Lauterhorn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 57′ 13'' N (57.9535)
Long: 19° 4′ 57'' E (19.0826)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1217

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fiskehamn med möjlighet att förtöja...

Se vidare Guteinfo http://www.guteinfo.com/?id=5

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lauwersoog (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 24′ 22'' N (53.4060)
Long: 6° 12′ 10'' E (6.2028)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=91

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Hamnanläggning intill campingplats. Praktisk charmlös hamn på landsidan intill slussarna.   
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Led Simpevarp - Oskarshamn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 24′ 19'' N (57.4053)
Long: 16° 40′ 7'' E (16.6687)
Sjökort: 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1504

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Den inomskärsled som går mellan kärnkraftverken i Simpevarp och Oskarshamn är både vacker och
spännande, särsklilt som det blev i sommras (2014) i 7 - 8 knop med fulla segel som vi inte tog oss
möjlighet att ta ner innan det var för sent och som sedan inte gick att få ner.  Det blåste för
mycket och det fanns ingen plats att gå upp i vind.

Hur som helst var det skönare att segla i leden än i Kalmarsund med nära 2 m höga vågor. En på
det hela taget trevlig upplevelse.

Insegling mm

Det är väl markerat från Simpevarpshållet, men smalt. Man tror inte att man kommit rätt innan man
är rätt norr om fyren Gröttlan och då är det smalt.

Det gäller att hänga med på sjökort/plotter, alla grund längs vägen är inte utmärkta med prickar.
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Leewarden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 12′ 1'' N (53.2003)
Long: 5° 47′ 20'' E (5.7889)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=86

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Sidledes kaj mitt i staden. Hamnavgift till cyklande man.

Toa och dusch i servicehus strax intill. 
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Leirvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 8′ 14'' N (61.1371)
Long: 5° 20′ 46'' E (5.3462)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=58

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Toaletter

Beskrivning

Liten gästhamn med några platser sidledes kaj.

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lemmer privat (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 50′ 35'' N (52.8431)
Long: 5° 42′ 11'' E (5.7032)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=33

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Några gästplatser vid marinan med verkstad. 

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lerwick (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 9′ 15'' N (60.1542)
Long: 1° 8′ 26'' W (-1.1405)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=17

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Lerwick gästhamn. Flytbryggor sidledes förtöjning. Trevlig liten stad med museum, pubar,
biluthyrning, livsmedel, skeppshandel mm. 

Insegling

Enkel insegling 24h. 

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

Loggade besök / Kommentarer

Hej Forgus31 (logga ut)

StartsidanI tabellformStor karta (nytt fönster)Ladda ner som GPXLadda ner som PDFÄndra denna
platsRevisionshistorikLogga besök/Kommentera
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Position

Lat: 60.1542
Long: -1.1405

60° 9′ 15.08'' N
1° 8′ 25.77'' W

Sjökort:

 

Faciliteter

- Sophantering 
- Färskvatten 
- Diesel 
- Restaurang/servering 
- Pub/Rättigheter 
- Toaletter 
- Dusch 
- Segelbåtsdjup 
- Livsmedel 
- Landström 
- Varv/Mekaniker 

Upplagd: 
Version 5
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Lickershamn (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 57° 49′ 34'' N (57.8262)
Long: 18° 30′ 49'' E (18.5135)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: matz
Senast ändrad av: fatuus
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=581

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning,
Restaurang/servering

Beskrivning

Hamndjup 2-3 meter

Insegling på enslinje, grön-grön.

www.lickershamn.com

Förtöjning

Boj vid kaj

Prisbild

150:- 26-36 fot
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Lidö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 57'' N (59.7825)
Long: 19° 4′ 38'' E (19.0772)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1427

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Lidö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Lidö
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Lidö Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 23'' N (59.7729)
Long: 19° 4′ 41'' E (19.0780)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=300

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu,
Toaletter

Beskrivning

Se: http://www.lidovardshus.se

Insegling

Enligt sjökort, inget krångligt.

Förtöjning

Brygga och boj eller ankare. Förtöljning längs med bryggan är inte tillåten.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Lidö Värdshus (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 16'' N (59.7711)
Long: 19° 4′ 48'' E (19.0800)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=299

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Kollektivtrafik

Beskrivning

Trevlig restaurang i Roslagen.

Se: http://www.lidovardshus.se

För bokning eller förfrågningar, vänligen maila info@lidovardshus.se eller ring 0176-404 99

Insegling

Enligt sjökort, inget krångligt. På öns södra spets finns också en brygga dit man kan åka passbåt
från Räfsnäs.

Förtöjning

Det finns flera ställen att lägga till på. I väster finns en gästhamn och i öster finns en naturhamn
(Österhamn). Det är lätt att gå till restaurangen från båda ställena.

Se denna karta.
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Lii Anteskog (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 41'' N (58.9613)
Long: 18° 12′ 16'' E (18.2043)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Årsta
Senast ändrad av: Årsta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1618

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Liljedals gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 54'' N (59.2651)
Long: 13° 4′ 41'' E (13.0781)
Sjökort: 131, 134

 
Information
Upplagd av: rix
Senast ändrad av: (namn saknas)
Version 9

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=324

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering, Café, Sophantering, Färskvatten, Diesel,
Toaletter

Beskrivning

Lugn gästhamn med Ställplats i anslutning till dansbanan.

Öster om landsvägsbron över Ransundet finns en helårsöppen gästbrygga med 19 gästplatser,
bojar, ankare. Djup 0,7 m-3,5 m.
Hamnvärd: Liljedals hembygdsförening 0555 - 915 40
Hemsida: http://liljedal.one

Hamnservice: Diskrum, dusch,  wc, vatten samt telefon.

Att se och göra:
Glasmuseum 
Naturvårdsområdet Kycklingdalen med fina promenadstråk.

Insegling

Från Vänern in via Trångsundet Kyrkebysjön..

Förtöjning

Brygga,långsides eller med ankare.
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Prisbild

100 kronor 

Bränsle

 ca 8 km till Preem i Slottsbron. (lätt att få lift)

Övrigt

http://myrablogg.rodarummet.net/#post29
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Lilla Däkholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 37'' N (58.7768)
Long: 14° 53′ 51'' E (14.8974)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1592

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Edet (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 8′ 17'' N (58.1380)
Long: 12° 7′ 14'' E (12.1205)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1058

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Apotek, Post, Sophantering,
Systembolag, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Enda gästhamnen mellan Bohus Fästning och Trollhättan. 

Insegling

Direkt efter att man kommer ut slussen om man seglar norrut i älven tar du styrbord och in i
hamnen.

Förtöjning

Bom och långsides

Prisbild

Det kan nog kosta pengar men ingen kommer och inkasserar. 

Övrigt

Lite pitoresk hamn som ger en känsla av industrihamn. Toaletten finns under slussvaktarens hus
och är i tråkigaste laget. Nära till Lilla Edet med alla faciliteteter.
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Lilla Fällsingekobben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 16'' N (59.1545)
Long: 18° 48′ 31'' E (18.8085)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=982

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Hamburgö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 29'' N (58.5413)
Long: 11° 14′ 9'' E (11.2360)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=963

Faciliteter

Beskrivning

Trevlig vik med 2 separerade vikar, den i söder kan man ligga långsides.

Insegling

Från öster

Förtöjning

Bergskilar, bra sprickor.
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Lilla Husarn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 2'' N (59.1838)
Long: 18° 32′ 30'' E (18.5417)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=880

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Hälsingekobben, Biskopsfjärden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 15'' N (59.1374)
Long: 18° 46′ 54'' E (18.7816)
Sjökort: Hydrographica 616-02

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=304

Faciliteter

Beskrivning

Mindre naturhamn.
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Hydrographicas sjökort gäller i Biskopsfjärden

Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Karlsö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 18′ 45'' N (57.3124)
Long: 18° 3′ 47'' E (18.0631)
Sjökort: Naturreservatet Lilla Karlsö

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1264

Faciliteter

Beskrivning

Naturreservatet Lilla Karlsö ligger utanför Gotlands västra kust och ägs och förvaltas av Svenska
Naturskyddsföreningen. Båt till Lilla Karlsö gårfrån Djupvik.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/lilla-karlso
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Lilla Kornö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 18′ 30'' N (58.3083)
Long: 11° 22′ 2'' E (11.3673)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Spinnaker79
Senast ändrad av: jocke760
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=288

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Landström

Beskrivning

Ca 35 platser.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Stävrätt mot östra bryggan med ankare.

Stävrätt mot västra bryggan med boj.

Det går även att ligga mot västra piren, fasta akterfästen.

I huvudsak lerbotten i hamnen god ankarbotten.

Prisbild

200 kr >40 fot inkl EL

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Korpmaren (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 10'' N (59.2195)
Long: 18° 25′ 48'' E (18.4300)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Johan w 
Senast ändrad av: Johan w
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1765

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Grillplats

Beskrivning

Klubbholme för Årstadals båtklubb http://www.arstadalsbatklubb.se/var-klubb/klubbholmen/

På ön finns torrdass, grillplats lekplats, bastu, bord. 

Insegling

Bekymmersfri Insegling från norr. 

Vid Insegling via sydvästra sundet får man akta sig för en sten på 1.3m.

Förtöjning

Vid den långa brygga som skär av viken är Det begränsat djup, ca 1.3m

Segelbåtar kan ligga ca 50m norrut vid en träbrygga. Vid få besökare går det bra att ligga
långsides. 

Prisbild
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Frivillig avgift till swish 1235252150, märk KORPEN 
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Lilla Kråkskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 7'' N (59.1687)
Long: 18° 30′ 49'' E (18.5136)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=878

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Lindviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 0′ 45'' N (59.0126)
Long: 18° 23′ 28'' E (18.3912)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=859

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Nassa (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 48'' N (59.3967)
Long: 19° 11′ 37'' E (19.1935)
Sjökort: 615, 619,613

 
Information
Upplagd av: jappelino
Senast ändrad av: olalin
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=379

Faciliteter

Beskrivning

Lämpligt för alla vindar utom hård nordväst. Mycket lämplig hamn för att sätta upp en tätbastu. De
flata platån mittemot hamnen möjliggör att ta ett språng ut från bastun ner i havet på ett steg.
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Lilla röckna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 56'' N (58.6988)
Long: 14° 45′ 26'' E (14.7571)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Peter
Senast ändrad av: Peter
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=455

Faciliteter

Toaletter

Segelbåtsdjup.

Eldstad
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Lilla Sandön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 9'' N (59.3859)
Long: 18° 33′ 12'' E (18.5534)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=61

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lilla Skratten (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 59'' N (59.4331)
Long: 18° 25′ 43'' E (18.4286)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: cctop
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=210

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Goda möjligheter att både ligga på svaj och mot land bland öarna som skyddar mot vågor från alla
kryssningsfartyg mm påväg till och från Stockholm.

Relativt mycket båtar och en hel del sommarstugor.

Insegling

Enklast från norr och öster.

Förtöjning

Med ankare mot land eller på svaj.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lillängshamnen (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 0'' N (59.3167)
Long: 13° 27′ 54'' E (13.4650)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: Marre
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=920

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Hemsida: www.hammaro.se/sjomack
E-post: servicecenter@telia.com
Telefon: 070-518 35 60
Hamndjup:  2 meter
Förtöjning: Flytbrygga
Drivmedel: Diesel, 95 oktanig bensin och alkylatbensin
Betalsätt: Alla betalkort
Öppettider: Automatstationen är öppen dygnet runt
Latitude: 59.315915
Longitude: 13.462629

 

Inseglininsegling från syd via prickad farled

se info om hamnen.
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Lillängshamnen, Skoghall (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 56'' N (59.3155)
Long: 13° 27′ 58'' E (13.4661)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: KillerBoo
Senast ändrad av: Marre
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=595

Faciliteter

Diesel, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Apotek, Latrintömning, Systembolag, Bensin, Ramp

Beskrivning

10-tal gästplatser till humana priser. Vagn finns att låna för att handla.

Insegling

Prickad farled

Förtöjning

Y-bommar

Prisbild

50:-/dygn, inkl el. Vatten på bryggan. Bevakning nattetid under båtsäsongen.
Fiskrökeri i hamnen Obemannad sjömack under uppbyggnad. "Skall" vara klart till säsongen 2012.
Mindre upptagningskran, men ingen mastkran. Shoppingavstånd ca 500m

 

SJÖMACK

Hemsida: www.hammaro.se/sjomack
E-post: servicecenter@telia.com
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Telefon: 070-518 35 60
Hamndjup:  2 meter
Förtöjning: Flytbrygga
Drivmedel: Diesel, 95 oktanig bensin och alkylatbensin
Betalsätt: Alla betalkort
Öppettider: Automatstationen är öppen dygnet runt
Latitude: 59.315915
Longitude: 13.462629
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Lillöarna (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 37'' N (59.4103)
Long: 18° 36′ 51'' E (18.6142)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: cctop
Senast ändrad av: cctop
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=766

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Navigationssällskapets norra uthamn. Oerhört välskött och trevlig klubbhamn.

Insegling
Gå N och V om grön prick i Karklöfaret. Inne i lagunen så är det stenigt och grunt i de V delarna.

wBeskriv insegling här.

eGrynnor och liknande som kan vara värt at.

Förtöjning

Boj och Ankare mot brygga.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Pris per gäller för plats. El tillkommer.

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Limhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 34′ 58'' N (55.5828)
Long: 12° 54′ 46'' E (12.9129)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=131

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Parkering, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Skyddad hamn strax söder om Malmö. 
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Linanäs Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 24'' N (59.4732)
Long: 18° 30′ 49'' E (18.5135)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: mitt namn
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1010

Faciliteter

Diesel, Ramp, Restaurang/servering, Internet, Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning,
Apotek, Bensin, Systembolag

Beskrivning

Linanäs Gästhamn är öppet året om

Linanäs Gästhamn har även bensin,deisel,alkylat och gasol. I hamnen finns även en livs &
café. För hamngäster finns det dusch, toa, tvättstuga & landström. I nära anslutning av
hamnen finns det 3 restauranger att välja på.
Hamnvärd: Tomas
 Telefonnummer: 08-542 400 10
 E-post: info@linanasgasthamn.se
 Webb: www.linanasgasthamn.se

Facebook: https://www.facebook.com/linanas.gasthamn glöm inte att "gilla"

Insegling

Inseglingen är inga hinder, så länge man håller sig borta från synliga hinder.

Förtöjning

Brygga med y-bom, brygga med ankarlina/mooringslina
Längst in i hamnen är minsta djup är 2m.
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Prisbild

Det finns en minigolfbana om 6 st från våren 2014

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lindesbergs Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 20'' N (59.6223)
Long: 15° 12′ 52'' E (15.2145)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: rorkulten
Senast ändrad av: rorkulten
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=927

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lindholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 44′ 10'' N (57.7361)
Long: 11° 37′ 6'' E (11.6183)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Joromel
Senast ändrad av: Joromel
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=534

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig skyddad natthamn

Sopmaja finns. Det går får på ön sommartid!

Finns med i SXK:s hamnguide.

Insegling

Insegling från nord eller syd. Passa grundflak som sticker västerut från lilla ön i stora viken.

Förtöjning.

Långsides förtöjning mot berget i söder

Ankring med fören mot berget i stora viken strax söder om. Fasta dubb.

Man kan även ligga i viken norr om men har ej provat, fasta dubb där med.

Prisbild

 

Annan rubrik
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Lindströms Båtvarv AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 10'' N (59.1527)
Long: 18° 26′ 5'' E (18.4348)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=642

Faciliteter

Båtbottentvätt, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Båttvätt genom upplyftning i kran och högtryckstvätt

http://www.lbv.se/bottentvatt.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lindströms Båtvarv AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 9'' N (59.1525)
Long: 18° 26′ 3'' E (18.4341)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=219

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Beskrivning
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Auktoriserade för Volvo Penta

http://www.lbv.se/
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Lindö Småbåtshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 36′ 38'' N (58.6106)
Long: 16° 15′ 28'' E (16.2579)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Administratör
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=774

Faciliteter

Parkering, Restaurang/servering, Mastkran, Kollektivtrafik, Ramp

Beskrivning

35 st gästplatser
Ägs av Norrköpings kommun.

Hamnvärd/tillsyningsman:
 Telefonnummer 076-9434840
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Lindökroken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 49′ 35'' N (58.8264)
Long: 13° 38′ 7'' E (13.6354)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: UJ
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=34

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Uthamn Mariestad

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Tre bryggor. Går även bra att ankra på svaj.

Övrigt

Fantastisk naturlig hamn för svajankring. Gott om småfisk för barnen att meta på.
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Lindökroken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 49′ 34'' N (58.8260)
Long: 13° 38′ 49'' E (13.6471)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=365

Faciliteter

Badplats, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lindön (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 34'' N (59.4762)
Long: 17° 9′ 2'' E (17.1506)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=733

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lindön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 38'' N (59.4772)
Long: 17° 9′ 19'' E (17.1554)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=749

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Förtöjning mot land. Segelbåtsdjup

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Linköpings SS / SS Roxen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 26′ 15'' N (58.4374)
Long: 15° 37′ 22'' E (15.6228)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Japp
Senast ändrad av: Japp
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=580

Faciliteter

Beskrivning

Linköpings Segel sällskap, samt Segel sällskapet Roxens Klubbhamn.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lisselfjärd (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 10′ 10'' N (58.1694)
Long: 16° 56′ 14'' E (16.9371)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=414

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lisslö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 33'' N (59.3424)
Long: 18° 55′ 6'' E (18.9183)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=576

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Fin liten hamn med bajamaja och flat stenhäll för picknick. Skyddat läge. Lång lina i aktern till andra
sidan om ankaret släpper.
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Lista (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 6′ 0'' N (58.1001)
Long: 6° 34′ 58'' E (6.5828)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=182

Faciliteter

Beskrivning

Har använt denna hamn vid hårt västlig vind. Ger bra skydd och bromssträcka innanför pirarna.
Ingen större plats för gästande båtar men kan fungera som nödhamn i det plaskiga vattnen utanför
Listalandet. Håll högsta fart med motor för bra styrning till du är innanför yttre pirarmarna och gå
upp mot vind och ta ned seglen. Väl inne i hamnen är det helt våglä. Inget vindlä i hamnen.

Sidledes den lilla bryggan
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Livö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 53′ 11'' N (56.8864)
Long: 9° 5′ 56'' E (9.0988)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=176

Faciliteter

Beskrivning

Minimal gästhamn. Trevlig ö med promenadvägar och restauranger.

Förtöjning

Kan bli trångt i juli.
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Ljugarns hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 19′ 18'' N (57.3218)
Long: 18° 42′ 31'' E (18.7085)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1226

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fiskehamn/Lanthamn på Gotlands ostkust. I fiskehamnen finns det rökt fisk och kanske livsmedel
(annars finns en Konsumaffär länge upp i byn), post, bank och restauranger ligger på behörigt
avstånd.
Hamnfogde tel: 0498 - 49 30 46.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=1955

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ljungskile Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 13′ 19'' N (58.2219)
Long: 11° 54′ 55'' E (11.9152)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Joar
Senast ändrad av: Joar
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1464

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Parkering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ljusne Ala Motorbåtsklubb (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 12′ 18'' N (61.2050)
Long: 17° 8′ 29'' E (17.1413)
Sjökort: 533

 
Information
Upplagd av: Peter Jansson 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1548

Faciliteter

Kollektivtrafik, Ramp

Beskrivning

Båtklubb som låter gäster använda sina platser när de är lediga. Man kan lägga till vid plats med
grön markering en kortare tid. Man betalar i en låda uppe vid vägen.

Insegling

Inseglingen är utmärkt med käppar och liknande. Var inte svårt när vi var där. Djupet är ca 1.9m

Förtöjning

Bommar eller boj. Man ligger på grönmarkerade platser.

Prisbild

Minns inte vad vi betalade, men det var inte dyrt.
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Ljusterö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 28'' N (59.4744)
Long: 18° 33′ 18'' E (18.5550)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1428

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Ljusterö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Ljusterö
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Loftahammar Marina och gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 54′ 10'' N (57.9028)
Long: 16° 41′ 50'' E (16.6973)
Sjökort: 623W, 6231

 
Information
Upplagd av: Zumpen
Senast ändrad av: Zumpen
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=645

Faciliteter

Diesel, Apotek, Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Systembolag, Toaletter, Ramp, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Varv/Mekaniker, Latrintömning,
Kran, Bensin, Mastkran

 

 

Hamnvärd Marincenter
Telefonnummer 0493-61315
E-post info@marincenter.se

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.Du kan skapa fler
rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett 

Loftahammar Marina och gästhamn
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Lomma (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 40′ 25'' N (55.6735)
Long: 13° 3′ 38'' E (13.0607)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Anders S
Senast ändrad av: Björn Skarin
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=157

Faciliteter

Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Ramp, Toaletter, Internet, Dusch, Parkering,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Mastkran,
Latrintömning, Kollektivtrafik, Diesel, Apotek

Beskrivning

Södra åstranden och småbåtshamnen söder därom är LBS klubbhamn ( 400+ platser) där
röd/grönmärkning gäller. LBS' hamn ingår i frihamnsavtalet.

Längst in i åkröken finns en dedikerad kommunal gästhamn med några platser. Norra åstranden är
kommunal hamn. De senare ingår inte i frihamnsavtalet. 

 

Insegling

inseglingsfyr på piren, vit sektor. Nya småbåtshamnen till höger, åhamnen rakt fram.

Hamndjup 2,2m vid normalvattenstånd. Uppgrundning kan förekomma vid pirens norra sida.

Förtöjning

Akterstolpar. Ha aktertampar med ögon klara.

Hamnavgifter.

Efter båtlängd. Avgift via kuvert som avlämnas i klubbhuset. Orienteringstavlor finns, bl a, i
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anslutning till eluttagsstolpar.

Övrigt. 

Varv med diesel ( kontorstider ) i innersta delen av hamnen där även sugtömningsstation finns.

Segelmakare ca 1 km ( North Sails).

Centrum 300m med matvarubutiker, systembolag mm

Ett flertal restauranger på norra stranden och i centum.

Badstränder med sand och långgrunt bäde norr och söder om hamnen. Se upp för badande vid
inseglingsfyren. Det är populärt att hoppa i vattnet där 

Nybyggda Lomma Strandstad en sevärdhet. Modernt strandnära boende.

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Loopen (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 48'' N (59.3134)
Long: 18° 1′ 59'' E (18.0331)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1005

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lotsskackelshamn (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 54′ 32'' N (57.9090)
Long: 16° 48′ 13'' E (16.8037)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=483

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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LSS Liggskär (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 30′ 38'' N (65.5107)
Long: 22° 21′ 52'' E (22.3644)
Sjökort: 414

 
Information
Upplagd av: Jakob.s
Senast ändrad av: Jakob.s
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=107

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Luleå segelsällskaps anläggning, välskyddad hamn för alla vindar.

Förtöjning mot brygga med akterankare
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Lundeborg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 8′ 20'' N (55.1389)
Long: 10° 47′ 11'' E (10.7864)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: Gunnar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1045

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Ramp, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Mycket mysig hamn med trevlig badplats och härlig hamnmiljö. Verkligen värd ett besök.

Insegling

Okomplicerad.

Förtöjning

Varierande tilläggning - långsides, mellan stolpar och vid specialbyggen runt kajen. Sjö - och
vindlä. 

Prisbild

Ca 140 DKK inkl el.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lungskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 2′ 50'' N (56.0471)
Long: 15° 47′ 40'' E (15.7945)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1288

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fd. militär brygga i användbart skick. På flygbilderna verkar bryggan vara borttagen. Säkert mycket
hemlig. Den finns dock där i verkligheten. Bryggan är L-formad och bildar en liten hamn med
öppningen mot nord. Inne i "hamnen" kan man ligga långsides med vågbrytaren med mer än 1.5
meters djupgående. På utsidan är det minst 2 m vatten längs den vågbrytaren som sträcker sig
i nord-sydlig riktning. VARNIG för grunt vatten vid södra delen av denna vågbrytare.

Från Lungskär kan man gå till samhället på Ungskär på ca 20 min.

Utan tvekan finns bryggan...
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Insegling

Enl sjökort. Ensmärken finns.

Förtöjning

Långsides. Grunt vatten på utsidan av "hamnen" vid bryggans södra del. Grunt även en bit utanför
bryggan åt väster.

VARNIG, bildäcken på utsidan (västra sidan)saknas nästan helt och det sticker ut metallfästen. Var
beredd med fendrar. 

Prisbild

Gratis

Att göra

Ta en promenad till Ungskär och dess fiskeby. Mycket vackert och trevligt.

Sommaren 2014 säljs det glass mellan 13-14 och 17.30 till 18.30.
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Lustholmen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 40′ 7'' N (62.6686)
Long: 17° 58′ 48'' E (17.9801)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=916

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Härnösands segelsällskaps klubbholme med gästplatser.

En trevlig anläggning som har det mesta, fin badstrand, stor bastu, dusch, toalett, grillplatser

Vid bryggan el och vatten

Mycket skyddad djup vik

 http://www.hss.y.se/lustholmen/

Insegling

Se sjökort inga problem

Förtöjning

Boj eller ankare

Prisbild

El 20 kr

Gästplats 80 kr
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Dusch 5 kr
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Lustigkulla / Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning
(Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 9'' N (59.6193)
Long: 16° 12′ 24'' E (16.2068)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1651

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.

Antal slussar:
Prinsessan Sofia Albertina (övre), 1 sluss.
Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning (nedre), 1 sluss

Total höjd: 16m.
Nästa sluss (upp): Lustigkulla / Sofia Albertina
Nästa sluss (ned): Skantzen / Konung Gustav IV Adolf

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Lustigkulla / Sofia Albertina (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 14'' N (59.6206)
Long: 16° 12′ 23'' E (16.2063)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1652

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.

Antal slussar:
Prinsessan Sofia Albertina (övre), 1 sluss.
Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning (nedre), 1 sluss

Total höjd: 16m.
Nästa sluss (upp): Trångfors / Hertiginnan av Södermanland
Nästa sluss (ned): Lustigkulla / Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Lübeck (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 52′ 24'' N (53.8732)
Long: 10° 41′ 3'' E (10.6842)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1349

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Apotek, Färskvatten,
Post, Bensin, Systembolag, Diesel, Internet, Restaurang/servering

Beskrivning

Bra starthamn på Kanalfärden! Staden är värld att se! Passa på att bunkra och skaffa kanalkartor!

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lyckorna (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 12′ 59'' N (58.2165)
Long: 11° 54′ 10'' E (11.9027)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Makro 
Senast ändrad av: Makro
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1706

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Telefonnummer: 0522-222 55.

Om man inte har något emot en promenad kan handla inne i Ljungskile.

Förtöjning

Dagplatser finns långsides på utsidorna samt nattplatser med y-bom på platser markerade med
orange vimpel.

Vindar över ca 10m/s från syd kan vara besvärande.

Prisbild

Under 10m, 200kr, över 10m 300kr.

Landström (50kr), vatten, toaletter, bastu, dusch och tvättmöjligheter. Kod fås i samband med
betalning inne på restaurangen.
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Lymington (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 50° 45′ 4'' N (50.7511)
Long: 1° 31′ 35'' W (-1.5264)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Jörgen
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=523

Faciliteter

Trivsam liten stad. Passa på och köp lite skaldjur. Var uppmärksam på färjetrafiken som går till
Yarmouth. Inseglingen är en muddrad ränna som blir ganska smal på slutet, i alla fall när färjorna
kommer.

DYRT
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Lyngnholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 45′ 23'' N (57.7564)
Long: 11° 41′ 42'' E (11.6949)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Bobo
Senast ändrad av: Bobo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1771

Faciliteter

Beskrivning

Fin vik med några fasta platser utmed berget åt öster.

Insegling

Inseglen från norr.
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Lyon Confluence Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 45° 44′ 34'' N (45.7429)
Long: 4° 48′ 56'' E (4.8155)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1205

Faciliteter

Toaletter, Parkering, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek,
Sophantering, Handikappanpassat, Färskvatten, Post, Latrintömning, Systembolag,
Restaurang/servering, Internet

Beskrivning

Nybyggd marina i Confluence Lyon, helt fädig 2013-14. Fantastiskt stad att uppleva. Billig Navette
från hamnen som tar dig till gamla stan snabbt. Annars spårvagnar. Gratis internet. Fantastiska
bunkringsmöjligheter. Biograf och shoppingcenter runt hörnet.

Insegling

Kan vara väldigt strömt på floden, litet inlopp, lätt att missa.

Förtöjning

Y-bommar

Prisbild

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lyrestad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 48′ 10'' N (58.8027)
Long: 14° 3′ 28'' E (14.0577)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: Marre
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=398

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning, Parkering, Bensin

Beskrivning

Gästhamn i Göta Kanal. Förtöjing lånsides längs kanalens norra strand. 

Insegling

Från öster eller väster. Viss väntan för broöppning kan förekomma, inte minst vid järnvägsbron i
öster.

Förtöjning

Långsides

Prisbild

Ingår i Göta Kanal.

Annan rubrik

Bensin och diesel finns på gångavstånd 
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I Lyrestad  möts  järn-, europa- och vattenväg liksom postindustrialism, streetart, eternit och
mekaniskaverkstäder 

läs mer på  http://myrablogg.rodarummet.net/#post94
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Lysekil, södra hamnen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 16′ 7'' N (58.2687)
Long: 11° 26′ 7'' E (11.4354)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: lyckograbben
Senast ändrad av: lyckograbben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1078

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Latrintömning, Systembolag, Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lådna affär/bensinstation (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 32'' N (59.4256)
Long: 18° 42′ 19'' E (18.7054)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: TuffenSWE
Senast ändrad av: TuffenSWE
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1017

Faciliteter

Diesel, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Bensin, Diesel, Sophantering, Bensin

Beskrivning

Liten affär/bensinstation med bra utbud av dagligvaror. 
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Låg Hallskär (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 58'' N (59.1660)
Long: 18° 50′ 2'' E (18.8338)
Sjökort: Hydrographica 616-02

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=339

Faciliteter

Toaletter
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Beskrivning

Populär naturhamn. Hydrographicas sjökort hjälper här

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor
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Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lågskär (Naturhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 50′ 29'' N (59.8415)
Long: 19° 54′ 50'' E (19.9138)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1155

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lågskär - Inre Hamnen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 50′ 11'' N (59.8364)
Long: 19° 55′ 26'' E (19.9239)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1162

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Man måste vara ganska modig för att ta sej in hit , men med bra utkik och vackert väder så går det
bra , man kör in från ONO, det finns enslinjer men kan vara svåra att se

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lång-Famnbaken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 31′ 30'' N (59.5249)
Long: 18° 49′ 23'' E (18.8231)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Olle_SE
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=100

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En bra plats vid rätt vindar.

Insegling

Gå in mot klippan fån NO.

Förtöjning

Ankare och bergkilar.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långa Missjö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 19′ 28'' N (58.3244)
Long: 16° 57′ 59'' E (16.9663)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=475

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 45'' N (58.7124)
Long: 17° 10′ 39'' E (17.1776)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=425

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 34'' N (59.8595)
Long: 21° 58′ 7'' E (21.9687)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=593

Faciliteter

Beskrivning

Beskrivning från http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Borst%C3%B6

Lite oklart var man ska liga.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 2′ 32'' N (58.0421)
Long: 16° 44′ 47'' E (16.7464)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: idelfix
Senast ändrad av: idelfix
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1170

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långviks Gästhamn - Möja (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 29'' N (59.4413)
Long: 18° 55′ 13'' E (18.9204)
Sjökort: 615, 619, 612

 
Information
Upplagd av: jogu 
Senast ändrad av: jogu
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1620

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Kiosk, Sophantering,
Färskvatten, Bensin, Diesel

Långviks gästhamn - Möja

Mysig liten hamn med gott skydd utom vid rakt sydliga vindar. Finns en liten Coop Nära som har lite
mat. Där finns även bensin och diesel dygnet runt, automaten finns bakom en dörr på Coop Huser
till höger om ingången. De kan även byta gasoltuber.

Förtöjning

Stäv eller akter mot brygga med eget ankare, ganska grunt inne i hamnen ca 2 m. Finns även
bryggor längre ut men vet inte hur det är där.

Prisbild

160 kr, då ingår el. Vattnet är enligt uppgift tjänligt men pumpas upp med en gammaldags
handpump. 
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Långö/Ringsö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 41'' N (58.7448)
Long: 17° 28′ 8'' E (17.4688)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=394

Faciliteter

Beskrivning

Underbar skyddad vik men endast för motorbåtar. Dessvärre finns det elledning i luften som måste
passeras
 Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långö/Ringsö svajankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 45′ 26'' N (58.7573)
Long: 17° 27′ 40'' E (17.4612)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mats brage
Senast ändrad av: mats brage
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=737

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Bra ankrningsplats för svaj, begränsat möjilghet för att knyta fast

Insegling

Inga problem, se sjökort

Förtöjning

Lerbotten, bra djup 
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Långön (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 58'' N (59.2827)
Long: 13° 53′ 59'' E (13.8998)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=391

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 20′ 54'' N (58.3482)
Long: 11° 15′ 54'' E (11.2650)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: test
Senast ändrad av: Patrik B
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=183

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning
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Lugn plats med fin utsikt över Smögen och Kungshamn.

Ligger lungt för förutom östan

Insegling

Från öster 

Förtöjning

Det fins öglor i berget

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Långön (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 23'' N (58.9063)
Long: 17° 39′ 39'' E (17.6607)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: patrikrör 
Senast ändrad av: patrikrör
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1742

Faciliteter

Eneby båtklubbs klubbholme
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Långörsudde (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 22′ 33'' N (56.3759)
Long: 16° 5′ 30'' E (16.0917)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1401

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ett tips jag inte undersökt, men det ska gå att ta sig in hit och få visst skydd.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Inseglinge söder ifrån med Fimpan på styrbord sida.

 

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lånjö-Marö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 26′ 7'' N (58.4351)
Long: 16° 58′ 60'' E (16.9833)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1487

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Läckö slott (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 36'' N (58.6767)
Long: 13° 13′ 6'' E (13.2184)
Sjökort: 135, 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: peterh
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=530

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Parkering, Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

Gästhamn vid foten av slottet. Landström vid östra bryggorna, men längre till toaletter och dusch.
Grillplatser. Uthyrning av badbåtar.

Läckö Slott Gästhamn

Precis nedanför slottets västra mur ligger en skyddad gästhamn med plats för 60 båtar. I
servicebyggnaden, ca 100 meter från bryggorna, finns toaletter, dusch samt tvättmöjligheter.

 

toaletterna gör kanske en grävling glad, men för mig är de enbart missskötta. Klotter från 1980 och
en skylt med larmnumret 90000 säger

det mesta om underhållet.

 

Duscharna kräver mynt av någon sort, inga skyltar om vilka som är gångbara och inga fungerar.

 

Restaurant stallet var däremot lysande, trots magert sortiment utsökt mat och trevlig personal.
Drivs uppenbarligen av en

annan huvudman än gärsthamnen.
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Gästplatser ca 60 st.
Hamndjup 1,6 - 2,3 m.
GPS position 58°40,6 N 13°09,5 E
Hamnavgift 120 kr/natt. För el tillkommer 30 kr/natt.
Service: toaletter, dusch, färskvatten, sopstation, restaurang.
Telefon: 0510 - 48 46 68

Insegling från farleden runt Kållandsö

Läckö Slott har permaneta och tillfälliga utställningar, guidade visningar mm och sommartid ofta
olika kulturevenemang. Slottsrestaurangen har ett utmärkt kök.

Bussförbindelse med Spiken och Lidköping.

http://www.lackoslott.se/

läs också http://myrablogg.rodarummet.net/#post30
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Länsan (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 22′ 60'' N (58.3833)
Long: 12° 20′ 1'' E (12.3335)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Roy
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=944

Faciliteter

Ramp, Ramp

Trailerramp vid länsan kommunala båtplatser.
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Länsmansgrund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 26′ 43'' N (60.4451)
Long: 20° 9′ 57'' E (20.1657)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1157

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Läskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 42'' N (58.7951)
Long: 17° 51′ 12'' E (17.8533)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Sally SWE358
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1597

Faciliteter

Beskrivning

Lugn för vindar NO till SO. 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Ljup för segelbåt med stenig botten.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Läsö Österby (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 19′ 15'' N (57.3209)
Long: 11° 7′ 30'' E (11.1249)
Sjökort: 123 Kattegatt Laesö Rende

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: loje
Version 12

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=260

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Internet, Toaletter, Parkering, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Varv/Mekaniker, Sophantering, Kollektivtrafik, Färskvatten, Apotek, Diesel, Post,
Restaurang/servering, Systembolag

Beskrivning

Gästhamn med alla bekvämligheter.

Läsö har 2000 invånare och gratis buss mellan byarna.

Insegling

Segla in väster om "engelsmanden" ( röd boj rakt norr om österby". Gå EJ öster om denna.

Förtöjning

Mellan pålar och långsides.

 

Kulinarisk specialitet

Havskräftor ( jomfruhummer) är specialitet här, säljs både i affär och på restauranter.

Fiskaffärens nystekta fiskbullar får man bara inte missa.
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Lögstör (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 58′ 4'' N (56.9677)
Long: 9° 14′ 43'' E (9.2453)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=118

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch
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Beskrivning

Gemytlig hamn med livaktig seglarklubb där man kan hygge sig.
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Lökaö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 21'' N (59.4059)
Long: 18° 57′ 42'' E (18.9617)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: viggan28
Senast ändrad av: viggan28
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1168

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lökholmen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 26'' N (59.2906)
Long: 18° 55′ 42'' E (18.9284)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=206

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Löknäs-udden (Grinda) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 6'' N (59.3849)
Long: 18° 40′ 1'' E (18.6671)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=993

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Funkar bra med motorbåt, men är på gränsen för segelbåt (1,6 m djup).
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Löknäsviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 32'' N (59.3923)
Long: 18° 31′ 18'' E (18.5216)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: mats brage
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=736

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Skyddad vik för de flesta vindar, östra sidan kan vara lite grund på sina ställen. Lerbotten. Bra
svajankring. Tänk på passage till båtkubben längst inne i viken
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Löt strandbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 33'' N (59.3593)
Long: 17° 3′ 45'' E (17.0624)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=811

Faciliteter

Badplats, Sophantering

Kommunalt bad.
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Lövskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 47'' N (59.1464)
Long: 18° 41′ 14'' E (18.6871)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=988

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lövskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 33'' N (59.4758)
Long: 16° 27′ 2'' E (16.4506)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Mange 
Senast ändrad av: Mange
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1696

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lövstavikens gästhamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 53′ 30'' N (56.8916)
Long: 12° 28′ 4'' E (12.4677)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Lars 
Senast ändrad av: Lars
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1712

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kiosk, Café, Grillplats, Sophantering, Färskvatten, Diesel,
Toaletter

Beskrivning

Lugn och trivsam hamn med el, diesel och dusch. Förtöjning vid tomma
bryggplatser, men det finns även gästplatser. Vacker natur i närheten.
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Lövudden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 7'' N (59.1018)
Long: 18° 43′ 59'' E (18.7331)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: HansFors
Senast ändrad av: HansFors
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1199

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Lövvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 47′ 60'' N (62.7999)
Long: 18° 4′ 17'' E (18.0713)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=915

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Bastu

Beskrivning

En populär gästhamn som har ett 15 tal platser.

Vid hamnen finns ett servicehus med toalett, dusch, tvätt och kök samt övernattningsrum.

Bastu

I byn finns ett matsälle med affär och fik.

Insegling

Inga problem

Förtöjning

Ankare mot brygga

Prisbild

80-100kr
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Łeba (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 45′ 51'' N (54.7643)
Long: 17° 32′ 60'' E (17.5499)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: MarreK
Senast ändrad av: MarreK
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1523

Faciliteter

Restaurang/servering, Kiosk, Toaletter, Café, Dusch, Övernattning, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Apotek, Sophantering, Post, Färskvatten, Internet, Bensin, Parkering, Diesel, Badplats

Beskrivning

Mindre stad med många semesterbesökare.

Sandstränder på bägge sidor av kanalen.

Mindre folk på den västra,dvs marinas sida.

Tält på stranden med tilltugg, läsk och grillat.

Dinosauriepark inom cykelavstånd - kul för barn.

Insegling

Rapportera insegling på VHF till hamnkontoret.

(Önskvärt generellt i Polen)

Kan vara en del trafik med turistbåtar.

 

Förtöjning

Marina på västra sudan av kanalen med Y-bomar.
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Personal finns dygnet runt och anvisar plats.

Prisbild

100 SEK uppåt storleksberoende + EL.

Diesel,  Vatten, tvättstuga WC och restaurang.

Staden är på andra sidan kanalen - 10min promenad. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 21′ 36'' N (58.3599)
Long: 16° 47′ 53'' E (16.7981)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1176

Faciliteter

Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mack Ohlson (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 41'' N (59.2947)
Long: 17° 54′ 15'' E (17.9043)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1069

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Makemo (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 16° 37′ 38'' S (-16.6272)
Long: 143° 34′ 13'' W (-143.5702)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1546

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Vackert!

Bra affär.

Insegling
Läs om hur man tar sig igenom passet, annars inga problem.

Förtöjning
Bra ankarfäste men inget vidare skydd mot vågor och vind.

Det går att få lägga till vid kajen om man frågar på hamnkontoret.

Prisbild
Gratis att ankra, vet inte om det kostar något att ligga vid kajen.
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Malma kvarn krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 19'' N (59.2554)
Long: 18° 36′ 53'' E (18.6146)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1008

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Malmön/Sandviken (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 13′ 15'' N (63.2208)
Long: 18° 54′ 51'' E (18.9141)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: Andreas.G
Senast ändrad av: schvidja
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=773

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Öss och BBK's klubbhamn. Fin sandstrand, bastu, grillplatser mm.

Trevlig Ö att vandra runt på.

Bra klättring vid den södra viken

Insegling

Rakt på bara, det grundar upp nära land men det får plats 3 båtar på insidan på varje sida.

Det är djupast runt bryggan så ta inte ut svängarna för mycket.

Förtöjning

Med ankare mot brygga, långsides förtöjning är ej tillåten.

Prisbild

Årsavgift 150kr, symbolisk mindre avgift för gäster. Även en liten avgift för bastun.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mandal (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 1′ 32'' N (58.0256)
Long: 7° 27′ 13'' E (7.4535)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=154

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Parkering,
Sophantering, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Bra skyddad hamn att vänta in väder för passage runt Lindesnes. Mitt i centrum, nära restauranger.
 

150 NOK. Billigare än Kristiansand 260 NOK. 
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Mannholmen (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 38'' N (58.6772)
Long: 11° 15′ 10'' E (11.2529)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: svenolofsson
Senast ändrad av: svenolofsson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1465

Faciliteter

Beskrivning

Får betar ön. Håll hunden i koppel vid vistelse.
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Mannskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 6'' N (59.7350)
Long: 19° 20′ 21'' E (19.3390)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Lasse
Senast ändrad av: Lasse
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1551

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mariebergssviken (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 19'' N (59.3719)
Long: 13° 29′ 21'' E (13.4892)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: Mz
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=113

Faciliteter

Toaletter, Kollektivtrafik, Handikappanpassat, Ramp, Parkering, Ramp, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering

Beskrivning

Ramp för iläggning av båtar norra delen av Mariebersskogens parkeringsplats. Här finns även
badplats

I Mariebergsskogen finns en brygga som kan användas dagtid, om natten låses parken. I
Mariebergsskogen finns även Värmlands Naturrum servering toaletter mm.

http://www.mariebergsskogen.se/
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Mariefred (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 27'' N (59.2574)
Long: 17° 13′ 21'' E (17.2224)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Mambo
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=349

Faciliteter

Diesel, Post, Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Ramp, Bastu, Internet, Toaletter,
Parkering, Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning,
Kollektivtrafik, Bensin, Apotek

Beskrivning

Fullservicegästhamn Mariefred, Strängnäs kommun.

http://www.promarina.se/hamnar/mariefred

 

Bra centralt läge med närhet till det mesta. Något oskyddad för vinder från S till SO.

Förtöjning Boj (några av dessa ligger rätt långt ut, ha lång lina)

Sanitetshuset med toa/duschar är under all kritik (vid besök sommaren 2011, hoppas att det blivit
bättre). Dåligt underhåll, mögel, toa som inte fungerar, Duschar som känns ofräscha. Ingen bastu.
Definitivt inte värt pengarna. 
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Mariehamn - Ö hamnen - MSF (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 6′ 2'' N (60.1006)
Long: 19° 56′ 55'' E (19.9487)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: andreas
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=92

Faciliteter

Diesel, Systembolag, Restaurang/servering, Internet, Pub/Rättigheter, Parkering, Bastu, Toaletter,
Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning, Apotek,
Bensin, Post

Beskrivning

http://np.netpublicator.com/netpublication/n99727832 eller MSFs hemsida http://www.msf.ax

 +358 18 19979, +358 40 8677760

Tips! Under högsäsong är det håll-i-gång i hamnen såväl dag som natt, om du vill ha lugn och ro bör
du ligga så långt från hamnkontoret/land som möjligt. 

Insegling

Ca 1 NM/DM söder om hamnen, där farleden delar sig mot en östlig riktning (mot Lemströms kanal)
och en annan vidare norrut mot Mariehamn, ska man vara observant och hålla sig på rätt sida om
de flertal prickar som finns. Det är lätt, att i glädjen att snart vara framme, gå en genväg och sikta
mot gästhamnen men tyvärr också hamna på grunt vatten. 

Väl framme vid gästhamnen syns sommartid en skog av master och båtar. Åk in mellan pirarmarna
i mitten, sedan finns ett antal "gator" att åka in på och söka plats. Som vanligt finns flest lediga
platser kring kl 12.  Har man en lång båt, typ +40 fot, kan det vara lite besvärligt att vända längst
in på gatan, speciellt då det blåser. Platserna mellan pålarna är lite olika breda, har man en båt som
är mer än 3,5 m bred är det inte alla platser som passar.

Förtöjning
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Mot brygga från boj eller påle. Ha aktertampar färdigt förberedda för pålar. Platserna längst in mot
land har begränsat vattendjup, ca 1,5 -1,7 m.
Enstaka longside-platser finns i hamnen dock till ett högra pris. Det är möjligt att förboka plats.
Besök www.satamapaikka.com . 

Hamninfo

ca. 300 gästplatser. Kiosk, tvättmaskin, torktumlare, lekplats, restaurang, sophantering, WiFi m.m.
Alla tänkbara affärer finns några 100 m upp på stan. I hamnavgiften ingår bl.a. el, vatten, bastu,
dusch, toaletter, sophantering, kryssningsbiljetter med Viking Line och Eckerö Linjen, rabatt till
badhuset Mariebad, och WiFi. Några gånger om dagen kan du även åka gratis taxi t/r till Kalmers
(butik för båttillbehör). 

Hamnpersonalen är flerspråkig och du kan oftast få service på finska, engelska och tyska utöver
svenska. 
Seglar- och fritidskläder från PelleP säljs i hamnkontoret där man även kan köpa glass, läsk, kaffe
och bröd. 

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mariehamn Västerhamn (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 5′ 57'' N (60.0992)
Long: 19° 55′ 21'' E (19.9224)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1033

Faciliteter

Restaurang/servering, Internet, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Färskvatten, Varv/Mekaniker, Latrintömning, Apotek, Bensin, Post, Diesel, Systembolag

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7876

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7876

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7876

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7876
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Mariestad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 39'' N (58.7108)
Long: 13° 49′ 7'' E (13.8187)
Sjökort: 133 SE m spec.

 
Information
Upplagd av: Wallenberg
Senast ändrad av: UJ
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=738

Faciliteter

Diesel, Ramp, Restaurang/servering, Sugtömning, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Sophantering, Kran, Färskvatten, Mastkran, Latrintömning, Apotek, Bensin,
Systembolag

Beskrivning

Gästhamnen i Mariestad är belägen i den södra delen av inre hamnen.
Här finns servicebyggnad med wc, duschar, tvättstuga, sophus med källsortering med mera.

Gästhamnsvärd:

Hamnmagasinet
Kajgatan 1
Telefon: 0501-39 31 30
Mobil:    0708-57 23 26

Hamnmagasinet erbjuder eluttag och trådlös internetanslutning i delar av hamnområdet.

Båtbränsle
I sedelautomaten kan du tanka din båt med alkylatbensin eller miljödiesel.
Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle.
När Hamnmagasinet är öppet kan du betala med betalkort

Förtöjning

Förtöjning 20 st vid boj och 20 st vid kaj.

Prisbild
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Avgift <12 m 140 kr/dygn, >12 m 180 kr/dygn. El 25 kr/dygn.

Gästhamnsavgift tas upp av hamnvärd på morgon och kväll eller betalas direkt på Hamnmagasinet.
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Marin & Motor HB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 23'' N (59.3564)
Long: 17° 2′ 36'' E (17.0433)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=355

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker, Kran

Tel, 0152 - 100 54
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Marina do Lagos (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 6′ 33'' N (37.1092)
Long: 8° 40′ 28'' W (-8.6745)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: afsailing
Senast ändrad av: synapsen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=977

Faciliteter

Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Post, Toaletter, Internet, Dusch, Parkering,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin,
Mastkran, Diesel, Kollektivtrafik

Beskrivning

Utmärkt och mycket skyddad marina.

Insegling

Gå upp i kanalen och förtöj vid väntepontonen på styrbords sida före bron. Marinakontoret ligger
bredvid

Förtöjning

Fingerpontoner

Prisbild

C:a 30@ under lågsäsong ( till 15 juni). Se prislista (2012) på
http://www.marlagos.pt/EN/marina0105.aspx?sector=0105

Lagos

Lagos är en utomordentligt trevlig stad med all service man kan önska sig.

Dessutom ligger ett mycket bra varv, Sopromar, nästgårds där man kan få alla tänkbara
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reparationer utförda.
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Marina Porto Santo (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 33° 3′ 43'' N (33.0619)
Long: 16° 18′ 57'' W (-16.3160)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: afsailing
Senast ändrad av: afsailing
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=975

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Internet, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

En liten marina, men trivsam, Finns även bojar att svaja på i hamnbassängen.

Insegling

Lätt insegling

Förtöjning

FIngerpontoner längs ponton innanfö betongkaj med flytpontoner.

Prisbild

25 - 30 £ i maj 2012

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Marina Vila do Porto, Santa Maria (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 56′ 41'' N (36.9447)
Long: 25° 8′ 52'' W (-25.1477)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: afsailing
Senast ändrad av: afsailing
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=976

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran,
Sophantering, Mastkran, Färskvatten, Internet, Bensin, Diesel

Beskrivning

Ny marina, trivsam

Insegling

Kontakta marinan ch 10

Förtöjning

Fingerpontoner

Prisbild

c:a 18€ juni 2012
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Marindepån Dalarö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 27'' N (59.1409)
Long: 18° 25′ 8'' E (18.4190)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: 666d3
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=150

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning
http://www.sjomackarna.se/sjomackar/dalaro

http://www.marindepan.se/MainPage.aspx?mcid=2&mscid=70

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Marstal (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 51′ 4'' N (54.8511)
Long: 10° 31′ 27'' E (10.5243)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=128

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Sophantering,
Mastkran, Färskvatten, Post, Restaurang/servering, Ramp, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Ett givet stopp när man är i dessa trakter den gamle skutbyen Marstal. 
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Marstrand (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 53′ 3'' N (57.8841)
Long: 11° 35′ 11'' E (11.5863)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: Henrik
Senast ändrad av: Henrik
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=377

Faciliteter

Diesel, Mastkran, Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Post, Bastu, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning, Varv/Mekaniker,
Bensin, Kran
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Mastkran (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 29'' N (56.6413)
Long: 12° 46′ 44'' E (12.7788)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=712

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Mastkran

Mastkran

                       sida 1416 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Mastkran (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 47′ 10'' N (59.7862)
Long: 17° 39′ 31'' E (17.6586)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Fredrik
Senast ändrad av: Fredrik
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=760

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Matvik Hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 1'' N (56.1668)
Long: 14° 58′ 12'' E (14.9699)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Matvikbryggförening
Senast ändrad av: webadmin
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=616

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning,
Toaletter

Beskrivning

Sköts av Matviks Bryggförening - Telefon hamnvärd 0708673004

www.matviksbrygg.se 

Här finns en sommaröppen kiosk. För diesel tar man sig till Väggahamnen. För affär kan man hitta
en Matöppet-butik i Hällaryd ca tre km norrut.

Insegling

Följ farleden in söderifrån.

Förtöjning

Fasta Gästplatser finns vid mastkranen och vid brygga 10 den yttre bryggan.

Prisbild

Avgiften för gästplatserna betalas enligt instruktioner i lådan framför gästplatserna vid mastkranen.
Vid oklarheter kontakta Hamnvärden.

Historia och kuriosa
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Matvik är den största småbåtshamnen i Karlshamn med 600 båtar. Matvik var en gång ett viktigt
centrum för stenindustrin i Blekinge. Stora stenbrott låg alldeles i närheten. Under 1920-talet
arbetade uppåt 300 man inom stenindustrin. Här fanns en lastplats och en 4 km lång järnväg från
de närbelägna stenbrotten. Stora mängder sten exporterades härifrån ut i Europa. En lång bank av
skrotsten längs vägen minner än i dag om verksamheten. En annan viktig näringsgren var fisket.
Här har också funnits lotsstation.
Det berättas att postflyget från tyskland stannade till här på 1930-talet och att Herman Göring var
en av de flitiga piloter som fick stanna över natten vid sina flyguppdrag hit.
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Maxi Högskolan (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 49'' N (56.6637)
Long: 12° 52′ 35'' E (12.8763)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=699

Faciliteter

Maxi Högskolan

Maxi Högskolan är en stormarknad med det bredaste sortimentet du kan finna. Öppet alla dagar
07:00-23:00.
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Medevi brygga (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 17'' N (58.6715)
Long: 14° 55′ 51'' E (14.9307)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1113

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Trevlig betong- och träbrygga med fin natur i området.
Oskyddad mot västliga vindar.

Insegling

Håll 90 grader mot bryggan för fri insegling.

Förtöjning

Akterankare med stäv mot brygga. Långsides går bra men man får räkna med att flytta båten om
det kommer fler gäster.

 

Övrigt

TC. och sophantering finns.

Jag har besökt TCn och skulle kissa stående. Även detta var synnerligen motbjudande, denna TC
sköts inte bra men töms regelbundet.

För grundgående båtar samt segelbåtsskeppare med gott mod och utsikt kan ta sig in i viken norr
om bryggan och ligga på svaj. Knepig insegling, håll endast 3-4 meter utmed bryggorna vid
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inloppet, sväng sedan vänster och gå via det smala sundet mellan de två öarna/kobbarna och
sedan direkt in i viken.

Bastu finns i huset och kan troligen hyras. Information saknas, fyll på!
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Melkers hus - Saltkråkan (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 25'' N (59.6404)
Long: 19° 1′ 21'' E (19.0224)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: rammsee
Senast ändrad av: rammsee
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=495

Faciliteter

Färskvatten, Restaurang/servering

Beskrivning

Melkers hus i Saltkråkan alias Norröra. Litet cafe finns.

Sevärt som väcker minnen från tv-serien.

Insegling

Viken söder om platsen har ett inseglings djup på ca 1,5m. För segelbåtar gäller Ångbåtsbryggan
strax norr om platsen.

Förtöjning

Ångbåtsbrygga med stävtillägg, alternativt i viken, dock bara privata bryggor.
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Melleruds Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 24'' N (58.7234)
Long: 12° 30′ 33'' E (12.5092)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Bosse
Senast ändrad av: Bosse
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1119

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Melskären (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 32'' N (59.2089)
Long: 18° 49′ 4'' E (18.8178)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=986

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 1427 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mem (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 28′ 44'' N (58.4788)
Long: 16° 24′ 50'' E (16.4139)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=370

Faciliteter

Landström, Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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MICAB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 34'' N (59.3595)
Long: 18° 13′ 32'' E (18.2256)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=221

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Midsommarviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 50'' N (58.6973)
Long: 14° 45′ 20'' E (14.7555)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1583

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Min hamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 33′ 41'' N (65.5613)
Long: 22° 8′ 21'' E (22.1393)
Sjökort: 414

 
Information
Upplagd av: TuffaBonna 
Senast ändrad av: TuffaBonna
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1750

Faciliteter

Mastkran, Ramp, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Min hemmahamn

Insegling

Hänvisning till sjökort

Förtöjning

Brygga

Prisbild

1500/säsong, 1200 för landplats
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Missingen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 17'' N (59.1713)
Long: 10° 42′ 46'' E (10.7127)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: gingebre
Senast ändrad av: gingebre
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=753

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning

Naturhamn ute i havet

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mista Udde (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 3'' N (58.7008)
Long: 13° 12′ 3'' E (13.2008)
Sjökort: 135, 133

 
Information
Upplagd av: Tomas B
Senast ändrad av: pedde
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=147

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Lidköpings segelsällskaps bryg.

Insegling

Direkt vid farleden

Förtöjning

Brygga + ankare

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mjölkvallen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 24'' N (59.1399)
Long: 18° 47′ 39'' E (18.7941)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=981

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Moas hamn (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 10'' N (58.2528)
Long: 16° 58′ 2'' E (16.9671)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=477

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mola di Bari (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 41° 3′ 41'' N (41.0614)
Long: 17° 5′ 39'' E (17.0941)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1099

Faciliteter

Beskrivning

Mola di Bari är en mysig by där fisket är en stor del. Det finns massor av fiskebåtar i hamnen och
fiskmarknaden precis bredvid erbjuder all fisk du önskar.

Insegling

Håll styrbord direkt innanför piren. Det finns dock en musselodling där att ta hänsyn till. Om du åker
rakt fram kan du köra fast i sandbankar. Tänk också på det om du tankar vid macken.

Förtöjning

I gästhamnen vet jag inte om det är mooring lina eller ankare. Man kan dock ligga bredsida på de
yttre pirerna bland de större båtarna, men man får räkna med att det är ganske skitigt där (dock
gratis)

Prisbild

60-90€ i gästhamnen, men gratis på yttre piren blan de större fiskebåtarna.

Övrigt

En avslappnad by med trevliga människor och god glas :-). Det är så pass stort att du kan köpa det
mesta.
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Mon (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 21′ 56'' N (58.3656)
Long: 16° 49′ 50'' E (16.8304)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Allard
Senast ändrad av: Allard
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=165

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Moskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 18'' N (59.5049)
Long: 19° 1′ 59'' E (19.0331)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1375

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En härlig plats för både sol och bad över dagen och för förtöjning över natten.

Insegling

Håll undann frå de grynnor som är markerade i sjökortet så är det inga problem. Det är djupt långt
in i den lilla viken.

Förtöjning

Det finns öglor på båda sidor om viken så landförtöjning i för och akter funkar bra.
Det kan vara bra att ha ett ankare utlagt utanför viken om vindarna vrider så att man har något att
ta sig ut med hjälp av.

Sälar

Det finns sälar ca 1 M NV om Moskär.
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Mossön (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 58'' N (59.4827)
Long: 18° 28′ 53'' E (18.4815)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: lalz 
Senast ändrad av: lalz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1518

Faciliteter

Färskvatten, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Klubbholme som tillhör Österåkers Sportfiskeklubb med lång brygga, klubbhus (övernattning för
medlemmar med nyckel), bastu, rök och toa.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Bryggare, förtöj med ankare eller vid få båtar långsides. Segelbåtsdjup

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Motala (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 1'' N (58.5335)
Long: 15° 2′ 21'' E (15.0392)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=510

Faciliteter

Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Sophantering, Kollektivtrafik, Färskvatten, Apotek, Bensin, Post, Diesel, Systembolag

Beskrivning

Göta kanals gästhamn i Motala
http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/products//51290/Gasthamn-Motala-Gota-kanal/

Insegling

Följ utprickad farled och ta inte någon genväg norr om farleden, där SSRS veckovis brukar dra loss
seglare som genar.

Förtöjning

Y-bom och enstaka långsides.

Prisbild

För gäster som har biljet på Göta Kanal ingår plats i avgiften.
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Motala mekaniska verkstad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 52'' N (58.5478)
Long: 15° 4′ 4'' E (15.0678)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=401

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Muddrad ränna (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 7′ 53'' N (56.1313)
Long: 15° 46′ 58'' E (15.7827)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1490

Faciliteter

Beskrivning

Den muddrade rännan öster  om Möcklösund är minst 2,0 m djup. (Bron vid Möcklösund har 18 msegjingsfri höjd.)

Ensmärken finns i rännans SO del.

En trevlig inomskärstur från Karlskrona och öster ut som funkar bra med en Comfort 32.
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Munkhamnen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 54'' N (59.3817)
Long: 18° 53′ 10'' E (18.8861)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=62

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Munkholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 35'' N (59.2264)
Long: 18° 35′ 16'' E (18.5878)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Kapten Fläsksnipa
Senast ändrad av: melanchier
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=781

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup
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Beskrivning

Mysig allväderhamns med strand- och klippbad!

Insegling

Ligger en grynna mitt i inloppet som man får se till att hålla undan för.

Förtöjning

Ankare och bergskilar. Se upp för söndagsseglare som kör av din ankarlina om du ligger nära
in/utloppet.
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Munkö naturreservat (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 14′ 1'' N (59.2337)
Long: 18° 43′ 8'' E (18.7188)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1549

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Mönkö naturreservat är känt för sin blomprakt med tio olika sorters orkidéer. Även utanför
blomningstid är ön värd att besöka.
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Munsön (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 41'' N (59.4281)
Long: 17° 34′ 24'' E (17.5734)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Badcam70
Senast ändrad av: Badcam70
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=924

Faciliteter

Beskrivning

Stenbrott som vattenfylldes,läcka från Mälaren,ska tydligen stå maskiner kvar på botten.
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Muskö Sjökrog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 4'' N (59.0177)
Long: 18° 7′ 58'' E (18.1328)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=253

Faciliteter

Restaurang/servering, Bensin, Diesel, Livsmedel

Beskrivning

http://www.sjökrog.se/

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Myggenäs (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 20'' N (58.0557)
Long: 11° 46′ 17'' E (11.7713)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: DickC
Senast ändrad av: DickC
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1301

Faciliteter

Ramp, Ramp

Beskrivning

Sväng av i Myggenäs korset och kör ca 100 meter, där finns en gammal angörning för färjan som
gick när Tjörnbron rasat. Utmärkt att sjösätta båtar från trailer.
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Myggenäs Marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 45'' N (58.0626)
Long: 11° 45′ 19'' E (11.7554)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: DickC
Senast ändrad av: DickC
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1302

Faciliteter

Bensin, Diesel, Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Varv/Mekaniker, Mastkran, Bensin,
Kollektivtrafik, Diesel, Parkering, Sophantering, Färskvatten

Beskrivning

Myggenäs Marina har bensin, kiosk, båttillbehör, gästhamn, möjlighet till lyft för sjösättning och
upptagning med truck, här finns också Varv för reparationer m.m.
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Münster (Gratis stadskaj) (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 57′ 6'' N (51.9517)
Long: 7° 38′ 34'' E (7.6429)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1347

Faciliteter

Livsmedel, Kollektivtrafik, Apotek, Post, Systembolag, Internet, Övernattning, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ett måste om du råkar fara på dessa kanaler. Segelbåtsdjup. max 180cm på kanalerna!

Fantastiskt trevlig stad. Här finns allt du kan önska dig. Charmigt.

Dock ingen marina, dusch, vatten osv. Gratis stadskaj!

Stanna här!

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Myrängsflacket (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 52'' N (59.1145)
Long: 18° 29′ 41'' E (18.4947)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=862

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Måholmsviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 47'' N (59.4796)
Long: 16° 38′ 25'' E (16.6403)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: SFors 
Senast ändrad av: SFors
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1745

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Bra svajankringsplats med lerbotten nära Ridön.

Enkel insegling enligt sjökortet.
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Mårup (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 56′ 15'' N (55.9374)
Long: 10° 33′ 7'' E (10.5521)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: Gunnar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1044

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Fin ny iordinggjord gästhamn. Lite trångt mellan flytbryggorna, men trevliga omgivningar och
hyfsat käk i hamnrestaurangen. Naturupplevelse.

Insegling

Lätt insegling - men håll koll på prickarna.

Förtöjning

Flytbryggor med stolpar i aktern-

Prisbild

Medelprisnivå - vi tyckte det var lite dyrt...

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Måssten (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 11′ 20'' N (60.1889)
Long: 18° 50′ 45'' E (18.8460)
Sjökort: 536, 619

 
Information
Upplagd av: MoeJoe
Senast ändrad av: MoeJoe
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1455

Faciliteter

Segelbåtsdjup

En f.d. Kustartelleri-Ö där betongbryggan troligen är gjord för militären.

Förtöj vid bryggan eller direkt söder om den på ostsidan där det är sprängsten.Finns väl plats för
uppåt 10 båtar om man ligger snyggt på rad.

Men gå inte långt in i viken, där är det grunt.

Är en del sten och grund på båda sidor om inloppet så ta det varligt .

 

Gå ett varv på ön och kika på resterna efter kustartelleri, nu är ju kanontornen borta och hålen
fyllda med betong förstås.   Uppe på höjderna är det fin utsikt.    Finns ju många ställen att luncha
på,  sola, grilla etc
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Måviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 58′ 13'' N (62.9704)
Long: 18° 25′ 31'' E (18.4253)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=897

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Fin vik med brygga och några gästplatser.

El finns vid brygga

Ligger vid ett behandlingshem

Du kan hyra cykel för att cykla till Mjällom och bunkra på Tempo

http://www.maviken.nu/campingaturism

Insegling

Rakt in

Förtöjning

Ankare och mot brygga

Prisbild

 

                       sida 1466 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Mälarbron (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 59'' N (59.1998)
Long: 17° 37′ 40'' E (17.6279)
Sjökort: 6181

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=346

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Mälarbron Södertälje. Angiven segelfri höjd 13,8 m. Verklig höjd i spannets mittendel 15,7 meter vid
normalvattenstånd.

Bron fjärrstyrs från Södertälje sluss.

VHF CH, 14.

08 - 554 245 16

Norr om bron finns väntekaj. Söder om bron finns väntekaj strax norr om slussen.

http://www.sjofartsverket.se/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Sjogeografisk-information/Ufs---Underrattels
er-for-sjofarande-/Oppningstider-broar--kanaler/Sodertalje-kanal---Malarbron-Slussbron-och-Slussen/
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Mälsåkers slott (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 57'' N (59.3826)
Long: 17° 18′ 21'' E (17.3058)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=734

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Tilläggning vid brygga eller på svaj. Se upp för passbåt!

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Märket (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 17′ 59'' N (60.2996)
Long: 19° 7′ 56'' E (19.1322)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1161

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Besök märkets fyr och få en guidad tur. Det finns ett telefonnummer på en skylt dit man kan ringa
så hämtar personalen er från båten som man förtöjt vid bojarna utanför. det går att förtöja mot land
på norra sidan men endast vid stiltje och minimal våghöjd

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Märsta Bk (Klubbhamn (-holme))
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 26'' N (59.6072)
Long: 17° 46′ 28'' E (17.7744)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Zewe
Senast ändrad av: Zewe
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=14

Faciliteter

Landström, Färskvatten, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Märsta båtklubb

Insegling

Bra djup inga speciella grund att akta sig för

Förtöjning

Ett fåtal gästplatser på boj
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Möja - Berg - Kyrkviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 19'' N (59.4053)
Long: 18° 53′ 2'' E (18.8840)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1733

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Café, Sophantering,
Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Möja - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 22'' N (59.4227)
Long: 18° 53′ 15'' E (18.8876)
Sjökort: 615, 619,612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1429

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Möja och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Möja
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Möja ström (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 27'' N (59.4074)
Long: 18° 52′ 10'' E (18.8693)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1472

Faciliteter

Beskrivning

Ett stycke sommaridyll väl värd att passera.
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Mönsterås - Båtvarvet (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 2′ 10'' N (57.0362)
Long: 16° 27′ 26'' E (16.4573)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1408

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Mastkran, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/monsteras-batvarvet/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mönsterås - Lakhamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 0′ 41'' N (57.0114)
Long: 16° 30′ 35'' E (16.5096)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1407

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Livsmedel, Landström, Ramp, Badplats, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Bastu

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/monsteras-lakhamn/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mönsterås - Småbåtshamnen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 2′ 28'' N (57.0410)
Long: 16° 26′ 56'' E (16.4488)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1409

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Systembolag, Ramp, Sophantering, Internet,
Färskvatten, Vårdcentral/Läkare, Restaurang/servering, Sugtömning, Toaletter

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/monsteras-smabatshamnen/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mörbylånga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 31′ 46'' N (56.5295)
Long: 16° 22′ 26'' E (16.3738)
Sjökort: 713

 
Information
Upplagd av: upp149
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1188

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Mörbylånga, centralort på södra Öland

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Prickad insegling. Mycket lätt

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Gäthamn med bojar

Beskriv förtöjningen här. 
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Mörkviken, Fjärdlång (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 2'' N (59.0506)
Long: 18° 31′ 21'' E (18.5226)
Sjökort: Hydrographica 616-08

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Björn
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=421

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Toa på båda sidor inne i viken. Hydrographicas sjökort täcker området

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Att göra

Ta en promenad längs vägen mot öns sydöstra sida och köp nyrökt sik. Det gör vi varje gång vi är
här.
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Mörtö-Bunsön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 58'' N (59.1328)
Long: 18° 35′ 31'' E (18.5920)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=885

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Möskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 4'' N (59.4344)
Long: 17° 40′ 9'' E (17.6692)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Togero 
Senast ändrad av: Togero
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1629

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Grillplats

Beskrivning

 Jakobsbergs Segelsällskaps klubbholme

http://jbs.nu/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nabbelunds gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 20′ 51'' N (57.3476)
Long: 17° 5′ 22'' E (17.0895)
Sjökort: 624 SE

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1275

Faciliteter

Färskvatten, Toaletter, Dusch, Kollektivtrafik

Hamndjup: 2-4 m
Gästplatser: 20
Förtöjning: boj+långsides
Hamnvärd: Anders Eriksson
mob.0706-95 83 13

Hamnavgift: 130 kr
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Nabben (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 30'' N (59.3084)
Long: 13° 36′ 39'' E (13.6107)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: KillerBoo
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=532

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Karlstad segelsällskaps uthamn

Förtöjning: Brygga/Boj samt långsides

                       sida 1492 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Nagu - Kyrkviken (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 11′ 44'' N (60.1956)
Long: 21° 54′ 49'' E (21.9137)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1726

Faciliteter

Diesel, Systembolag, Restaurang/servering, Ramp, Pub/Rättigheter, Internet, Bastu, Parkering,
Toaletter, Badplats, Dusch, Sugtömning, Segelbåtsdjup, Kiosk, Sophantering, Livsmedel, Café,
Färskvatten, Landström, Grillplats, Latrintömning, Kollektivtrafik, Bensin, Apotek

Beskrivning

Välutrustad hamn med vatten, el och även sugtömning vid på bryggan. Du kan alltså sugtömma din
båt vid din plats innan du lämnar hamnen. Riktigt smidigt något vi hoppas andra tar efter. Det finns
ett flertal restauranger direkt i hamnen, bland annat Najaden som är känd bland lokalbefolkningen.
Det finns även två butiker med rikligt sortiment motsvarande en vanlig butik hemma.

Insegling

Inga problem enligt sjökort.

Förtöjning
Bojar mot brygga eller en typ av förtöjning där du sätter stäven i en fixtur och förtöjer aktern med
spring från bryggan.

Prisbild
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28 Euro per dygn vid boj. Dyrare om man  bokar i förväg.

Annan rubrik
Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1494 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Namn saknas (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 59′ 7'' N (58.9853)
Long: 18° 27′ 59'' E (18.4664)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: jappelino
Senast ändrad av: Administratör
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=609

Faciliteter
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Beskrivning

Mycket fina klippor, lätt att hitta lämpliga platser för en tältbastu.
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Nantens stuga och kvarn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 58′ 18'' N (57.9716)
Long: 19° 13′ 29'' E (19.2247)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1236

Faciliteter

Beskrivning

Nantens kvarn och stuga har bevarats och återuppbyggts av Fårö Hembygdsförening.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/nantens-stuga-och-kvarn
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Napoleonviken (Naturhamn)
Betyg: 5.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 59° 14′ 13'' N (59.2370)
Long: 18° 24′ 4'' E (18.4010)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=224

Faciliteter

Segelbåtsdjup
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Beskrivning

Skyddad naturhamn där man sällan är ensam. Inloppet ses bakom den belysta segelbåten

Förtöjning

Ankare och bergskilar eller träd. Alternativt svajankring. Nästan alla stränder går att förtöja vid. Det
ligger båtar nästan runt om.
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Nattviken Härnösand (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 37′ 58'' N (62.6329)
Long: 17° 55′ 51'' E (17.9309)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: IÖ
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=577

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Systembolag, Sophantering, Färskvatten,
Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gästhamn mellan broarna i Härnösand.

Du måste boka broöppning och väljer sedan att bara gå igenom en bro.

Insegling

Följ utprickad farled ca 2,5m djup

Förtöjning

Boj och mot brygga

Prisbild

Annan rubrik

Nära restaurang och mitt istan. Nära till affär och toalett dusch.
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Naturhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 11'' N (59.4364)
Long: 17° 44′ 38'' E (17.7438)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Fredrik
Senast ändrad av: boström
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=763

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin vik som ligger skyddad för sydliga vindar.

Insegling

Se sjökort.

Förtöjning

Berghällar i norr.

Prisbild

n/a
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Naturhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 27′ 27'' N (58.4574)
Long: 11° 17′ 3'' E (11.2841)
Sjökort: 934, 933

 
Information
Upplagd av: Dankar73
Senast ändrad av: Dankar73
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=938

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Naturhamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 19′ 18'' N (53.3218)
Long: 6° 6′ 48'' E (6.1132)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=93

Faciliteter
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Beskrivning

Gratisplats i kanalen öster om Dockum. Avfendring mot kanalkanten. Trevlig lugn hamn så nära
naturhamn man kan komma i holländska kanalsystemet. 
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Naturhamn på Krokholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 54′ 22'' N (57.9061)
Long: 11° 37′ 45'' E (11.6291)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: MPersson
Senast ändrad av: MPersson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1480

Faciliteter

Beskrivning

Naturhamn på Krokholmen. Vidskyddat när vinden kommer från nord, väst och syd. Vid vind från
väst ligger havet på från Älgöfjorden - förtöj med ankare långt ut. Eldstad finns på klippan nord om
viken. Drivved finns att hämta i viken på norra sidan av ön.

Insegling

Insegling från ost. Observera grund på sjökort.

Förtöjning

Flertalet förtöjningsringar i berget runt den lilla viken. 
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Naxos (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 6′ 17'' N (37.1048)
Long: 25° 22′ 29'' E (25.3747)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1088

Faciliteter

Beskrivning

En lagom stor gästhamn med plats för ca 100 båtar. Här ligger du precis vid strandgatan där du
hittar allt.

Insegling

En del sjögång innan hamninloppet, men inga större svårigheter.

Förtöjning

Ankare mot brygga.

Prisbild

10€ inkl el. 2009.

Annan rubrik

Hyr moped eller motorcykel och utforska denna härliga ö (som de flesta öar i Cykladerna). På en
dag hinner du runt hela ön och även uppleva en hel del på vägen. Det finns många restauranger,
barer, affärer, turistprylar mm.
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Nedergårsö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 0′ 59'' N (59.0164)
Long: 18° 28′ 4'' E (18.4679)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=866

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norbergs Livs, Dalarö (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 1'' N (59.1337)
Long: 18° 24′ 32'' E (18.4089)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=437

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

 

http://www.ica.se/Butikssidor/Nara/Haninge/Norbergs-Livs-1179/Start/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nordeney (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 53° 42′ 8'' N (53.7022)
Long: 7° 9′ 60'' E (7.1667)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=82

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Post, Färskvatten, Parkering, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Flytbryggor med stolpar. Längst in ligger hamnkontoret som ska besökas vid ankomst. Enklast att
hitta plats här. Vattenslang hämtas i hamnkontoret och lämnas in efter fyllning. Obemannad
dieselstation. Promenadavstånd till centrum. 

 

Insegling

Var noga med inseglingen och gå endast i bojad led. Sök upp angöringsbojen och följ leden.
Sjökorten blir snabbt föråldrade och inte mycket att lita på om de är några år. Sanden flyttar sig vid
varje storm. Säker insegling se t.ex Reeds Nautical Almanac av årets datum eller lyssna på
lokalbefolkningen i intilliggande hamnar. Trevlig gammal ferieort med anrika hotell.
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Nordkroken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 23′ 8'' N (58.3856)
Long: 12° 24′ 41'' E (12.4113)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=943

Faciliteter

Badplats

Nordkroken en långgrund badplats med kiosk.
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Noreholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 48'' N (59.0300)
Long: 18° 31′ 3'' E (18.5176)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=867

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norra & Södra Guluskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 2′ 16'' N (60.0378)
Long: 20° 54′ 15'' E (20.9041)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=296

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Insegling rakt från öster.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Oklart var det är avskiten att man ska förtöja.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norra delen av Norrgårdsön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 43'' N (59.4285)
Long: 18° 44′ 43'' E (18.7453)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=96

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Inte den bästa platsen runt Lådna, men man får ligga i fred om det är det man är ute efter.

Insegling

Man får pröva sig fram så att man kommer in rätt mot berget.

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norra Hamnen, Lysekil (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 16′ 36'' N (58.2768)
Long: 11° 25′ 30'' E (11.4249)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: lyckograbben
Senast ändrad av: lyckograbben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1077

Faciliteter

Restaurang/servering, Segelbåtsdjup, Post, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norra Stavsudda (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 30'' N (59.4085)
Long: 18° 46′ 42'' E (18.7783)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1715

Faciliteter

Bensin, Diesel, Restaurang/servering, Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrbyn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 33′ 45'' N (63.5625)
Long: 19° 49′ 33'' E (19.8259)
Sjökort: 513

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=908

Faciliteter

Färskvatten, Segelbåtsdjup, Parkering

Beskrivning

Ytterst på andra bryggan finns det utrymme för 1-3 båtar.

Hamnen är annars helt privat men det är ok att ligga där under begränsad tid.

Dte finns vatten på land.

Insegling

Ta det försiktigt då det ska finnas en icke utmärkt sten utanför piren. Annars är det inga problem
att komma in med en 2m köl.

Förtöjning

Snett in eller på nocken

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Norrbyskär Hotellbryggan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 33′ 29'' N (63.5581)
Long: 19° 52′ 6'' E (19.8684)
Sjökort: 429, 513

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=907

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu

Beskrivning

Gästhamn nedanför Norrbyskärs Värdshus

Fint läge men utsatt vid sydliga vindar

 

Insegling

Se sjökort

Förtöjning

Ankare eller boj

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Norrbyskär kalmarn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 33′ 48'' N (63.5632)
Long: 19° 52′ 21'' E (19.8724)
Sjökort: 429, 513

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=906

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Gammal hamn med bryggor, bra djup, skyddad

Det finns soptunnor samt utedass.

Allt ligger på en spånbank så det blir lätt lite skitigt på båten

Ingen höjdare men tyvärr det bästa som finns idag.

Norrbyskär är en mycket intressant ö.

http://www.norrbyskar.se/

Insegling

Inga problem

Förtöjning

Anakare mot brygga

Prisbild

Ingen kostnad
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Norre Port (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 39'' N (56.6774)
Long: 12° 51′ 34'' E (12.8593)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=721

Faciliteter

Toaletter

Norre Port

Norre Port byggdes 1601 och är den enda kvarvarande stadsposten av de fyra ursprungliga. Genom
porten gick Rikstvåan fram till 1958. Vandra ner i Norre Katts park, en skön oas med sommaröppet
kulturkafé.
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Norreborg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 55′ 12'' N (55.9201)
Long: 12° 41′ 54'' E (12.6984)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=332

Faciliteter

Beskrivning

Minsta hamnen på Ven, men 36 ft går in!

Kiosk finns
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrfällsviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 58′ 29'' N (62.9748)
Long: 18° 31′ 16'' E (18.5210)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=896

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Populär camping där det även finns en gästhamn.

Bryggorna är rätt risiga och man bör undvika att koppla in sig på elen eftersom den sällan fungerar
eller är allmänt farlig.

Undvik att med seglebåt försöka lägga dig på insidan då det är lätt att gå på stora
betongfundament som ligger där.

En pizzeria finns på bryggan och det är där man tidigare betalade avgiften, de har ett annorlunda
system att man ska betala en pant för att få nyckeln till duscharna och på senare år ska man gå
ända upp till campingen för att lösa detta. Alltså både då du kommer och åker.

Det finns en liten affär på campinplatsen

Det finns en golfbana

Ett tips är att gå österut mot stranden som också har en fin vedbastu.

Fiskrestaurangen är populär

En bra minigolfbana finns

http://www.norrfallsvikenscamping.com/
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Insegling

Rakt in bara

Förtöjning

Lite svårt att få fast ankaret, dra ordentligt.

Prisbild

125kr
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Norrholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 10'' N (59.4194)
Long: 18° 47′ 16'' E (18.7878)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1774

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Jättefina bad- och grillklippor. En del svall vissa tider på
dygnet.

Har legat här med både motor- ich segelbåt.
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Norrpada, Alkobben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 37'' N (59.6270)
Long: 19° 15′ 41'' E (19.2615)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av:
bertil.otterman@gmail.com
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1183

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1534 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Norrpada, Storskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 42'' N (59.6284)
Long: 19° 16′ 25'' E (19.2736)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av:
bertil.otterman@gmail.com
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1184

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrsandviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 21′ 17'' N (60.3548)
Long: 19° 36′ 12'' E (19.6034)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: Administratör
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1153

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin plats med sandstrand för barnen

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Dragg och bergkilar är bra att ha här. är ett par meter djut ca

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 20'' N (59.3723)
Long: 17° 7′ 39'' E (17.1276)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=352

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Naturhamn med nedgången brygga mm, en gång i tiden rustad av Strängnäs kommuns
arbetsmarknadsavdelning.

Mycket skyddat på insidan.
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Norrströmmen / Harvungön (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 42′ 44'' N (62.7123)
Long: 21° 5′ 9'' E (21.0858)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tomash
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1449

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ankringsplats med bra skydd
Tomas Hansson
+358503137005
harrstromuf@gmail.com
http://www.harrstrom.fi

Insegling

Insegling enligt sjökort, med remmare och linjetavlor. Minsta djup 3m vid normalvattenstånd.

Förtöjning

Förtöjning med eget ankare, botten av lera eller sten.

Prisbild

Gratis

Service

Ingen service men nära till Harrström gästhamn och Storkors fiskehamn. Det finns även en
naturstig med grillplats alldeles intill ankringsplatsen. För mera information se
http://www.harrstrom.fi
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Norrsundet (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 55′ 51'' N (60.9307)
Long: 17° 8′ 44'' E (17.1457)
Sjökort: 533

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Kjelle
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=614

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Norrsundets gästhamn. Restaurang vid Folkets hus på gångavstånd. 

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Med akterankare mot bryggan längst i söder. Varning för strömmande vatten från västra sidan vid
bryggan

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrsundet (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 31'' N (59.4419)
Long: 17° 38′ 9'' E (17.6357)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1125

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                       sida 1541 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrtälje Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 23'' N (59.7564)
Long: 18° 43′ 19'' E (18.7220)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=9

Faciliteter

Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Vårdcentral/Läkare, Bastu, Kiosk, Toaletter,
Café, Dusch, Övernattning, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning,
Kollektivtrafik, Bensin, Apotek, Diesel, Post

Beskrivning

Norrtälje gästhamn.

Hamnens läge är skyddat men kan vara lite utsatt vid O- och NO-vind. Läget gör också att man kan
störas av "nattlivet" på orten. 

Förtöjning mot stolpar, bom eller boj.

Fint servicehus med toa/dusch.

Man kan förtöja längs den södra delen av viken ända in till bron (men de blir grundare längre in).
Servicehuset och sjömacken ligger en bit in i viken, inte där markören står.

Hamnen drivs från och med sommaren 2016 av Gräddö Marina.

Många faciliteter finns på gångavstånd, se kartan.
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Norrtälje Gästhamn, Macken (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 25'' N (59.7570)
Long: 18° 43′ 4'' E (18.7178)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1610

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Kiosk, Färskvatten, Bensin, Diesel, Bastu

Beskrivning
Här ligger sjömack och servicehus för Norrtälje gästhamn.
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Norrtälje Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 19'' N (59.7553)
Long: 18° 43′ 38'' E (18.7272)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 12

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=10

Faciliteter

Sugtömning, Färskvatten, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran

Beskrivning

Norrtälje segelsällskaps klubbhamn. Se klubbens hemsida.
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Norrtälje Sjukhus (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 28'' N (59.7579)
Long: 18° 41′ 24'' E (18.6899)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1530

Faciliteter

Handikappanpassat, Vårdcentral/Läkare, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter, Apotek

Beskrivning

Sjukhus, se http://www.tiohundra.se/norrtaljesjukhus
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Norrudden (Öja) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 27'' N (58.7743)
Long: 17° 51′ 32'' E (17.8589)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1384

Faciliteter

Café, Sophantering, Restaurang/servering, Segelbåtsdjup, Livsmedel

Beskrivning

I viken på Norrudden på Öja finns möjlighet att lägga till, men jag har ingen exakt plats.

Nära till gästhamn med liten butik och cykeluthyrning.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Ankare och linor i land.

Det finns en del kablar att ta hänsyn till.
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Norrviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 48′ 47'' N (59.8130)
Long: 18° 59′ 4'' E (18.9843)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: SFors 
Senast ändrad av: SFors
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1743

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik

Beskrivning

Man kan lägga till vid bryggan, markerad med gästplats. Det går bra att svajankra i viken.

Insegling

Enkel insegling.

Platsen finns även beskriven i Hamnguiden 8 utgåva 3.

Förtöjning

Brygga med boj,
Har själv enbart svajankrat, inga problem med 2 m djup.

Kollektivtrafik

Det går SL bussar hit.
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Norrviken (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 20'' N (59.2722)
Long: 18° 43′ 39'' E (18.7274)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=643

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker
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Beskrivning
Flotte liknande den i Tyresö

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling
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Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norrön - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 35'' N (58.9096)
Long: 18° 9′ 7'' E (18.1520)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1430

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Norrön och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Norrön
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Norröra - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 38'' N (59.6438)
Long: 19° 2′ 5'' E (19.0347)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1431

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Norröra och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Norröra
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Norsholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 59′ 35'' N (57.9930)
Long: 19° 14′ 9'' E (19.2359)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1235

Faciliteter

Beskrivning

En vandringstur runt Norsholmen på Fårö är en speciell upplevelse.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/norsholmen-pa-faro
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Norsholmen Upsala Motorbåtsällskap (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 53'' N (59.7315)
Long: 17° 36′ 27'' E (17.6076)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=123

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Norudden (Öja) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 26'' N (58.7740)
Long: 17° 51′ 32'' E (17.8589)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1503

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Här har jag legat med en 1,8 m djupgående segelbåt, men man kan även ligga på andra ställen.

Insegling

Helt okomplicerat.

Förtöjning

Fortfarande varning för kablar, finns en massa på sjökortet. Oklart om alla används fortfarande.

Turbåt och lotsbåt passerar relativt ofta med svall som följd.
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Notholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 15'' N (59.0543)
Long: 17° 40′ 59'' E (17.6830)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: lennmari
Senast ändrad av: lennmari
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=727

Faciliteter

Toaletter, Landström

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Notholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 0′ 48'' N (59.0132)
Long: 18° 26′ 5'' E (18.4347)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=865

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Notholmen, Tyresö Slott (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 54'' N (59.2316)
Long: 18° 18′ 48'' E (18.3133)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: GaryGary
Senast ändrad av: 666d3
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=217

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Latrintömning,
Restaurang/servering

Beskrivning

Lugn gästhamn vid Tyresö Slott

Insegling

Okomplicerad

Förtöjning

Boj. Stäv mot brygga.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Notviken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 11′ 36'' N (60.1933)
Long: 19° 37′ 3'' E (19.6176)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1034

Faciliteter

Toaletter, Livsmedel, Landström, Internet, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering, Bastu

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7435

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7435

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7435

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7435
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NSS gästhamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 29′ 16'' N (58.4879)
Long: 16° 56′ 33'' E (16.9424)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Monix
Senast ändrad av: Monix
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=467

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Färskvatten, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Norrköpings segelsällskaps gästhamn

Www.nss.nu

Insegling

Inga hinder

Förtöjning

Bommar.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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NV Lökaön (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 17'' N (59.4214)
Long: 18° 56′ 54'' E (18.9483)
Sjökort: 615, 619, 612

 
Information
Upplagd av: ulfthunman 
Senast ändrad av: ulfthunman
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1621

Faciliteter

Beskrivning

Denna vik har flera bra platser och är skyddad för SV-SO. Djupt hela vägen till klippan.

Insegling

Se sjökort så är det inga problem

Förtöjning

Ankring mot land
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Nyckelön, Kyrkans kursgård (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 34'' N (60.1429)
Long: 15° 27′ 44'' E (15.4621)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1690

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Badplats

Beskrivning

Kyrkans kursgård på ön Nyckelön i Barken. Detta är Svenska Kyrkans kursgård och används bland
annat till Konfirmationsläger och annan verksamhet. När ingen verksamhet pågår är det helt okej
att tillfälligt lägga till vid bryggan och bada.
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Nyköbing Mors (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 47′ 36'' N (56.7934)
Long: 8° 51′ 55'' E (8.8652)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=141

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Nära centrum till trevlig liten stad.
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Nyköpings Motorbåtsklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 37'' N (58.6937)
Long: 17° 9′ 33'' E (17.1592)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=651

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nynäs Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 23'' N (58.8899)
Long: 17° 56′ 49'' E (17.9469)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=515

Faciliteter

Dusch, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Spa och hotell/restaurang med härlig utsikt

http://www.sodexomeetings.se/Nynas-havsbad

Insegling/Förtöjning

Som gäst kan man ligga i den lilla hamnen på östra sidan av den lilla udden. Det finns markerade
platser till restaurang och spa.
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Nynäshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 1'' N (58.9004)
Long: 17° 57′ 8'' E (17.9523)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=247

Faciliteter

Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Ramp, Bastu, Internet, Toaletter, Parkering,
Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Mastkran, Färskvatten, Kollektivtrafik, Bensin,
Apotek, Diesel, Post

Beskrivning
http://www.visitnynashamn.se/comers/pages/

"Nynäshamns Gästhamn anses vara en av de bästa i Sverige!
Här finns ca 220 gästplatser, dusch, wc, bastu, miljöstation, tvättstuga, pump-out-station, trailerramp, sjömack, mastkran och
trådlöst Internet."

Förtöjning

Annan rubrik
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Nynäshamns hålltankstömning (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 5'' N (58.9014)
Long: 17° 57′ 13'' E (17.9537)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=514

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker, Latrintömning, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ligger precis bredvid macken i Nynäs och på en egen liten flotte/brygga.
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Nyord (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 2′ 20'' N (55.0390)
Long: 12° 11′ 37'' E (12.1936)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=133

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Underbart lite bortglömt sagosamhälle utan biltrafik. 

Insegling

Mycket smal passage och grunt på sidorna av den smala muddrade rännan. Bör ej inlöpas i kraftig
vind annat än nordliga vindar. 1,5-2m djup.

http://www.marina-guide.net/index.php?id=16&hafen=85
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Nystad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 47′ 52'' N (60.7977)
Long: 21° 24′ 15'' E (21.4041)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=648

Faciliteter

Diesel, Post, Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Internet, Bastu, Parkering,
Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning,
Kollektivtrafik, Bensin, Apotek

Beskrivning

Nystad (uusikaupunki) är en trevlig gammal stad med fin trähusbebyggelse. I staden finns de mesta
i affärsväg och flertal bra restauranger. Sevärt är också Bonk maskinmuseum nära hamnen samt
SAAB-museet vid Valmetfabriken (5km). I mitten av juli firas Crusellveckan med en rad
musikaktiviteter.Det pratas mest finska i staden. Hamnen är välskött och ligger skyddad för alla
vindar.

Insegling

Man följer den utprickade farleden in till gästhamnen som ligger mitt i stan.

Förtöjning

Boj
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Nytäppets badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 3'' N (56.1675)
Long: 14° 58′ 44'' E (14.9788)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=619

Faciliteter

Badplats, Sophantering

Beskrivning

Kommer man inte ut med båten finns denna fina sandstrand att tillgå. Här finns en lång flytbrygga
att hoppa från och ett par grillplatser. Soptunnor kan man även hitta här.

Insegling

Helst inte med båt tack.

Prisbild

Karlshamn Kommun tar hand om denna badplats. Gratis.
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Nåttarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 12'' N (58.8699)
Long: 18° 7′ 5'' E (18.1182)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1433

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Nåttarö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Nåttarö
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Nåttarö Krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 52'' N (58.8812)
Long: 18° 6′ 38'' E (18.1106)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=308

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.nåttarö.nu/?pid=krog

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nämdö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 44'' N (59.1954)
Long: 18° 41′ 55'' E (18.6986)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1432

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Nämdö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Nämdö
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Nämdö (Bastu) (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 7'' N (59.2019)
Long: 18° 42′ 44'' E (18.7122)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1499

Faciliteter

Bastu

Beskrivning

På Nämdös nordöstra del finns en bastu. Den ligger vid Långvikens sydöstra strand. Den förvaltas
av Skärgåsdsstiftelsen och bokas i en lista i bastun. För underhållet av bastun betalar man 20 kr
eller mer per vuxen.

Invid bastun finns en liten sandstrand som fungerar väl för dopp mellan bastubaden.
Rekomenderas!
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Närshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 13′ 30'' N (57.2250)
Long: 18° 39′ 60'' E (18.6666)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1225

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Stor fiskehamn på sydöstra Gotland. Hamnen saknar fasta gästplatser, men efter förfrågan kan
plats vanligen ordnas; djup 3 meter.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=17

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Närsholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 13′ 10'' N (57.2195)
Long: 18° 40′ 58'' E (18.6828)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1268

Faciliteter

Beskrivning

Närsholmen är en vacker halvö med säreget savannliknande landskap som hålls öppet av betande
djur.

Se även Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/narsholmen
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Nättraby badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 58'' N (56.1828)
Long: 15° 32′ 22'' E (15.5393)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=776

Faciliteter

Badplats, Parkering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nättraby Hamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 12′ 3'' N (56.2008)
Long: 15° 32′ 11'' E (15.5365)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1286

Faciliteter

Sophantering, Livsmedel, Ramp, Parkering

Beskrivning

Detta är så långt man kommer med båt i Nättrabyån. Vid bron finns förtöjningsplats för ett par
båtar av hyfsad storlek. Djup ca 1,4m. Nära till Ica-affär och pizzeria. Här finns även en
medeltidskyrka precis vid ån. Turbåten Axel trafikerar ån sommartid. Förtöj ej på platser avsedda
för henne. Ett möte med Axel i ån är alltid spännande. Vill man slippa detta så kan man stanna till
vid mastkranen när man går in i ån. Där finns ett väntskjul med en turlista, så att man kan kolla om
Axel förväntas dyka upp. Ån kantas av träd, så det är bökigt att ta sig upp i ån med hög mast.

 

Insegling

Kör i mitten. 

Förtöjning

Man kan även förtöja ca 300 meter innanför åmynningen på västra sidan. Vid samma kaj som
mastkranen finns en liten träbrygga med ca 1.7 m djup. Här är det plats för en båt.

Prisbild

Gratis
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Nävekvarns Bensinstation (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 34'' N (58.6260)
Long: 16° 47′ 56'' E (16.7989)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=918

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nävekvarns Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 32'' N (58.6256)
Long: 16° 47′ 55'' E (16.7987)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Administratör
Version 16

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=917

Faciliteter

Sugtömning, Diesel, Mastkran, Båtbottentvätt, Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Café,
Pub/Rättigheter, Apotek, Övernattning, Bastu, Handikappanpassat, Grillplats, Toaletter, Post, Dusch,
Systembolag, Segelbåtsdjup, Ramp, Sophantering, Livsmedel, Internet, Färskvatten, Landström,
Parkering, Latrintömning, Varv/Mekaniker, Badplats, Bensin, Kran

Beskrivning

VÄLKOMNA till Nävekvarn och NQBK:s vackra gästhamn i vänliga Nävekvarn!

Vid Bråvikens norra strand, 23 km sydväst om Nyköping.

Nävekvarn är granne till Kolmårdens Djurpark, endast 25 min. 

 

Närhet till Skavsta Flygplats. Flyger till ca 40 destinationer i Europa. 

Bussförbindelse till Nyköping ca 30 min. 

Båthamnen har 30 gästplatser+ tillfälliga gästplatser markerade med gröna skyltar.

Gratis Wi-Fi.

Båtklubbens hamnkapten Tommy Myrman svarar gärna på dina frågor och ser dessutom till att
servicegraden är hög.

Telefon Hamnkapten: 0155- 536 01.
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info@nqbk.se

nqbk.se

navekvarn.se

Insegling

Sjökort nr 621

Vi finns i Gästhamnsguiden 

Se även Eniro.se. Välj kartor, välj sjökort, skriv Nävekvarn. 

Förtöjning

Förtöjning längs bryggor alternativt vid Y-bommar enligt markeringar.

Centralt på en av bryggorna finns en skylt med en bryggritning över hela hamnen.

Hamndjup 2-6 m

Prisbild

Avgift: 250 inkl el
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Nävekvarns Varv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 35'' N (58.6263)
Long: 16° 47′ 56'' E (16.7990)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: HighTechIB
Senast ändrad av: Administratör
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=932

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Båtbottentvätt

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Nötholmen Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 47'' N (59.8631)
Long: 22° 25′ 14'' E (22.4206)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=584

Faciliteter

Dusch, Livsmedel, Färskvatten, Bensin, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Från http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Rosala översatt med Google
Translate.

Village Förvara dockan till förtöja tillfälligt. Den faktiska gäst-port är en by norr om viken.

Finns från lanthandel, post och Viking Museum http://www.rosala.fi http://www.vikingislands.com

Gästhamn tjänster: handel, bränsle, vatten, kaffe, dusch, bad, tvättmaskin. 

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1593 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Nötören (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 25′ 54'' N (60.4316)
Long: 21° 3′ 7'' E (21.0519)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1035

Faciliteter

Dusch, Färskvatten, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7986

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7986

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7986

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7986
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Oaxen kafe (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 15'' N (58.9709)
Long: 17° 43′ 4'' E (17.7178)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: aenea
Senast ändrad av: aenea
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1308

Faciliteter

Café

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Obbola USS Hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 41′ 5'' N (63.6846)
Long: 20° 18′ 11'' E (20.3032)
Sjökort: 429, 512

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=909

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Bastu,
Toaletter

Beskrivning

Umeå Segelsällskaps klubbhamn

Fin hamn med ett antal gästplatser

El och vatten samt grillplatser och klubbhus

Badstrand

Det går att åka buss in till Umeå eller till den lokala affären i Obbola för bunkring

Hållplatsen ligger bara ett par hundra meter från hamnen.

Bottenhavsregattan 18-21/7 2012

http://www.umss.se/

Insegling

Se sjökort

Förtöjning

Bommar
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Prisbild

80kr
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Odden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 57′ 45'' N (57.9626)
Long: 7° 33′ 56'' E (7.5657)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=374

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Norges sydligast naturhamn, med brygga. Finns en till ytan större naturhamn norr om ön, men
grundare. Torrdass
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http://thallatha.blogspot.com/2010/03/norska-sorlandet-3.html

Insegling.

Enligt sjökortet. 

Förtöjning

Långsides,
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OKQ8 Islingeviken (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 9'' N (59.3691)
Long: 18° 7′ 10'' E (18.1194)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ArneRadar
Senast ändrad av: ArneRadar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=447

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Olssons marin (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 5′ 41'' N (60.0948)
Long: 18° 36′ 30'' E (18.6084)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=632

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker

Beskrivning

http://www.olssonsmarin.se/omoss.php
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Ombo öar (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 48'' N (58.6300)
Long: 14° 34′ 2'' E (14.5673)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=566

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Trevlig naturhamn med brygga. Hela ögruppen erbjuder ett flertal bra naturhamnar.

Insegling

Problemfri insegling men se upp för grynnor söder om bryggan. Längst västerut blir deft lite
grundare så djupgående båtar bör försöka hålla sig "Till höger om skylten" som står i den västra
tredjedelen av bryggan.

Förtöjning

Akterankare, om det är lågsäsong och itne många båtar går det bra att ligga långsides.

Prisbild

Här är allt gratis!
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Omors Krog Restaurang Fransan (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 39'' N (57.2443)
Long: 18° 38′ 52'' E (18.6477)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1256

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Omors Krog har nu tagit över anrika Fransans restaurang vid När Golfklubb. Vi serverar
frukostbuffé, dagens lunch och middag och erbjuder även catering och avhämtning.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/omors-krog-restaurang-fransan
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Omö (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 9′ 29'' N (55.1579)
Long: 11° 9′ 57'' E (11.1657)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=171

Faciliteter

Beskrivning

Ankring vid gott väder eller västliga vindar. Sandstrand att dra upp jollen och 1 km promenad till
byn.
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Omö gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 10′ 16'' N (55.1710)
Long: 11° 9′ 39'' E (11.1607)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ciaraud
Senast ändrad av: Kapten Fläsksnipa
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=780

Faciliteter

Beskrivning

Mycket trevlig gästhamn med en yttre för fiskefartyg och en innre för gästbåtar. Ganska fullt under
hösäsong.

Fin ö med härliga promenader, rena landet!

Insegling

Enkel

Förtöjning

Låg långsides en fiskebåt i yrkeshamnen så jag kommer inte ihåg hur de förtöjde i gästhamnen

Prisbild

?
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Oostende (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 13′ 29'' N (51.2247)
Long: 2° 56′ 23'' E (2.9396)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=23

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Internet, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Flytbryggor vid privat liten personlig marina med egen anspråkslös restaurang. Finns hamn närmre
centrum.

Insegling

Angöring 24h. Helst i dagsljus. 
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Ormskärsfladen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 13'' N (59.1704)
Long: 18° 45′ 23'' E (18.7564)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: Mats 
Senast ändrad av: Mats
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1571

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En bra natthamn för de flesta vindar. Sjölä går att finna för alla vindar, men vindlä mest för

Insegling

Insegling från öster, håll något vä om mitten vid infart.

Förtöjning

Land- och akterförtöjning. Djupgående upp till 1,8m utan problem även om man kan få leta lite. Det
går även att ligga mot de sydliga skären om vinden ligger på syd, men då ges enbart sjölä.
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Ormöarna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 24′ 39'' N (58.4109)
Long: 16° 55′ 25'' E (16.9237)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=411

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ornö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 1'' N (59.0670)
Long: 18° 25′ 6'' E (18.4182)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1434

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Ornö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Ornö
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Ornö Huvud (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 15'' N (59.1209)
Long: 18° 28′ 40'' E (18.4779)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=861

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ornö krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 6'' N (59.0518)
Long: 18° 25′ 54'' E (18.4316)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=233

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.ornokrog.se

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ornö Skaten (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 18'' N (59.0216)
Long: 18° 25′ 14'' E (18.4205)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=864

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Orsa Båtklubb (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 7′ 2'' N (61.1173)
Long: 14° 36′ 22'' E (14.6062)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: regal195
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1403

Faciliteter

Kran, Ramp, Parkering, Grillplats, Färskvatten, Toaletter, Dusch, Landström

Beskrivning

Orsa Båtklubb

Ca.10-15 gästplatser (har lyckats klämma in 60! gästande båtar), landström, toa, dusch.

Gångavstånd till centrum och till Orsa camping.
 E-post: info@orsabk.se

www.orsabk.se

www.orsa.se

Insegling

ca 1,50 djupt.

Förtöjning

Brygga, långsides eller ankare

Prisbild
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Kostnadsfritt i max tre dagar, landström 30kr/dygn

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Orth (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 26′ 47'' N (54.4465)
Long: 11° 3′ 0'' E (11.0501)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jörgen
Senast ändrad av: Jörgen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=834

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig liten gästhamn

Insegling

Följ rännan

Förtöjning

Lite olika

Prisbild

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Oskarshamn - Brädholmen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 16′ 0'' N (57.2667)
Long: 16° 27′ 23'' E (16.4565)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1405

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran, Mastkran, Färskvatten, Apotek,
Latrintömning, Systembolag, Bensin, Vårdcentral/Läkare, Diesel

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/oskarshamn-bradholmen/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Oskarshamn - Ernemar (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 15′ 41'' N (57.2614)
Long: 16° 29′ 7'' E (16.4854)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1404

Faciliteter

Dusch, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Ramp, Badplats, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/oskarshamn-ernemar/

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1626 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Ostholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 31'' N (59.3918)
Long: 18° 53′ 31'' E (18.8920)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: nicsiv
Senast ändrad av: First 34.7
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=572

Faciliteter

Sophantering, Bastu

Beskrivning

Allvädershamn. Kan bli trång under högsäsong. Bokningsbar bastu finns på andra sidan ön.

Förvaltas av Skärgårdsstiftelsen

Insegling

Grynna på babord sida vid insegling i lagunen. Normalt sett utmärkt med boj. 

Grynnan ligger styrbord (söder) om markeringen!

 

Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Förtöjning mot berg eller ankring. 

Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

N/A
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Ostholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 25'' N (59.3903)
Long: 18° 53′ 52'' E (18.8979)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: cctop
Senast ändrad av: cctop
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=767

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Precis N om bastun finns det gott om plats.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Ankare

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1629 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Otterbäcken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 54'' N (58.9483)
Long: 14° 2′ 19'' E (14.0385)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: hakker
Senast ändrad av: hakker
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=771

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Mastkran, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Ramp, Latrintömning, Internet, Restaurang/servering, Parkering

Beskrivning

Otterbäckens trevliga gästhamn, granne med den stora djuphamnen.
Telefon till kansliet 0551-227 56

Insegling

Följ stora farleden och vik av innan utprickat grund, vanligtvis är sista biten in mot hamnen
utprickad.
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1. Kontor
2. Toatömning, mastkran, vatten
3. Sopor, miljöstation
4. Klubbstuga, grillplats
5. Vänergrillen & Fiskeboden

Förtöjning

Förtöjning långsides + några platser med pålar,
Gott djup ända in till kranen/gästplatserna - närmare 3m.

Övrigt

10tons kran samt mastkran, mycket skyddat läge,

Restaurang ca 300m,

Telia Homerun internet,
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Otterön (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 40'' N (58.6612)
Long: 11° 14′ 43'' E (11.2451)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=989

Faciliteter

 

 

Lerbotten,  bra fäste för ankare

 

Bra skyddat mot vind då det är höga berg runt om 
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Otterön - västra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 26'' N (58.6571)
Long: 11° 12′ 49'' E (11.2136)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=990

Faciliteter

 

Bergskilar, 
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Oxelosund fiskehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 27'' N (58.6576)
Long: 17° 6′ 44'' E (17.1123)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Grigory Shmerling 
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1685

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Internet, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Berth near Restaurant, free transport (tractot "train") to city. 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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190 kr, El. 50 kr (2016). Short stay to visit shops at city - free. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Oxelösund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 48'' N (58.6634)
Long: 17° 6′ 11'' E (17.1030)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: mats brage
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=372

Faciliteter

Dusch, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Bra standard, fräscht, nybyggda duschrum mm. Gratis transport till Oxelösund tor (c:a 10 min)
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1640 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Oxnö, Gålö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 7'' N (59.0686)
Long: 18° 13′ 17'' E (18.2215)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=285

Faciliteter

Badplats
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Beskrivning

 

Mindre strand

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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PA Lindgrens MarinDiesel (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 34'' N (56.1760)
Long: 15° 18′ 5'' E (15.3013)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=524

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Parkering, Bensin, Diesel, Diesel, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Här tankar man riktig diesel. Lägg till och knalla bort till den låga gråmålade baracken och tala om
ditt ärende så kommer de och hjälper dig.
Toalett lånas i regel bara ut till kunder. Närmsta restaurang är PutIn - golfklubbens restaurang ca
200m norrut mot Ronneby.

Insegling

Följ sjökortet eller prickarna in.

Förtöjning

Det är en ordentlig kaj med allt vad det innebär.

Prisbild

De håller bra priser både på diesel och oljor.
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Pampas Marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 35'' N (59.3431)
Long: 18° 0′ 19'' E (18.0052)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=205

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström,
Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker, Kran, Sophantering, Mastkran, Färskvatten, Kollektivtrafik,
Latrintömning, Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Paradiset (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 35′ 50'' N (58.5973)
Long: 16° 47′ 43'' E (16.7952)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Ingoberg 
Senast ändrad av: Ingoberg
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1608

Faciliteter

Beskrivning

Trevligt ställe att stanna till på med motorbåt

Insegling

Förtöjning

Ankare och förtöjning mot land

Prisbild

Annan rubrik

                       sida 1646 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Pargas (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 17′ 47'' N (60.2964)
Long: 22° 18′ 3'' E (22.3009)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Nautihamstern
Senast ändrad av: Nautihamstern
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=259

Faciliteter

Diesel, Systembolag, Restaurang/servering, Ramp, Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning,
Apotek, Bensin, Post

Beskrivning

Pargas Gästhamn

Insegling

Väl utprickad insegling via 3 långa sund från väster, söder eller norr. Gästhamnen ligger mitt i stan,
nära till all service och en halv timmes bussresa från Åbo.

Förtöjning

Bojförtöjning samt pålar

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Passage söder om Horsö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 57′ 14'' N (57.9540)
Long: 16° 46′ 25'' E (16.7737)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1506

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Här går att passera med segelbåt vilket gör att man kan gå långt in i skärgården om man vill.
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En trevlig väg...
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Passage väst Havstensund (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 45′ 19'' N (58.7552)
Long: 11° 10′ 20'' E (11.1722)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1606

Faciliteter

Beskrivning

Denna ränna diskuterades på Maringuidens forum bryggsnack.

Kontentan verkar vara att man kan gå här med försiktighet med båtar med mindre än 1,4m
djupgående.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.
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Peders Aplagård (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 55′ 46'' N (59.9294)
Long: 20° 58′ 15'' E (20.9708)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1484

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Det går att ta båten (motorbåt, inte segelbåt) och gå ca. 600 m.

Trevligt att luncha där och så har de alla möjliga äppelprodukter till försäljning.

www.aplagarden.net
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Peterhead (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 29′ 48'' N (57.4966)
Long: 1° 47′ 28'' W (-1.7910)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=789

Faciliteter

Beskrivning

Flytbryggor, tillägg 24 timmar om dygnet.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Picasso Kvinnohuvud (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 24'' N (56.6733)
Long: 12° 51′ 39'' E (12.8608)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=719

Faciliteter

Picasso Kvinnohuvud

1971 kom den 17 m höga skulpturen av Pablo Picasso på plats. Den är utförd i blästrad betong av
den norske konstnären Carl Nejsar efter Picassos anvisningar.
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Pilgrimmen, nordostsidan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 10′ 2'' N (58.1672)
Long: 11° 24′ 18'' E (11.4050)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: Soolen
Senast ändrad av: Soolen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1087

Faciliteter

Beskrivning

Fina klippor i lä för de flesta vindar utom de nordliga.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Det är blir ganska fort djupt så lägg akterankaret aningens norrut i stället för tvärs klipporna så
håller det sig på grundklacken på ca 7 m i stället för >10 m.
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Pilholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 25'' N (59.5736)
Long: 17° 47′ 37'' E (17.7937)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Zewe
Senast ändrad av: Zewe
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=307

Faciliteter

Beskrivning

Pytteliten ö att stanna och grilla på, övernattning är inte jättebra då det inte är så skyddat läge

Insegling

inga problem om man kommer direkt i från farled, om du går in på baksidan bör man hålla sig nära
ön men bra djup

Förtöjning

Ankare mot land och tamp till land
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Piluddensbåtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 23'' N (59.4564)
Long: 17° 47′ 39'' E (17.7943)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Janne 
Senast ändrad av: Janne
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1527

Faciliteter
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Pinnö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 40'' N (58.6777)
Long: 11° 12′ 59'' E (11.2163)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=965

Faciliteter

Beskrivning

En udde med en väldigt fin liten badstrand mellan sig och Pinnö.

Insegling

Från söder eller norr

Förtöjning

Förtöjning med bergskilar. Djupt bakom så tänk på draggvinkeln.
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Pirita Sadam (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 13'' N (59.4703)
Long: 24° 49′ 5'' E (24.8181)
Sjökort: EC 302, 507, 610, 929

 
Information
Upplagd av: Hekaheka
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=819

Faciliteter

Diesel, Torrdocka, Restaurang/servering, Mastkran, Pub/Rättigheter, Kollektivtrafik, Bastu, Apotek,
Toaletter, Post, Dusch, Systembolag, Segelbåtsdjup, Ramp, Sophantering, Livsmedel, Internet,
Färskvatten, Landström, Parkering, Latrintömning, Varv/Mekaniker, Bensin, Kran

Beskrivning

Ursprungligen byggd för olympiaseglingen 1980, en fin hamn för seglare alltså. Mycket detaljerad
information, som även uppdateras då och då, finns
här: http://marinas.nautilus.ee/index.php/database, och sen finns det hemsidor av Tallinn Olympic
Yachting Centre:
http://www.piritatop.ee/eng/ (båda på engelska)

hamnkontor: tel +372 639 8980, fax +372 639 8984

Harbour Master: +372 50 82 837

E-mail: sadam@piritatop.ee

Insegling

Insegling är lätt och klar: rakt in från Tallinna Laht (Revalviken) längs linjen 136.2º - 316.2º,
ensfyrar.

Förtöjning

Plats for 70 besökande båtar, som kräver max 2,8 meter djup. Även större båtar kan mottas, men
de ska ta kontakt med Harbour Master i förhand. En karta av
hamnen: http://www.piritatop.ee/plan_sadam.pdf 
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Prisbild

Grundpris 17,90 € per 24 timmar (2012) upp till 50 ft, elektricitet ingår
(http://www.piritatop.ee/eng/index.php?lid=5&pid=17). 
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Pizzastugan Bar & Kök Utö (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 17'' N (58.9547)
Long: 18° 16′ 58'' E (18.2828)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=272

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Att hitta en pizzeria utefter en grusväg är inte så vanligt.
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http://www.pizzastugan.se/

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Plakka (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 8′ 44'' N (37.1457)
Long: 22° 53′ 36'' E (22.8934)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1107

Faciliteter

Beskrivning

Litet samhälle med restaurang, disco och någon affär.

Insegling

Greek Waters Pilot

Förtöjning

Ankare mot kaj eller bredsida om plats finns.

Prisbild

Kostade inget 2009

Övrigt

Discot är värt ett besök. Inredningen känns enkel och levande. Det finns också takterass på stället.
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Playa de Las Conchas (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 29° 16′ 37'' N (29.2769)
Long: 13° 30′ 57'' W (-13.5158)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=804

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Svårt att ankra, mycket strömt. Väldigt fin badplats.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Plomman, Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 42′ 49'' N (59.7137)
Long: 19° 7′ 26'' E (19.1239)
Sjökort: 619, 612,611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1509

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

En badstrand dit jag aldrig varit. Men varje gång vi passerat har där varit badande där. Ser otroligt
fint ut från farleden.

Insegling

Vet ej, sannolikt bara för lättare motorbåtar.
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Pomarao (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 33′ 22'' N (37.5560)
Long: 7° 31′ 49'' W (-7.5301)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Elvina
Senast ändrad av: Elvina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1463

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 1667 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ponta Delgada Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 44′ 21'' N (37.7392)
Long: 25° 39′ 50'' W (-25.6638)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Fiametta
Senast ändrad av: Fiametta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1366

Faciliteter

Restaurang/servering, Internet, Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Apotek, Bensin, Post, Diesel,
Ramp

Beskrivning

marina. några år gammal.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Y-bom

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

800€om man är temporärt Resident på Azorerna

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Poros (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 30′ 5'' N (37.5013)
Long: 23° 27′ 11'' E (23.4530)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1092

Faciliteter

Beskrivning

Poros är en semesterö för både lugn och party.

Insegling

Läs seglingsbeskrivning ordentligt innan insegling. Det är grunt på "fastlandssidan".
Rekommenderas Greek Waters Pilot för hela Grekland.

Förtöjning

Du kan svajankra på diverse platser, ligga bredsida mot kaj och ankarförtöja mot kaj eller brygga.

Prisbild

Vet ej.

Övrigt

På Poros kan du få det mesta.
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Porquerolles, Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 0′ 25'' N (43.0069)
Long: 6° 11′ 12'' E (6.1868)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1341

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Internet,
Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Bra ankring nära till gästhamnen och den lilla staden.

Fina promenader och cykelvägar runt ön.

Man kan gratis gå in i hamnen och fylla vatten och handla 1 h.

Finns till och med Gas på ön.

Gratis internet vid Shipchanlern.

 

----------------------------------------

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
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Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Port Cros Nationalpark, Port of Man, Ankring (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 0′ 41'' N (43.0113)
Long: 6° 24′ 50'' E (6.4139)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1342

Faciliteter

Beskrivning

Fin ankring i det även marina Naturresarvatet Port Cros.

Fina promenader runt kusten. Rikt djurliv.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Port De Girolata, Korsika, Boj (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 42° 20′ 57'' N (42.3492)
Long: 8° 36′ 52'' E (8.6143)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1338

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Fiskeby som endast nås med båt eller via hiking. 

En fantastiskt vacker plats som erbjuder fina promenader och kristallklart vatten. Man vill inte åka
vidare.

Mysiga restauranger. Dock en del tripperboats under dagarna. Sköldpaddor, hundar, kossor och
getter i symbios på stranden.

Fullsatt då Fransmän och Italienare har semester. Mitten av juli till mitten av augusti. Annars bra
med plats. Vid lungt väder kan man ankra utanför bojarna också.

 

http://www.port-girolata.com/

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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ankare, boj för och akter, brygga finnes från 18.30, men för lämning vid 90.30 på morgonen.

Grunt vid stranden. Men gott djup på bojarna ytterst.

Hamnen hämtar dig med dinge om du inte orkar anvöda din egen.

Prisbild

21 euro natten 31 fots båt. Välinvesterad bojplats!

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Port Ellen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 37′ 39'' N (55.6275)
Long: 6° 11′ 20'' W (-6.1888)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=796

Faciliteter

Beskrivning

Föreningsdriven gästhamn. En ö med flera destillerier.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Port Miou (Calanque) Boj (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 12′ 22'' N (43.2061)
Long: 5° 30′ 57'' E (5.5157)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1343

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Internet, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Om man skall besöka en Calanque är denna ett bra alternativ, då den är väl skyddad.

Promenader rekomenderas mot de andra närliggande calanquerna med hissnande höjd och
fantastiska vyer. Turkost fantastiskt vatten i calanquerna och en riktig naturupplevelse. Bada kan
man självklart göra här!

Port Miou hamnpersonal hämtar och lämmnar vid båten, samt kommer ut med väder varje morgon.
Då de även frågar om man har några sopor. Mycket trevlig personal.

WiFi i hamnkontoret.

Duscha får man göra hur länge man vill.

Promenadväg till Cassis fina stad 20 minuter.

Gästhamnen är ringar i bergväggen och ankare i aktern. Hamnpersonalen kan även hjälpa med
tilläggning om man har det svårt.

 

----------------------------------------------

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
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Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Prisvärt!

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Port Napoleon (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 22′ 33'' N (43.3760)
Long: 4° 49′ 54'' E (4.8316)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1095

Faciliteter

Beskrivning

Hamn där du finner det mesta. Dock ej affär för bunkring. Det finns affär (super marche) några km
bort i samhället där du kan handla allt du behöver.

Insegling

Kolla seglingsbeskrivningar.

Förtöjning

Mooring lina vid brygga.

Prisbild

Vet ej, men detta är en stor välkänd hamn där många mastar på sina båtar som kommer via
kanalerna.

Övrigt

Restaurangen / baren har wifi.
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Portimão (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 6′ 44'' N (37.1122)
Long: 8° 31′ 29'' W (-8.5247)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Ann-Sofie
Senast ändrad av: Ann-Sofie
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1018

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Ramp, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Färskvatten, Kran, Bensin, Mastkran, Diesel, Kollektivtrafik, Restaurang/servering, Post

Beskrivning

Här kan man välja om man vill ligga i marina eller för ankare. Marinan håller bra standard med låsta
grindar till pontonerna.
Trevliga barer och restauranger på stranden, härligt badbart vatten. Tyvärr gör tidvattnet att det är
dålig sikt/grumligt vatten.
 

Insegling

Inga problem, följ beskrivningen i Imray Piloten

web till marinan: www.marinadeportimao.com.pt

Förtöjning

Ankarplatsen är hyfsat bra skyddad, man får dock inte lägga sig för nära farleden, då kommer
CoastGard och ber dig flytta. De stora kryssningsfartygen måste komma förbi. Du har bra
bunkringsmöjligheter inne i Portimäo, tar ca 5 min med dingen. Lägg dingen utanför museumet.
Håll höger ut på strandpromenaden och du har soptunnor.

Bra ankarbotten. Sand.

.
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Prisbild

Se länken till marinan under fliken Rates.
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Prinses Margrietsluis (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 51′ 1'' N (52.8504)
Long: 5° 40′ 33'' E (5.6758)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=950

Faciliteter

Beskrivning

Staande Maastroute. Kanaler med obegränsad höjd mot Dokkum och utfart mot havet i Lauersoog
eller vidarefart mot Groningen med utfart i Delfzijl.  Mot Harlingen eller Terschelling ska man gå i
högvatten. Öppet året runt nästan alla dagar normalt minst 6-20. Vissa tider dygnsöppet.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Prästgrundet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 20′ 47'' N (61.3463)
Long: 17° 19′ 51'' E (17.3308)
Sjökort: 532

 
Information
Upplagd av: Peter Jansson 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1547

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

En fantastisk ö med en vik som knappt syns från havet. En muddrad ränna leder in i den mycket
skyddade hamnen. Här har fiskare hållit till sedan flea hundra år. På ön finns ett kapell och en
stenlabyrint. Där markören står finns en gästbrygga och också dass.

Kommer man in och har vägarna förbi är ön absolut värd ett besök!

Insegling

Det är grunt och smalt. Den muddrade rännan in är ca 1.6m djup och har en skarp sväng. Det är
alltså inget för båtar som är långa eller går djupare än 1.5m.

Förtöjning

Man kan lägga till vid bryggan där markören står.

Prisbild

På vissa ställen står det att det är en gästhamn. Jag vet inte vad det kostar eller om det är en
gästhamn. Ändra gärna denna text, den som vet.
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Prästholmen (Naturhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 10'' N (59.4029)
Long: 17° 23′ 59'' E (17.3998)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Vilja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=731

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Puerto Villamil (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 0° 57′ 55'' S (-0.9652)
Long: 90° 57′ 42'' W (-90.9617)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Administratör
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1541

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning
Våren 2015

Puerto Villamil är inte en officiell plats att klarera in på, men det fungerar och är billigare - men
ändå dyrt - jämfört med att klarera in i Puerto Ayora.

Viken är skyddad och fin och byn är lagom "sömnig" och lugn.

Jollebrygga finns i vikens nordöstra del.

Insegling

Inga svårigheter.

Förtöjning

Bra ankarfäste utan allt för många korallhuvuden.

Prisbild

Det kostar inget att ankra, men inklarering kostar ca. 1000 US$ (2015) och alla ombord måste
betala nationalparksavgift på 100 US$ per person.
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Påarp / Laxvik (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 36′ 7'' N (56.6019)
Long: 12° 55′ 4'' E (12.9178)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=694

Faciliteter

Badplats

Påarp / Laxvik

Söder om Fylleån ligger Påarp, Laxvik och Gullbranna, mindre familjestränder med både sand och
klippor.
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Påskallavik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 9′ 46'' N (57.1628)
Long: 16° 27′ 55'' E (16.4652)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1406

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kiosk, Färskvatten,
Latrintömning, Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/paskallavik/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Päronaviken Aspö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 7′ 35'' N (56.1265)
Long: 15° 32′ 33'' E (15.5426)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1320

Faciliteter

Beskrivning

Fin vik med branta klippor att förtöja vid. Lämplig badvik med sandbotten. Någon stolle har satt upp
skyltar med "privat område" en bit upp på stranden.

Dessa går bra att ignorera eftersom det är långt till närmsta hus. Grillplats finns iordningställd inne i
viken. Affär finns på ön, ca 2 km att gå. Cykeluthyrning finns vid färgeläget ca 500 meter bort.

Insegling

Kör sakta och håll utkik i vattnet. Det finns flera fina klippor att förtöja vid om du letar lite.

Förtöjning

Förtöj med fören mot klipporna och ankare i aktern. Bergskilar underlättar.

Djupet vid klipporna varierar men du bör komma in med minst 1,7m djupgående kanske ännu mer.

 

Prisbild

Gratis
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Queen Anns Battery (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 50° 21′ 55'' N (50.3654)
Long: 4° 7′ 53'' W (-4.1313)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Tango
Senast ändrad av: Tango
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1495

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin, Apotek, Diesel, Internet

Beskrivning

Gästhamnen kan anlöpas dygnet runt, kontakta hamnkapten för anvisad plats på kanal 80.

Gångavstånd till mat samt city.

Insegling

Enkel insegling utan grynnor.

Förtöjning

Y-bom eller långsides på flytbryggor

Prisbild

Pris per dygn 2014 56pund inkl el. wifi kostar 5 pund per dygn

Annan rubrik
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Quinta do Lorde (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 32° 44′ 30'' N (32.7415)
Long: 16° 42′ 45'' W (-16.7124)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: afsailing
Senast ändrad av: afsailing
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=974

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Internet, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

En relativt ny marina med gott om plats men lite avsides

Insegling

Ropa upp på ch 9. Marinan kommer ut i rib-båt och visar vägen

Förtöjning

Fingerpontoner

Prisbild

27€ / dygn i maj. Rabatt för SXK-medlemmar

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Raggarö Långvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 11′ 55'' N (60.1986)
Long: 18° 37′ 26'' E (18.6239)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Kjelle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=134

Faciliteter

Toaletter, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Bastu

Beskrivning

Gästhamn, Bastu, badplats. Golfbana och kiosk ca 700 m

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Bojar för akterförtöjning

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rammen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 46′ 59'' N (57.7832)
Long: 11° 37′ 53'' E (11.6314)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Ridax
Senast ändrad av: Ridax
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=301

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Naturhamn med bra och skyddat läge förutom vid NV-vind.  Torrdass och bad från klipporna.  Finns
en vik med ganska dyig sandbotten där barn kan bada i nödfall.  Affär finns på Rörö, ca 15 minuter
bort (med båt).  Hamnen är ofta välutnyttjad under högsäsong.

Insegling

Se sjökort.  Finns grund (sten) norr och söder om inloppet.

Förtöjning

Dubb i berg och eget ankare på båda sidor om viken.
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Rammklöv (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 54'' N (58.8817)
Long: 17° 59′ 1'' E (17.9835)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: fatuus
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=849

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin natthamn för alla vindar utom S. Djup en bit in på Ö sidan.

Förtöjning

Ankare mot klippa eller för svaj. 
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Ramnäs / Konung Gustaf I (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 21'' N (59.7724)
Long: 16° 11′ 34'' E (16.1927)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1656

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 2
Konung Gustaf I (nedre), 1 sluss
Konung Gustav Adolf (övre), 1 sluss
Höjd: Totalt 10m.
Nästa sluss (upp): Ramnäs / Konung Gustav Adolf
Nästa sluss (ned): Surahammar / Landshövding af Ugglas

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Ramnäs / Konung Gustav Adolf (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 21'' N (59.7725)
Long: 16° 11′ 32'' E (16.1923)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1657

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 2 Konung Gustaf I (nedre) och Konung Gustav Adolf (övre)
Höjd: Totalt 10m.
Nästa sluss (upp): Färmansbo
Nästa sluss (ned): Ramnäs / Konung Gustaf I

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Ramsgate (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 19′ 41'' N (51.3281)
Long: 1° 25′ 13'' E (1.4203)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=19

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Flytbryggor angöring 24h. Hamnkaptenen anropas på VHF innan hamnen angöres. Trång trafikerad
passage in/ut ur hamnen. Trevlig stad med alla faciliteter. 

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ramskobben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 29'' N (59.1748)
Long: 18° 43′ 11'' E (18.7198)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=886

Faciliteter

Beskrivning

Hamnvärd/tillsyningsman
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Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ramsö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 33'' N (58.8926)
Long: 17° 40′ 18'' E (17.6717)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tore2e
Senast ändrad av: tore2e
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1325

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ramsö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 49′ 54'' N (58.8318)
Long: 11° 4′ 4'' E (11.0676)
Sjökort: 934, 937

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=966

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik

Beskrivning

Trevlig liten hamn som är väldigt populär, inte ovanligt att ligga i 4-6 led ut från kajen under
högsäsong. Finns inga duschar eller vattentoaletter, bara torrtoalett

Insegling

Från norr. Om ni kommer söder ifrån kan ni runda Ramsö innanför bränningen som liiger norr om
norra udden. Gå då ca 10-20 meter utanför udden så går ni klart söder om bränningen.

Förtöjning

Ringar i kajen, ankare vid vissa platser, i övrigt långsides mot kaj.

Prisbild

120:- (2011)
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Rassa vikar (Dänholmen) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 51′ 47'' N (58.8632)
Long: 17° 52′ 53'' E (17.8815)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=55

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Lugn naturhamn med många bra platser. (sign nikkra byter namn på denna naturhamn och kallar
den Dänholmen vilket jag aldrig hört. Låter dock namnet Dänholmen stå kvar inom parentes.)

Insegling

Den vass omgärdade kanalen håller bättre djup än vad sjökort osv anger.

Vi gick in med vår båt som sticker 1.80 och hade ingen bottenkänning trots flera möten och att vi
då inte låg nära mitten.

 

Sopmajor

Sopmajor finns i södra änden av viken
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Rastaholm (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 38'' N (59.2938)
Long: 17° 38′ 45'' E (17.6459)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: brstefanp
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=364

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Ramp, Latrintömning, Parkering, Restaurang/servering

Beskrivning

Trevlig gästhamn. Hamnen ägs av Stockholms Segelsällskap och gästhamnen drivs av arrendatorn
på Rastaholms Värdshus. http://www.rastaholm.nu/

Från http://www.rastaholm.nu/g%C3%A4sthamn-1918294 (2012):

Öppettider maj-sept
Gästplatser 40st, 
Förtöjning boj, ankare
Hamndjup 3-6m

Tel: 08-560 230 70

Insegling

Okomplicerad. Gå in på nordvästra sidan av Rasta holme.

Förtöjning

Bojförtöjning på insidan av flytbrygga. 

Prisbild
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Avgift 140kr/dygn, Betala hamnavgiften uppe i värdshuset där ni får kvitto att fästa på båten och
koden till duschar och toaletter.
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Ratan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 59′ 25'' N (63.9903)
Long: 20° 53′ 28'' E (20.8911)
Sjökort: 511

 
Information
Upplagd av: kalle51
Senast ändrad av: schvidja
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=652

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Ramp, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Västerbottens fornminne, där finns rejäl kaj, fint servicehus med toa, dusch tvättstuga samt pentry,
den nya utställningen kulturrum Ratan, telefon, vatten, möjlighet till lån av roddbåt för att besöka
Rataskär, där fyrbåken finns, där finns också labyrinter, skyddsrum och naturstig. Otroligt vackert.
Vill man inte låna båten och fara över bör man gå och titta på Tullgården och sedan fortsätta till
gravhögarna och vattenståndsmärkena. Är man badintresserad så finns Storsand i närheten, med
camping, grillplats, solklippor och omklädningshytter. Besök 1809 års krigsskådeplats, känn
historiens vingslag. Slaget i Ratan, mellan Sverige och Ryssland, är det sista krig som utkämpats i
Sverige. Miljön i Ratan är inte bara historisk, utan också fantastiskt vacker. Missa det inte!

Vill du köpa drivmedel så kontakta hamnvakterna som brukar dyka upp på kvällen för att ta betalt
för platserma. Missa inte att testa menyn på värdshuset som ligger ett par hundra meter från
hamnen.

Insegling

Via södra inloppet mellan Ledskär och Sörklubben, leden håller 4m djup. Norra inloppet håller 3,2 m
djup och har ett prickpar vid smalaste stället.

Förtöjning

Brygga, ankare, boj, långsides,
Hamndjup 4-5 meter. På kajen finns el och vatten.
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Rathin Island (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 17′ 32'' N (55.2922)
Long: 6° 11′ 58'' W (-6.1993)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Elin Alida
Senast ändrad av: Elin Alida
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=779

Faciliteter

Livsmedel, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Bra stopp mellan Islay och Irland.

Ankring eller gästhamn. Pub/resturang och liten livsmedelsaffär.

Insegling

Kraftiga strömmar i sundet söder om ön.

Förtöjning

Flytbryggor i gästhamnen.

Prisbild

-

Annan rubrik

Ön är populär bland fågelskådare.
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RBK:s holme (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 22'' N (59.4062)
Long: 17° 44′ 22'' E (17.7396)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jonke_66
Senast ändrad av: Jonke_66
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=29

Faciliteter

Beskrivning

Trevlig klubbholme i Rörstrands båtklubbs regi det finns ett antal gästplatser.

Insegling

Inga konstigheter, finns en sten mellan flytbryggan och T-bryggan

Förtöjning

Ankare mot brygga

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Reggio di Calabria (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 38° 7′ 38'' N (38.1271)
Long: 15° 39′ 7'' E (15.6518)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1097

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Här kan man i alla fall tanka. Vet inte vilka andra faciliteter som finns, men det var ingen mysig
liten hamn. Det är ganska hektiskt och mycket trafik i Messina sundet hela dygnet.

Insegling

Tvärdjupt utanför, så det är bara att gå in mellan prickarna.

Förtöjning

Bredsida mot bryggan under tankningen. Finns troligen andra alternativ vid ev övernattning.

Prisbild

Vet ej.

Övrigt

Vi blev direkt kontrollerade av myndigheterna, så ha papperen till hands.
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Remgrund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 22′ 2'' N (60.3673)
Long: 20° 4′ 20'' E (20.0723)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=286

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Inseglin från norr mellan Rävklobben och Hamnholmen. Gå rakt söder ut för att undvika grynnor
utanför Glosholm.

Oklart var man ska ligga!

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Remmarhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 15′ 25'' N (60.2569)
Long: 20° 44′ 10'' E (20.7360)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1036

Faciliteter

Restaurang/servering, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Färskvatten,
Apotek, Latrintömning, Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7461

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7461

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7461

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=7461
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Rendsburg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 18′ 24'' N (54.3068)
Long: 9° 40′ 15'' E (9.6707)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=85

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

En av de få hamnarna i Kielkanalen. Promenadavstånd till centrum. Bra supermarket ganska nära.

Förtöjning brygga/boj. 
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Rensholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 56'' N (58.7155)
Long: 17° 12′ 27'' E (17.2075)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Sally SWE358
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1602

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Restaurang Havspaviljongen (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 57′ 6'' N (59.9517)
Long: 20° 55′ 19'' E (20.9219)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1483

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Ligger nära gästhamnen.

www.havspaviljongen.ax
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Restaurang Kroken (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 2'' N (58.9005)
Long: 17° 57′ 7'' E (17.9519)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=279

Faciliteter

Ramp, Parkering, Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig och för det mesta ganska bra restaurang i Nynäs med relativt hög prisnivå.
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Restaurang Loftet (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 22'' N (58.2560)
Long: 17° 0′ 18'' E (17.0050)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: johan@knasterfilm.se
Senast ändrad av:
johan@knasterfilm.se
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1206

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Restaurang/servering, Sophantering,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Restaurang Motorverkstan (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 20'' N (59.3057)
Long: 18° 41′ 14'' E (18.6871)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=544

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Parkering, Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Restaurang Oxdjupet (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 50'' N (59.3971)
Long: 18° 26′ 55'' E (18.4486)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Liza Eriksson
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=329

Faciliteter

Parkering, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Restaurangbåten Freja (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 59'' N (58.8996)
Long: 17° 57′ 4'' E (17.9510)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=278

Faciliteter

Parkering, Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

OK restaurang i Nynäs

 

                       sida 1730 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Revsudden (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 46′ 32'' N (56.7755)
Long: 16° 28′ 46'' E (16.4793)
Sjökort: 712

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1411

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/revsudden/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1732 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Rhododendronparken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 33'' N (56.6425)
Long: 12° 44′ 10'' E (12.7362)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=676

Faciliteter

Rhododendronparken

Rhododendronparken anlades i den då sumpiga och vildvuxna dalen 1933, av 30 arbetslösa unga
män som på tre månader gav Tylösand en ny attraktion. Parken gästas av näktergal, lövsångare
och gransångare. Rhododendron kommer av grekiskans rhodon (ros) och dendron (träd) och tillhör
ljungväxterna. Här finns även idegran, kaprifol och slån.
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Ringenäs (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 26'' N (56.6740)
Long: 12° 43′ 14'' E (12.7205)
Sjökort: 923, 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=689

Faciliteter

Badplats

Ringenäs

Tylösand övergår så småningom till Frösakull som har Blå Flagg, och sedan Ringenäs. Här är det
gott om plats och i Ringenäs kommer man nära stranden med bil.
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Ringsön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 2'' N (58.7339)
Long: 17° 26′ 35'' E (17.4431)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: hnke
Senast ändrad av: hnke
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=177

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Väl skyddad vik. Inte helt  ovanlig om man utgår från Oxelösund elr Nyköping.

Insegling

Fin ränna från NV.

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ringön iläggningsplats (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 56'' N (57.7157)
Long: 11° 57′ 57'' E (11.9659)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: d99fish
Senast ändrad av: d99fish
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1479

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Iläggningsplats för mindre båtar, inte så väl underhållen, ligger under götaälvbron.

Adressen är gjutjärnsgatan och platsen ligger precis under brofästet.

Insegling

Inte så mkt sten eller liknande, går fint att komma fram till platsen, men kan vara lite strömt i
älven.

Förtöjning

Ingen

Prisbild

Gratis
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Risö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 24′ 35'' N (58.4096)
Long: 16° 53′ 34'' E (16.8929)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=473

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ritviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 9'' N (59.1693)
Long: 18° 24′ 9'' E (18.4026)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=881

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rollsö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 56'' N (56.1657)
Long: 15° 32′ 14'' E (15.5373)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1283

Faciliteter

Beskrivning

Fd. militärbrygga. Liten brygga i skyddat läge. Ganska mycket trafik i sundet. Ön har tidigare
används av sjövärnskåren. Numera är alla byggnader rivna. Endast skyddsrum och
kanonfundament finns kvar. Större delen av ön är risig och snårig. På nordöstra udden finns fina
klippor med fin utsikt över Danemarksfjärden. På öns nordsida finns flera möjligheter till förtöjning
mot klipporna. Ön är naturreservat, men det finns inga informationstavlor och ingen service, typ
soptunnor eller toaletter.

Insegling

Antingen norr eller söderifrån. Kommer du söderifrån finns det gott om sten, men sjökortet
stämmer väl som tur är.

 

Förtöjning

Långsides eller med ankare. Bryggan är väl skyddad från de flesta vindriktningar. 

Prisbild

Gratis

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Romelsön badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 54′ 7'' N (64.9018)
Long: 21° 15′ 11'' E (21.2531)
Sjökort: 421

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=188

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ronehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 10′ 14'' N (57.1707)
Long: 18° 29′ 33'' E (18.4925)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1224

Faciliteter

Beskrivning

Handels-, fiske- och småbåtshamn på östra Gotland. Lediga platser anvisas av hamnfogden. Djup
1,6 meter.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=18

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rosendala (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 47′ 50'' N (57.7972)
Long: 14° 16′ 0'' E (14.2668)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=493

Faciliteter

Ramp, Ramp

Beskrivning

Rosendala hamn tillhör Jönköpings kommun och Jönköpings segelsällskap. Inga gästhamnsplatser
finns men en ramp för sjösättning. Lägger man till långsides vid södra piren kan man inte lämna
området då grindarna är låsta.

Insegling

Problemfri insegling

Förtöjning

Långsides samt y-bom.

 

Övrigt

Torrdocka finns som ägs av Visingsötrafiken, denna går normalt inte att använda för fritidsbåtar.
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Rosersberg södra viken (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 5'' N (59.5680)
Long: 17° 49′ 51'' E (17.8307)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: ciaraud
Senast ändrad av: ciaraud
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=597

Faciliteter

Beskrivning

fin liten vik med möjlighet till landförtöjning för dom som inte sticker för djupt (i.70 går kanske
mer). Bra skydd för allt utom nordvindar. Vackra Rosersbergs slott med park på jolle-avstånd.
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Rosersbergs båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 12'' N (59.5701)
Long: 17° 51′ 11'' E (17.8530)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: LarsF
Senast ändrad av: LarsF
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=769

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rosersbergs slott (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 15'' N (59.5709)
Long: 17° 50′ 30'' E (17.8417)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: zewe
Senast ändrad av: zewe
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=832

Faciliteter

Beskrivning

Gästhamn till rosersbergs slott. Fina parker och möjlighet till fika vissa dagar.

Förtöjning

boj mot brygga
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Rosättra Varv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 50′ 22'' N (59.8395)
Long: 18° 56′ 2'' E (18.9338)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1454

Faciliteter

Kran, Mastkran, Ramp, Parkering, Telefon, Färskvatten, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Rosättra varv norr om Norrtälje är där man bygger de fina Linjett-båtarna. För mer information se
hemsidorna:

http://www.linjett.se/

http://www.servicevarvet.se/
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Rudbottnarna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 7'' N (59.0519)
Long: 18° 32′ 57'' E (18.5491)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=872

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Runmarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 33'' N (59.2757)
Long: 18° 45′ 56'' E (18.7657)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1435

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Runmarö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Runmarö
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Runmarö Kanal (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 44'' N (59.2622)
Long: 18° 44′ 6'' E (18.7349)
Sjökort: Hydrographicas Genvägar i Sto

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=237

Faciliteter

Beskrivning
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En trevlig väg ut i skärgården. Fri höjd 2,5 m. Jag brukar åka med drevet lyft lite men det ska inte
behövas enl Hydrographica
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Runö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 21'' N (59.7391)
Long: 19° 18′ 21'' E (19.3059)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Nisse
Senast ändrad av: Nisse
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1512

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ryss-sundet (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 16'' N (58.9376)
Long: 18° 13′ 0'' E (18.2167)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=772

Faciliteter

Beskrivning

Ryss-sundet muddrades inför säsongen 2010 till 2,5 m djup. Längd 400m och bredd 10m
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Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ryssviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 19'' N (58.9385)
Long: 18° 13′ 35'' E (18.2264)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=853

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1762 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Rådmansholmen, Blidö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 19'' N (59.6220)
Long: 18° 56′ 41'' E (18.9446)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=997

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rådmansö Bageributik (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 1'' N (59.7503)
Long: 18° 54′ 40'' E (18.9112)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Karl K.
Senast ändrad av: Karl K.
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1694

Faciliteter

Café

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rågeten (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 52'' N (58.5478)
Long: 16° 55′ 56'' E (16.9323)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=423

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rågsäcken (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 33'' N (59.5591)
Long: 16° 37′ 7'' E (16.6186)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Baunsgaard 
Senast ändrad av: Baunsgaard
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1668

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rånö (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 10'' N (58.9196)
Long: 18° 10′ 41'' E (18.1780)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=302

Faciliteter

Restaurang/servering, Bastu, Dusch

Beskrivning

 http://www.skargardsstiftelsen.se/?id=4090&cid=&Tab_ID=3492

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rånö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 53'' N (58.9314)
Long: 18° 11′ 7'' E (18.1853)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1436

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Rånö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Rånö
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Rånö hamn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 15'' N (58.9374)
Long: 18° 10′ 52'' E (18.1810)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Hafsorkestern
Senast ändrad av: Hafsorkestern
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=624

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord. Skyddad för alla vindar.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Råå (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 59′ 28'' N (55.9910)
Long: 12° 44′ 30'' E (12.7418)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=319

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Systembolag, Toaletter, Ramp, Dusch, Parkering, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Varv/Mekaniker, Övernattning, Kran, Sophantering, Mastkran, Färskvatten,
Kollektivtrafik, Restaurang/servering, Apotek

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rävskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 13'' N (59.1036)
Long: 18° 29′ 39'' E (18.4942)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=874

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rävstavik, Utö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 36'' N (58.9600)
Long: 18° 20′ 11'' E (18.3364)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=663

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

"I en skyddad vik på Utös östra sida ligger Rävstavik. Det vackra klippbadet vätter mot ett  öppet
hav som i horisonten ibland inte går att skilja från himlen. En välanlagd stig gör det lätt att
promenera till platsen som ligger 1 dryg kilometer från Gruvbyn. Platsen har TC, grillplats och
sopkorgar."

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rödhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 59′ 10'' N (59.9860)
Long: 20° 5′ 60'' E (20.0999)
Sjökort: Fic753 (B)

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: AndersG
Version 15

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=88

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Internet, Sophantering, Latrintömning, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

http://np.netpublicator.com/netpublication/n99727832

 +358 18 54028, +46 733 708 160

Insegling

Välj leden som går norr om Ljungskär och försök inte gå mellan Ljungskär och Rödhamn

Förtöjning

Mot bojar. Bryggorna längst inne i viken mellan Ljungskär och Rödhamn är reserverade för ÅSS
medlemmar. Fråga i sjöboden om du är osäker!

Övrigt

Kiosk och café men även lättare rätter, samt vin/öl serveras. Beställ gärna en nybakt fralla till
morgonfikat och få en ritad väderprognos på påsen!

Man kan hämta begränsat med färskvatten i en handpump uppe på ön och det finns en fin bastu på
nord-östra sidan. Denna är dock avsedd enbart för medlemmarna i Åländska Segelsällskapet
(www.segel.ax) som disponerar ön. Gästbastun finns på den västra sidan. Boka i cafeet (sjöboden).

Galleri Rödhamn är öppet då sjöboden är öppen och där man se Anette's akvareller med motiv från
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Rödhan

På Rödhamn finns även en naturstig som går runt Långö, samt ett museum i form av den gamla
radiofyren (1937 - 1970), den enda i Finland som bevarats i orginalskick efter att den lades ned.

Observera!

Åland har egen lagstiftning och har vissa begränsningar i allemansrätten:

http://www.visitaland.com/se/gora/friluftsliv/allemansratten
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Rödkallen (Naturhamn)
Betyg: 2.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 65° 18′ 43'' N (65.3119)
Long: 22° 22′ 19'' E (22.3719)
Sjökort: 414,

 
Information
Upplagd av: Jakob.s
Senast ändrad av: Mackey
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=108

Faciliteter

2016-07-18 Varning!

Det går inte längre att komma in i hamnen med segelbåt.

Vi fastnade redan i början på den andra enslinjen mot "kassunen" trots flera försök. Djupmätaren
visade 1,4 m.
Se markering på kartan.

Det är inte längre en gästhamn, kanske en onaturlig naturhamn.

Kolla aktuell status noga innan du åker hit.

Min hustru - som pratade med en kontaktperson på "Fyrsällskapet" - säger att den yttre hamnen
där markeringen är satt ska vara avstängd då det är stor rasrisk där.

Mackey
-------------------------------------------------------

Luleå Kommuns gästhamn på den mysiga ön Rödkallen. Ingår i Luleå kommuns gästhamnskort för
300kr/år. Välskyddad för alla vindar när man väl ligger i hamnbassängen.

Inseglingen är prickad med fortfarande väldigt lurig, många som tappat propellrar på vägen in eller
ut ur hamnen. Ej lämplig att försöka angöra i hård väder. 

Ganska liten hamnbassäng som ändå sällan är full, förtöjning längst med eller med fören mot kaj
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och akterankare, bortre sidan av bassängen är grund. 

Uppdatering 2013

Inseglingen är väl utmärkt och det är den sista passagen in i bassängen som är smal men djupet är
ca 2,5 m, inne i bassängen är det djupare. Bryggorna är delvis defekta och ojämna, den lilla yttre
bassängen är ej brukbar då stora betongblock har rasat ned. Trots att hamnen har brister så går det
bra att komma in med en större segelbåt. Du ligger säkert mot kajen.

Mycket intressant ö men det behövs en rejäl satsning på hamnen då stålpålarna nästan är helt
avrostade, det finns varken el eller vatten. Ett renoveringsprojekt var planerat men är uppskjutet
pga stora fördyringar.

                       sida 1785 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Rödlöga (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 35′ 45'' N (59.5960)
Long: 19° 9′ 41'' E (19.1615)
Sjökort: 619, 612,613

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av:
bertil.otterman@gmail.com
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1179

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.Mot land
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rödlöga (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 35′ 45'' N (59.5959)
Long: 19° 9′ 54'' E (19.1649)
Sjökort: 619, 612,613

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av:
bertil.otterman@gmail.com
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1181

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rödlöga - Seglarberget (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 35′ 45'' N (59.5959)
Long: 19° 9′ 47'' E (19.1630)
Sjökort: 619, 612, 613

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1570

Faciliteter

Livsmedel, Sugtömning, Café, Övernattning, Latrintömning, Bensin, Diesel, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Här finns plats för ett 20-tal båtar.

Insegling

Enkel insegling från väster.

Går att komma in även från öster, min djup 1,7 m. Använd hamnkort!

Förtöjning

Förtöjning mot klippor, kilar behövs.

Prisbild

Dyrt att handla.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rödlöga - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 35′ 31'' N (59.5921)
Long: 19° 9′ 34'' E (19.1596)
Sjökort: 619, 612,613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1437

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Rödlöga och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Rödlöga
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Rödlöga Hamn (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 35′ 39'' N (59.5941)
Long: 19° 10′ 23'' E (19.1730)
Sjökort: 619, 612,613

 
Information
Upplagd av: bertil.otterman@gmail.com
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1182

Faciliteter

Toaletter, Livsmedel, Café, Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Länk till Rödlögaboden

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rödskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 29'' N (59.0246)
Long: 18° 30′ 20'' E (18.5057)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: hafsorkestern
Senast ändrad av: hafsorkestern
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=892

Faciliteter

Beskrivning

Liten holme med väldigt bra skydd för SV vindar. Sprintar på västra stranden av viken, och för
grundgående båtar längst in.
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Rödökalven (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 23′ 44'' N (62.3955)
Long: 17° 32′ 17'' E (17.5382)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1314

Faciliteter

Beskrivning

Trevlig liten brygga att stanna till och fika vid.

Insegling

Se sjökort.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Brygga, ankare,
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Rökna huvud (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 24'' N (58.6567)
Long: 14° 48′ 37'' E (14.8103)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1587

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Rökö ö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 0′ 42'' N (59.0117)
Long: 18° 30′ 26'' E (18.5073)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=454

Faciliteter

Beskrivning

Fin naturhamn. Plats för tre fyra båtar. Ganska djupt så använd lång ankartamp.

Insegling

Enkel. Gå rakt på klippan till styrbord om sundet. (numera igenväxt)

.

Förtöjning

Använd bergöglor. Få träd att använda.

Övrigt! Fina bad på ostsidan vid klippor
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Rönne (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 6′ 19'' N (55.1054)
Long: 14° 41′ 41'' E (14.6947)
Sjökort: 839

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=955

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Systembolag, Internet, Parkering,
Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Rönne gästhamn. Enligt obekräftat uppgift är alla platser gästplatser.

Insegling

Följ farleden. Ta sikte lite norr om hamnen.

Förtöjning

Långsides, y-bommar.

Prisbild

Juni 2012, 120 danska kronor inklusive el.
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Rörö (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 57° 46′ 23'' N (57.7729)
Long: 11° 36′ 58'' E (11.6161)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: Ridax
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=261

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Kran, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning, Bensin

Beskrivning

Skyddad gästhamn.

Barnvänlig medflera badplatser inklusive sandstrand

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

akterförtöjning med boj, samt till vissa platser ankare

Annan rubrik

Rörö har en unik natur med sandhedar och kullerstensåsar.
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Rörö på midsommar.  Så här fullt är det inte normalt.
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Kommunal badstrand på östra sidan av ön.  Finns även fina stränder alldeles väster om hamnen.
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Rövarn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 50′ 51'' N (58.8475)
Long: 13° 38′ 58'' E (13.6494)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=513

Faciliteter

Naturhamn med möjlighet att förtöja längs berget. Skyddat mot vindar utom nordliga. På andra
sidan berget en fin sandstrand med TC och oftast gott om vattensalamandrar i de vattenfyllda
klippskrevorna.
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S:t Anna Handel (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 21′ 36'' N (58.3599)
Long: 16° 47′ 53'' E (16.7981)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Gardener
Senast ändrad av: Gardener
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=653

Faciliteter

Dusch, Parkering, Färskvatten, Bensin, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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S:t Olofs kapell (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 40'' N (56.6443)
Long: 12° 43′ 59'' E (12.7329)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=677

Faciliteter

S:t Olofs kapell

S:t Olofs kapell och dess klockspel kan du skymta här ifrån. Den vackra träkyrkan var från början
sockenkyrka i småländska Lidhult. Den revs 1879 och inventarierna spreds över hela världen.
Genom ett enastående detektivarbete av landsantikvarie Erik Salvén återfanns det mesta och
kapellet har stått på sin nya plats sedan 1950.
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S:t Olofsholm (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 43′ 9'' N (57.7191)
Long: 18° 54′ 36'' E (18.9100)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1214

Faciliteter

Beskrivning

Småbåtshamn (gammal lastageplats). Cirka 5 gästplatser vid betongkaj. Ingen service verkar det
som.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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S. Lönnskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 48'' N (59.7632)
Long: 19° 9′ 10'' E (19.1528)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 17

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=3

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Väldigt mysig klippa som är barnvänlig och lätt att lägga till. Segelbåtar kommer in om det inte är
alltför lågt vatten.
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Sackholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 18'' N (58.7216)
Long: 17° 19′ 17'' E (17.3213)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Sally SWE358
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1600

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sadelöga (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 12'' N (58.9701)
Long: 18° 24′ 47'' E (18.4132)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=858

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Saeby (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 20′ 1'' N (57.3337)
Long: 10° 31′ 50'' E (10.5306)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: loje
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1041

Faciliteter

Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel,
Landström, Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Latrintömning, Systembolag, Diesel, Internet

Beskrivning

Mycket trevlig och populär hamn. Rymlig. Långsides och gästplatser mellan stolpar. Lä i alla väder
och trevliga restauranger och omgivningar samt lagom promenad upp till byn. En riktig pärla!

Insegling

Lätt inseglig - håll mellan inseglingsprickarna!

Förtöjning

Tillräckligt djup för alla båtar, lätt att lägga till.

Prisbild

Ca 180 DKK inklusive el men plus dusch o tvätt.
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Saggö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 26′ 20'' N (60.4388)
Long: 20° 3′ 35'' E (20.0598)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: frause
Senast ändrad av: frause
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=164

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Går att hitta skydd för de flesta vindar. Åtminstone med en mindre båt.

Insegling

Enkel insegling norrifrån.
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Saggö - Granskärsfjärden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 25′ 42'' N (60.4284)
Long: 20° 3′ 9'' E (20.0525)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=287

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Insegling rakt söder ifrån mot sydspetsen på Granskär. Därefter norr ut längs Granskär och förbi
Granskärsgrundet.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Oklart var i viken man kan förtöja mot land, eller om avsikten är att man ska ligga på svaj.
Enligt webbeskrivningen heter platsen Saggö så det är troligt att det är mot Saggö man ska förtöja.

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Saggö ön - Svartvecka (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 26′ 4'' N (60.4345)
Long: 20° 1′ 33'' E (20.0259)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1148

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Enligt uppgift ska det gå att ta sig in här utan större problem. Jag vet inte om man är hänvisad till
svajankring eller om det går att komma in mot land.

Hur som helst ska det vara en vacker vik att ligga i.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller

                       sida 1820 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Saggö ön - Ösundet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 25′ 47'' N (60.4298)
Long: 20° 2′ 0'' E (20.0334)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1147

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En lugn plats med skydd för alla vindar utom hårda rakt nordliga vindar.
Vi låg här med nordlig vind på 10 - 11 m/s och 1,5 - 2 m höga vågor utanför viken och då var
det endast små vågor och ca 6 m/s vind.

Det ligger att par fritidshus på Saggö, men dessa stör man inte om man lägger till mot den södra
stranden.

Insegling

Enkel insegling från norr.

Förtöjning

Förtöjning med ankare och linor i land.
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Saint Malo - Bassin Vauban (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 48° 38′ 57'' N (48.6492)
Long: 2° 1′ 20'' W (-2.0221)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: synapsen
Senast ändrad av: synapsen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1052

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Post, Sophantering,
Systembolag, Färskvatten, Internet, Restaurang/servering, Parkering, Toaletter

Beskrivning

Underbar hamn precis utanför stora stadsporten. Trång varför många båtar backar in. Så snart man
kommer ut ut tidvattensslussen blir man anvisad plats.

http://port.saintmalofougeres.cci.fr/fr/port-de-plaisance-vauban.html

Insegling

Tidvattenssluss öppen HW +/- 2,5. Skärgården utanför är väl markerad. 

Förtöjning

Förtöjning längsgående, ofta utanpå annan båt i mycket smal bassäng.

Prisbild

Ganska dyr hamn ca 4,5 euro/m inkl el och vatten (2011). Dusch öppen 06-22

Annan rubrik

Passa på att även besöka Dinard - utflyktbåt från havsidan. 
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Saknas (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 22′ 31'' N (58.3752)
Long: 12° 18′ 14'' E (12.3039)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Roy
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=937

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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San Torini (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 20′ 12'' N (36.3366)
Long: 25° 26′ 6'' E (25.4351)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1080

Faciliteter

Beskrivning

En skyddad hamn med ganska ny byggnad med duschar och toaletter. Restauranger finns ovanför
hamnen.

Insegling

Grund insegling på sina håll. Kolla noga i sjökortet.

Förtöjning

Ankare, långsides
Ganska grunt på en del ställen. VHF används för att tilldela plats.

Prisbild

Ca 20€ 2009

Övrigt

Helt ok hamn istället för att ligga vid staden på andra sidan ön. Härifrån kan man åka lokal buss
eller hyra bil för att ta sig till Chora eller Oja.
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Sandabadet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 18'' N (59.4217)
Long: 16° 58′ 27'' E (16.9742)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1139

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Badplats
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Sanden Vänersborg (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 23′ 0'' N (58.3833)
Long: 12° 18′ 54'' E (12.3150)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: wärne
Senast ändrad av: wärne
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1322

Faciliteter

Parkering, Ramp, Livsmedel, Kollektivtrafik, Systembolag

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                       sida 1828 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sanden Vänersborg (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 23′ 0'' N (58.3833)
Long: 12° 18′ 54'' E (12.3150)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: wärne
Senast ändrad av: wärne
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1323

Faciliteter

Parkering, Ramp, Livsmedel, Kollektivtrafik, Systembolag

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sanden Vänersborg (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 23′ 0'' N (58.3833)
Long: 12° 18′ 54'' E (12.3150)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: wärne
Senast ändrad av: wärne
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1324

Faciliteter

Parkering, Ramp, Livsmedel, Kollektivtrafik, Systembolag

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sandgrönnorna (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 23′ 7'' N (65.3852)
Long: 22° 22′ 35'' E (22.3764)
Sjökort: 414

 
Information
Upplagd av: Jakob.s
Senast ändrad av: Jakob.s
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=109

Faciliteter

Badplats

Sveriges bästa badplats? Sandstrand runt hela ön med tillhörande sandbotten. Olämplig när det
blåser hårt, men då är det sällan badväder ändå.
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Sandhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 18'' N (59.2884)
Long: 18° 55′ 15'' E (18.9208)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=63

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sandhamn - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 58'' N (59.2827)
Long: 18° 54′ 48'' E (18.9133)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1438

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Sandhamn och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Sandhamn
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Sandhamns fiskehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 5′ 39'' N (56.0942)
Long: 15° 51′ 29'' E (15.8581)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1402

Faciliteter

Café, Diesel, Toaletter, Dusch, Varv/Mekaniker

Beskrivning

En fiskehamn med gästplatser på den innre bryggan. Har inte varit här själv ännu...

http://b1.boka-blekinge.se/sv/boende/a466555/gasthamn-sandhamn/detaljer

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sandspollen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 39′ 59'' N (59.6663)
Long: 10° 34′ 34'' E (10.5761)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: gingebre
Senast ändrad av: gingebre
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=755

Faciliteter

Beskrivning

Oslofjordens beste naturhavn

Ankring

Landplasser

bunn i leire
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Sandstrand (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 22'' N (59.4228)
Long: 18° 22′ 48'' E (18.3799)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Skrantz
Senast ändrad av: Skrantz
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1363

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Bra badplats för motorbåtaR
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Sandtrift (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 28'' N (56.6410)
Long: 12° 46′ 45'' E (12.7790)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=714

Faciliteter

Sandtrift

Hamnens djup är 2 m men på grund av sandtrift kan djupet i hamninloppet variera. Ge akt på
utmärkning och var uppmärksam på eventuell uppgrundning.
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Sandudden (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 5′ 23'' N (58.0897)
Long: 14° 24′ 39'' E (14.4110)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1141

Faciliteter

Beskrivning

Fin badplats med bra ankring i lugnt väder.

Insegling

Segla in från sydost och ankra på 3-4 meters djup, ganska långgrunt.

 

Övrigt

Här låg vi på svaj i 2m/sek SW med prognos på vridande vind till ost. Vinden blev 9m/sek kl 23 så vi
fick snabbt fly till Gränna (ca 4nm) vilket gick bra. 
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Sandvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 56′ 25'' N (59.9401)
Long: 20° 52′ 55'' E (20.8818)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Sandvik gästhamn
Senast ändrad av: Sandvik gästhamn
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=724

Faciliteter

Diesel, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Latrintömning, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sandviken (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 49′ 2'' N (58.8173)
Long: 17° 39′ 50'' E (17.6638)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: tore2e
Senast ändrad av: tore2e
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1327

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Rätt tråkig plats men det finns dass och badstranden finns inom räckhåll. Fina promenadvägar på
ön.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Det går att lägga till klipporna norr om den gamla betongkajen på östra sidan. Har även sett folk
ligga på svaj eller på västra sidan.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sandviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 53′ 17'' N (56.8880)
Long: 13° 44′ 10'' E (13.7362)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: Bayliner1954
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=378

Faciliteter

Beskrivning
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En fin vik med sandbotten, perfekt att lägga till vid för en dags bad, sol och fika.

 

Insegling

Djupet ändras brant vid infarten ca 200 m från land till ca 3 m, därefter grundar det långsamt upp
till land.

Förtöjning

Svaj, går även att komma till land i vikens östra del.
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Sandvikens båtramp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 32'' N (58.6588)
Long: 16° 23′ 41'' E (16.3948)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: magca515@gmail.com
Senast ändrad av:
magca515@gmail.com
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1367

Faciliteter

Ramp, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Ramp

Beskrivning

Trailerramp som tillhör Sandvikens båtklubb. Avgift 50kr för ej medlemmar. 

 I närheten finns restauranger och camping. Matbutiker finns i Krokek centrum. 
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Sandö, Södra stavsudda (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 18'' N (59.3882)
Long: 18° 49′ 43'' E (18.8287)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=996

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sandöarna (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 17'' N (59.3881)
Long: 18° 33′ 1'' E (18.5501)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=994

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

En härlig sandstrand på Svinninge marina klubb.s klubbholmar.
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Sandön ÅMS klubbö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 59′ 30'' N (58.9918)
Long: 12° 42′ 44'' E (12.7121)
Sjökort: 134

 
Information
Upplagd av: pgh
Senast ändrad av: pgh
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=827

Faciliteter

Sophantering, Varv/Mekaniker, Sophantering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sarasand (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 35′ 28'' N (64.5912)
Long: 21° 20′ 26'' E (21.3405)
Sjökort: 422, 421

 
Information
Upplagd av: MartinÅ
Senast ändrad av: MartinÅ
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1143

Faciliteter

Badplats, Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

En mycket fin badplats för barnfamiljer. Här finns en brygga där både stora motorbåtar och
segelbåtar får plats.

Relativt grunt, vid lågvatten bör båten inte gå djupare än 1.50

Insegling

Inseglinga enligt ens-märken
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Sausett-Les-Pins, Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 19′ 47'' N (43.3298)
Long: 5° 6′ 29'' E (5.1081)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1346

Faciliteter

Restaurang/servering, Apotek, Pub/Rättigheter, Internet, Toaletter, Parkering, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin,
Mastkran, Diesel, Kollektivtrafik

Beskrivning

Bra hamn, enkla dushar och toaletter dygnet runt.

Tvätteri några meter från hamnen.

Finns Lidl, inom promenadavstånd. Samt en liten Casino matbutik.

Gott om bagerier. Gullig stad.

Rekomenderar Tiramisu på restaurangen Hermitagé.

Bussar till Marseille 1h. Tåg 30min.

Ett billigare alternativ till att lämna båten under vintersäsongen, plats finns på land och moderna
lyftkranar.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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Lazy-lines

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Scheveningen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 5′ 49'' N (52.0969)
Long: 4° 16′ 1'' E (4.2668)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=84

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Färskvatten, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Flytbryggor och sidledes förtöjning. Nära den Haag som nås med spårvagn eller långpromenad.
Värt ett besök i den gamla staden. 

Diesel

Kan fyllas från bunkerfartyg i hamnen. Kan ropas upp på VHF eller telefon.
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Schiermannikoog (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 27′ 57'' N (53.4658)
Long: 6° 12′ 0'' E (6.2001)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=785

Faciliteter

Livsmedel, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Schweizerbadet, Dalarö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 8′ 13'' N (59.1369)
Long: 18° 24′ 4'' E (18.4010)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=666

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Bro finns över kanalen från Askfatshamnen

http://www.dalaro.info/page17.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Scoutbyn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 15′ 18'' N (60.2550)
Long: 18° 41′ 36'' E (18.6932)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=579

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Segelvik (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 61° 16′ 42'' N (61.2784)
Long: 17° 13′ 35'' E (17.2263)
Sjökort: 533, 532

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1567

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Internet, Badplats, Grillplats, Sophantering,
Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Segerön Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 36'' N (59.3767)
Long: 17° 6′ 12'' E (17.1034)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=353

Faciliteter

Badplats, Segelbåtsdjup

Kommunal badplats. Brygga för badgäster.
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Seglinge (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 12′ 46'' N (60.2128)
Long: 20° 42′ 22'' E (20.7062)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: AndersG
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=216

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Pittoresk liten hamn, affär finns ca 600 m. Rökt fisk och lokalodlade grönskaker brukar säljas i
hamnen. Cyklar finns att låna och karta finns i hamnkontoret. Välskött simstrand finns en titen bit
från hamnen.

Insegling

Strax söder om färjeläget på öns östra sida går viken in till hamnen

Förtöjning

Bojar, Viken lite utsatt för nordostlig vind och hård sydvind

Observera!

Åland har egen lagstiftning och har vissa begränsningar i allemansrätten:

http://www.visitaland.com/se/gora/friluftsliv/allemansratten
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Seglingsberg / Hertig Karl av Södermanland (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 49′ 20'' N (59.8223)
Long: 16° 8′ 45'' E (16.1458)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1659

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 4m.
Nästa sluss (upp): Virsbo / Riksrådet Friherre Carl Sparre
Nästa sluss (ned): Färmansbo

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Seiløy (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 56'' N (59.1157)
Long: 10° 51′ 0'' E (10.8500)
Sjökort: 937

 
Information
Upplagd av: gingebre
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=754

Faciliteter

Beskrivning

mange tilleggings plasser til land

Ankring på svai
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Semla (nedre) / Hertig av Östergötland (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 0′ 55'' N (60.0152)
Long: 15° 45′ 30'' E (15.7584)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1664

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.

Semlaområdet har tre slussar:

Konung Gustaf III (övre), 2 slussar
Hertig av Östergötland (nedre), 1 sluss
Höjd totalt 11m.
Nästa sluss (upp): Semla (övre) / Konung Gustaf III
Nästa sluss (ned): Fagersta / Kronprinsen Gustaf Adolf

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Semla (övre) / Konung Gustaf III (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 1′ 1'' N (60.0170)
Long: 15° 45′ 24'' E (15.7568)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 9

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1665

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.

Semlaområdet har tre slussar:

Konung Gustaf III (övre), 2 slussar
Hertig av Östergötland (nedre), 1 sluss
Höjd totalt 11m.
Nästa sluss (upp): Detta är första slussen
Nästa sluss (ned): Semla (nedre) / Hertig av Östergötland (Sluss)

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Serifos (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 8′ 38'' N (37.1440)
Long: 24° 30′ 59'' E (24.5164)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1084

Faciliteter

Beskrivning

Bra ankringsvik med möjligheter till bunkring och sevärdheter.

Insegling

Bra djup hela vägen in. Ankringsplatsens djup är 8 - 15 m inom rimligt avstånd till stranden.

Förtöjning

Ankring på svaj eller mot brygga.

Prisbild

Det kostar inget att svajankra. Vet dock inte om det kostar något att ligga mot bryggan.

Övrigt

Ett måste på denna plats är att ta sig upp till Chora (byn på berget). Husen "hänger" utefter berget
och du har en fantastisk utsikt här uppifrån. Du tar dig hit genom att gå (20-30 minuter) eller åka
lokalbussen som kostar ca 0,5€.
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Seskarö - Grodviken (lite felplacerad) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 44′ 13'' N (65.7369)
Long: 23° 42′ 2'' E (23.7005)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1625

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Grillplats

Beskrivning

Ovanligt att lägga till med segelbåt mot en sandstrand. 

Insegling

Nemas problemas.

Förtöjning

Svajankring eller ankare mot land/brygga.
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Seskarö - Grodviken (rätt placerad) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 44′ 8'' N (65.7355)
Long: 23° 41′ 60'' E (23.7000)
Sjökort: 411

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1626

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Siaröfortet - Kyrkogårdsön (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 19'' N (59.5552)
Long: 18° 37′ 27'' E (18.6241)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=211

Faciliteter

Bastu, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ligger på Kyrkogårdsön norr om Ljusterö. Detta var hemligt miltärt område i många år. Nu är fortet
öppet för allmänheten och man kan komma ned i det underjordiska försvarsystemet för att titta. På
ön finns också kafé, badplats, bastu, gästhamn, konferensmöjligheter och ett vandrarhem.
Vandrarhemmet är inrymt i en barack där fortets personal oftast bodde eftersom fukten i själva
fortet blev hälsofarlig.

Ett besök i fortet rekomenderas, inte minst yngre besökare tycker det är väldigt spännande. Tänk
på att det är ganska kallt nere i berget så en tröja eller något annat varmt är bra att ha.

Louise Zetterström beskriver Siaröförtet och sina upplevelser på Kyrkogårdsön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Siaröfortet

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Vid bryggorna på södra sidan.
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Siarösundet - Genväg (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 10'' N (59.5528)
Long: 18° 38′ 56'' E (18.6490)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1564

Faciliteter

Beskrivning

Enligt hörsägen är det 2 m djupt i sundet.
Don´t blame me!

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.
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Sifnos (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 36° 56′ 37'' N (36.9436)
Long: 24° 45′ 1'' E (24.7501)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1085

Faciliteter

Beskrivning

Bra vik för svajankring.

Insegling

Inget särskilt

Förtöjning

Svajankring. 

Prisbild

Kostar ingenting

Övrigt

Värt ett besök är fiskrestaurangen vid stranden.
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Sigtuna Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 48'' N (59.6135)
Long: 17° 43′ 3'' E (17.7174)
Sjökort: 11 - Mälaren & Hjälmaren

 
Information
Upplagd av: pezon
Senast ändrad av: Togero
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=59

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering,
Systembolag, Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

GPS position: 59°36,48 N 17°43,6 E

Hamndjup: 2,5 m 

Antal gästplatser: 15 samt alla grönskyltade platser i hamnen.
Förtöjning: Boj/bom, 

Service: Apotek, Bank, Dusch, Elektricitet, Färskvatten, Livsmedel, Mastkran, Post, Restaurang,
Toalett, Trailerramp, Turistinformation.

Dygnsavgift: inklusive dusch och el, latrintömning 180 SEK

Telefon: 08-592 555 51
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Sikhalls camping & resturang (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 29′ 15'' N (58.4876)
Long: 12° 26′ 12'' E (12.4366)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=947

Faciliteter

Badplats, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Sikhalls camping & resturang
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Sillebotten (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 35'' N (59.2764)
Long: 12° 23′ 34'' E (12.3928)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Försiktigheten
Senast ändrad av: Försiktigheten
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=894

Faciliteter

Beskrivning

Lugn och skön plats i härlig natur

Insegling

Okomplicerad

Förtöjning

Stäv mot brygga ankare akteröver

Utsatt för hårda sydvästvindar

Djup runt två meter

Prisbild

Okänd

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Simpnäs - Hamn och Cafe (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 12'' N (59.8700)
Long: 19° 4′ 40'' E (19.0778)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1612

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Kiosk, Café

Beskrivning

Hamn med Café och bra kommunikationer.

Se mer på hemsidan för Caféet.

Vänligen uppdatera denna artikel!

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1883 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1884 / 2641
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Simrishamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 33′ 35'' N (55.5598)
Long: 14° 21′ 20'' E (14.3556)
Sjökort: 839, 743

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=265

Faciliteter

Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Kran, Bensin, Apotek, Diesel,
Post

Beskrivning

Fin marina med gästplatser nära centrum

                       sida 1885 / 2641
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Simskäla (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 20′ 18'' N (60.3384)
Long: 20° 21′ 38'' E (20.3604)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1037

Faciliteter

Beskrivning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8046

Insegling

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8046

Förtöjning

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8046

Prisbild

http://www.gasthamnar.fi/index.php?action=vsatama&vsatama-id=8046

                       sida 1886 / 2641
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Simstadion Brottet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 37'' N (56.6604)
Long: 12° 49′ 17'' E (12.8214)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=671

Faciliteter

Parkering, Badplats, Bastu, Toaletter, Dusch

Simstadion Brottet

Brottet kom till för att man behövde sten till pirarna i hamnen. 1837 började man bryta sten här vid
platsen för Kohallsklippan. Stenbrottet vattenfylldes och blev snabbt populärt att bada i. Detta var
början till nuvarande Simstadion, eller Brottet som många Halmstadbor kallar det.

                       sida 1887 / 2641
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Sirevåg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 30′ 13'' N (58.5035)
Long: 5° 47′ 54'' E (5.7983)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=180

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1888 / 2641
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Six Hafen marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 22′ 55'' N (52.3820)
Long: 4° 54′ 22'' E (4.9060)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=28

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Trevlig privat segelklubb som bör besökas. Många platser men kan bli trångt. Bra dirigering löser
upp knutarna. Kan ta ett par timmar att ta sig ut på morgonen. Kort promend till färja över till
Amsterdam centrum och centralstation. 

Förtöjning

Bryggor sidledes, Y-bom, stolpar

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1889 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Sjuhalla badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 11′ 29'' N (56.1914)
Long: 15° 33′ 7'' E (15.5519)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=775

Faciliteter

Badplats, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                       sida 1890 / 2641
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1891 / 2641
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Sjuhalla trailerramp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 11′ 9'' N (56.1859)
Long: 15° 33′ 37'' E (15.5603)
Sjökort: 741

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=778

Faciliteter

Ramp, Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord. Grusramp
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                       sida 1892 / 2641
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1893 / 2641
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Sjunkviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 13'' N (59.0536)
Long: 18° 31′ 51'' E (18.5307)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=873

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 1894 / 2641
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1895 / 2641
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Sjunkviken 2 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 3'' N (59.0507)
Long: 18° 31′ 46'' E (18.5294)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1354

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Skyddat läge, oväntat djupt.

Ligger här nu med en 1,8 m djupgående segelbåt.

Insegling

Inget särskilt problem, kolla sjökort.

Förtöjning

Mot klippa, finns träd men bergkilar kan vara bra beroende på exakt var man går in.

                       sida 1896 / 2641
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Själberget (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 58'' N (59.0660)
Long: 18° 48′ 9'' E (18.8025)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: metomas
Senast ändrad av: metomas
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1189

Faciliteter

Beskrivning

Säl- och fågelskyddsområde med ganska stor sälkoloni.

                       sida 1897 / 2641
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Själbottna Norr fladen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 58'' N (59.5662)
Long: 18° 47′ 36'' E (18.7932)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: mats brage
Senast ändrad av: mats brage
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1116

Faciliteter

Beskrivning

Ganska bred flad som passar utmärkt för sydliga vindar

Insegling

Inga problem

Förtöjning

Östra delen av fladen vid stenhällen kan man ankra med segelbåt (dock inte mer än c:a 1,9 m),
men inte "rätt in" i viken där det är för grunt.

Bra svajplats med mycket utrymme

                       sida 1898 / 2641
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Själbottna norra östra viken (Naturhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 55'' N (59.5653)
Long: 18° 48′ 17'' E (18.8046)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1501

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Norra av de två vikarna på östra Själbottna. Lätt att lägga till på södra sidan. Skyddar mot de flesta
vindar utom från västkanten. Härliga klippor som är något branta på vissa ställen.

Insegling

Inget komplicerat. Se sjökort.

Förtöjning

Mot klippa med ankare. Man kan på de flesta ställen hitta träd att förtöja i.

Se även Själbottna södra östra viken.

                       sida 1899 / 2641
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Själbottna södra östra viken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 48'' N (59.5634)
Long: 18° 48′ 5'' E (18.8014)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: mats brage
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1074

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

OK för sydliga och västliga vindar.  Två vikar varav den sydliga endast för västliga vindar. Den
norra är sådär att komma in till land men bra svajplats

Insegling

Underlättare om man har Granaths kort. Grynna i inloppet

Förtöjning

c:a 2 m Lerbotten längre ut, längst in bara för motorbåtar. Två vikar till vara den sydliga endast för
västliga vindar.

Torrdass finns.

Se även Själbottna norra östra viken.

                       sida 1900 / 2641
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Själbottna Västerudden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 33′ 48'' N (59.5633)
Long: 18° 46′ 54'' E (18.7815)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1470

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig vik och en väldigt trevlig ö med promenadstigar och en bajamaja.

Insegling

Enkel.

                       sida 1901 / 2641
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Själevik (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 11′ 56'' N (57.1989)
Long: 16° 28′ 4'' E (16.4678)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1395

Faciliteter

Beskrivning

Ett tips, har inte varit här själv ännu.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1902 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1903 / 2641
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Själevik (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 11′ 52'' N (57.1978)
Long: 16° 28′ 4'' E (16.4678)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1396

Faciliteter

Beskrivning

Enligt uppgift ska det gå att lägga till mot klipporna i vikens södra del.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1904 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1905 / 2641
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Själsö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 41′ 31'' N (57.6920)
Long: 18° 21′ 6'' E (18.3518)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1210

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En liten fiskehamn med några gästplatser

Se http://www.guteinfo.com/?id=1417

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.

                       sida 1906 / 2641
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1907 / 2641
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Sjöbo (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 50′ 52'' N (57.8477)
Long: 14° 9′ 12'' E (14.1532)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: dan
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=499

Faciliteter

Bastu, Kollektivtrafik

Beskrivning

Jönköpings Segelsällskaps uthamn med trevligt läge på Vätterns östra sida.

http://jssklubb.se/index.php/sjobo

Insegling

 Problemfri insegling. Grundgående båtar bör lägga sig längst in.

Förtöjning

 Boj mot brygga

Prisbild

20kr för landström.

Övrigt

Gästhamnsservice med rinnande vatten är på väg att byggas och beräknas vara klart under 2012.
För att komma in eller ut från hamnområdet (Sjötomten) krävs nyckelbricka från Jönköpings
Segelsälskap.

För övrigt mycket trevlig och gemytlig hamn.

                       sida 1908 / 2641
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Sjöbodarna, Ankarudden (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 48′ 7'' N (58.8018)
Long: 17° 50′ 9'' E (17.8357)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=418

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://www.restaurangportal.se/restaurang/sj%C3%B6bodarna,+restaurang+tor%C3%B6,r3840.html

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1909 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1910 / 2641
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Sjökrogen (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 8'' N (59.6021)
Long: 16° 32′ 47'' E (16.5465)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1068

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

                       sida 1911 / 2641
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1912 / 2641
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Sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 20'' N (59.1890)
Long: 17° 37′ 58'' E (17.6326)
Sjökort: 6181

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=342

Faciliteter

Bensin, Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Bensin,
Segelbåtsdjup, Diesel, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Parkering

Beskrivning

Sjömacken vid Södertälje gästhamn. För info se gästhamnen.

Insegling

Södertälje kanal, VHF CH, 14

                       sida 1913 / 2641
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Sjömacken furusund (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 39′ 38'' N (59.6606)
Long: 18° 55′ 3'' E (18.9174)
Sjökort: 619, 612,611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=561

Faciliteter

Toaletter, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Sjömack med de vanliga typerna av drivmedel.

                       sida 1914 / 2641
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Sjömacken Strömma Kanal (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 10'' N (59.2860)
Long: 18° 32′ 46'' E (18.5460)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=517

Faciliteter

Livsmedel, Bensin, Diesel, Färskvatten, Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://www.strommakrog.se/

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1915 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1916 / 2641
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Sjömacken, Fjäderholmarna (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 45'' N (59.3291)
Long: 18° 10′ 23'' E (18.1731)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=311

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

 

http://www.sjomackarna.se/sjomackar/fjaderholmarna

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1917 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1918 / 2641
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Sjömacken, Karlslund (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 14'' N (59.1205)
Long: 18° 18′ 22'' E (18.3061)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=317

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

 

http://sjomackar.se/html/maps.php?lat=59.1208&lon=18.3069&PostID=36

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1919 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1920 / 2641
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Sjömacken, Muskö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 1′ 6'' N (59.0183)
Long: 18° 7′ 57'' E (18.1325)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=323

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

 

http://sjomackar.se/html/maps.php?lat=59.0181&lon=18.1322&PostID=38

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1921 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1922 / 2641
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Sjömacken, Nynäshamn (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 4'' N (58.9012)
Long: 17° 57′ 14'' E (17.9538)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=312

Faciliteter

Diesel, Segelbåtsdjup, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

http://www.sjomackarna.se/sjomackar/nynashamn

Jossan 0707/811833

Odde 0708/450827

Förtöjning

Bra skyddad brygga men det är inte alla som håller hastighetsbegränsningarna i hamnen så det
kan gå en del sjö ibland.

                       sida 1923 / 2641
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Sjömacken, Ornö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 36'' N (59.0434)
Long: 18° 25′ 43'' E (18.4286)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=315

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

 

http://sjomackar.se/html/maps.php?lat=59.0433&lon=18.4289&PostID=40

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1924 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1925 / 2641
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Sjömacken, Saltsjöbaden (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 39'' N (59.2775)
Long: 18° 19′ 0'' E (18.3168)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=227

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.sjomackarna.se/sjomackar/saltsjobaden

'

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1926 / 2641
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Sjömacken, Sandhamn (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 17'' N (59.2880)
Long: 18° 55′ 13'' E (18.9204)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=313

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

 

http://www.sjomackarna.se/sjomackar/sandhamn

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1927 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1928 / 2641
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Sjömacken, Skansholmen (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 55'' N (59.0487)
Long: 17° 41′ 22'' E (17.6894)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: aenea
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=541

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Parkering, Bensin, Diesel,
Färskvatten, Bensin

Beskrivning

http://www.skansholmen.com/macken.php

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1929 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1930 / 2641
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Sjömacken, Skurusundet (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 16'' N (59.3212)
Long: 18° 13′ 25'' E (18.2237)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=246

Faciliteter

Bensin, Diesel, Toaletter, Segelbåtsdjup

                       sida 1931 / 2641
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                       sida 1932 / 2641
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Beskrivning

http://www.sjomackarna.se/sjomackar/Macken-i-Sundet-Skurusundet

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1933 / 2641
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Sjömacken, Stavsnäs (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 10'' N (59.2860)
Long: 18° 42′ 14'' E (18.7039)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=469

Faciliteter

Livsmedel, Bensin, Diesel, Färskvatten, Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://www.stavsnasmacken.se/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1934 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1935 / 2641
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Sjömacken, Trosa (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 26'' N (58.8906)
Long: 17° 33′ 11'' E (17.5532)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=314

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.sjomackarna.se/sjomackar/trosa

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

                       sida 1936 / 2641
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1937 / 2641
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Sjömacken, Utö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 14'' N (58.9707)
Long: 18° 19′ 38'' E (18.3272)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=316

Faciliteter

Bensin, Diesel

                       sida 1938 / 2641
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Beskrivning

 

 

http://www.ademic.se/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:

                       sida 1939 / 2641
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1940 / 2641
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Sjöräddningsmuseet Ekeviken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 58′ 26'' N (57.9738)
Long: 19° 14′ 34'' E (19.2427)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1237

Faciliteter

Beskrivning

Sjöräddningsmuseet Ekeviken
Med livräddningsbåten Skärsände och Käutboden med säljaktsredskap.
Tel 22 34 81, 22 43 07.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/sjoraddningsmuseet-ekeviken

                       sida 1941 / 2641
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Sjöräddningssällskapet RS Grötvik (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 29'' N (56.6414)
Long: 12° 46′ 43'' E (12.7785)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=713

Faciliteter

Sjöräddningssällskapet RS Grötvik

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla
räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Vi står för
70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på
gåvor, medlemskap och ideella insatser.

                       sida 1942 / 2641
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Om läget blir akut är Sjöräddningssällskapet snabbt på plats. Våra räddningsstationer är tätt
placerade längs kusterna och i våra stora sjöar. Besättningen bor nära hamnen, så senast
15 minuter efter larmet är vi på väg.

                       sida 1943 / 2641
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Sjöräddningssällskapet RS Räfsnäs (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 8'' N (59.7523)
Long: 19° 4′ 56'' E (19.0822)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1538

Faciliteter

Beskrivning
Sjöräddningssällskapes station Räfsnäs.

Se: http://www.sjoraddning.se/rafsnas/

                       sida 1944 / 2641
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Sjötorp (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 50′ 15'' N (58.8376)
Long: 13° 58′ 33'' E (13.9757)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: Marre
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=366

Faciliteter

Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Pub/Rättigheter, Handikappanpassat, Toaletter, Ramp, Dusch,
Internet, Segelbåtsdjup, Parkering, Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker,
Färskvatten, Kran, Bensin, Torrdocka, Diesel, Mastkran

Beskrivning

Här börjar och Slutar Göta kanarl. Det finns tre gästhamnar, En i Vänern, en mitt i slussen och en
ovanför den andra slussen.

I Sjötorp finns en mindre mat affär, frisör flera om små mysiga butiker matställen, och en utmärkt
bokhandel. Missa inte heller kanalmuseet. 

Här finns diesel vid kaj i övre hamnen, samt en mack vid vägen som säljer både diesel och bensin.

 

 Insegling Följ farled från nord eller väst 

Förtöjning

Långsides eller med fören mot brygga och boj.

Prisbild

För kanalfarare ingår hamnavgiften i de två övere hamnarna i "kanalkortet". Det betyder att om du
planerar att fara Göta kanal bör du komma i tid så att du hinner slussa in, Det tar ca. en halv
timma. Och om du är på väg västerut bör du lägga dig i någon av "kanalens" gästhamnar.
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Skagen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 43′ 6'' N (57.7182)
Long: 10° 35′ 21'' E (10.5891)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Nichlas
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=73

Faciliteter

Restaurang/servering, Internet, Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Apotek, Bensin, Post, Diesel,
Ramp

Beskrivning

Välbesökt gästhamn. Kan bli lite trångt i juli.

Nära till affärer. Några kör de tunga varorna till båten. 

 

2012:

Från-Till, Pris

0-12, 180DKK

12-15 270DKK

15-20 360DKK
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Skagshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 12′ 35'' N (63.2096)
Long: 19° 1′ 34'' E (19.0261)
Sjökort: 522, 514

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=904

Faciliteter

Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Bra hamn med djup och en rejäl kaj.

mycket skyddad

El och vatten finns

Nära till surströmmingsfabrik

Insegling

Sjökort inga svårigheter

Förtöjning

Ankare eller efter kaj

Prisbild

50-100kr
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Skallkroken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 43′ 39'' N (56.7276)
Long: 12° 38′ 31'' E (12.6418)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=715

Faciliteter

Mastkran

Skallkroken

Hamnens läge utmed Kattegatts E6:a har gjort den välbesökt  av gästande båtar, dels på grund av
dess skyddade läge, men  också för att besökarna lärt sig uppskatta trakten med dess  härliga
sandstränder och underbara naturreservat. Avstånd 4 Nm norr om Tylön på södra hallandskusten,
väl skyddad vid allaväderförhållanden. Det finns ca 150 anlagda platser i bredder från 2 till 4,5
meter.

Hamnen ägs och drivs av Skallkrokens Båtsällskap, en ideell  förening med personlig service
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Skallö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 16'' N (58.5377)
Long: 16° 54′ 3'' E (16.9007)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=410

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Skansholmen KBK (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 37'' N (59.3936)
Long: 17° 44′ 54'' E (17.7485)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Harald
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1131

Faciliteter

Beskrivning

Kristinebergs båtklubb KBK. Endast för medlemmar, klubben äger marken. Var tidigare öppen för
allmänhet men har begränsat till enbart medlemmar pga skadegörelse. http://www.kbk.a.se/

Insegling

Beskriv insegling här.

Förtöjning

Enbart medlemmar.
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Skansholmens Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 53'' N (59.0481)
Long: 17° 41′ 25'' E (17.6903)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Ickad
Senast ändrad av: Ickad
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1379

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström,
Sophantering, Kran, Färskvatten, Ramp, Bensin, Diesel

Beskrivning

http://www.skansholmen.com/gasthamnen.php

Hamnkaptener: Thomas Burman och Mattias Franzén

Faciliteter
Bensin, diesel, gasol, båttillbehör, hyrbåtar, färskvatten, kran, trailerramp, tvättstuga, pentry,
miljöstation, servicehus, skärgårdsbutik med livs, minigolf, Sjökrog. 

Öppettider 2013 

27/4 -31/5
alla dagar 9-19

1/6-11/8
alla dagar 9-21

12/8-25/8
alla dagar 9-19 

26/8- 29/9
alla dagar 10-18

Förtöjning
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75 st. platser Y-bom, djup 4-12m

Prisbild

200:- hamnavgift (inkl. toa och dusch), 60:- el
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Skantzen / Konung Gustav IV Adolf (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 31'' N (59.6086)
Long: 16° 12′ 52'' E (16.2145)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1650

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 2
Total höjd 10m.
Nästa sluss (upp): Lustigkulla / Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning
Nästa sluss (ned): Sörkvarn / Svea Götes Vendes

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Skanörs hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 25′ 0'' N (55.4167)
Long: 12° 49′ 40'' E (12.8278)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: bima
Senast ändrad av: bima
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1065

Faciliteter

Beskrivning

Trevlig gästhamn

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

                       sida 1955 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1956 / 2641
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Skarholmen (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 57'' N (59.7825)
Long: 17° 37′ 35'' E (17.6263)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=204

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Skarp-Runmarn (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 1'' N (59.3004)
Long: 18° 49′ 14'' E (18.8205)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1477

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En liten skyddad vik för nästan alla vindar.

Det finns också vissa möjligheter att ligga mot land med motorbåt och mot en brygga med
segelbåt.

Insegling
Rakt in, några grund i inloppet som syns tydligt på sjökortet.
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Skeberga (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 45′ 41'' N (58.7614)
Long: 13° 48′ 7'' E (13.8018)
Sjökort: 133 SE

 
Information
Upplagd av: conny
Senast ändrad av: UJ
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=163

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Bastu, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Skeberga är Mariestads Segelklubbs klubbhus och uthamn på Torsö. Hit är du välkommen både
som medlem och som gäst. Hamnen har plats för ett 30-tal båtar. Väl iland finns de flesta
bekvämligeher: dusch, toalett, kök, bastu m.m.

Insegling

Inseglingen är okomplicerad se till att runda den röda pricken innan du svänger in mot bryggorna.

Förtöjning

Långsides vid den södra bryggan och pålar vid den norra bryggan.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Skebäck (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 39'' N (59.2775)
Long: 15° 16′ 26'' E (15.2740)
Sjökort: 114

 
Information
Upplagd av: A.R.S
Senast ändrad av: A.R.S
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1526

Faciliteter

Kiosk, Café, Bensin, Diesel, Kran, Ramp

Beskrivning

Mastkran, sjösättningsramp, handkran samt tillgång till större kranar. OBS, VÄGBOM!
Båttransporter / sjösättning: UltraLi AB, 070-585 00 65
Cafe Lassemaja
Båt / motorservice / sjösättning: Marincenter, tel. 070-645 56 48.

Plats för cirka 200 båtar vid brygga och något fler uppläggningsplatser.
http://www.orebrohamn.com/sbhamn.htm
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Skeppsbron (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 38′ 3'' N (62.6342)
Long: 17° 56′ 16'' E (17.9378)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=935

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Apotek, Sophantering, Post, Färskvatten, Systembolag, Bensin, Parkering, Diesel

 

Beskrivning
Gästhamn mitt i centrum, nära till affärer och restauranger. Ska du söderut så måste du beställa
broöppnning.

Bra ställe att stanna och bunkra på. Sjömack och marinbutik mittemot.

Vatten och el finns men det är en bit att gå för att komma till dusch och toaletter vid nattviken.

 

Insegling

Djup hamn, lägg till vid bojarna kan ibland vara lite strömt.

Ligg en bit från kaj då båtar kan dra svall

Förtöjning

Boj
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Skeppskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 20'' N (59.7390)
Long: 19° 11′ 25'' E (19.1903)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Palle 
Senast ändrad av: Palle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1616

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Bra hamn med bra djup och landning.

Bra hamn för alla sydliga vindar, rakt sydlig vind drar genom öppning mellan träd och berg. Perfekt
för sydväst respektive sydost.

                       sida 1962 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Skeppsmalen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 11′ 27'' N (63.1909)
Long: 19° 0′ 56'' E (19.0157)
Sjökort: 522, 514

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=903

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten

Beskrivning

Läcker hamn med smal insegling. De har grävt ur den inre hamnen men inte den smala infarten. Så
det brukar vara kring 1,8m.

Vandra ut till skagsudde.

Insegling

Smalt, ta det försiktigt vid hällan så finns det en osprängd hälla på botten med en spricka i. Inne i
hamnbassängen är det djupare.

Säkert djupgående 1,6m

Förtöjning

Ankare

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Skeppstadsvarvet (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 41′ 57'' N (57.6992)
Long: 11° 47′ 19'' E (11.7887)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Jesper C
Senast ändrad av: Jesper C
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1165

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Varv för båtar upp till 15 ton. Utför alla slags båtreparationer och försäkringsskador. T ex.
Totalhaverier, plast, gelcoat och träreparationer.

Telefonnummer: 031-92 08 30
E-post: info@skeppstadsvarvet.se
Webbadress: www.skeppstadsvarvet.se

Insegling

Via Torslanda Lagun.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.

Långvarigt samarbete med samtliga försäkringsbolag.
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Skeppsvik (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 10′ 25'' N (60.1736)
Long: 19° 31′ 10'' E (19.5195)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1159

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Brygga. Går bra att ligga över natt

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1966 / 2641
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Skinnbroken (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 55'' N (59.3652)
Long: 19° 8′ 60'' E (19.1499)
Sjökort: 615, 619, 613

 
Information
Upplagd av: standardMats 
Senast ändrad av: standardMats
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1768

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin hamn som skyddar mot vindar från SSV till NV.  Vid starkare vindar från S kan det dock bli sving
här.

Insegling

Man bör hålla sig intill den större huvudöns nordligaste spets. Grundare i den ostliga delen av den
lilla fladen.

Förtöjning

Bra bergsöglor. Båtar med djup under 1.20 kan dra sig in söderut utmed stora huvudön. Båtar med
större djup är nog hänvisade till de nordligaste klipporna.
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Skoggarn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 37'' N (59.4602)
Long: 17° 38′ 40'' E (17.6445)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=649

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Naturhamn med fina tilläggningsmöjligheter till klippor. Fint läge med kvällsol. Tyvärr öppen mot
väst-sydväst som är de vanligaste vindriktningarna, för övriga vindar ligger man väl skyddad. 

Insegling

Rakt in från väster, klipporna på den östra sidan har något grundare vatten, annars bra djup i viken.

Förtöjning

ankare

.
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Skogsholmen N (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 29'' N (58.7747)
Long: 14° 52′ 42'' E (14.8783)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1589

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1970 / 2641
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Skogsholmen NO (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 28'' N (58.7745)
Long: 14° 52′ 45'' E (14.8793)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1590

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1972 / 2641
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Skogsholmen S (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 26'' N (58.7738)
Long: 14° 52′ 39'' E (14.8776)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1588

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Ej segelbåt

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Skogsholmen SO (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 26'' N (58.7740)
Long: 14° 52′ 43'' E (14.8785)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1591

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1976 / 2641
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Skogsömonumentet, Baggensstäket (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 18'' N (59.3050)
Long: 18° 17′ 29'' E (18.2915)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=330

Faciliteter
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Beskrivning

Ryssarnas försök att inta Stockholm slog tillbaka här

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_St%C3%A4ket

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.
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Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Skokloster (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 42′ 18'' N (59.7050)
Long: 17° 37′ 32'' E (17.6256)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=124

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Skomakarviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 57'' N (59.4157)
Long: 18° 43′ 45'' E (18.7293)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: spiffzilla
Senast ändrad av: spiffzilla
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1142

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Stor vik med plats för små och stora segelbåtar/motorbåtar. Går bra att ligga på svag

Insegling

Från öster är det lite trångt att komma in men det är egentligen inga problem. Enklast är att
komma in från Lådna macken.

Förtöjning

Finns en hel del träd och stenar att förtöja i, vissa platser kräver stenkilar
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Skurusundet (Ängsö) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 21'' N (59.5058)
Long: 16° 52′ 46'' E (16.8795)
Sjökort: Mälaren 2010 sid 10

 
Information
Upplagd av: Orm
Senast ändrad av: Orm
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=318

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Låga klippor på Långholmen med bra segelbåtsdjup intill. Sopmaja O 50 m. (Det finns en liten
fiskehamn mittemot på Ängsösidan-förtöj inte där.)

Insegling

Från Väst: Med kurs ca 70 grader passera Långholmens V-udde ca 70 m ut. Håll Ängsös S udde ens
stora stenen längre bort i Skurusundet. Se även SXK Väster Mälarkrets special. 

Från Ost: Passera genom Skurusundet mellan vassrugge på Ängsö och bränning med buske/träd på.
 Gå därefter mellan två privatprickar.

Förtöjning

Förtöj i träd på vid klippor på Långholmen. Inga stenar i strandkanten. Bra ankarbotten-lera.
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Skutbergets Camping (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 25'' N (59.3736)
Long: 13° 23′ 56'' E (13.3988)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: KillerBoo
Senast ändrad av: Marre
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=599

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu

Beskrivning

En av Karlstads 2 största campingplatser. Bryggan har tillr djup på utsidan f en Maxi77, men insidan
är för motorbåtar. med endast en dryg meter djupt. Gratis att ligga. Motionscenter, toaletter,
löparbanor och liten sandstrand i direkt anslutning. Övriga faciliteter vid campingen på ca 500m
avstånd, fik och restaurang finns på området.

Insegling

Håll er till sjökortet så slipper ni obehagliga överraskningar. kommer man från Skoghallshållet så
"rundar" man Gösskär och styr rakt mot motionscentret. 

Förtöjning

Sällan båtar här så längsides är inga problem. Givetvis funkar ankare om så önskas. Djup "mitt på
bryggan" ca 180 cm, men grundar upp (lera/sand) ut mot nocken

Prisbild

Gratis
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Skutviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 30'' N (58.9249)
Long: 18° 10′ 2'' E (18.1671)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=856

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 1985 / 2641
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Skälsnäs udde (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 58′ 16'' N (56.9712)
Long: 14° 44′ 31'' E (14.7420)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Johan Växjö
Senast ändrad av: Johan Växjö
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=745

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Parkering

Beskrivning

Fin sandstrand, bäst på östra sidan av udden, men det finns sandstrand även på den västra, som
dock är begränsad vid högt vattenstånd. Eftermiddagssol, men stranden skuggas framåt kvällen. 

Insegling

Långgrunt. Sten ska finnas strax utanför spetsen av udden - se sjökort. Annars långgrund
sandbotten, bra att tilta upp motorn innan man kommer för nära stranden.

Förtöjning

Plättankare rekommenderas.

Prisbild

Naturcamping. Vindskydd, utedass och grillplats finns.  
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Skärhamns Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 59′ 16'' N (57.9879)
Long: 11° 32′ 44'' E (11.5455)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Björn
Senast ändrad av: Björn
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1304

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Handikappanpassat, Toaletter, Post, Dusch, Systembolag, Segelbåtsdjup, Ramp,
Livsmedel, Internet, Landström, Parkering, Varv/Mekaniker, Sophantering, Kran, Färskvatten,
Mastkran, Latrintömning, Kollektivtrafik, Restaurang/servering, Apotek

Beskrivning

Se www.skarhamnsgasthamn.se
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Skärså / Albertina (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 61° 22′ 37'' N (61.3771)
Long: 17° 6′ 18'' E (17.1050)
Sjökort: 532

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=11

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Parkering, Telefon, Färskvatten,
Badplats, Restaurang/servering, Kiosk, Pub/Rättigheter, Café, Bastu

Beskrivning

Skärså är ett fantastiskt fint fiskeläge i Hälsinglands skärgård. Utmärkt mat och bra service.

Knappt en kilometer bort finns en badplats och bara promenaden dit är fantastisk. Ta gärna
promenaden ut till udden och handla fisk av fiskaren Westlund.

Insegling

Se på: http://www.albertina.se

Förtöjning

Brygga med ankare eller längsmed vid lågsäsong.

Bilder
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Skärså Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 61° 22′ 55'' N (61.3820)
Long: 17° 6′ 27'' E (17.1076)
Sjökort: 532

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1561

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Några hundra meters trevlig promenad från Albertina ligger Skärså badplats. En väl organiserad
och välskött sandstrand med bryggor och solstolar. Finns även bord för fika och leksaker att låna.

Förtöjning

Man får inte förtöja vid badplatsen. Lägg båten vid Albertina och ta promenaden till stranden.

Prisbild

Gratis så klart.

                       sida 1990 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Skärvassa (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 18'' N (59.2049)
Long: 18° 42′ 39'' E (18.7110)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tlan
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1056

Faciliteter

Bastu, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Inte världens finaste klippor, men ett flertal platser i viken är tillgängliga (segelbåtsdjup)...t.o.m. i
tarmen i norra delen av viken. På den västra sidan i den södra delen kan man ligga nästan var som
helst. Men det är skuggigt på kvällen. På den östra sidan är det mer långgrunt och svårt att lägga
till med segelbåt. Det finns en klippa mitt på östra sidan men även där är grunt. Där har dock någon
byggt små stenpirar och där kunde vi ligga med vår båt som går 1.8m djupt. Underbar kvällssol.

På östra sidan långt ned i den södra delen har skärgårdsstiftelsen en bastu. Den var väldigt varm
och vid den finns en helt okej badstrand.

Insegling

Enkel!

Förtöjning

Ankare och träd alternativt svajankring.
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Skötgrönnan (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 64° 35′ 45'' N (64.5958)
Long: 21° 29′ 31'' E (21.4919)
Sjökort: 422, 421

 
Information
Upplagd av: iznogod
Senast ändrad av: iznogod
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1330

Faciliteter

Beskrivning
Ön är nästan helt uppbyggd av sand och grus och är den sydligaste av sandöarna längs bottenvikskusten. I sanden växer typiska sandväxter
som strandärt, strandråg och olika raggmossor. Ön kantas av fina sandstränder och är ett populärt utflyktsmål under sommaren

På 1500-talet var ön den största fiskeplatsen i Skellefteå socken, men donerades till Piteå 1652 av drottning Kristina - fiskarna i Burvik rasade.
Minnen från den tiden är husgrunder, labyrinter och en kompassros. Här finns även en sten med inristning av en Nyström som var med och
bärgade Sveabolagets Odin 1926.

Förtöjning

Ankring en bit utanför, det finns även SXK-bojar att förtöja vid. 
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Skötviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 13′ 17'' N (60.2213)
Long: 20° 16′ 27'' E (20.2740)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1150

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Vacker och lugn plats utan bebyggelse.

Ett bra ställe att lägga till om man inte vill ligga i gästhamnen i Notviken.

Insegling

Det är bara att svänga av farleden, inga grynnor.

Förtöjning

Med segelbåt visade det sig svårt att ta sig i land, så seglare är hänvisade till svajankring.

Med motorbår går det bra att lägga till mot land.
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Sladdarö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 16′ 43'' N (60.2787)
Long: 18° 36′ 18'' E (18.6049)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Kjelle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=138

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Sladdarö; gammal utlastningplats för järnmalm

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Akterankare och förtöjning mot klippor. Kilar behövs men det finns ocksö öglor i berget

Sevärdheter

Gammal utlastningshamn för järnmalm. Följ kärrvägen för att komma till det gamla jordbruket. Det
finns fyra gruvor uppe på berget som löper SO från gården. Leta reda på den gamla smedjan och
följ stigen SO vart från den.
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Slagsta automatmack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 35'' N (59.2597)
Long: 17° 51′ 25'' E (17.8570)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1003

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Bensin,
Varv/Mekaniker, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Mack där man kan tanka med kort. Macken är belägen längst in i Slagsta Marina.

Insegling

Man går runt bryggan på västra sidan. Det ser trångt ut men är väl utprickat.

                       sida 1995 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Slagsta Marina (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 35'' N (59.2597)
Long: 17° 51′ 26'' E (17.8573)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: diabbus
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=810

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Färskvatten,
Internet, Bensin, Parkering, Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Gästhamn vid en ganska stor Marina.

Insegling

Insegling sker från västra sidan på den långa bryggan. Det är smalt, men väl utmärkt. Macken
ligger längst in.

Förtöjning

Påle med stäv mot brygga.

Prisbild

Minns tyvärr inte, någon får gärna uppdatera ...
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Slagstaholm (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 43'' N (59.2618)
Long: 17° 50′ 31'' E (17.8420)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: xxzzyy
Senast ändrad av: xxzzyy
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=925

Faciliteter

Beskrivning

Slagstaholme är Västermalms båtklubbs klubbholme.

www.vastermalmsbatklubb.com

Insegling

Bryggplats, förtöjning med ankare eller bredsides
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Slandö kalv (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 3'' N (59.2842)
Long: 17° 31′ 60'' E (17.5332)
Sjökort: 111 Östra delen

 
Information
Upplagd av: Vilja
Senast ändrad av: Johan w
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=750

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

http://sodertaljebk.net/sbk-hamnar/slando-kalv/

Södertälje båtklubbs klubb Ö. 
Mysig ö med mycket möjligheter. 
 

Otroligt fin vy över mälaren. 

Insegling

Vi kom ifrån Södertälje hållet men tvivlade för all vass som fans vid infarten. Så vi åkte runt ön som
inte är så stor och var ganska myssigt och åka rund för att komma på rätt sida. När vi sen åkte
hemmåt så insåg vi att det utan några problem går och köra igenom vassen om man åker mellan
markeringarna. Djupet i rännan bör vara närmare 2m, har gått igenom där med båt som sticker
1.75. 

Förtöjning

Brygga, ankare, (Y-bom för väldigt små båtar, ala jolle.), långsides
Djupt ca:3m,  lera, sjögräs, Längst in i viken ca:1,2m
Bra markering vid bryggorna där man hänvisar till segelbåtar som behöver djupare vatten.
Man ligger säker för dom flesta vindar. 
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Prisbild

Ett utdrag av priser 2020 för icke-medlemmar.
Högsäsong Vecka 25-32 samt fredag-söndag v 19-24  och v 33-36
150kr/dygn, El brygga 50kr, Duschpoletter 10 kr, Bastu 200 kr/tim.

Samtliga priser finns på klubbens hemsida
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Slite Lännahamnen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 43′ 2'' N (57.7172)
Long: 18° 48′ 40'' E (18.8110)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1215

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Småbåtshamn utan gästplatser, men efter kontakt med hamnfogden kan man få ligga där.

Se vidare Guteinfo http://www.guteinfo.com/?id=13

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Slite Sjöfartsmuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 21'' N (57.7057)
Long: 18° 48′ 34'' E (18.8094)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1246

Faciliteter

Beskrivning

På Sjöfartsmuseet i Slite kan man lära sig mer om Gotlands sjöfartshistoria. Här finns alla möjliga
föremål kopplade till Slites långa historia som hamnstad. Museet drivs på frivillig basis av ett gäng
entusiaster och är öppet varje måndagskväll.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/slite-sjofartsmuseum
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Slottsbrons Båtsällskaps Klubbstuga (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 54'' N (59.3315)
Long: 12° 58′ 3'' E (12.9676)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Guran49
Senast ändrad av: Guran49
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=843

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2004 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Slubbersholme (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 48'' N (58.0634)
Long: 11° 27′ 6'' E (11.4515)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: classelagare
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=380

Faciliteter

Beskrivning

Sandstrand på södra sidan viken,

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Slussen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 15′ 39'' N (58.2607)
Long: 11° 45′ 43'' E (11.7620)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=264

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Enkel gästhamn med närhet till slussens pensionat, känt för god mat och levande musik

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Med möda och akterankare

Annan rubrik

Bästa livemusiken på kusten ?
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Smackgrundet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 30′ 20'' N (62.5056)
Long: 17° 27′ 10'' E (17.4529)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1316

Faciliteter

Badplats, Toaletter

Beskrivning

Barnvänlig badplats med långgrund strand.

Insegling

För grunt för annat än små båtar med möjlighet att fälla upp motor. Sjön utanför kan vara "krabbig"
pga älvens utlopp.
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Smaklösa museum (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 26′ 13'' N (57.4370)
Long: 18° 8′ 41'' E (18.1448)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1261

Faciliteter

Beskrivning

Gotlands mest smaklösa museum. Smaklösas historia i en gammal bensinmack!

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/smaklosa-museum
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Smedjebackens badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 21'' N (60.1393)
Long: 15° 25′ 52'' E (15.4311)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1566

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Smedjebackens gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 18'' N (60.1382)
Long: 15° 25′ 8'' E (15.4190)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Mogge
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1563

Faciliteter

Diesel, Kiosk, Restaurang/servering, Café, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Landström, Sophantering, Mastkran, Färskvatten, Ramp, Latrintömning, Parkering, Bensin,
Sugtömning

Beskrivning

Gästhamn i Barken i Smedjebackens hamnområde. Finns närhet till service och proviantering.
Barken når man från Mälaren via Strömsholms kanal. Dock gör kanalens begränsningar att bara
motorbåtar kan ta sig upp.

Förtöjning

Långsides mot brygga eller med eget ankare

Bilder
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Smådalarö Gård (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 60'' N (59.1666)
Long: 18° 27′ 22'' E (18.4562)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=656

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Bastu

Beskrivning

http://www.sjonaramoten.se/smadalaro/mat-och-dryck

http://www.sjonaramoten.se/smadalaro/hitta-hit/bat

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Inloppet för segelbåtar är mycket trångt. Håller man för nära bryggan på styrbords sida grundar det
snabbt upp. Mätte 1.8 m. Bättre hålla nära den utmärkta grynnan på babords sida. Där höll djupet
sig runt 3.0.

 

 

 

Beskriv insegling här.
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Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Förtöjning sker mellan brygga och boj, två båtar per boj. Djupet vid brygga c:a 2,5 meter. Samtidigt
med oss låg en Grand Banks Heritage 47, en Sunseeker Predator 60 och en Swan 53.

 

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Kostnaden 350:- kan tyckas lite i överkant för båtplats, el, toa och bastu. I hamnen finns endast en
toa för damer och en för herrar vilket gör att den morgontrötte får stå i kö. Endast 20-gradigt vatten
i duschen. El-uttagen på bryggan är bristvara.

Maten i restaurangen är välsmakande och priset därefter.

 

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Smögholmarna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 3′ 34'' N (58.0595)
Long: 11° 30′ 34'' E (11.5095)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: Jojje
Senast ändrad av: Jojje
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=605

Faciliteter

Beskrivning

Smögholmarna ligger strax innanför havet E6 mellan Kyrkesund och Mollösund. Gott vind och sjölä
från alla vindriktningar. (välj nattplats efter väder och vind). Populär hamn somt snabbt blirblir full
under högsäsong.

Insegling

Från norr eller söder enligt sjökort. Nära till Björholmen för en glass/ bensin eller kanke en pilsner
på Restaurangen
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Smöjen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 43′ 48'' N (57.7299)
Long: 18° 57′ 21'' E (18.9558)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Heurlin
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1201

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Övergiven kalkutskeppningshamn med rejäl betongkaj

Se även Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=2026

Insegling

Enkel insegling från väst, inga direkta farligheter.

Förtöjning

Enklast långsides längs kajen eller betongbryggan.

Prisbild

Ingen service, ingen avgift

Övriga upplysningar

Fin badstrand i söder. Vattenfyllda kalkbrott blir utmärkta badplatser när vattentemperaten är väl
låg i havet.
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Snäckevarp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 11′ 19'' N (58.1886)
Long: 16° 50′ 12'' E (16.8367)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Monix
Senast ändrad av: Monix
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=464

Faciliteter

Ramp, Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran

Beskrivning

Hamnen består av hyrda platser, ingen gästhamn.

Motorservice och varv.

Insegling

Smal grund kanal in till större fjärd. Max djupgående 1,75m

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sollenkroka Statoil (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 22'' N (59.3729)
Long: 18° 41′ 58'' E (18.6995)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=557

Faciliteter

Kollektivtrafik, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Solvik krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 4'' N (59.1845)
Long: 18° 42′ 1'' E (18.7001)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1007

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Solvik, Nämdö (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 5'' N (59.1846)
Long: 18° 42′ 3'' E (18.7008)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=225

Faciliteter

Livsmedel, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning
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http://www.sjomackarna.se/sjomackar/namdo

http://www.gunslivs.se/

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Solviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 45'' N (58.7958)
Long: 17° 50′ 57'' E (17.8491)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1556

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sophantering (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 55'' N (56.6652)
Long: 12° 51′ 31'' E (12.8587)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=704

Faciliteter

Sophantering, Varv/Mekaniker, Sophantering, Latrintömning

Sophantering

Här finns en mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar där man kan suga ur fritidsbåtens
latrintankar. Öppettider är normalt april till oktober.

                       sida 2027 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Sottunga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 6′ 37'' N (60.1102)
Long: 20° 40′ 47'' E (20.6797)
Sjökort: 746

 
Information
Upplagd av: Mambo
Senast ändrad av: Mambo
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=213

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Trevlig gästhamn vid färjeläge med café. Affär/bank/post/apotek finns 3 km bort, cyklar kan
lånas/hyras. 1600-tals kyrka vid hamnen. Sottunga kommun är en av europas minsta med ca 160
innevånare. de är självförsörjande på elkraft via vindkraftverk (som syns på långt håll)

Insegling

Från väster eller öster, utgå från farleden strax söder om. Följ utprickad led

Förtöjning

Brygga, bojar/ankare, grunt längst in

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sounion (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 39′ 20'' N (37.6554)
Long: 24° 1′ 12'' E (24.0199)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1091

Faciliteter

Beskrivning

Svajankring och inget annat.

Insegling

Inget särskilt

Förtöjning

Svajanring

Prisbild

Ingen kostnad

Övrigt

Det går säkert att åka in till land för att utforska närheten (det finns en stor gammal ruin på berget
som man ser från ankringsplatsen), men detta är troligen en vik där man endast ligger över natten
för att sova och inget annat.
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Spanish Waters (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 12° 4′ 51'' N (12.0807)
Long: 68° 51′ 43'' W (-68.8619)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: futurewinds.se
Senast ändrad av: futurewinds.se
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1462

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker, Kran, Kollektivtrafik, Internet, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Skyddad lagun. Inne i Curacau

Insegling

Trång insegling med korallrev på norra sidan och sandrev på södra. Gå in i dagsljus

Förtöjning

Ankring, bra hållbotten

Prisbild

Kostar 10 USD att få ankringtillstånd för 3 månader

Finns ett crusing net i viken VHF 72. Drivs av lokala seglare. Bra info på deras WIFI (SOL) möjlighet
att köpa internet/vecka

 

                       sida 2030 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Sparrissafari / sparrisförsäljning (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 54'' N (59.3983)
Long: 18° 41′ 53'' E (18.6979)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=268

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Kerstin och Anders Rörby har sparrisodling på Gällnö. Under säsong kan man köpa färsk sparris
eller delta på sparrissafari. Ring och boka.

http://www.skargardssparris.se/

http://www.gallnostigen.se/web/page.aspx?refid=58

Insegling

Lämplig tilläggsplats är Hemviken, belägen på Gällnös ostspets med ett inlopp norrifrån. 

Förtöjning

Lägg till mot berget i söder, öster om huset.

Hitta till sparrisen

Gå ett 30-tal meter rakt in i skogen, alltså i sydlig riktning. Du kommer ut på en stig, följ den till
höger. Efter några hundra meter kommer du fram till ett trevägskors med en skylt. Följ stigen till
vänster mot Gällnöby. Efter ytterligare några hundra meter kommer du fram till en anslagstavla på
höger sida. Där hittar du också skylten "Här odlas sparris" och odlingen.

Välkommen!
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Kerstin och Anders Rörby

Texter lånade från sidan http://www.skargardssparris.se/

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Spetses (gamla hamnen) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 15′ 34'' N (37.2594)
Long: 23° 9′ 57'' E (23.1659)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1104

Faciliteter

Beskrivning

Gamla hamnen. Lite lugnare och mer genuint här.

Insegling

Greek Waters Pilot

Förtöjning

Ankare mot kaj

Prisbild

Ingen kostnad (2009)

Övrigt

Det kan vara trångt och du kan få ligga som 3:e eller 4:e båt eller någon/några utanför dig.
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Spetses (Nya hamnen) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 16′ 4'' N (37.2678)
Long: 23° 9′ 21'' E (23.1559)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1105

Faciliteter

Beskrivning

Nyare delen av staden och hamn.

Insegling

Greek Waters Pilot

Förtöjning

-

Prisbild

-

Övrigt

Hit kommer även turbåtarna från diverse håll.
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Spetses (Nya hamnen) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 37° 16′ 4'' N (37.2678)
Long: 23° 9′ 21'' E (23.1559)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1106

Faciliteter

Beskrivning

Nyare delen av staden och hamn.

Insegling

Greek Waters Pilot

Förtöjning

-

Prisbild

-

Övrigt

Hit kommer även turbåtarna från diverse håll.
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SPIKARNA (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 21′ 45'' N (62.3624)
Long: 17° 31′ 42'' E (17.5283)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=919

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Gästbrygga, med segelbåtsdjup

Större båtar längre ut

Insegling

Se sjökort

Förtöjning

Ankring

Prisbild

?

Annan rubrik

Trevlig skyddad vik med närhet till tempererad badanläggning.
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Spiken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 25'' N (58.6904)
Long: 13° 12′ 7'' E (13.2018)
Sjökort: 135, 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: loje
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=528

Faciliteter

Diesel, Parkering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kran, Latrintömning, Kollektivtrafik, Bensin,
Ramp

Vänerns fiskehamn. Ofta tillgång till färska kräftor och alltid till rökt fisk. En halvtimmes promenad
till Läckö. Bussförbindelse med Läckö och Lidköping. Fin gästhamn med liten affär krog mm. Bensin
och Diesel finns att köpa vid kaj. Som bohusläning känner man sig nästan hemma här.

Insegling från norr, via farleden kring Kållandsö

Gästplatser:  30 samt tillfälligt lediga, grön skylt.
Hamndjup:    1,5-2m. Det verkar vara djupare än 2 m för vår båt sticker 2 m och vi hade ingen känning överhuvudtaget.
Förtöjning:    Påle, boj.

Avgift:          120 kr/dygn + 30 kr för el.
Värd:            Bo Svensson, tel. 0510-10379, 070-6228399. 

 

Läs även http://myrablogg.rodarummet.net/#post30

http://www.spiken.se/
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Spikön (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 17′ 14'' N (58.2872)
Long: 12° 17′ 8'' E (12.2857)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Roy
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=939

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Gästhamn
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Spillersboda livs (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 42′ 3'' N (59.7008)
Long: 18° 51′ 19'' E (18.8552)
Sjökort: 619, 612,611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1453

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Handikappanpassat, Ramp, Parkering,
Sophantering, Telefon, Färskvatten, Kiosk, Bensin, Diesel

Beskrivning

Enklare affär med basutbud och öppet året runt.
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Spillersboda Spill Oil (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 42′ 0'' N (59.7001)
Long: 18° 51′ 21'' E (18.8557)
Sjökort: 619, 612,611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1451

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering, Telefon, Kiosk, Sophantering, Bensin,
Diesel, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig mack i Spillersboda med ett mycket fyndigt namn.

För mer info, se hemsidan: http://www.spillersbodamacken.se/
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Spiltan på Landlösa (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 30′ 21'' N (58.5058)
Long: 11° 16′ 9'' E (11.2691)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: paliswe
Senast ändrad av: Toaen
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=56

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Mycket smal glipa mellan två bergsskrevor

Insegling

Från O, gira S strax innan inloppet, Se upp för grund utanför den mindre udden, djup i kanalen ca
1,5 m

Förtöjning

Längs berget mot den större ön. Bergskilar, kan vara svårt att klättra upp från båten. Rep att dra
sig upp rekommenderas. Endast två båtar kan få plats, sen är det tvärfullt. Isåfall rekommenderas
den stora lagunen i närheten med 4 st kryssarklubbsbojar och

plats för ett femtontal båtar ankrade på svaj.

Brukar använda båtshaken för att lägga på en ögla över bergkilarna på det branta berget på ön i
norr.

http://thallatha.blogspot.com/2010/02/spiltan-pa-landlosa.html

 

Annan rubrik
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Lä för alla vindar. Kan vara lite lurigt att backa ut med segelbåt som har svag motor.
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Spjutsund, Gålö (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 17'' N (59.0713)
Long: 18° 15′ 8'' E (18.2523)
Sjökort: Hydrographicas Genvägar i Sto

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=396

Faciliteter

Beskrivning

Att utsätta sig för Mysingen i motorbåt är inte alltid så kul. Att gå genom Spjutsund och sedan t. ex.
Vitsgarnssund förenklar resan mellan Dalarö & Nynäs när det blåser lite. Västerifrån i Vitsgarnssund
har någon satt upp en vägskylt med ojämn väg på väg ut till Mysingen som en liten varning att man
kommer ut på öppnare vatten.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Genomfarten förstår man av de två båtarna på Google kartan och den fungerar utmärkt. Exakt
beskrivning med sjökortsbild finns i boken Genvägar i Stockholms skärgård utgiven av
Hydrographica. Jag tycker nog att de ska kunna få betalt för sina sjömätningar. 

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Split (inklarering) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 30′ 12'' N (43.5033)
Long: 16° 26′ 31'' E (16.4419)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1101

Faciliteter

Beskrivning

Här kan du klarera in till Kroatien.

Insegling

Kolla hamnguide

Förtöjning

Bredsida mot kaj

Prisbild

-

Övrigt

-
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Split (tanka) (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 30′ 25'' N (43.5070)
Long: 16° 26′ 4'' E (16.4346)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: OE36
Senast ändrad av: OE36
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1102

Faciliteter

Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Beskrivning

Bensin & Diesel

Insegling

Det finns en grynna i hamnen, så ta reda på var den ligger.

Förtöjning

-

Prisbild

-

Övrigt

-
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Spränga Brygga, Utö (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 26'' N (58.9572)
Long: 18° 17′ 40'' E (18.2946)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=445

Faciliteter

Kiosk
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Beskrivning

Jag tror att vi köpte varmt kaffe och smörgås där

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.
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Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Spårögloet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 59'' N (57.7163)
Long: 16° 43′ 47'' E (16.7298)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=415

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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SSRS RS Nynäshamn (Nöd/sjukvård)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 4'' N (58.9010)
Long: 17° 57′ 11'' E (17.9531)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Beta
Senast ändrad av: Beta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1177

Faciliteter

Diesel, Apotek, Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Systembolag, Toaletter, Ramp, Dusch,
Internet, Segelbåtsdjup, Parkering, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten,
Varv/Mekaniker, Latrintömning, Kran, Bensin, Kollektivtrafik

Beskrivning
 

Stationen är drivande i satsningen på miljöräddningsstationer. De frivilliga Sjöräddarna utbildas i
miljöräddning i Nynäshamn.

Uppsyningsman:Joakim Atterstam
Telefon:031-761 42 19
Jourtelefon:  0734-41 44 79
E-post:rs.nynashamn@ssrs.se

http://www.sjoraddning.se/nynashamn/
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SSS Klubbslip (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 31'' N (59.3586)
Long: 17° 3′ 44'' E (17.0623)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Tommi
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=356

Faciliteter

Ramp, Parkering, Varv/Mekaniker, Segelbåtsdjup, Kran, Mastkran

Beskrivning

Strängnäs Segelssällskaps klubbslip. Mastkran och lyft för medlemmar. Jolleanläggning och
klubbhus.

http://www.strangnassegelsallskap.se/
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St Gröskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 23′ 18'' N (58.3884)
Long: 17° 0′ 47'' E (17.0131)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=474

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 2054 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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St Gunnaren (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 9'' N (59.4025)
Long: 17° 44′ 22'' E (17.7394)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1130

Faciliteter

Beskrivning

MBK Tre kronor
http://www.mbktrekronor.se/klubbholme.htm

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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St Löknäsholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 60'' N (59.4000)
Long: 18° 31′ 32'' E (18.5256)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=845

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En fin och lugn plats längs farleden.

Ibland förekommer någon form av lägerverksamhet på holmen.
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St Tallskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 30'' N (59.4750)
Long: 16° 26′ 16'' E (16.4376)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Johan N
Senast ändrad av: Johan N
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=768

Faciliteter

Bastu, Toaletter

Beskrivning

Torshälla Motorbåtsklubbs klubbholme.
Information finns på www.tmk.nu

Insegling

Grynnor finns både när man går in västa och östra vägen. Klubben har egna prickar för säker
insegling.

Förtöjning

Bryggor för både långsides och stävförtöjning finns. Lerbotten och c:a 2 meter djupt

Prisbild

Klubben tar ingen avgift.

Att göra

Bada, fiska, basta, grilla. För barnen finns liten strand, sandlåda med rutschkana, studsmatta och
pingisbord
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St. Krogen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 8'' N (59.5022)
Long: 16° 40′ 4'' E (16.6677)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Mange 
Senast ändrad av: Mange
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1700

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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St. Sandskär (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 31′ 54'' N (59.5317)
Long: 16° 35′ 24'' E (16.5900)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Rollert 
Senast ändrad av: Rollert
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1776

Faciliteter

Beskrivning

Trevlig badplats. Man kan välja västra eller östra sidan beroende på hur vinden ligger för att få lä.
Djupt ända in till land så man kommer väldigt nära och på vissa ställen kan man köra ända upp på
land beroende på båt och djupgående.
Mycket populärt varma och solia dagar.

Insegling

Lättillgängligt men ca: 50m Nordost om öns norra spets finns en sten precis under ytan som man
lätt kan köra på om man är oaktsam.

Förtöjning

Plats för ankring och i vissa fall kan man med mindre båtar köra upp på stranden och/eller förtöja i
träd på land.
Det sluttar brant från land och är relativt djupt runt hela ön utom i norra/Nordöstra delen.
Botten består mestadels av sten och lera.
Man kan lägga till med djupgående båtar här utan problem men håll koll på sjökortet och ekolod.

Prisbild
Kostnadsfritt och inga faciliteter utöver utsikten.
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Populärt

Väldigt populärt och mycket båtar under soliga sommardagar.
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St.Granskär (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 31′ 7'' N (59.5186)
Long: 16° 39′ 49'' E (16.6636)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Mange 
Senast ändrad av: Mange
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1701

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 53′ 50'' N (52.8973)
Long: 5° 41′ 56'' E (5.6989)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=958

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 55′ 58'' N (52.9327)
Long: 5° 41′ 23'' E (5.6896)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=959

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

                       sida 2068 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 57′ 50'' N (52.9639)
Long: 5° 41′ 28'' E (5.6912)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=960

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 1′ 4'' N (53.0177)
Long: 5° 43′ 25'' E (5.7237)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=961

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 2′ 52'' N (53.0477)
Long: 5° 46′ 37'' E (5.7770)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=962

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 10′ 11'' N (53.1696)
Long: 5° 55′ 59'' E (5.9332)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=967

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 11′ 15'' N (53.1876)
Long: 5° 50′ 17'' E (5.8380)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=968

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 11′ 47'' N (53.1964)
Long: 5° 45′ 10'' E (5.7528)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=969

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 20′ 19'' N (53.3386)
Long: 6° 10′ 48'' E (6.1799)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=971

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Staande Mastroute, Waypoint (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 17′ 43'' N (53.2951)
Long: 5° 52′ 48'' E (5.8801)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=972

Faciliteter

Beskrivning

Staande Mastroute, Waypoint

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

                       sida 2084 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stabbo (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 29'' N (58.9748)
Long: 18° 26′ 20'' E (18.4389)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=628

Faciliteter

Beskrivning

Här låg värnpliktiga stationerade på 70-talet. Enl Wikipedia får ön landstigas sommartid när ingen
militär övning pågår

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stadsbiblioteket (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 31'' N (56.6753)
Long: 12° 51′ 42'' E (12.8617)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=720

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket ligger vacker vid och i (!) Nissan. Byggnaden är ritad av av danska MAA Schmidt,
Hammer & Lassen från Århus och rymmer även Halmstad Konsthall som visar samtidskonst. Kafé
finns. Öppet alla dagar i veckan. Telefon: 035-13 71 81.

                       sida 2088 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Stallarholmen (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 46'' N (59.3627)
Long: 17° 12′ 21'' E (17.2059)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1011

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stallarholmen gästhamn. (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 46'' N (59.3627)
Long: 17° 12′ 23'' E (17.2063)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=361

Faciliteter

Diesel, Apotek, Restaurang/servering, Handikappanpassat, Pub/Rättigheter, Post, Bastu, Toaletter,
Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Livsmedel, Färskvatten, Landström, Latrintömning,
Varv/Mekaniker, Bensin, Kollektivtrafik

Gästhamn i anslutning till restaurang Gripen.
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Stallarholmen Preem (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 47'' N (59.3629)
Long: 17° 12′ 22'' E (17.2060)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=350

Faciliteter

Bensin, Apotek, Diesel, Post, Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Ramp, Bastu,
Parkering, Toaletter, Dusch, Bensin, Segelbåtsdjup, Diesel, Livsmedel, Sophantering, Landström,
Färskvatten, Kollektivtrafik

Sjömack tillhörande bensinstation på land. Året om 8-20 alla dagar.
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Stallarholmsbron (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 53'' N (59.3648)
Long: 17° 12′ 24'' E (17.2067)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=351

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

"Segelfri höjd" vid stängd bro 3,1 m, peglar visar aktuell verklig höjd.

Fritidsbåtar
1 maj - 15 oktober alla dagar kl 0600 - 2200 under 10 min per timma enligt följande: 0620 - 0630,
0720 - 0730 osv. till 2120 - 2130 samt 2150 - 2200.

VHF CH, 14

Bron fjärrstyrs från Hjulstabron. Tel, 0171-44 90 82
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Starrängsviken (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 42'' N (58.7283)
Long: 17° 16′ 55'' E (17.2819)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=387

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stavanger (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 15'' N (58.9709)
Long: 5° 43′ 48'' E (5.7300)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=37

Faciliteter

Beskrivning

Mitt i stan men kanske lite skvalpigt. 

Förtöjning

Webcam

http://www.aftenbladet.no/webkamera/Vagen-i-Stavanger-1952249.html

 

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stavoren (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 52° 52′ 28'' N (52.8745)
Long: 5° 21′ 50'' E (5.3639)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=46

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Sophantering, Färskvatten,
Diesel, Restaurang/servering

Beskrivning

Stor marina i Ijsselmer vid litet samhälle. 

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stegeborgs hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 26′ 25'' N (58.4402)
Long: 16° 36′ 4'' E (16.6011)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=890

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Sophantering,
Mastkran, Färskvatten, Ramp, Latrintömning, Parkering, Bensin

Beskrivning

Gästhamnen har cirka 70 platser. Vi tar emot båtar upp till 100 fot/30 m. Hamnen har moderna
faciliteter med el och vatten vid alla platser. Nybyggt servicehus med duschar och toaletter.
Hamnen ligger på Slottsholmen med den gamla Vasaborgen i blickfånget. Här ligger också den
populära Hamnkrogen. Café och Glasseria finns i samma byggnad. För dig som skall gå Göta Kanal
är Stegeborg den sista bensinmacken innan Motala. Hamnens position är N 58°26,495' E
16°36,058'    

Kontakt:

Egendomen 012142001
Hamnkrogen 012142002
Hotellet 012142003
Casimir Danielsson 012142004
Alexander Florman 012142007

Mailadresser    Vi har som ambition att svara på mail inom 24 timmar.

Allmänt stegeborg@stegeborg.se
Hamnkrogen hamnkrogen@stegeborg.se
Båthamn och flygfält casimir@stegeborg.se
Trädgårdshotellet tradgardshotellet@stegeborg.se
Slottsruinen stegeborg@stegeborg.se
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http://www.stegeborg.se

 

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Gästhamnsavgift 200 kr/dygn inkl el. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stegeborgs slottsruin (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 26′ 29'' N (58.4413)
Long: 16° 35′ 55'' E (16.5985)
Sjökort: 621, 622

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1123

Faciliteter

Beskrivning

Slottsruinen ligger naturskönt belägen på en liten ö i Slätbaken nära inloppet till Göta Kanal.
Stegeborg var under medeltiden ett av Sveriges viktigaste fästen och kungligt slott fram till
1600-talet.
Borgen omges av en vacker park med örtagård. När du vandrar runt här kan du få Stegeborgs
historia återberättad för dig genom en audioguide med Herman Lindqvist som berättare
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Stenbryggan Karlsborg / Fästningen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 2'' N (58.5338)
Long: 14° 31′ 16'' E (14.5211)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=565

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering, Post,
Färskvatten, Systembolag, Restaurang/servering, Ramp, Bastu, Parkering

Beskrivning

Stenbryggans hamn ligger precis utanför fästningen som är väl värd ett besök.
Gröna skyltar anger gästplatser, tillsyningsman kommer och tar in avgiften.

Insegling

Följ utprickad farled och ta söderut, rakt mot pirens ände precis där farleden svänger upp mot norr.

Förtöjning

Y-bommar eller boj.

Prisbild

 100kr/natt inkl el.
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Stendörren (Naturhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 35'' N (58.7430)
Long: 17° 23′ 31'' E (17.3920)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=388

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 2102 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stendörren (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 44′ 32'' N (58.7422)
Long: 17° 23′ 32'' E (17.3923)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Max 
Senast ändrad av: Max
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1683

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup, Grillplats

Fin naturhamn. Skyddat läge.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Steninge (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 45′ 56'' N (56.7656)
Long: 12° 37′ 48'' E (12.6301)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=693

Faciliteter

Badplats

Steninge

Steninge bjuder på en liten sandstrand med omgivande klippor och ett skär med blankslipade
hällar, idealiskt för krabbmete. Detta är Alf Hambes ombesjungna "Molom" och en bit härifrån ligger
"Guds gröna ängar".
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Steningebadet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 2'' N (59.6004)
Long: 17° 48′ 52'' E (17.8144)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Zewe
Senast ändrad av: Zewe
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=306

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Fin badplats som har viss handikappanpassning från land och fin abadbryggor.

Insegling

inga problam alls bara man inteär för nära någon kant.

Förtöjning

Ska man stanna här och basa blir det att svaja.
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Stenristningar (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 51'' N (56.6475)
Long: 12° 45′ 34'' E (12.7594)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=675

Faciliteter

Stenristningar

Stenristningar finns det gott om på hällarna nere vid stranden. Här har stenhuggare och badgäster
under mer än 100 år knackat in sina namn och årtal. Du kan också leta upp segelskutor, ångare,
ankare och symbolen för "Tro, hopp & kärlek".
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Stenshamn/Utlängan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 1′ 51'' N (56.0308)
Long: 15° 46′ 41'' E (15.7780)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: Libah
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=384

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning
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Sista utposten innan rundningen upp i kalmarsund.

Insegling

Enligt sjökort. Enslinje in ifrån prickad led

Förtöjning

Långsides, ankare samt ybom för mindre båtar

Prisbild

115:- utan el 45:- för el

Intressant sätt att betala. Gå in i en av sjöbodarna. Ta en biljett och lägg pengarna i ett kuvert skriv
biljett nummer och datum på kuvertet. Lägg sedan kuvertet i en postlåda.
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Stenstaka (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 58'' N (58.7994)
Long: 13° 13′ 15'' E (13.2208)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=526

Faciliteter

Liten brygga med bojförtöjning. Öppen för SV. Blir ganska skumpigt när hela Dalbosjön ligger på vid
SV-vind. I övrigt mycket skyddad. Vandrarhem och grillplatser. Fina promenadstigar.
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Stenstrand, Torö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 56'' N (58.7989)
Long: 17° 48′ 31'' E (17.8087)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=340

Faciliteter

Parkering
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Beskrivning

Unik stenstrand. Vid klart väder ser man fyren Landsort. Känd som en av Sveriges bästa platser för surfing.
Telenors reklamfilm filmades förmodligen här

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stenungsunds Sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 4′ 28'' N (58.0745)
Long: 11° 48′ 52'' E (11.8145)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: balp
Senast ändrad av: balp
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1368

Faciliteter

Bensin, Diesel, Bensin, Diesel

Sjömacken med Kortautomat mellen 1 april och 3 november. Dessutom butik öppen mellan 15 Juni
och 18 Augusti.

Har:

Disel (ACP uten RME)
Bensin 95
Aspen miljö bensin

Mer infomation på deras hemsida.
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Stenviksbadet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 39′ 48'' N (58.6634)
Long: 17° 5′ 8'' E (17.0857)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1196

Faciliteter

Badplats, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stocka (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 53′ 50'' N (61.8972)
Long: 17° 20′ 49'' E (17.3470)
Sjökort: 525

 
Information
Upplagd av: frause
Senast ändrad av: frause
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=162

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Liten hamn i anslutning till restaurang Måsen. http://cafemasen.com Gammal sågverkshamn.

Insegling

Enligt sjökort i fyrbelyst farled.

Förtöjning

Ankare, långsides

Faciliteter

Kombinerad toalett och dusch med helt OK standard. Toaletten kan vara stängd på natten.
Tvättmaskin.

Restaurang med rättigheter och bra mat. Livsmedel 800 m med halvbra sortiment. Busstrafik till
Hudiksvall. Husbilsparkering.
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Stokken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 6′ 38'' N (58.1106)
Long: 8° 6′ 28'' E (8.1079)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Sambuca165
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=376

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Friareal. Bryggor längs berget. 

Kranar med vatten på flera ställen. Troligtvis självtryck från nån källa på ön. En varningstext vid
varje kran;”vattnet bör kokas”.

Här kan det vara trångt, speciellt på helger, då det är ett omtyckt mål för Kristiansandsbor.

http://thallatha.blogspot.com/2010/03/norska-sorlandet-2.html

Insegling

Enligt sjökortet.

Från öster och från norr

Förtöjning

Långsides eller med akterankare
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Stor-Asken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 17'' N (59.6380)
Long: 18° 50′ 7'' E (18.8353)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=68

Faciliteter

Beskrivning

Viken norr om Stor-Asken ger bra skyddligger mot kraftiga vindar då terrängen är hög.

Insegling

Lättast att gå in nott ifrån, håll mot det västra landet.
Det går också att gå in genom det smala grunda sundet söder ifrån, även med segelbåt (1,7 m är
testat).

Förtöjning

Förtöj mot de branta skogsbeklädda klipporna på Stor-Askens norra sida, det går att komma in även
om det ser lite grunt ut på sjökortet.
Ett annat alternativ är att ligga på svaj i viken.
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Stora Aspön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 26'' N (58.7738)
Long: 14° 51′ 2'' E (14.8504)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1593

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling
 Ej segelbåt

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stora Ekeholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 12′ 9'' N (57.2024)
Long: 16° 28′ 23'' E (16.4731)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1397

Faciliteter

Beskrivning

Enligt tips ska det gå att lägga till mot några av uddarna på ön.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stora Ekön (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 39'' N (56.1442)
Long: 15° 13′ 0'' E (15.2167)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=617

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup, Grillplats

Beskrivning

Stora Ekön är en av Ronneby skärgårds pärlor som ligger längs med farleden österut. Här är ett
stopp på vägen nästan ett obligatorium. Här finns en liten hamn där man kan ligga skyddad från
ninande vind och pisknade vågor.

De som sköter om St. Ekön är Ronneby Navigationssällskap. De har det som en “Klubb-ö” eller som
en samlingspunkt och ser till att det är så att säga “Helt och rent”. Ön ägs av skärgårdsbönder men
Kommunen äger hamnen, lotsutkiken och torrtoaletterna. Kommunen kommer ev. att investera i
övernattningsrum som finns ca tvåhundra m öster om hamnen. Ön/hamnen är en gammal lots-ö.
Det har bott tre familjer där under mitten av 1900-talet.

RNS. Ronneby Navigationssällskap har inga anspråk på att det är deras hamn/ö. Alla är välkomna
så länge plats finnes. Dock ingen el eller vatten.

I ett liten tillhörande förråd kan man (om medlemmar finns nära till hands) låna lite trevliga saker
för lekar med barnen samt bord och stolar till de vuxna. Här finns soptunnor och en liten bit upp
från hamnen hittar man en gryta i stenformationen som ger lä till den stora grillplatsen. Torrdass
kan man hitta här med.

Insegling

Man följer farleden och viker av denna i höjd med hamnen.

Förtöjning

                       sida 2127 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Här finns 4st bojar man kan använda. Inne i hamnen är djupet kring 1.7m.

Hamndjupet är bra på norr och västsidan. Inne så är djupet bra för segelbåtar längst ytterst. Det
grundar av ganska fort.

Prisbild

Jag har aldrig varit med om att man tagit någon avgift trots många övernattningar.

                       sida 2128 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Stora Husarn (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 39'' N (59.1776)
Long: 18° 33′ 32'' E (18.5590)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=879

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stora kalholmen - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 18'' N (59.4551)
Long: 18° 49′ 32'' E (18.8255)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1439

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Stora kalholmen och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Stora Kalholmen
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Stora Karlsö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 17′ 6'' N (57.2850)
Long: 17° 58′ 14'' E (17.9705)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1265

Faciliteter

Beskrivning

Utanför Gotlands västra kust ligger Stora Karlsö. Hela ön är ett naturreservat som bjuder på många
speciella upplevelser. Ön är kanske mest känd för sitt rika fågelliv och sina orkidéängar. Till Stora
Karlsö reser man med båt från Klintehamn. Man kan antingen göra en dagsutflykt eller bo över på
vandrarhem, i stuga eller i fyrbyn.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/stora-karlso
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Stora Kläholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 36′ 11'' N (57.6031)
Long: 11° 52′ 60'' E (11.8832)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: loje
Senast ändrad av: loje
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1202

Faciliteter

Beskrivning

Går att ankra mot berget även med segelbåt.
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Stora Lund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 16′ 9'' N (58.2692)
Long: 14° 37′ 8'' E (14.6189)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: vätterfisken
Senast ändrad av: dan
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=604

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Parkering

Beskrivning

strax söder om Hästholmen finns "skjutfältet" eller stora lund som det heter. brygga som man kan
förtöja vid och tillgång till torrdass 100m in mot land.

populärt tillhåll för dykare så håll utsikt efter bubblorna...

Insegling

Rakt norr ifrån.

Förtöjning

långsides vid brygga.

 

Övrigt

Finns grillplats nära parkeringen. 
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Stora Nassa skärgård (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 15'' N (59.4374)
Long: 19° 12′ 57'' E (19.2158)
Sjökort: 615, 619,613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=65

Faciliteter

Beskrivning

Stora Nassa skärgård erbjuder ett stort antal öar, holmar och skär med goda förtöjningsmöjligheter.

Det är relativt oproblematiskt att nå arkipelagen från väster (Möja), men det finns några kobbar,
skär och grynnor på fjärdaran så häng med på kortet.

Se även www.storanassa.se

Insegling

Se www.storanassa.se/storanassa.gif
Från väster mellan Stora Bonden och Jungfuskär. Några grynnor att ha koll på, håll upp mot
Jungfuskär.
Från söder gå NNO från Sköt-Korpharan in i den relativt smala "tarmen".
Det finns flera inseglingsvägar...

Väl inne i arkipelagen är det bara att leta runt till du hittar en en plats som passar dig.

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2135 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Stora Nassa, Bäckskäret (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 31'' N (59.4421)
Long: 19° 12′ 34'' E (19.2093)
Sjökort: 615, 619, 613

 
Information
Upplagd av: Staffan
Senast ändrad av: Staffan
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1638

Faciliteter

Beskrivning

Stora Nassa har många förtöjningsmöjligheter och denna vik är kanske den mest populära då den
är väl skyddad från västvindar till nordost. Väldigt vackert!

Insegling

Flera grynnor gör inseglingen lite knepig men har man Hydrographicas kort och tar det lugnt är det
lätt.

Förtöjning

Nästan hela viken går det bra att förtöja vid när man väl är inne.
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Stora rörs gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 45′ 22'' N (56.7562)
Long: 16° 31′ 36'' E (16.5266)
Sjökort: 712

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1278

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Parkering

Stora Rör är en lugn småbåts- och fiskehamn mellan Borgholm och Färjestaden på Ölands västra
sida. Här finns 10 -15 gästplatser och parkeringsplats för personbil klass 2 / husbilar. I hamnen finns
också restaurang/café.

Hamnfakta  
Hamndjup 2-3,5 m
Sjökort 712 SE
Förtöjning boj
Klassificering:  
Säkerhet 3
Miljö 4
Toaletter 3
Duschar 4

Priser

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2013.
Gästhamnstaxa (inkl. moms)

 

Båtar över 50 fot: extraavgift om 50 kr i samtliga hamnar.

Ställplats/nattparkering för husbilar, samtliga platser, tidsbegränsad: 130 kr (ej dygnsavgift).
Tillägg för el-plats: 20 kr

Rabatt:
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Gästbåtar som löser gästhamnsavgift för 5 dagar i följd i samma hamn ligger det 6:e dygnet gratis.

Övrigt: Avgift för Dag-stopp, max 3 timmar, 40 kr

KONTAKT
Hamnvärd är Stora Rörs Båtsällskap, tfn 073-830 21 05
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Stora Sand, Nåttarö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 52′ 36'' N (58.8767)
Long: 18° 8′ 2'' E (18.1340)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=310

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

http://wikimapia.org/12813653/sv/N%C3%A5ttar%C3%B6-Stora-Sand

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stora Sand, Utö (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 6'' N (58.9183)
Long: 18° 14′ 51'' E (18.2474)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=661

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

"En sandstrand och ett naturbad som kan mäta sig med Gotlands finaste stränder. Vill du hit så bör
du ta reda på när det pågår övningar på skjutfältet. Kontakta skjutfältet eller läs på anslagstavlan
vid skjutfältets infart. Stranden ligger på militärens område drygt 7 kilometer från Gruvbyn."

Utö Skjutfält

Upplysning om tider för skjutövningar

Info via:
telefonsvarare: 08-501 575 50
via sms: sänd sms till 72 500

Upplysning om avlysta tider finns på anslagstavlor vid skjutfältet

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
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Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stora Stensholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 39′ 35'' N (59.6597)
Long: 18° 48′ 13'' E (18.8036)
Sjökort: 612, 611

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1321

Faciliteter

Beskrivning

 

Insegling

 

 

Förtöjning

 

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stora Svensö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 18′ 44'' N (58.3122)
Long: 16° 59′ 37'' E (16.9937)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: Bayliner1954
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=155

Faciliteter

Segelbåtsdjup
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Beskrivning

En fin naturhamn bara ett stenkast från farleden utan svall och väl skyddad för sydliga till
nordostliga vindar. Ön har inte några fasciliteter mer än fin natur och strapatsrik vandring med stor
chans för blåbärsfångst.

 

Insegling

Mycket enkel insegling enligt sjökort, längst in i viken landförtöjning svår.

Förtöjning

Bergsöglor eller egna kilar.
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Storbåtsviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 33'' N (59.2090)
Long: 18° 50′ 35'' E (18.8429)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=983

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Storjungfrun (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 61° 9′ 59'' N (61.1663)
Long: 17° 20′ 4'' E (17.3344)
Sjökort: 533

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=47

Faciliteter

Badplats, Grillplats, Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Stojungfun är den största ön i Söderhamns skärgård. Den har en liten gästhamn med begränsat
utbud på den nordöstra sidan. Hamnen är ganska trång men om man använder ankare får 10-15
båtar plats. Djupet är från 1 till 2.5 meter. Tyvärr finns bara två bojar. Antingen borde det vara fler
eller inga alls så behöver man inte fundera :-). Man förtöjer på insidan av en stor vågbrytare av
betong. Skyltar talar om hur djupt det är. 

Väl i land är det mycket väl organiserat. En informationstavla talar om vad som finns att göra.
Dessutom finns små informationsbroschyrer att ta med till båten. Ovanför hamnen finns den fyr
som gör att hamnen kallar Fyrhamnen. Från fyren har man en fin utsikt över havet. Ett stenkast
från fyren finns ett litet kapell som man kan besöka. Nyckeln hänger utanför dörren.

 Tar man en promenad över ön finns en fin badstrand. Här finns också bryggor.

Om man gillar att basta skall man inte missa bastun i hamnen. Det är en mycket trevlig bastu med
bra värme och trevlig utsikt genom ett litet fönster. Vi hittade ingen information om att bastun
kostade något och inte heller någon låda för bidrag.

Precis innan bastun hittar man ett soprum och en fräsch och välordnad miljötoalett. Inget att klaga
på.

Spångar av trä gör det lätt att förflytta sig i hamnen. Underlaget annars är rullsten.
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Förtöjning

En enslinje visar vägen in i hamnen. Det är grunt så följ den noga. Inne i hamnen är det ca 2.5
meter djupt. Förtöjning med ankare eller en av de två bojar som finns. Öglor finns.

Prisbild

50kr per natt. Man betalar i en låda vid informationstavlan på land.
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Storkors Fiskehamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 45′ 44'' N (62.7623)
Long: 21° 8′ 7'' E (21.1352)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: tomash
Senast ändrad av: tomash
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1448

Faciliteter

Ramp, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Storkors fiskehamn, en fiskehamn med några gästplatser.
Tomas Hansson
+358503137005
harrstromuf@gmail.com
http://www.harrstrom.fi

Insegling

Insegling enligt remmare och linjetavlor. Linjetavlorna har belysning. Minsta djup vid 3m vid
normalvattenstånd.

Förtöjning

Förtöjning vid boj, djupet i hamnen 3m.

Prisbild

Gratis förtöjning, färskvatten med myntautomat.
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Storö (Dass och sopmaja) (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 28'' N (59.3910)
Long: 18° 56′ 24'' E (18.9400)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1493

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Sopmaja och dass på Storös Östra sida. Lätt tillgänlig om du lägger till på Lökholmarna.
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Storö / Lökholmarna (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 29'' N (59.3913)
Long: 18° 56′ 17'' E (18.9380)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1494

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Naturhamn på östra delen av halvön mellan Storö och Bockö. Bra naturhamn där det är lätt att
lägga till. Klipporna är dock ganska branta på en del ställen. Vi låg på södra sidan i den vik
markören är i och det var enkelt att lägga till. Tvärs över udden fanns sopmaja och dass.

Tyvärr dålig täckning på våra mobiler så det var svårt att skriva på Marinwiki från hamnen ... 

Insegling

Inget besvär djupt och fint. Ett grund i infarten norr om det södra landet men det är väl märkt i
sjökort.

Förtöjning

Ankare och bergskilar eller träd (om du kan hitta något).

                       sida 2152 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Storön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 45′ 26'' N (62.7573)
Long: 18° 11′ 55'' E (18.1985)
Sjökort: 523

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=914

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En fantastisk ö som har en mycket fin brygga.

Bryggan är väldigt utsatt för västliga vinder så det kan vara osäkert att övernatta.

På ön finns en fin vandringsled, grillplatser samt en stor sjö som tidigare varit hav.

http://kramforsbygder.com/nora/pages/opage.asp?p=4&o=97&c=4

Varje sommar körs en sgeltävling runt ön första helgen i juni.

Insegling

Djupt hela vägen in

Förtöjning

Ankring vid bryggan, det kan vara problem att få upp ankare då botten har sprickor.
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Stralsund (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 19′ 3'' N (54.3175)
Long: 13° 5′ 46'' E (13.0962)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=48

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Stor marina nära centrum. Gammal stad som var i svensk från den Westfaliska freden 1648 till
1815. 

Fyll på med ytterligare uppgifter

Förtöjning

Y-bommar.

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2154 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Strandridaregården Kyllaj (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 45′ 26'' N (57.7571)
Long: 18° 56′ 52'' E (18.9478)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1243

Faciliteter

Beskrivning

Strandridaregården Kyllaj byggdes på 1730-talet av den legendariske strandridaren Johan Ahlbom.
Mangårdsbyggnaden, brygghus, drängstuga och ladugård är bevarat än i dag och fungerar som ett
museum.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/strandridaregarden-kyllaj
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Strandvägen (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 27'' N (59.3741)
Long: 17° 2′ 12'' E (17.0366)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=560

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Före detta trailerramp i dåligt skick. Välj hellre rampen i Gorsingeholm.

Till nöds kan den dock fungera. Asfalt till vattenlinjen, grus under ytan.
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Strängnäs (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 42'' N (59.3785)
Long: 17° 1′ 43'' E (17.0287)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=358

Faciliteter

Diesel, Mastkran, Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Pub/Rättigheter, Apotek, Bastu,
Handikappanpassat, Toaletter, Post, Dusch, Systembolag, Segelbåtsdjup, Ramp, Sophantering,
Livsmedel, Internet, Färskvatten, Landström, Parkering, Latrintömning, Varv/Mekaniker, Bensin,
Kran

Beskrivning

Fullservice gästhamn.

http://www.promarina.se/content/fullt-i-straengnaes-gaesthamn
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Strängnäs sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 46'' N (59.3794)
Long: 17° 1′ 42'' E (17.0283)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=359

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Bensin, Diesel, Bensin, Diesel
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Strömma krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 9'' N (59.2859)
Long: 18° 32′ 49'' E (18.5470)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=547

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering,
Restaurang/servering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Strömma krog (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 9'' N (59.2858)
Long: 18° 32′ 49'' E (18.5470)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=548

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering, Ramp,
Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Strömsholm / Kunung Karl XV (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 31′ 9'' N (59.5191)
Long: 16° 15′ 38'' E (16.2606)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Administratör
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1646

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 4m.

Nästa sluss (upp): Västerkvarn / Konung Karl XII (Sluss)
Nästa sluss (ned): Detta är sista slussen.
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Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Strömstad (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 37'' N (58.9436)
Long: 11° 9′ 58'' E (11.1662)
Sjökort: 937

 
Information
Upplagd av: Thomas Hoffmann
Senast ändrad av: Thomas Hoffmann
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1294

Faciliteter

Ramp, Ramp

bra ramp 
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Stubbeköbing (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 54° 53′ 31'' N (54.8918)
Long: 12° 2′ 55'' E (12.0485)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=132

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Apotek, Sophantering,
Post, Färskvatten, Parkering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Skyddad hamn nära centrum. Stolpar.

Varv med kraftig slip.
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Studseröds Marin (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 25′ 2'' N (58.4173)
Long: 11° 39′ 27'' E (11.6575)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Nichlas
Senast ändrad av: Nichlas
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=169

Faciliteter

Kran, Kollektivtrafik, Parkering, Båtbottentvätt, Färskvatten, Segelbåtsdjup, Landström,
Varv/Mekaniker

Beskrivning

Skyddad från alla vindar utom hård nordväst. Lyfter båtar upp till 20ton!

Insegling

segelbåtsdjup överallt 

Förtöjning

Gästbåtar kan ligga långsides vid spolplattan eller på anvisad ledig plats.

Kontakt

http://www.facebook.com/StudserodsMarin

www.studserodsmarin.com
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Stugvik SXK uthamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 6′ 59'' N (58.1163)
Long: 16° 49′ 4'' E (16.8178)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=482

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Styrjans hamn (Naturhamn)
Betyg: 4.5000 (2 röster)
 
Position
Lat: 59° 43′ 33'' N (59.7259)
Long: 19° 23′ 30'' E (19.3915)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1492

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Väldigt trevlig hamn i Söderarms skärgård. Lätt att ta sig till om vädret är bra och skyddat från de
flesta vindar utom möjligen hård ostlig. Nu när vi är här är det ganska mycket båtar här vilket nog
är vanligt. Men grannarna är trevliga och vi har haft en fantastisk kväll!

För att vara så pass långt ut är mobiltäckningen väldigt bra i alla fall med Telia. Vi surfar i full fart.

Insegling

Om vädret är bra är det inga problem. Det är väldigt djupt mellan grynnorna (nästan overkligt
djupt). Att lägga till är enkelt. Man kan lägga till på de flesta ställen längs den södra stranden i
sundet på ön Stor-Hummelskär. Den norra är något militärt med förbudsskyltar så där kan man inte
ligga.

Förtöjning

Naturhamn så det är eget ankare som gäller. Några träd finns inte så bergskilar är det bästa i land.
Har man tur hittar man gamla förtöjningsöglor att förtöja vid.
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Styrsö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 36′ 31'' N (57.6087)
Long: 11° 45′ 30'' E (11.7582)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: bollkalle
Senast ändrad av: bollkalle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1166

Faciliteter

Beskrivning

En trevlig och skyddad vik för ankring och förtöjd vid ö

Insegling

Djupet är bra inne ibland dessa öar
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Styrsö Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 38'' N (58.9107)
Long: 11° 6′ 39'' E (11.1109)
Sjökort: 937

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=568

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Badplats, Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Fin strand med möjlighet att lägga till även för större båtar.

Insegling

Håll ett öga på sjökortet.
En undervattensten nordväst om stranden samt ett grund mellan den lilla ön norr om stranden och
ön öster om den. 2010 saknades markering för båda grunden.

Förtöjning

Akterankare. Långsides förtöjning är möjligt men då sjön ofta ligger på och svallvågor från
kostertrafiken är vanliga är inte detta att rekommendera.

Övrigt
Café och vandrarhem finns vid stranden, liksom TC och grillplats.
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Styvnäset (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 31'' N (59.1752)
Long: 18° 23′ 40'' E (18.3946)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=883

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stångskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 20′ 15'' N (59.3376)
Long: 18° 55′ 28'' E (18.9245)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=543

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Den södra viken är fin att ligga i men den har några stenar och det har ganska grunt. Den östra
viken är djupare med segelbåtsdjup. Här ligger man ganska skyddat men ön är ganska hög så det
kan bli lite brist på sol.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stäket (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 14'' N (59.4706)
Long: 17° 47′ 39'' E (17.7942)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=125

Faciliteter

Diesel, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stäket marina (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 58'' N (59.4829)
Long: 17° 47′ 48'' E (17.7967)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Togero 
Senast ändrad av: Togero
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1633

Faciliteter

Kran, Ramp, Bensin, Diesel, Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Stäket marina

http://staketmarina.se/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Stärnö Vindhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 45'' N (56.1459)
Long: 14° 51′ 25'' E (14.8570)
Sjökort: 822, 8221

 
Information
Upplagd av: matsm
Senast ändrad av: matsm
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=496

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Välskyddad och relativt lugn småbåts- och handelshamn, oberoende av vindriktning, omkr. 4 m
vattendjup. 330 bryggplatser fördelade på 8 bryggor med väsentligen endast Y-bommar.
Belysning, färskvatten och el på bryggorna. Grönskyltade gästplatser. Grillplats.

Ca: 3 km/1 NM till centrum med "all" service, 5 km/3 NM till varv. Sjömack (endast diesel) i
Väggahamnen 3 NM. Badplats 1 km.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer; 073-693 68 05

klubben@starnobatklubb.com

www.starnobatklubb.com

http://www.karlshamn.se/Fritid/Smabatshamnar/Sterno_vindhamn/

 

Insegling

Prickad inseglingsled med ensfyrar.

Skärgårdskort  822, hamnspecial 8221
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Förtöjning

Y-bom, 4 m vattendjup

Prisbild

100 kr/dygn (2011)

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sugtömning av latrin (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 55'' N (56.6652)
Long: 12° 51′ 31'' E (12.8586)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=706

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker, Latrintömning

Sugtömning av latrin
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Sundbyholm (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 53'' N (59.4482)
Long: 16° 37′ 44'' E (16.6289)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=362

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Varv/Mekaniker, Färskvatten, Mastkran, Latrintömning, Kollektivtrafik, Restaurang/servering,
Parkering

Beskrivning

http://sundbyholmsgasthamn.se/
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Sundbyholmnsön (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 58'' N (59.4661)
Long: 16° 36′ 47'' E (16.6130)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Mange 
Senast ändrad av: Mange
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1699

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sundet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 38'' N (58.6939)
Long: 14° 45′ 24'' E (14.7566)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1584

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sunds Marin (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 18′ 27'' N (58.3074)
Long: 11° 42′ 2'' E (11.7005)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: rlundkvist
Senast ändrad av: rlundkvist
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=630

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Ramp, Internet, Parkering, Varv/Mekaniker,
Färskvatten, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer0733-644322
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sundsvall (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 23′ 22'' N (62.3895)
Long: 17° 19′ 19'' E (17.3219)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1319

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Landström, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Nya gäst hamn som ligger i den inre delen av hamnen i Sundsvall nära centrum och service. Gamla
gäst hamnen ligger c:a 300 m norrut med stor grönyta och lekpark Toalett, dusch, tvättmaskin,
torktumlare samt kök och matrum ingår i hamnavgifterna.

Toalett/WC, Sopstation, Färskvatten, Land-el, Restaurang, Sjömack, Logi,

 

Förtöjning

Boj

Prisbild

100-150 kr/dygn

                       sida 2191 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Sunnanå Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 26'' N (58.7071)
Long: 12° 30′ 28'' E (12.5077)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Bosse
Senast ändrad av: Bosse
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1055

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Kollektivtrafik,
Sophantering, Ramp, Färskvatten, Parkering, Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Suomenlinna/Sveaborg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 48'' N (60.1465)
Long: 24° 58′ 56'' E (24.9821)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Hekaheka
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=821

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Internet, Latrintömning, Restaurang/servering

 

Beskrivning/Description

A popular guest harbour built in the old wharf of Sveaborg fortress, which in itself is well worth a
visit. Sveaborg's construction started in 18th century under the command of Augustin Ehrensvärd,
and the works were continued under the Russian rule from 1809 on. It's one of the largest if not the
largest historical sea fort in the World. Read more at http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveaborg .

Harbour master's tel: +358 41 510 1060. Sorry, no reservations. Cafe Bar Valimo doubles as port
office. Web pages are currently (2012) only available in Finnish, but here's the link
anyway: http://www.valimo.org/valimo_suomenlinna_vierasvenesatama_laituri.html - perhaps one
day they will add svenska or English.

Insegling/Approach

Enter the harbour area through an inlet that opens to the SW in 60.14554 N, 24.97745 E. The
passage is narrow, but deep enough even for large boats. 

Förtöjning/Mooring

About 40 berths with step-on booms. The space between booms is 2,5 and 7 meters. The larger
ones are obviously designed for two or even three boats. Max. allowed displacement 20 tons.
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Prisbild/Pricing

Mooring costs (2012) 20 €/night + 3 € for eventual electricity. Washing machine and tumbler 5
€/batch, washing powder included.

Notes on facilities

The showers are open only in the morning and in the evening, toilets 24 hrs.
Group sauna for men and women separately daily btw. 18-22 hrs. Any drinks must be
ordered from the bar.
Ferry connection to the market square (salutorgen) downtown Helsinki, see map
at http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suomenlinna-Sveaborg.svg. The guest harbour is
in Varvilahti/Varvviken and the ferry harbour is on the north side of the island group.
Grocery store near ferry harbour. If you find your way to the harbour, you don't miss the
store. For transportation of larger purchases one can borrow a push-cart from the port
office.
Food and drink is available at Bar Valimo.
Swimming beach on the SW side of the island.
Fuel is not available in Sveaborg, but there are many marine gas stations in the city. Ask
port office for info.
Open fire and grilling are not allowed.
There's an operating small vessel wharf 200m south of the guest harbour, but I don't know if
they sell their services for occasional visitors. Doesn't harm to ask, though.

Things to do

The points of interest in Sveaborg include Ehrensvärd museum, toy museum, customs museum,
Suomenlinna/Sveaborg showroom WWII submarine Vesikko, artillery museum, art gallery, summer
theater, Gustavsvärd (old parade entrance to the fortress from the sea) and of course the fortress
itself which provides plenty of excitement especially for kids. There is a choice of restaurants and
bars from the top-notch dining place Valhalla to relaxed cafes and pubs.
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Surahammar / Landshövding af Ugglas (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 42′ 34'' N (59.7093)
Long: 16° 12′ 29'' E (16.2080)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1655

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 2
Höjd 5m
Nästa sluss (upp): Ramnäs / Konung Gustaf I
Nästa sluss (ned): Ålsätra / Konung Karl Gustav

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Svaj1 (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 34′ 1'' N (57.5669)
Long: 16° 39′ 13'' E (16.6537)
Sjökort: 623

 
Information
Upplagd av: Pin 
Senast ändrad av: Pin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1559

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Svanesunds Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 8′ 35'' N (58.1430)
Long: 11° 49′ 46'' E (11.8294)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: balp
Senast ändrad av: balp
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1372

Faciliteter

Parkering, Badplats, Sophantering, Toaletter, Kollektivtrafik

Beskrivning

Svanesunds badplans drivs av Föreningen Svanesund. Här finns ett hopptorn och ett par bryggor,
liten sandstrand och en stor gräsmatta.
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Svanesunds Båtklubb (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 8′ 30'' N (58.1417)
Long: 11° 49′ 55'' E (11.8320)
Sjökort: 932

 
Information
Upplagd av: balp
Senast ändrad av: balp
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1369

Faciliteter

Apotek, Parkering, Färskvatten, Toaletter, Livsmedel, Landström

Beskrivning

Svanesunds Båtklubb har en privat hamnm där det även går att få en billig gästplats när man
passerar. Den frivilliga bevakningen av hamnen tar upp en avgift på 100 kronor. Gästbåtar kan
alltid ligga på utsidan av flytbryggan och i bland finns det lediga platser inne i hamnen. De kan bli
en det svall får passerande båtar.

Inne i Svanesund, finns Butik, Apotek, Vårdcentral,  Pizzeria och två asiatiska resturanger. 

Insegling

Gästbåtar ligger på utsidan av flytbryggan, där är det fritt fatten åt alla håll. Skall man in till kajen
för att lyfta båten är det bara muddrat en liten bit, på sommaren finns tre gröna bojar på den norra
sidan.

Förtöjning

Gästbåtar ligger långside på utsidan av flytbryggan, eller efter att ha pratat med hamnkapten inne
på någon av de fasts platserna med Y-Bom.

Prisbild

Det kostar 100 kronot per natt att ligga i hamnen, direkt i hamnen finns vatten och el. Toalett finns
vid badstranden, ca 200 meter bort, och drivs av föreningen Svanesund, de är stängda på natten. 
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Svaneviks Bryggförening (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 17'' N (56.1548)
Long: 14° 53′ 34'' E (14.8929)
Sjökort: 742

 
Information
Upplagd av: solsvan
Senast ändrad av: solsvan
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1207

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Mastkran, Sophantering,
Kollektivtrafik, Färskvatten, Ramp, Latrintömning, Internet, Diesel, Parkering

Beskrivning

Hemsida: www.svanevik.info

Insegling

Från Sydost, farled utprickad.

Förtöjning

Pålar

Annan rubrik
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Svartkärret Ramp (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 9'' N (59.6026)
Long: 17° 3′ 48'' E (17.0633)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Daniel 
Senast ändrad av: Daniel
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1763

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Låst ramp som kräver medlemskap i Svartkärrets Koloni och Båtförening.

Prisbild

Medlemskap för att nyttja ramp, 1000 kr per år.
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Svartlöga - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 22'' N (59.5728)
Long: 19° 2′ 49'' E (19.0470)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1440

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Svartlöga och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Svartlöga
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Svartskogsskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 34′ 13'' N (58.5704)
Long: 16° 54′ 8'' E (16.9022)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=409

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Svartsö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 1'' N (59.4503)
Long: 18° 41′ 26'' E (18.6907)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1441

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Svartsö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Svartsö
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Svartsö krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 21'' N (59.4392)
Long: 18° 39′ 41'' E (18.6614)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Nossnahoj
Senast ändrad av: Nossnahoj
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1749

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Svedåns hamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 1′ 20'' N (58.0222)
Long: 14° 10′ 41'' E (14.1780)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Gaidin
Senast ändrad av: dan
Version 10

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=49

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Kran, Mastkran, Ramp, Parkering, Sophantering, Färskvatten, Toaletter,
Dusch

Beskrivning

Trevlig klubbhamn, med fantastiska sandstränder, på Vätterns västra sida.

Insegling

Problemfri insegling, 270 grader. Ensfyrar.

Förtöjning

Gästbåtar förtöjer längsmed vid kranen.

Prisbild

Pris för övernattning 50kr. Elanslutning 25Kr.

Övrigt

Rampen är på andra sidan av en bro med låg höjd och går inte att använda av större båtar. 
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Svegön ssåv klubbö (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 0′ 20'' N (59.0055)
Long: 12° 42′ 52'' E (12.7143)
Sjökort: 134

 
Information
Upplagd av: pgh
Senast ändrad av: pgh
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=828

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Dusch, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Svenska högarna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 43'' N (59.4453)
Long: 19° 30′ 38'' E (19.5105)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: olalin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=486

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Riktigt fin skyddad vik längst ut mot havet

Insegling

Håll koll på enslinjer och frimärken så går det finfint.

Förtöjning

finns ringar i berget på vissa ställen

Fyr

Passa på att klättra upp i fyren och njut av utsikten.
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Svenska högarna västra sidan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 41'' N (59.4447)
Long: 19° 29′ 55'' E (19.4987)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1728

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fint läge vid lugnt väder.

Vacker solnedgång över havet (nästan).

Lätt att gå upp till fyren, sikta på den södra masten.

Insegling

Bara att segla in.

Kommer man från väster finns en grynna någon distansminut ut, Brynhällan, där det kan ligga
sälar.

Förtöjning

Enkelt, men...

Se upp för kablarna som ligger på botten.

Många bra fästen för klätterkilar som vi använder, men bergkilar funkar också bra.

Finns även platser att förtöja vid runt den markerade platsen.
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Svenska högarna västra sidan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 41'' N (59.4447)
Long: 19° 29′ 55'' E (19.4987)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1732

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fint läge vid lugnt väder.

Vacker solnedgång över havet (nästan).

Lätt att gå upp till fyren, sikta på den södra masten.

Insegling

Bara att segla in.

Kommer man från väster finns en grynna någon distansminut ut, Brynhällan, där det kan ligga
sälar.

Förtöjning

Enkelt, men...

Se upp för kablarna som ligger på botten.

Många bra fästen för klätterkilar som vi använder, men bergkilar funkar också bra.

Finns även platser att förtöja vid runt den markerade platsen.
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Svenska högarna västra sidan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 41'' N (59.4447)
Long: 19° 29′ 55'' E (19.4987)
Sjökort: 619, 613

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1730

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fint läge vid lugnt väder.

Vacker solnedgång över havet (nästan).
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Lätt att gå upp till fyren, sikta på den södra masten.

Insegling

Bara att segla in.

Kommer man från väster finns en grynna någon distansminut ut, Brynhällan, där det kan ligga
sälar.

Förtöjning

Enkelt, men...

Se upp för kablarna som ligger på botten. Vet inte om de är kvar, finns inga skyltar.

Många bra fästen för klätterkilar som vi använder, men bergkilar funkar också bra.

Finns även platser att förtöja runt den markerade platsen.
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Svinninge marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 21'' N (59.4557)
Long: 18° 16′ 40'' E (18.2778)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Peter Jansson
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=74

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Sophantering,
Ramp, Färskvatten, Parkering, Latrintömning, Toaletter

Beskrivning

Stor marina med flera företag och mycket service.

Insegling
Se sjökort. Lite grunt rund ön utanför.

Förtöjning

Kontakta hamnkontoret för besked om var gästplatser finns tillgängliga.
www.svinningemarina.se
08-54063155
hamnkontoret@svinningemarina.se

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Svinninge marina klubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 4'' N (59.3844)
Long: 18° 32′ 37'' E (18.5436)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Johan w
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=81

Faciliteter

Bastu

Beskrivning

Sandöarna är Svinninge marina klubb:s klubbholmar.

Insegling

Inga större svårigheter, men en sandbank ligger NV om hamnen, Ett hamnkort finns,

Förtöjning

Boj och brygga.

Annan rubrikha

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Svinön (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 28'' N (60.1411)
Long: 15° 27′ 3'' E (15.4509)
Sjökort: 1132_15

 
Information
Upplagd av: Mogge 
Senast ändrad av: Mogge
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1576

Faciliteter

Grillplats, Bastu, Toaletter, Landström, Badplats

Beskrivning

Smedjebackens Båtklubb klubbholme.

Förtöjning

Boj eller ankare. Enstaka plats för långsides förtöjning för mindre båtar.
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Svärdsklova (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 28'' N (58.7244)
Long: 17° 14′ 40'' E (17.2445)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Sally SWE358 
Senast ändrad av: Hero107
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1603

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Parkering, Kiosk, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gästhamn med bommar och ankring mot brygga. Ca 25 platser.

Förtöjning

Brygga med bommar plus långsides mot sjön.

Prisbild

200 kr vid bommar.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Świnoujście (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 54′ 38'' N (53.9107)
Long: 14° 16′ 2'' E (14.2672)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1361

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering,
Internet, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig och varierad stad. Går man 20 minuter till fots nordväst upp genom parken når man
hotellområdet, långa sandstränder och ett mycket stort utbud av restauranger.

Insegling

Mycket skyddad och enkel

Förtöjning

Längs kaj och bommar.

Prisbild

Ca 160 kr inkl el och internet, 15m båt 2013. Endast kontanta Zloty accepteras. Växlingskontor
bredvid hamnkontoret som tar kontanta Euro. Annars finns uttagsautometer i centrum.
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Syd Ringsö Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 43′ 10'' N (58.7195)
Long: 17° 26′ 51'' E (17.4475)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: mannen
Senast ändrad av: mannen
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=390

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Synskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 0′ 18'' N (61.0049)
Long: 17° 16′ 2'' E (17.2673)
Sjökort: 533

 
Information
Upplagd av: ZigZag
Senast ändrad av: ZigZag
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1643

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Synskär

Gammal lotsplatsbrygga i betong med plats för 2-3 segelbåtar långsides och nock

Insegling

Insegling sker efter två enslinjer enligt SXKs beskrivningar av bojar. De andra enslinjen
kommer nära stranden, runda udden på babordssida med god marginal till stranden.

Förtöjning

Långsides mot brygga samt nock och akterankare Har tidigare funnits SXK boj för akterförtöjning.
Bojen ligger år 2016 på land. Ganska hög brygga.

Prisbild

--

Att göra

Naturstigar och svamp-bärskog. Med gummibåt kan man ta sig över till Gåsholma by där man ev
kan köpa färsk fisk av den lokale fiskaren
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Sysne (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 23′ 25'' N (57.3903)
Long: 18° 52′ 32'' E (18.8755)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1227

Faciliteter

Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fiskehamn på östra Gotland.

Hamnen har 6 gästplatser; djup ca 4 m. Lediga, förhyrda platser anvisas i hamnen. Man kan få ligga
utanför fiskebåt efter förfrågan.

Se vidare Guteinfo, http://www.guteinfo.com/?id=2320

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sysneudd (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 23′ 18'' N (57.3885)
Long: 18° 52′ 38'' E (18.8773)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1260

Faciliteter

Beskrivning

Strandvägen mot Sysneudd är värd ett besök i sig.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/sysneudd
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Sågviken (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 50′ 4'' N (58.8343)
Long: 17° 54′ 2'' E (17.9005)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=245

Faciliteter

Badplats
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Beskrivning

Mindre strand där det ofta är varmt i vattnet. Bromsar kan förekomma. En kort promenad söderut
leder till sydsidan av Järflotta som bjuder på långgrund sandstrand men det kan blåsa på den sidan

Förtöjning

Segelbåtar brukar ligga på svaj i viken men motorbåtar kan gå nära innan drevet måste lyftas
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Säck (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 23′ 26'' N (59.3904)
Long: 18° 47′ 54'' E (18.7983)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: tlan
Senast ändrad av: ulfthunman
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1057

Faciliteter

Beskrivning

Mellersta skärgårdens mest populära naturhamn? Här kan du lätt se 100 segelbåtar runt om i
fladen!

Sopmaja, torrdass.

Insegling

Insegling norrifrån.

Förtöjning

I denna flad hittar du även rätt stora segelbåtar.
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Sälar i området (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 48'' N (59.5134)
Long: 19° 0′ 3'' E (19.0009)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=66

Faciliteter

Beskrivning

I detta område finns det sälar på grynnorna Bunken och Tuvan och även på andra grynnor.

Ett foto från Tuvan 2013-08-05.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Ej lämpligt.

TÄNK PÅ!
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Du/Ni är gäster hos sälarna, så undvik att störa dem.

Det är bra om man inte går för nära sälarna och/eller närmar sig för snabbt, ljudligt eller med
rörelse (effekten blir att de då avlägsnar sig - dvs. ingen bra upplevelse). Stanna på behörigt
avstånd och uppskatta det Du/Ni har möjlighet att uppleva.
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Särdal (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 44′ 9'' N (56.7359)
Long: 12° 38′ 17'' E (12.6381)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=691

Faciliteter

Badplats

 Särdal
Vacker natur finns även i Särdal, en härlig naturstrand där korna betar på ängarna och strandtriften
blommar rikligt i juni.
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Sävholmen (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 29′ 40'' N (59.4944)
Long: 16° 35′ 43'' E (16.5954)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Eken1
Senast ändrad av: Eken1
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=893

Faciliteter

Beskrivning

Eskilstuna Motorbåtsklubb's klubbholme.

www.embk.se

Insegling

Följ vassen antingen på västra eller östra sidan av viken, stort grund i mitten av viken som inte är
med på sjökortet.

Detaljerad beskrivning av insegling finns på klubbens hemsida.

Förtöjning

Brygga, ankare.

Prisbild

Frivillig hamnavgift, 20 kr/dygn för landström.
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Sävö krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 45′ 55'' N (58.7652)
Long: 17° 28′ 23'' E (17.4731)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Riverman
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1001

Faciliteter

Beskrivning

Sävö krog är nedlagd 2012/2013. Vandrarhemmet har dock ett café.
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Söderarm (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 5'' N (59.7513)
Long: 19° 24′ 18'' E (19.4050)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1731

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En tidigare militär brygga som nu får användas av fritidsbåtar.

Insegling

Inga svårigheter.

Förtöjning

Ringar på bryggan.

Kass ankarbotten, så i med ankaret långt från bryggan.

Går att ligga långsida i lågsäsong.

Prisbild

Kostnadsfritt.
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Söderbärke gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 4′ 23'' N (60.0731)
Long: 15° 33′ 28'' E (15.5578)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Tjomac 
Senast ändrad av: Tjomac
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1746

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Söderhamns gästhamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 61° 18′ 21'' N (61.3059)
Long: 17° 4′ 6'' E (17.0682)
Sjökort: 532

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1562

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Parkering, Sugtömning, Sophantering, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup

Beskrivning

Gästhamn inne i Söderhamn. Mycket fräscha duschar och toaletter. Bra service och personal. 

Nära till staden så mycket finns inom räckhåll. 

Insegling

Det är en smal och mysig led in. Vi hade ca 3 m djup hela vägen men djupare än 2m ska man nog
inte sticka för att våga sig in.

Förtöjning

Bojar.

Bilder

Prisbild

100 kr utan el och 40 kr med el.
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Söderholm (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 59'' N (59.0830)
Long: 18° 36′ 23'' E (18.6064)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=876

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Söderköping (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 28′ 60'' N (58.4833)
Long: 16° 19′ 18'' E (16.3218)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=371

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Livsmedel, Landström, Apotek, Post, Systembolag, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Södermalmsbåtklubb (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 11'' N (59.3197)
Long: 18° 1′ 47'' E (18.0298)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: D.T
Senast ändrad av: D.T
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1605

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Södertälje (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 20'' N (59.1889)
Long: 17° 37′ 57'' E (17.6326)
Sjökort: 6181

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=341

Faciliteter

Diesel, Systembolag, Restaurang/servering, Internet, Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning,
Apotek, Bensin, Post

Beskrivning

Gästhamn med 90 platser djup 2-8 meter. Bensin, Diesel, Alkylat, Gasol.
Hamnvärd/tillsyningsman Anki Johansson
Telefonnummer +46 (0)70 310 64 49
E-post info@sghc.net
Webbadress  http://gasthamn.se/se/hamnen.htm

Insegling

Södertälje kanal, VHF CH 14

Prisbild

Pris från 160:-/dygn. El 50:-
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Södertälje sluss (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 33'' N (59.1926)
Long: 17° 37′ 56'' E (17.6323)
Sjökort: 6181

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=345

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Parkering

Beskrivning

Södertälje sluss/Södertälje kanal.
Hamnvärd/tillsyningsman Sjöfartsverket
Telefonnummer 08 - 554 245 16
E-post
Webbadress 
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofartssektorn/Batliv1/Turism--fritid/Turism--fritid3/Sodertalje-
kanal/

Insegling

Södertälje kanal. Fritidsbåtar VHF CH, 14. Handelsfartyg VHF CH, 68. Call sign, SÖDERTÄLJE KANAL. 
Även Mälarbron öppnas av Södertälje Kanal. Slusstider beroende på säsong, normalt 15 min, över
hel timme från Mälaren och halv från Saltsjön. Yrkessjöfarten har företräde så tider kan förskjutas.

Förtöjning

Långsides, valfri sida. Slussbassängen är 135 x 20 meter. Skandinaviens största sluss. Nivåskillnad
ca, 60 cm, vid normalvattenstånd.

Prisbild
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Gratis för fritidsbåtar.

Offentlig toalett i kontrolltornets sydöstra hörn.
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Söderöra - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 40'' N (59.6278)
Long: 19° 1′ 19'' E (19.0220)
Sjökort: 619, 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1442

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Söderöra och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Söderöra
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Södra grund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 14′ 9'' N (57.2358)
Long: 16° 30′ 34'' E (16.5094)
Sjökort: 711, 624

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1392

Faciliteter

Beskrivning

Inte själv varit där, bara ett tips.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Sörkvarn / Svea Götes Vendes (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 34'' N (59.6095)
Long: 16° 13′ 13'' E (16.2203)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1649

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 3
Total höjd 12m.
Nästa sluss (upp): Skantzen / Konung Gustav IV Adolf
Nästa sluss (ned): Sörstafors / Konung Karl XI

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Sörstafors / Konung Karl XI (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 56'' N (59.5823)
Long: 16° 13′ 5'' E (16.2180)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1648

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 3m.
Nästa sluss (upp): Sörkvarn / Svea Götes Vendes
Nästa sluss (ned): Västerkvarn / Konung Karl XII

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Sörvikens Båthamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 51'' N (59.3143)
Long: 13° 29′ 52'' E (13.4977)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: KillerBoo
Senast ändrad av: Marre
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=596

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Kran, Mastkran, Ramp, Sophantering, Parkering,
Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

Större småbåthamn utan gästplatser. Servicebrygga, max liggtid 2 tim Vänerns största (?) kran
lyfter det allra allra mesta. Shoppingavstånd ca 2.5 km.

Insegling

Straight Forward, men gena INTE vid de få farledsprickar som finns.

Förtöjning

Y-bommar för medlemmar. Servicebrygga max liggtid 2 tim: Långsides

Prisbild

0:-

Annan rubrik

Badplats och camping 200m. Där finns alla nämnda faciliteter. Toa även i hamnen

http://www.skoghallsbat.s.se/
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Söråkers båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 29′ 56'' N (62.4988)
Long: 17° 29′ 49'' E (17.4970)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1312

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Söråkersviken (Åkeröviken) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 24′ 21'' N (62.4060)
Long: 17° 42′ 33'' E (17.7092)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Janken
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1317

Faciliteter

Badplats, Grillplats, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup, Parkering

Beskrivning

djup och mysig vik väl skyddad för alla vindar utom riktigt kraftig sydost, med pontonbryggor för ca
20 båtar. segelbåtsdjup förutom de absolut innersta platserna. Fina grillplatser och en offentlig
vattenkran samt utedass. 10 min promenad till Skeppshamns fiskeläge med restaurang.

Insegling

Någon vänlig skäl har målat en vit fyrkant på klippan vid inseglingen. ingar grynnor, djupt ända in
till några meter från stranden.

Förtöjning
Ankarförtöjning.

Prisbild
Kostnadsfritt. 

Annan rubrik
Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Söökojan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 1'' N (59.3004)
Long: 13° 39′ 49'' E (13.6635)
Sjökort: 131, 132

 
Information
Upplagd av: Marre
Senast ändrad av: www.lustbat.se
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=921

Faciliteter

Beskrivning

Gammal fyrplats med bryggfundament som det går att lägga till vid på öns nordsida, En pärla

Insegling

sundet på nordsidan

Förtöjning

Mot land eller mot den gamla bryggan

 

Annan rubrik

http://www.fyr.org/pdffiler/968000.pdf

Fågelskyddsområde på östra sidan om ön. FIna bad på sydsidan.
Bra natthamn med skydd för de flesta vindar på nordsidan  sundet mellan Söökojan och Söön.
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Taerö (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 57′ 18'' N (54.9549)
Long: 12° 4′ 3'' E (12.0674)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1723

Faciliteter

Beskrivning

Very beautyful anchorage. Not suitable for western winds.
Watch the flock of horses going to the neighbour-island Lilleö in the evening.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tananger (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 57'' N (58.9326)
Long: 5° 34′ 35'' E (5.5764)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=36

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Diesel,
Restaurang/servering

Beskrivning

Liten skyddad marina med gästplatser. 

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tanumstrand (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 40′ 25'' N (58.6736)
Long: 11° 15′ 40'' E (11.2612)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: paliswe
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=104

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström,
Sophantering, Internet, Färskvatten, Parkering, Bensin, Diesel

Beskrivning

www.tanumstrand.se

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Övrigt

Hotell, konferens, stugor, minigolf, glass, mm

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tappströms gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 31'' N (59.2920)
Long: 17° 48′ 50'' E (17.8140)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Steelglove
Senast ändrad av: Scubachef
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=840

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Trevlig gästbrygga. Kostar inget att lägga till. Trevlig gräsmatta för picnic bredvid bryggan. Finns
även ett café med bl.a glass och kaffe. Trevligt familjetillägg.

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Långsides förtöjning vid brygga i kanalen. Kan vara en del svall.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tenniscaféet (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 24'' N (59.7566)
Long: 18° 42′ 43'' E (18.7119)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1532

Faciliteter

Kiosk, Café

Beskrivning

Enklare Café i Societetsparken i Norrtälje

Insegling och Förtöjning
Enklast lägger man till i Norrtälje Gästhamn.
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Terschelling (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 21′ 51'' N (53.3642)
Long: 5° 13′ 21'' E (5.2224)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=80

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Post, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig natthamn. Cykeluthyrning med trevliga cykelvägar. Nära centrum.

Angöring

Bäst att angöra när det är ljust. Flytbojad led med belysta bojar men några kan vara släckta. Strömt
och grunt. Tidskrävande angöring av Terschellings gästhamn då man måste gå runt stort sandflak.
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Terschelling dieselbryggan (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 21′ 52'' N (53.3645)
Long: 5° 13′ 18'' E (5.2217)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=79

Faciliteter

Bensin, Diesel, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Timmernabben (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 58′ 4'' N (56.9679)
Long: 16° 26′ 37'' E (16.4437)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1410

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Mastkran, Ramp, Badplats, Färskvatten,
Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/ostkusten/timmernabben/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Timmeröarna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 52'' N (59.2811)
Long: 13° 44′ 42'' E (13.7449)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: KillerBoo
Senast ändrad av: KillerBoo
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=451

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Härligt naturreservat med iordningsställda grillplatser samt 2 bryggor i viken/sundet på sydsidan av
Ö:a Tormesön.   På nordsidan en "lagun" där du inte vill ligga vid nordliga vindar. Ankra på svaj.
Motorbåtar kan även lägga sig ankare/berg

Insegling

Okomplicerad, utan okända stenar för båda hamnarna. Djup nordsidan Ca 2 m. Sydsidan: Insegling
fr syd och in på ostsidan att rekommendera. Håll ut från land så är det grönt. En sten finns i sundet
som kan ställa till det vid lossläggningi hårt väder. Ligger ca 50 meter ut och ung 30 meter väst om
den norra bryggan.

Förtöjning

Nordsidan -i lagunen- ligger du lämpligast på svaj om du har segelbåt. Med motorbåt finns det
möjlighet att ligga för ankare med stäven mot berg. En del öglor finns. Sydsidan: 2 bryggor,
förtöjning med ankare.

Prisbild
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Naturhamn, så givetvis gratis. Ved brukar finnas (naturreservat så man får inte elda vad som helst)
och kostar heller ingenting.

 

Övrigt

Härlig skog att vandra omkring i och kan erbjuda skapligt abborrfiske från bryggorna. Toaletterna är
i form av utedass. Somvanligt: Se till så du har papper med dig ;)

                       sida 2271 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Tjockö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 49'' N (59.7469)
Long: 19° 8′ 18'' E (19.1384)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1443

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Tjockö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Tjockö
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Tjockö Butik & Krog (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 7'' N (59.7519)
Long: 19° 7′ 13'' E (19.1202)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1734

Faciliteter

Systembolag, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Livsmedel, Post

Beskrivning

Länk till Tjockö Butik och Krog

Ombud för Systembolaget.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tjuvahålan (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 31'' N (56.6421)
Long: 12° 43′ 57'' E (12.7326)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=678

Faciliteter

Tjuvahålan

Tjuvahålan blev i slutet av 1700-talet landstigningsplats för smugglare. 1850 byggdes gården
Carlsberg på krönet. 20 år senare inrättades en tullpostering och kronans vakter flyttade hit.
Omkring 1915 inleddes passagerarturer till Tjuvahålan från Halmstad. Gården var pensionat från
20-talet och den revs 1979.
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Tjärö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 14'' N (56.1705)
Long: 15° 3′ 3'' E (15.0509)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: Bayliner1954
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=383

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Internet, Sophantering,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Tjärö, antagligen blekinge skärgårds bästa hamn. Ön är fantastiskt vacker och det finns möjlighet
att välja gästhamn, naturhamnsbryggan eller någon klippa runtom ön. Mest klassiskt är väl
midsommarfirandet med dragspel, logdans och trängsel. En symbolisk, frivillig, avgift för bevarande
av ön är populärt att lägga i receptionen. För den våglige kan klippan på öns västsida bjuda på ett
adrenalinhöjande trampolinhopp.

Restaurangen, Anders Hafskrog, är med i White guide och serverar utsökt mat. 

Insegling

Enligt sjökort. 

Förtöjning

Ankare.

Prisbild

Gästhamnsavgiften 2011 ca 250 kr/dygn.

Mer information
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www.tjaro.com
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Tjärö norra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 10′ 29'' N (56.1748)
Long: 15° 2′ 57'' E (15.0491)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: OE36 Crown
Senast ändrad av: OE36 Crown
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=610

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Restaurang/servering, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Djupt längs bergsslutningar, förtöjningsringar på vissa ställen.

Insegling

Djupt på hela norra sidan. 2m djupgående inga problem.

Förtöjning

Eget ankare

 

Prisbild

Här är det fritt.
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Tobermory (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 37′ 15'' N (56.6208)
Long: 6° 3′ 50'' W (-6.0640)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=795

Faciliteter

Beskrivning

Bojarna kostar, men man kan ankra också. Många bra restauranger. Finns ett destilleri i staden som
kan vara värt ett besök.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tollare (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 10'' N (59.3027)
Long: 18° 13′ 36'' E (18.2267)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Björn 
Senast ändrad av: Björn
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1644

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Lägg till vid bryggan och gå upp till folkhögskolans restaurang och ät lunch.

Välsmakande och prisvärd lunchbuffe.

Förtöjning

Brygga och ankare.

                       sida 2281 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Toranda marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 48′ 29'' N (65.8080)
Long: 24° 9′ 14'' E (24.1538)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO)
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1622

Faciliteter

Diesel, Grillplats, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup,
Sophantering, Landström, Färskvatten, Ramp, Latrintömning, Parkering, Bensin, Sugtömning

Beskrivning

En trevlig liten gästhamn med restaurang, bastu mm. (Egentligen är det fråga om en större
anläggning med möjlighet att visa shower etc, men det märks inte...)

Affär på kort cykelavstånd eller långt gångavstånd.

http://www.torandaevents.com/sv/gaster/toranda-marina/

Insegling

Det finns en ny muddrad insegling upp i Torne älv, se http://www.torandaevents.com/wp/wp-
content/uploads/Lahestymiskartta-SVE.jpg

Följ koordinaterna, sjömärkena funkar inte för segelbåt i alla fall. Vi har prövat och vi slog i sten...

För mer information se hemsidan: http://www.torandaworld.com/lokaler-och-tjanster/toranda-
marina2
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Förtöjning

Bojar och bommar.

Prisbild

Gratis så länge man inte ligger över natten.

€20 per båt vid övernattning.
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Torekov (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 25′ 39'' N (56.4275)
Long: 12° 37′ 27'' E (12.6243)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: fatuus
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=611

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Badplats, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Kran, Färskvatten, Mastkran, Latrintömning, Internet, Restaurang/servering,
Parkering

Beskrivning

Mycket trevlig gästhamn
 Mycket finns i Torekov, bra restauranter shoppingmöjligheter och livsmedel (en bit att gå).

Blir snabbt fullt på sommaren. Gästhamnen ligger längst in långsides mot kaj. Utöver de finns
platser vid pålar då de är lediga med grön skylt. 

Insegling

Enslinje.

Förtöjning

De flesta gästplatserna är innanför yttre piren, akterstolpar.

Prisbild

200kr
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Torhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 5′ 34'' N (56.0929)
Long: 15° 49′ 22'' E (15.8228)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1413

Faciliteter

Dusch, Landström, Mastkran, Ramp, Internet, Badplats, Sugtömning, Sophantering, Café,
Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/sydkusten-och-oresund/torhamn/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Torhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 5′ 34'' N (56.0929)
Long: 15° 49′ 22'' E (15.8227)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1414

Faciliteter

Dusch, Landström, Mastkran, Ramp, Internet, Badplats, Sugtömning, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

http://www.svenskagasthamnar.se/sydkusten-och-oresund/torhamn/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Torparö Norra (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 45′ 36'' N (59.7600)
Long: 19° 11′ 32'' E (19.1923)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1681

Faciliteter

Beskrivning

Mycket väl skyddad vid. Trevliga klippor. För grunt för segelbåtar men motorbåtar kommer in. Det
enda som stör är att man ser byggnaderna i nord-nord-ost på ön Markobben. Vi låg vid markören
sydsydost om den lilla ön. Även på udden öster om den smala viken kan man ligga. På västra sidan
av ön finns ett dass, men terrängen inbjuder inte till en promenad dit.

På Eniro finns fina flygbilder.

Insegling

Vi gick på den östra sidan om den lilla ön, men det ser ut som att man kan gå på andra sidan också.
Det går att gå nära den lilla ön. Ca 1-1.5m djupt. Sand/Lera på botten.

Förtöjning

Ankare och i träd.

Bilder

Här nedan ser vi hur vi lade till. Rakt akter om båten är den lilla ön.
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Det enda som stör lite i idyllen är bebyggelsen som man ser till höger i bild.
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Torslanda Lagun (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 41′ 57'' N (57.6991)
Long: 11° 47′ 14'' E (11.7872)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: bllpre
Senast ändrad av: bllpre
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=274

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Apotek, Sophantering,
Systembolag, Färskvatten, Latrintömning, Toaletter

Beskrivning

Inga gästplatser  - en Grefab hamn.

www.grefab.se

Affärer ett par kilometer bort på Amhults torg:

ICA Maxi

Systembolag

Apotek

mm

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
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Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Torsö Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 47′ 60'' N (58.7999)
Long: 13° 47′ 25'' E (13.7903)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Hajab
Senast ändrad av: Hajab
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=751

Faciliteter

Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Torsö Camping (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 48′ 3'' N (58.8009)
Long: 13° 47′ 21'' E (13.7892)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: Hajab
Senast ändrad av: Hajab
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=752

Faciliteter

Kiosk

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Torø (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 15′ 7'' N (55.2519)
Long: 9° 52′ 51'' E (9.8807)
Sjökort: 151

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1708

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ankerplads rolig med læ for vind fra Vest, Syd og Øst.

Insegling

Indsejling fra N - NV 

Søkort 151 

Bunden er sand og på vest siden af Torø skal man være opmærksom på det lave vand med
sandbund.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.

ankare, sand

Dybe 2-4 meter
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Tosteröbron (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 41'' N (59.3781)
Long: 17° 2′ 16'' E (17.0379)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=357

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

"Segelfri höjd" vid stängd bro 2,8 m, dock betydligt högre vid sidan om själva svängspannet. Mer än
3 meter djupt i samtliga sidospann utom i de allra nordligaste närmast land. Vid broöppning kan
man med fördel även gå i det norra spannet, djup ca, 10 m,

Fritidsbåtar
1 maj - 15 oktober
Alla dagar kl 0600 - 2200 under 10 min per timma enligt följande:
0600-0610, 0800-0810, 0900-0910, 1000-1010 ----> 2000-2010, 2100-2110, 2150-2200.

16 oktober - 30 april
Alla dagar kl 0600 - 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive
ledverk.

Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.
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Tottnäsbro (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 58'' N (58.8995)
Long: 17° 50′ 23'' E (17.8399)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1779

Faciliteter

Beskrivning

Opening bridge. Opens every full hour. Closed 2m high.

Phone to bridge-master: 08-52041426

Förtöjning

One waiting buoy on each side of the bridge.
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Trafikkiosken (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 40′ 27'' N (56.6743)
Long: 12° 51′ 25'' E (12.8569)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=717

Faciliteter

Kiosk

Trafikkiosken
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Trailerramp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 15′ 38'' N (60.2605)
Long: 18° 22′ 45'' E (18.3791)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: ash it
Senast ändrad av: ash it
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1358

Faciliteter

Ramp

Beskriv förtöjningen här.

Ex.vis:
Brygga, ankare,  Y-bom, 
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Gratis hela 2013

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trailerramp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 35'' N (59.8597)
Long: 16° 2′ 60'' E (16.0500)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Andreas
Senast ändrad av: Andreas
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1208

Faciliteter

Ramp

Trailer ramp delvis asfalt delvis grus. Ingen bom eller lås = Fri tillgång. Går även bra att lämna bilen
där!
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Trailerramp allmän (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 47′ 4'' N (59.7844)
Long: 17° 37′ 44'' E (17.6288)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=607

Faciliteter

Parkering, Ramp, Varv/Mekaniker, Kollektivtrafik, Ramp

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trailerramp och båtbrygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 28'' N (59.8746)
Long: 16° 2′ 7'' E (16.0353)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Andreas
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1209

Faciliteter

Trailerramp, dock låst bom ner till ramp.. 
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Transkärsudd (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 55'' N (58.9485)
Long: 18° 11′ 7'' E (18.1851)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=854

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trave Werft (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 54′ 8'' N (53.9022)
Long: 10° 41′ 52'' E (10.6977)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Julia
Senast ändrad av: Julia
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1350

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker, Sophantering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Här tog vi av vår 16m långa mast inför kanalfärden.

Endast 15 euro, väldigt billigt om man jämför med vad de tar i Travemünde.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trineholme (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 59'' N (59.2330)
Long: 14° 4′ 1'' E (14.0669)
Sjökort: 132

 
Information
Upplagd av: Berra
Senast ändrad av: Berra
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1614

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Liten trevlig lagun med skydd mot allt utom östvindar. Trevliga promenadstråk och utomordentligt
Abborfiske från bryggan. Dass och grillplats i anslutning till bryggan (ta med ved/kol då det är
naturreservat)

Insegling

Österifrån. Följ sjökort så dyker inga sten upp. Förankringsbetongklump till bryggan märkt med röd
boj.

Förtöjning

Ankra mot brygga relativt djupt även in mot land, ofta tomt på vardagar då går bredsida fint på
"insidan" av bryggan vilket ger en stilla å skön sömn 

Prisbild

Kostar gratis :)
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Trinntorpsbadet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 41'' N (59.2282)
Long: 18° 21′ 24'' E (18.3567)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=657

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Badplats där västra stranden är långgrund. Lämplig ankring skulle vara möjlig mellan Tyresö
Brygga och badet. Minst ett outmärkt grund utanför badplatsen. Närhet till servering men
dansbanan är sedan länge riven. 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trollkobben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 50'' N (59.1639)
Long: 18° 49′ 48'' E (18.8301)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: jappelino
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=381

Faciliteter
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Beskrivning

Lämplig vid sydostliga vindar. Tältbastu kan riggas på den lilla klippan mitt i fladen.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tromtö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 5'' N (56.1513)
Long: 15° 28′ 53'' E (15.4813)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: LiBah
Senast ändrad av: Krajan
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=562

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Tromtö Nabb är en mycket vackert belägen naturhamn med ca 40 gästplatser på flytbryggor.
Djupet i hamnen är cirka 1,5-2 meter vilket medger att de flesta fritidsbåtar kan anlöpa hamnen.
Vid Tromtö Nabb finns det tillgång till toaletter, barnvänlig badplats och en fin grillplats som kan
begagnas av såväl båtgäster som vandrande besökare året runt.

Kan vara stökigt vid ostliga vindar.

Insegling

När du kommer ifrån sundet mellan Tromtö och Ivö sikta på bryggnocken för att undvika sten och
vågbrytare ost om bryggan.

Förtöjning

Boj
Djup 1,5 – 2m  

Prisbild

100/natt

Övrigt

Toaletter, barnvänlig badplats och en fin grillplats som kan begagnas av såväl båtgäster som
vandrande besökare året runt.
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Hemsida

http://naviskarlskrona.se/sub_tromto/

                       sida 2317 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Troon (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 32′ 47'' N (55.5463)
Long: 4° 40′ 37'' W (-4.6771)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=797

Faciliteter

Beskrivning

Gästhamn som ligger väldigt nära flygplatsen. Lämpligt om man skall byta besättning.

Länk till hemsida.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trosa småbåtshamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 23'' N (58.8898)
Long: 17° 33′ 9'' E (17.5524)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=533

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Trevlig småstad att besöka på sommaren.

http://www.trosagasthamn.se/

Insegling

Ordentligt utprickad insegling i en "ränna" in mot stan.

Förtöjning

Mellan boj och brygga på östra sidan och längs med kajen på den västra sidan. Längst in i hamnen
är det ca 1,2 - 1.5 m djupt så en del segelbåtarfår problem där. Botten är väldigt lerig så skadan blir
inte stor om man försöker. Längre ut finns gott om djup för de flesta kölar.

Ofta ser det fullt ut men med lite god vilja kan man alltid få in en båt till.

Varv med meck finns åtminstone 2 st i hamnen.

Prisbild

 

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trovill, Sandhamn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 26'' N (59.2739)
Long: 18° 55′ 18'' E (18.9217)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=995

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Härlig strand i söderläge, men ofta mycket folk.
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Trunsö gästbrygga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 58'' N (59.8827)
Long: 21° 46′ 20'' E (21.7722)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=594

Faciliteter

Sophantering, Bastu

Beskrivning

Beskrivning från
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Truns%C3%B6 översatt med
Google translate.

Besökare båtplatser, återvinn-Scrooge-dot, bastu (8e / h Håll Island Clean-medlemmar, 12e / h från
den andra). Kontakta Pier byggdes i samband med en privat brygga. Vidhäftning till norra sidan av
bryggan. Låt ankaret ganska nära viken sänks snabbt. Be om tillstånd öbor implantation.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Trysunda (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 8′ 22'' N (63.1395)
Long: 18° 47′ 12'' E (18.7867)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=901

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten, Bastu,
Toaletter

Beskrivning

En riktig pärla, vackert, trevliga utflyktsmål, strand, klippa, berg, skog.

Gästbrygga med ett 20 tal platser el och vatten, kök samt i anslutning ett vandrarhem och en
mindre butik.

Färjan kommer dagligen så det går bra att hämta upp eller lämna besättningar här.

Bra hamn utom vid sydliga vindar då det kan bli lite guppigt.

Testa den lokala rökta siken

Viktiga utflyktsmål, kapellet, utsiktsberget, stranden och klapperstensviken.

Fiskemuseet vid färjekajen berättar hur fisket bedrevs förr.

Fråga någon lokal fiskare om en tumlare som hamnade i ett nät på 70 talet så får du en riktig story.

Hamnen kommer att renoveras till 2013

Det finns fler bryggor längst in i viken som är privata men de verkar hyras ut på högsäsong.

http://www.trysunda.com/
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Insegling

Rakt på, djupt.

Förtöjning

Boj eller ankare, ska du lägga ankare så lägg det en bra bit utanför bojarna då du annars riskerar
att fastna i järnvägsrälsen som bojarna sitter i. 

Prisbild

ca 100kr
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Trångfors / Hertiginnan av Södermanland (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 24'' N (59.6233)
Long: 16° 12′ 19'' E (16.2052)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1654

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 16m.
Nästa sluss (upp): Ålsätra / Konung Karl Gustav
Nästa sluss (ned): Lustigkulla / Sofia Albertina

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Trångskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 33'' N (59.7758)
Long: 19° 12′ 49'' E (19.2136)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1459

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trevlig ganska öppen klippa. Bara skyddad från nord ost.

Insegling

Enkel, enda grynnan syns väl och är med på skökort. Man kan ligga efter hela den sydvästra sidan.

Förtöjning

Ankare och kilar eller träd. Det är ganska djupt.
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Trälhavets Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 28′ 47'' N (59.4798)
Long: 18° 47′ 42'' E (18.7950)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: cctop
Senast ändrad av: cctop
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=757

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Klubbholme skyddad för alla vindar, dock något sämre för NV.

Bajamaja och soptunner.

40 minuters promend till Ingmarsö krog.

Insegling

Ha flaggstång med klubbflagga om SB och följ enslinje in.

 

Förtöjning

Ankare. Förliga förtöjning kan göras i kedja, ögla eller träd.

Prisbild

Icke medlem betalar en mindre summa som till delvis delen täcker kostnaden för soptömning.
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Träskö-Storö (Populär naturhamn med många
förtöjningsplatser och två vedeldade bastur) (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 43'' N (59.4451)
Long: 18° 47′ 50'' E (18.7972)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: Victor
Senast ändrad av: Olle SE
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1510

Faciliteter

Badplats, Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Naturhamn
 Skärgårdsstiftelsen

Insegling

Använd sjökort om det är oklart hur inseglingen ska ske, det finns relativt få grynnor undantaget
den lilla (men höga) kobben högt i norr i viken. För att undvika grynnorna på kobbens västra sida
får man hålla sig nära Grytholmen. De västra klipporna är utmärkta att lägga till vid.

Bastun ligger rakt väster om pilen.

Förtöjning

Ankare + bergskil eller rep runt träd, botten blandat sten och dy/lera med begränsad
undervattensvegetation. Väldigt lite vind tack vare höga kringliggande holmar som gör att man
ligger i lä.

Har ankrat med bruce och dragg och aldrig tappat fäste. Djupet är gott och väl över 3 meter och
klipporna går brant ner i vattnet.

Stora båtar kan lägga till, det är en känd hamn.
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Bastu

59 26.760 N

18 47.326 E

Två bastur i samma byggnad. Den större bastun (sjösidan) kan ej bokas, det är bara att elda upp
och basta. Den mindre bastun har bokningslista, 1 timme per sällskap.

Ved och vatten (obs färskvatten, pump finns på klipphällen en bit upp från bastun) ska fixas (även
åt nästkommande!) och 20 kr per person läggs i Skärgårdsstiftelsens bössa.

Obs att bastubryggan och gångbryggan vid bastun INTE används för förtöjning. Undvik att förtöja
alldeles invid bastun/badplatsen, bastubadarna har rätt till bastufrid!
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Tullgarns Värdshus (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 0'' N (58.9501)
Long: 17° 35′ 5'' E (17.5847)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=331

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning
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Tullgarn har en mindre gästbrygga för den som kommer sjövägen. Ingen reguljär båttrafik.

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
http://www.tullgarnsvardshus.se/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tullhuset, Huvudskär (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 47'' N (58.9631)
Long: 18° 33′ 58'' E (18.5662)
Sjökort: Hydrographica 616-04

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=419

Faciliteter

Övernattning

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://fjardlang-huvudskar.se/fh/index.php/huvudskaer

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tunö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 56′ 57'' N (55.9491)
Long: 10° 27′ 12'' E (10.4534)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Gunnar
Senast ändrad av: Gunnar
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1043

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Toaletter

Beskrivning

Riktigt mysig hamn som garanterat är överfull i samband med Tunöfestivalen i början av juli.
Gemytlig på riktigt! Måste gå upp till byn och handla i den mysiga affären. Handla goda jordgubbar
i självbetjäningen.

Insegling

Om du kkommer norrifrån - håll ut runt pricken - annars är det grunt.

Förtöjning

Stolpar i aktern - dubbelplatser. Säker förtöjning.

Prisbild

Ca 140 DKK inkl el.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tylön (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 52'' N (56.6476)
Long: 12° 42′ 42'' E (12.7117)
Sjökort: 923, 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=680

Faciliteter

Tylön

Tylön har fått sitt namn från "tyle" som betyder utskjutande, bergig udde. På ön finns
bronsåldersrösen och den resta stenen "Tylajungfrun". 1870 byggdes fyren, ritad av Gustaf von
Heidenstam, och bostäder för fyrbetjäning och lärare. Fyren släcktes 1968 och ersattes av den röda
22 m höga kassunfyren Tylögrund ute i havet.
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Tylösand (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 55'' N (56.6485)
Long: 12° 43′ 45'' E (12.7291)
Sjökort: 923, 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=679

Faciliteter

Badplats, Toaletter

Tylösand

Tylösand är en av landets mest kända badstränder och var en av de första att bli certifierad med
blå flagg, vilket representerar en ren, säker och turistvänlig strand. För hundra år sedan var trakten
karg och ödslig men 1915 byggdes en restaurang och då anlände besökarna med båt ifrån
Halmstad. Genombrottet kom 1929 och Tylösand blev det finare folkets badort. Idag ägs Hotel
Tylösand av Per Gessle och Björn Nordstrand och rymmer en internationell samling av nutida konst.
Till Tylösand strömmar årligen mängder av turister som spenderar hela dagarna på stranden för att
avsluta dem 16:00 med After Beach på Hotel Tylösand.
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Tyresö Brygga (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 47'' N (59.2297)
Long: 18° 21′ 37'' E (18.3604)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=647

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker

Beskrivning
Fast tömningsstation

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://www.tyreso.se/Se-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Bat-kanot-kajak/Tyreso-brygga-Trinntorp/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tyresö kommuns sugtömningspråm (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 11′ 4'' N (59.1846)
Long: 18° 23′ 45'' E (18.3958)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=240

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker
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Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik
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Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tyresö Sjökrog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 13′ 39'' N (59.2275)
Long: 18° 21′ 15'' E (18.3541)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=256

Faciliteter

Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Parkering

Beskrivning

http://tyresosjokrog.se/index.html

Beläget ovanför Trintorpsbadet

Insegling

 

Förtöjning

Annan rubrik
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Tyresö Slott (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 14′ 8'' N (59.2354)
Long: 18° 18′ 18'' E (18.3050)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=326

Faciliteter
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Beskrivning

http://www.tyresöslott.se/?view=17

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
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Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tyrislöt (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 19′ 17'' N (58.3213)
Long: 16° 53′ 50'' E (16.8972)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Allard
Senast ändrad av: Allard
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=145

Faciliteter

Dusch, Ramp, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tyrislöt (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 19′ 9'' N (58.3191)
Long: 16° 53′ 42'' E (16.8949)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Allard
Senast ändrad av: Allard
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=146

Faciliteter

Bensin, Diesel, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tånnö hamn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 5′ 41'' N (57.0948)
Long: 14° 2′ 22'' E (14.0394)
Sjökort: Sjökarta Vidöstern

 
Information
Upplagd av: pentax
Senast ändrad av: pentax
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1076

Faciliteter

Parkering, Sophantering, Landström, Kran, Ramp

Beskrivning Klubbhamn med ramp och kran, Tc soptunna

Hamnen drivs av Tånnö båtförening, avgift för rampen 20 kr i svarta lådan vid rampen.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tällbergs båthamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 49′ 40'' N (60.8279)
Long: 14° 58′ 40'' E (14.9778)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Röder
Senast ändrad av: Röder
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=928

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter

Tällbergs båthamn och camping Förtöjning längs med brygga eller akterankare

1-3 m djup Sandbotten

Ingen avgift, ingen landström, Vatten, kiosk, toaletter. ca 2-4 km bra resturanger. 6 km livsmedel
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Tängsöda (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 18′ 36'' N (60.3100)
Long: 20° 11′ 38'' E (20.1939)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: vigg
Senast ändrad av: vigg
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1158

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Brygga där man kan angöra tillfälligt. 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tärnskär (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 7′ 56'' N (59.1322)
Long: 18° 50′ 50'' E (18.8472)
Sjökort: Hydrographica 616-02

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=223

Faciliteter

Badplats
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Beskrivning

Badlagun i yttersta havsbandet

Insegling

Utsatt läget tillåter endast besök vid ringa vind

Förtöjning

Jag (Mackey) har inte varit vid Tärnskär med segelbåt, men sannolikt krävs jolle för att komma i
land torrskodd. Stranden är flack och grundar upp betydligt mer än man förväntar sig.

Med motorbåt kan man komma iland, men inte överalt.
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Tärnsmarudden (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 6′ 26'' N (59.1072)
Long: 18° 44′ 5'' E (18.7346)
Sjökort: 615, 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=979

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Tärnö (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 7′ 18'' N (56.1217)
Long: 14° 58′ 29'' E (14.9747)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Bayliner1954
Senast ändrad av: SeeTraveler
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=382

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Denna fina brygga med bojar tillgänglig för allmänheten är mycket välskött och populär. På
promenadavstånd finns fyren och även det lilla samhället på Tärnö. Vid västliga vindar kan det bli
något skvalpigt vid bryggan.

Insegling

Följ farleden in mot Tärnö hamn, vik av mot öster. Bryggan ligger strax söder om kryssarklubbens
boj. Se upp för grundet precis vid bryggans södra del, är normalt uppmärkt.

Förtöjning

Boj alternativt ankare om man ligger på nocken.
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Tärnö militärbrygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 7′ 26'' N (56.1240)
Long: 14° 58′ 41'' E (14.9780)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=618

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

En stor betongbrygga att lägga till vid. Egentligen inte mer än så. Det är dock utan några avgifter
och man kan promenera bort till "byn" och handla om man behöver det. Har man inte ågot annat
ärende till Tärnö så kan denna brygga ge en natts sömn om inget annat.

Insegling

Här finns inga speciella problem att ta sig in till bryggan. Inne i den tillhörande lilla viken kan det
dock vara grunt och stenigt.

Förtöjning

Bara en betongbrygga med förtöjningsöglor.

Prisbild

Fri parkering.
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Tönnersa (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 33′ 36'' N (56.5601)
Long: 12° 56′ 43'' E (12.9452)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=696

Faciliteter

Badplats

Tönnersa

Mellan Genevadsån och Lagan lockar Tönnersa, ett naturreservat med mäktiga klitter och stor
chans för en egen vrå.
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Tönning (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 18′ 53'' N (54.3147)
Long: 8° 56′ 43'' E (8.9452)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=77

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Post, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter
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Beskrivning

Gästhamnen torrläggs nästan vid lågvatten och köl/roder sjunker ned i den lösa gyttjan. Låter
farligare än det är. Båten blir helt stabil under några timmar och rodret går ej att rubba. Påverkar
inte båten negativt då gyttjan är väldigt lös. 

Förtöjning

Längst in till vänster finns y-bommar. Nära toalett/dusch.
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Tønsberg Gjestehavn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 8'' N (59.2690)
Long: 10° 24′ 4'' E (10.4010)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Barbaria
Senast ändrad av: Barbaria
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1200

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Systembolag, Sophantering,
Internet, Färskvatten, Parkering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Fantastisk fin gjestehavn i Norges eldste by. Billig leie og god kapasitet. Litt støy fra byliv lengst sør
i havna.

http://www.gjestehavn.no/forsiden

Åpningstider kanalbroen (om man kommer fra vest).

http://www.gjestehavn.no/kanalbroene
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Töre hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 54′ 6'' N (65.9016)
Long: 22° 39′ 4'' E (22.6511)
Sjökort: 413

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1628

Faciliteter

Landström, Ramp, Sugtömning, Kiosk, Café, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Segelbåtsdjup

Beskrivning

Töre hamn är Sveriges nordligaste hamn. 

En hel del service finns vid den närbelägna campingen. Där finns även minigolf.

Insegling

Inget särskilt.

Förtöjning

Det står på bryggorna vilka platser som är gästplatser.

Långsides eller bom.
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Töreboda (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 42′ 44'' N (58.7122)
Long: 14° 7′ 43'' E (14.1286)
Sjökort: 133

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=399

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Systembolag, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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U-137 (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 4′ 23'' N (56.0730)
Long: 15° 44′ 2'' E (15.7338)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=631

Faciliteter

Beskrivning

Whisky on the rocks

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Uddevalla motorbåts klubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 18′ 16'' N (58.3044)
Long: 11° 48′ 13'' E (11.8035)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: duxand
Senast ändrad av: duxand
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=922

Faciliteter

Bastu, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Mysig liten hamn där man ligger skyddad från dom flesta vindar.

grillplats,mysig kur man kan sitta och umgår i.

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

trä brygga, man ankrar med egen dragg.

ca 2,5m djupt

 

Prisbild

Vi tar ingen hamnavgift men det finns en burk där man kan lämna ett frivilligt bidrag om man vill.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Uddnäs / Drottning Sofia Magdalena (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 59′ 50'' N (59.9972)
Long: 15° 47′ 26'' E (15.7906)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1662

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 3m.
Nästa sluss (upp): Fagersta / Kronprinsen Gustaf Adolf
Nästa sluss (ned): Västanfors / Kronprinsessan Victoria

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Ueckermunde (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 53° 44′ 8'' N (53.7355)
Long: 14° 2′ 58'' E (14.0494)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1356

Faciliteter

Livsmedel, Landström, Apotek, Post, Systembolag, Internet, Sophantering, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Mycket väl skyddad hamn en bit in i land. Nås via en smal men djup kanal.  Flera matställen i
anslutning till hamnkanalen. Trevligt centrum alldeles intill hamnen med en hel del
shoppingmöjligheter. Lidlbutik 600m.  Djurpark 800 m. El vid kaj men vi fick ringa hamnkapten för
att få igång uttaget. Löstes på 15 minuter. Väl fungerande internetanslutning via Telekom. Har
man Telia Homerun så kan man använda detta abonnemang och köra gratis via Telekom.

Insegling

Lätt insegling och sedan vidare 15-20 minuter längs kanal. Fulldjup överallt.

Förtöjning

Längs kaj längst in vid centralbron.

Prisbild

Annan rubrik
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Uleåborg, Hietasaari (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 65° 0′ 55'' N (65.0152)
Long: 25° 26′ 12'' E (25.4368)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=192

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ulvhälls herrgård (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 45'' N (59.3626)
Long: 17° 2′ 41'' E (17.0448)
Sjökort: 111, 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1134

Faciliteter

Restaurang/servering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Restaurang / Herrgård. Finare lunchservering.
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Ulvö (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 8′ 56'' N (60.1490)
Long: 15° 26′ 53'' E (15.4481)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Tjomac 
Senast ändrad av: Tjomac
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1747

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ulvö Hotellbrygga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 1′ 18'' N (63.0218)
Long: 18° 39′ 27'' E (18.6576)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=898

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter

Beskrivning

Norrlands flådigaste brygga

Hotell, pool el vatten, dusch, toaletter

Riktigt fint hotell med bra mat och trevlig personal

Bara det nyrenoverade hotellet är värt ett besök

http://www.ulvohotell.se/gasthamn.asp

http://www.ulvon.info/

Insegling

Segla mot bryggan, går att komma både från väst och öst.

Förtöjning

Boj

Prisbild
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230 kr
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Ulvö Kommunbrygga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 1′ 11'' N (63.0198)
Long: 18° 38′ 47'' E (18.6465)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=900

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Bensin, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Gästhamn väster om färjeläget.

Bryggor med el, men vatten får man hämta från macken.

Det finns en toalett och dusch men då krävs mynt.

Nära till affären och macken.

Besök lotsstugan överst på berget.

Insegling

Rakt på

Förtöjning

Ankare

Prisbild

Ca 100kr
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Ulvö Pizzabrygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 1′ 19'' N (63.0219)
Long: 18° 39′ 22'' E (18.6560)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=899

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Sophantering, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

För den pizza älskande seglaren

2m till pizzan och restaurang

http://w1.660.telia.com/~u66010831/brygga.htm

 

Insegling

Rakt på

Förtöjning

Boj

Prisbild
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UMS Uppsala motorbåts sällskap (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 47′ 7'' N (59.7853)
Long: 17° 37′ 30'' E (17.6249)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Badcam70
Senast ändrad av: Badcam70
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1175

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström, Varv/Mekaniker, Kollektivtrafik, Ramp, Parkering,
Sophantering, Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

UMS hemmahamn

Ingegerd Jaxeus
018-320966
kansliet@ums.se

http://www.ums.se/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

SSRS Sjöräddningsstation i Uppsala

UMS är hemmhamn för räddningsbåten Rescue Falstaff Wallenius,räddningsbåten i Uppsala är en
del av räddningsstationen på Munsö.
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Ungskär (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 2′ 28'' N (56.0411)
Long: 15° 48′ 9'' E (15.8025)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: Libah
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1115

Faciliteter

Landström, Ramp, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Gammalt fiskeläger med en gång 364 boende mot idag åtta. Egen skola fanns till 1975. Nuförtiden
bjuds det på Opera och Kulturfestival.

http://www.ungskar.se/Startsida.aspx
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Hamnen

Hus vid hamnen 

Insegling

Mycket sten runt omkring använd utmärkta leder!

Söder ifrån:
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Samma inseglingsränna som för Stenshamn. När ni rundat "Flunrebåden" gå mot röd prick med
toppmärke söder om Syd pricken. Gå sedan rakt mot röd pricken med toppmärke som markerar
början på den trånga muddrade rännan in mot Ungskär. Innan du svänger in mot hamnen gå ända
fram till väst pricken. En gul prick markerar ett enmeters grund strax innan.

Öster ifrån:

Enslinje utifrån havet. därefter röda och gröna prickar. Runda väst pricken inna ni går in i hamnen.
Har ej provat denna del av leden, men hörde av andra att den kan ha slammat igen från utmärkt
djup. En av grön prickarna står direkt på en sten i ytan.

Förtöjning

Långsides längs pirarna, undvik platsen för skärgårdstrafiken.

Djup verkar ligga runt 1,70 till 1,90 m. Dy i hamnbasängen. Då skärgårdstrafikens båtar vänder
innanför pirarna så är det en vall precis söder om piröppningen. Lite längre söder om det mätte mitt
ekolod 2,00 till 2,40 m

Prisbild

120:- el 45:-

Intressant sätt att betala. Gå in i en av sjöbodarna. Ta en biljett och lägg pengarna i ett kuvert skriv
biljett nummer och datum på kuvertet. Lägg sedan kuvertet i en postlåda.

Äta

Sommaren 2014 säljs det glass mellan 13-14 och 17.30-18.30, i övrigt inget att äta eller dricka
annat än vatten.
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Uppsala gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 9'' N (59.8525)
Long: 17° 38′ 39'' E (17.6442)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=122

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ursand camping (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 25′ 3'' N (58.4174)
Long: 12° 19′ 28'' E (12.3246)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=945

Faciliteter

Badplats, Restaurang/servering

Ursand camping och badplats.

www.ursandcamping.se
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USS Klubbholme, Klinten (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 44′ 53'' N (59.7482)
Long: 17° 34′ 58'' E (17.5828)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Fredrik
Senast ändrad av: Fredrik
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=762

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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USS sugtömning (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 57'' N (59.7824)
Long: 17° 37′ 44'' E (17.6288)
Sjökort: 112

 
Information
Upplagd av: Fredrik
Senast ändrad av: Fredrik
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=761

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ussholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 50′ 51'' N (57.8476)
Long: 11° 33′ 6'' E (11.5518)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: pseudonym
Senast ändrad av: pseudonym
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=13

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning Naturhamn med skyddat läge för vindar från v/n/s.

Beskriv din plats här

Insegling Från rakt österut.

Beskriv din plats här

Förtöjning Ankare, bergskilar, finns en del bergsdubbar.

Beskriv din plats här

Annan rubrik skärgårdsstiftelsen sköter sop/bajamajor.
Norra delen på viken är den bästa då södra är mycket branta klippor, längst in passar grundgående båtar
bäst.

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ustka (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 35′ 13'' N (54.5868)
Long: 16° 51′ 13'' E (16.8536)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: MarreK
Senast ändrad av: MarreK
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1522

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Apotek, Post, Systembolag, Badplats, Restaurang/servering,
Kiosk, Pub/Rättigheter, Café, Toaletter, Övernattning, Dusch

Beskrivning

Medelstor stad med gästhamn i kanalen.

Ingen marina med faciliteter doch all service inom räckhåll i staden..

Insegling

Rapportera på VHF på ingång till hamnen.

Svängbro öppna varje timme.

Kan vara en del trafik in- & ut på sommaren

 

Förtöjning

Långsides mot östra kajen i kanalen efter turistbåten (piratskeppe). 

Sikta på elstolparna där för landström.

Prisbild
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Billigt. El per kWh, småpengar. Kontantbetalning.

Hamnkontoret skickar ut personal som tar betalt.

Dusch oxh WC för hamngäster i hotellet intill mot x-tra avgift.

Rent men kan vara upptaget..

Gott om matställen omkring och nära till sandstranden och promenaden.

Annan rubrik
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Utklippan (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 55° 57′ 18'' N (55.9550)
Long: 15° 42′ 13'' E (15.7036)
Sjökort: 714, 741

 
Information
Upplagd av: johangeorg
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=406

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Läcker gästhamn som ligger utslängd ute i havet. Ursprungligen byggd som nödhamn åt fiskare.
Många långseglare som passerar på sina resor norrut eller söderut. Låna jolle och ro över till det
södra skäret. Mycket säl runt skären

Insegling

Insegling från öster eller väster. Den på den västra sidan är enklast. Följ sedan markeringarna och
sjömärkena. Väldigt grunt utanför dessa.

Förtöjning

Långsides,
Sprängd hamnbassäng, så glöm att försäkra ankra.
Djup drygt 2,5 m

Vill du ha landström så är det den nordöstra delen som gäller.

Torrdass och en liten kiosk finns.

Sauna (at Lighthouse, by appointment). 

Pricing
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 230 kr (automat, 2016) 
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Utkäften - Karlsholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 51′ 35'' N (57.8598)
Long: 11° 34′ 52'' E (11.5812)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=952

Faciliteter

Sophantering

Insegling

Ben undervattenssten på ostsidan av karlsholmen så ta ut svängen lite grann

Förtöjning

Bergskilar, fasta nabbar
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Utsiktstorn (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 22′ 44'' N (60.3789)
Long: 19° 50′ 39'' E (19.8441)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=229

Faciliteter

Beskrivning

Inte varit där, fått info från 
http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Utterskärs fladen (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 56′ 60'' N (56.9500)
Long: 16° 28′ 8'' E (16.4688)
Sjökort: 711

 
Information
Upplagd av: fatuus 
Senast ändrad av: fatuus
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1613

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Plats för svaj ankring. Insegling mellan grynnor i NO 2,4m djupt.

Djup i fladen 5 m - strand.

 

Grunt invid stränder. Bra vid vindar mellan NV-S-SV.

Enligt uppgift ligger en vattenslang tvärs genom fladen NV-SO. Ankra upp närmare stränderna. 
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Utö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 56′ 22'' N (58.9394)
Long: 18° 15′ 56'' E (18.2655)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1444

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Utö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Utö

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Utö Julmarknad
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Utö (Finska) (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 56'' N (59.7823)
Long: 21° 22′ 13'' E (21.3703)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=98

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering,
Kiosk, Färskvatten, Café, Latrintömning, Övernattning, Restaurang/servering, Grillplats

Beskrivning

Telefon 0400-143814 och 02- 4647 139

Riktigt häftig uthavsö med stark anknytning till Lotsverksamhet och militär närvaro. Lotsarna
arbetar fortfarande från ön för att sköta lotsning in till Åbo. Cirka 5 lotsuppdrag om dagen hanteras
från ön så man ser ofta lotsar borda stora fartyg utanför ön.

På ön finns affär, toa, café, försäljning av rökt fisk. Det brukar finnas ett och annat galleri som
visar/säljer konst och hantverk. Det är också pittoreskt bland de små husen och fyren är fin. För att
komma in i fyren måste man gå med en guide. Det anordnas guidade turer från hotellet varje dag.
Turen kostar 10 Euro för vuxna och 5 för ungdomar.

Insegling

Insegling från nordväst eller sydväst, prickad led. Det brukar vara trångt inne vid ångbåtsbryggan
under högsäsong, den västra sidan av bryggan är reserverad för nyttotrafiken.

Förtöjning

Förtöjning vid hotellets brygga (bojar) eller vid den gamla ångbåtsbryggan lite längre in (ankare).
Om man ligger vid ångbåtsbryggan betalar man hamnavgift i caféet vid hamnen. El finns men inte
vatten.
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Övrigt

På ön finns massor av kvarlämningar från den tid när ön var militärt område och allmänheten inte
hade tillträde till stora delar av området. Nu är det bara ett par små områden som är stängda för
allmänheten. Kasernen är nu ett hotell/vandrarhem.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2403 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Utö Gruvor (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 59'' N (58.9663)
Long: 18° 19′ 48'' E (18.3299)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=449

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=3845

 

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Utö Livs (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 9'' N (58.9693)
Long: 18° 19′ 21'' E (18.3225)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=439

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beläget nära bageriet även om hemsidan visar annat

 http://www.ica.se/Butikssidor/Nara/Haninge/Uto-Livs-1177/Start/

 

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Utö Värdshus (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 3'' N (58.9675)
Long: 18° 19′ 47'' E (18.3297)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=251

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

http://www.utovardshus.se/

Insegling

Förtöjning

Annan rubrik
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Uvviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 41′ 6'' N (58.6849)
Long: 14° 42′ 13'' E (14.7035)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: Goadream 
Senast ändrad av: Goadream
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1594

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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V Deslholmen Fam. Aspe Bostad (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 16'' N (59.3711)
Long: 18° 48′ 23'' E (18.8063)
Sjökort: 615

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1778

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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V:a Söön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 52'' N (59.2979)
Long: 13° 28′ 44'' E (13.4788)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: KillerBoo
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=598

Faciliteter

Sophantering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Badö nära fastlandet med allt vad det innebär av "festtillhåll" för yngre förmågor, dock sällan man
störs av detta. Populärt dagsutflyktsmål för småbarnsfamiljer med sandstrand. 2 bryggor fnns, den
ena sköts av Skoghalls Båtsällskap och den andra av kommunen. Gissa vilken som är fräschast?
SBS-bryggan kallas i folkmun för "segelbåtsbryggan" men alla flytetyg är välkomna utan att nån
tittar snett. Ett antal grillplatser finns men skogen är ganska urplockad på ved

Insegling

Okkomplicerat. Har du segelbåt så håll ut från vassen på västsidan av viken. Inga stenar att
bekymra sig för dock.

Förtöjning

SBS-bryggan:Boj. Ankare om man vill trycka in sig när alla bojar är upptagna.
I viken finns bojar om man föredrar att ligga på svaj
Kommunala bryggan: Längsides mest vanligt. Ankare givetvis tillåtet om man vill spara plats åt sin
nästa 

Prisbild

Naturhamn, så givetvis gratis
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Vadstena (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 58° 26′ 47'' N (58.4463)
Long: 14° 52′ 56'' E (14.8823)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: Llindh
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=508

Faciliteter

Bastu, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik,
Sophantering, Apotek, Färskvatten, Handikappanpassat, Restaurang/servering, Post,
Pub/Rättigheter, Systembolag

Beskrivning

I Vadsstenas hamn ligger du i vallgraven till slottet. Fantastiskt vacker toch många sevärdigheter
runt hörnet.
Fantastisk service och Vätterns mest aktiva hamnvärdar!

Vadstena Turistbyrå
Telefon: 0143-31571
E-post:  tourist@vadstena.se

Insegling

Problemfri härlig insegling innanför långa pirar. Följ prickad farled.

Förtöjning

Boj, Långsides och även akterankare när det är trångt.

Prisbild

210kr inkl landström.

Övrigt
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Många som åker Göta kanal stannar här i stället för i Motala.
Vadstena (Vasstena) är en liten stad rik på kultur och vackra byggnader. Missa inte slottet, klostret
och klosterkyrkan.
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Vaitahu (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 9° 56′ 8'' S (-9.9355)
Long: 139° 6′ 39'' W (-139.1109)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1544

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Vaitahu är en by med en hyffsat bra affär med gratis Internet.

Insegling
Oproblematsik.

Förtöjning
Ankra i norra delen av viken.

Se till att du har bra ankarfäste för på nätterna kommer det kraftiga fallvindar från bergen.

Jollen kan man förtöja i vikens norra del.
Det finns de som beskriver att man kan gå in mot stranden med jollen, men det funkar inte.

Prisbild
Gratis!
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Valdemarsvik (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 12′ 11'' N (58.2032)
Long: 16° 36′ 17'' E (16.6048)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Vitec
Senast ändrad av: Vitec
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1122

Faciliteter

Diesel, Post, Restaurang/servering, Systembolag, Toaletter, Ramp, Dusch, Internet, Segelbåtsdjup,
Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Mastkran, Latrintömning,
Kollektivtrafik, Bensin, Apotek

Beskrivning

Gästhamnen i Valdemarsvik är belägen längst in i Valdemarsviken, mitt inne i centrum av tätorten.
På kort gångavstånd finns affärer, post, bank, telefon, systembolag samt båtservice. Hamnen
erbjuder också tankningsmöjligheter direkt vid kaj och möjligheten att tömma toa- och
spillvattentankar. I anslutning till hamnen finns servicehus med duschar och "tvättstuga". Centralt
hittar Du också vår turistbyrå beredd att ge Dig tips om aktiviteter och sevärdheter för att
ytterligare berika Din vistelse hos oss.

Beläget Valdemarsvik58° 12,2 N, 16° 36,2 E
Sjökort 622 SW
Hamndjup 2.5 m - 5.0 m
Gästplatser 100
Förtöjning bom, ankare/boj, kaj
Hamnvärd Valdemarsviks Turistbyrå, 0123-122 00
Hamnavgift Juni-Augusti 100:-/dygn, el ingår i mån av

tillgång (28 elplatser) och fritt bredband. 3:e
natten GRATIS. Avgiftsfri dagtid. Maj, September
och  Oktober fritt exl. el, fritt bredband. Övrig tid
efter överenskommelse med hamnvärd

Trailerramp avgiftsfri (Odalkajen)
Övrig avgift dusch 5:-, tvätt 20:-
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Valle Gran Ray (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 28° 4′ 45'' N (28.0792)
Long: 17° 19′ 41'' W (-17.3281)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av:
Oceanseglingsklubben
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=806

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vallholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 33′ 31'' N (57.5587)
Long: 11° 47′ 52'' E (11.7979)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: paliswe
Senast ändrad av: paliswe
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=53

Faciliteter

Beskrivning

Den lilla ön V om Vallholmen, östra sidans norra del.

Dagförtöjning vid vindar från V och SV.

Insegling

Från N.

Förtöjning

Egna dubb i land

Annan rubrik

Inga faciliteter.
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Varamon (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 33′ 9'' N (58.5525)
Long: 14° 59′ 44'' E (14.9956)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=567

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Vätterns längsta strand!
Perfekt för svajankring en lugn dag i bukten. Sandbotten.

Insegling

Problemfri insegling men håll ett öga på ekolodet, det är långgrunt.

Förtöjning

Svajankring.
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Varberg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 6′ 40'' N (57.1110)
Long: 12° 14′ 25'' E (12.2404)
Sjökort: 924, 925

 
Information
Upplagd av: Toaen
Senast ändrad av: Toaen
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=998

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Varvet (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 45′ 49'' N (56.7636)
Long: 16° 26′ 48'' E (16.4466)
Sjökort: 712

 
Information
Upplagd av: Christer
Senast ändrad av: Christer
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1353

Faciliteter

Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vasholmarna (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 12′ 54'' N (58.2151)
Long: 11° 22′ 29'' E (11.3747)
Sjökort: 933

 
Information
Upplagd av: Plorent
Senast ändrad av: Plorent
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1328

Faciliteter

Beskrivning

En mycket uppsökt naturhamn som är skyddad från de flesta vindarna. Att rekommendera!

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vassbacken (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 37′ 37'' N (58.6269)
Long: 14° 7′ 59'' E (14.1331)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: WallEnberg
Senast ändrad av: WallEnberg
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=400

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vattenholmen (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 32′ 43'' N (58.5452)
Long: 16° 56′ 46'' E (16.9462)
Sjökort: 621

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=424

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vattungarna (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 40′ 30'' N (59.6750)
Long: 19° 54′ 18'' E (19.9050)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Klara 
Senast ändrad av: Klara
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1773

Faciliteter

Beskrivning

Utskärgård. Fina släta klippor, låg vegetation. En upplevelse när vädret är stabilt och lugnt. 

Vi tog en kvällstur med SUP-brädorna och paddlade runt i en lagun. Små öar och kanaler. Vikar och
med släta klippor. Liknande upplevelse som landskapen på Legoland fast i detta fall var
 Skärgården i miniformat. 

Insegling

Se sjökort. 

Du kan s
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Vaverön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 49′ 46'' N (60.8296)
Long: 14° 52′ 27'' E (14.8742)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Röder
Senast ändrad av: Röder
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=929

Faciliteter

Vaverön Naturhamn

 

Djup 1-3 meter Insegling från NV eller O via prickad led.

Förtöjning

Brygga, ankare, sandbotten Gott skydd för alla vindar

Vedeldad Bastu och öppen slogbod
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Vaverön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 49′ 46'' N (60.8296)
Long: 14° 52′ 27'' E (14.8742)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Röder
Senast ändrad av: Röder
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=930

Faciliteter

Vaverön Naturhamn

 

Djup 1-3 meter Insegling från NV eller O via prickad led.

Förtöjning

Brygga, ankare, sandbotten Gott skydd för alla vindar

Vedeldad Bastu och öppen slogbod
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Vaxholm - Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 4'' N (59.4010)
Long: 18° 21′ 6'' E (18.3516)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=43

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Vaxholms gästhamn. Vi låg här en regnig kväll i augusti. Vi kom sent och åkte tidigt så jag kan inte
säga så mycket om servicen. Fyll gärna på. Vi gick på en restaurang och åt pizza som ligger i
anslutning till hamnen. Det var väldigt trevligt, god mat och bra service.

Insegling

Inga konstigheter.

Förtöjning

Aktertampar som sitter i botten och i bryggan. Alltså inga bojar. Väldigt praktiskt när man kommit
på hur det hänger ihop.
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Vaxholm - Sjömack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 6'' N (59.4017)
Long: 18° 21′ 12'' E (18.3534)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=127

Faciliteter

Färskvatten, Bensin, Diesel, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vaxholm Preem (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 12'' N (59.4034)
Long: 18° 21′ 22'' E (18.3562)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=148

Faciliteter

Diesel, Bensin, Diesel, Färskvatten, Bensin

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vaxholm, sugtömning (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 31'' N (59.4086)
Long: 18° 19′ 48'' E (18.3301)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=844

Faciliteter

Sugtömning, Varv/Mekaniker
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Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vaxholms fästning (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 12'' N (59.4032)
Long: 18° 21′ 34'' E (18.3593)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=275

Faciliteter

Beskrivning

http://www.vaxholmsfastning.se/

Insegling

Oklart om man får lägga till på Vaxholms fästning.

Förtöjning

Oklart om man får lägga till på Vaxholms fästning.

Prisbild

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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VBS Klubbholme (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 25′ 30'' N (59.4249)
Long: 18° 44′ 11'' E (18.7365)
Sjökort: 615, 612

 
Information
Upplagd av: jwlund
Senast ändrad av: jwlund
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1124

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Härlig barnvänlig, klubbholme. Segelbåtsdjup

Insegling

Grynna i viken som r utmärkt med hemmagjort sjömärke

Förtöjning

Brygga med ankare, för klubbmedlemmar till höger och för andra till vänster, finns även plats vid
klipporna.

Prisbild

Gratis, fotbollsplan och bajamaja, grillplats samt bord och dansbana, även en liten sandstrand för
de allra minsta.
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Vedholmen - Hamnholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 33′ 38'' N (58.5607)
Long: 11° 11′ 32'' E (11.1922)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Claramell
Senast ändrad av: Claramell
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=964

Faciliteter

Sophantering

Beskrivning

En väldigt skyddad vik, mycket populär och ofta full vid högsäsong.

 

Var en hamn för fartyg förr som väntade på gynnsamma vindar så det finns en hel del
"hällristningar" från 1600-talet och framåt lite varstans på bergen.

Insegling

 

Från nordost eller sydost. Sjögräs kan luras och man tror det är grundare än det är. Vid insegling
från nordost, gå nära berget på styrbords sida.

Förtöjning

Fasta nabbar, bergskilar
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Vedviken (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 39'' N (59.0440)
Long: 18° 30′ 41'' E (18.5114)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=869

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Beskrivning

Popular natur harbor. There is toilets (on both sides, E and W) and garbage bins.

Insegling

Beskriv insegling här.
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Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Anchor and trees or rock anchors.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vejrö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 2′ 6'' N (55.0350)
Long: 11° 22′ 31'' E (11.3753)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: fepan
Senast ändrad av: fepan
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1070

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Landström, Internet, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig hamn i Smålandsfarvattnet.

Insegling

Enkel genom belysta pirarmar. Tänk på att inte gå in för snävt då det är grund.

Förtöjning

Påle, Långsides

Prisbild

När vi var där så kostade det 350 DKK men då ingick el, vatten, dusch, tvätt, tennis och
cykel.Annan rubrik
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Velamsund, vik på östra sidann (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 21′ 16'' N (59.3545)
Long: 18° 19′ 29'' E (18.3247)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Olle_SE
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=830

Faciliteter

Beskrivning
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Längst ut i viken är det berg på båda sidor. Vid mitt besök låg en segelbåt förtöjd mot land och två
segelbåtar på svaj. Längst in i viken framgår av bilden
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Ven (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 55° 54′ 11'' N (55.9031)
Long: 12° 43′ 20'' E (12.7222)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: fatuus
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=130

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Trevlig hamn med cykeluthyrning, restauranger och utflyktsmål, t.ex Tycho Brahes muséum.

Pris

100kr

Tar ej kort.
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Ven (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 54′ 11'' N (55.9031)
Long: 12° 43′ 20'' E (12.7222)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=129

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Färskvatten, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Trevlig hamn med cykeluthyrning, restauranger och utflyktsmål, t.ex Tycho Brahes muséum.
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Ventspils (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 23′ 38'' N (57.3938)
Long: 21° 32′ 1'' E (21.5337)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: olalin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1297

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten, Bastu, Toaletter

Beskrivning

Industrihamn typ

Insegling

Lätt insegling

Förtöjning

Boj mot brygga

Prisbild

100 SEK 2012

Handla

Billig öl, mat och diesel
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Verkön (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 9′ 52'' N (63.1646)
Long: 14° 18′ 60'' E (14.3166)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: kattstruparn
Senast ändrad av: kattstruparn
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1381

Faciliteter

Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Veskiviigi sadam (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 30'' N (58.9584)
Long: 23° 31′ 42'' E (23.5284)
Sjökort: EC 302, 513, 616

 
Information
Upplagd av: Hekaheka
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=820

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Landström, Kran, Mastkran, Sophantering,
Ramp, Färskvatten, Parkering, Bensin, Diesel

(I write this in English as it's so much easier for me and the result is likely to be more error-free. Feel free to translate it into Swedish and
remove this text if you like)

Beskrivning/Description

A friendly little harbour at walking distance from the old spa town Haapsalu. Navigational
information can be found here: http://marinas.nautilus.ee/index.php/database . The harbour is
maintained by Haapsalu Vana Jahtklubi OÜ (The Old Yacht Club of Haapsalu) and their home page
(in Estonian) is: http://haapsalujahtklubi.ee/ . There you will find that in 2012 the Harbour Master
(sadamakapteen) is Udo Seenemaa +372 524 7533, +372 5698 0975, ULL 10 kanal, E-post:
info@haapsalujahtklubi.ee

Insegling/Approach

The bay of Haapsalu is very shallow with muddy bottom. The mud is one reason why Haapsalu
originally developed as spa town - a bath in Haapsaly Bay mud is supposed to be good for your
skin. The fairway is well marked and there shouldn't be any problems for motor boats. The draught
is announced to be min. 1,9 m but as the mud shifts constantly, I would recommend that sailing
vessels contact the Harbour Master in advance to inquire for the current situation. The nautilus.ee
page referred to above has good approaching information.

Förtöjning/Mooring

There are 10 berths for visitors, with buoys. I placed the tag at the far end of the visitor's pier on
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the satellite photo. The bottom is soft, even fluffy, thick mud. The positive about it is that one does
not get stuck at once if the keel reaches the bottom. When I was visiting the harbour the water was
low but to do the last 50 m or so I simply pushed through some 20 cm of mud with my sailing boat.

Prisbild/Pricing

Current prices are unknown but in the past the pricing has been quite reasonable.

Faciliteter/Services

On top of those ticked below there's pretty much everything in the town at about 2 km from the
harbour. Taxi is available for those who are too lazy or weak for walking. Quite close to the harbour
at Sadama (Harbour) Street there's Rannarootsi Muuseum (58,95563 N, 23,52818 E), an interesting
little museum of coastal Swedish population along Estonias west coast. As we know from history,
many of them fled to Sweden during the WWII, but one can still encounter native Swedish speakers
in the little villages.
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Viggbyholm (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 26′ 10'' N (59.4361)
Long: 18° 6′ 53'' E (18.1148)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=320

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2458 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Vikhög (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 43′ 40'' N (55.7278)
Long: 12° 57′ 27'' E (12.9576)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: Larsake 
Senast ändrad av: Larsake
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1645

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Mastkran, Ramp, Parkering, Badplats, Grillplats, Sophantering,
Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Liten mysig hamn med några få gästplatser. Dusch, toaletter, mastkran, ingen affär (3,5 km)

Insegling

Naturlig och väl prickad. Grunda uddar i N o S

Förtöjning

Brygga

Djup c:a 2 m

Prisbild
Betalautomat, måttligt pris efter båtens längd
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Vikingamarknad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 17′ 11'' N (60.2864)
Long: 20° 3′ 45'' E (20.0626)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=231

Faciliteter

Beskrivning

Vikingaäventyr för hela familjen med allt från stridsscener till musik, riktigt roligt och trevligt.

Välkommen till en av Europas största Vikingamarknad i Kvarnbo på Åland. Redan 2009 besöktes
den av ca. 10000 personer. Och succén fortsätter!

http://www.fibula.ax/sv/hem

http://www.saltvik.ax/text3.con?iPage=107&iLan=1

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2460 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Vikingamuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 4'' N (59.8511)
Long: 22° 24′ 59'' E (22.4165)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=585

Faciliteter

Beskrivning

Se http://www.rosala.fi/svenska.htm

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vildgrytan (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 50'' N (59.2972)
Long: 18° 52′ 3'' E (18.8674)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1482

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vilshärad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 42′ 15'' N (56.7041)
Long: 12° 41′ 2'' E (12.6838)
Sjökort: 924

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=690

Faciliteter

Badplats

Vilshärad

Vilshärad och Haverdal är nästa anhalt norrut med härliga sanddyner. Mitt emellan ligger Lynga
med betydligt lugnare atmosfär, eftersom man får gå genom ett naturreservat för att nå stranden.

I norra Haverdal ligger Skallen med härligt blankslipade klippor och en underbar utsikt över hela
bukten ovanför gästhamnen. Hit vallfärdar man för att se på solnedgången.  
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Vindhem (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 21′ 18'' N (62.3551)
Long: 17° 25′ 33'' E (17.4258)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1313

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vindile varv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 42′ 59'' N (57.7163)
Long: 11° 58′ 4'' E (11.9679)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=263

Faciliteter

Ramp, Parkering, Landström, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran

Beskrivning

plastbåtsreparationer, blästring epoxybehandling mm

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Båtplats uthyrning
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Vinga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 37′ 53'' N (57.6315)
Long: 11° 36′ 31'' E (11.6086)
Sjökort: 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=291

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Överskattad, drivs av "Vinga ovänner" med kaos som resultat

Torrdass finns

http://www.wingavanner.se/

 

 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

insegling från öster rekommenderas

Kan vara mycket strömt i hamnen.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
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 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Hamnavgift tas ut 15 april till 15 oktober.

Båtar upp till och med 12 meter
  
140:- Icke medlem - per båt och dygn – inkl el
120:- Medlem i Winga Vänner - per båt och dygn – inkl el

  
Båtar över 12 meter
  
160:- Icke medlem - per båt och dygn - inkl el
140:- Medlem i Winga Vänner - per båt och dygn - inkl el

Annan rubrik

Kiosk, museum sommartid.Turbåtar mm.

Winga Vänner c/o Charlotte Day
 Furuvägen 19
 475 31 Öckerö
 e-mail: kontakt@wingavanner.se
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Vinterhamn (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 27′ 31'' N (59.4585)
Long: 17° 47′ 53'' E (17.7980)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Janne 
Senast ändrad av: Janne
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1528

Faciliteter
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Vippholmen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 32′ 11'' N (57.5363)
Long: 16° 41′ 54'' E (16.6983)
Sjökort: 623, 624

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=416

Faciliteter

                       sida 2472 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

                       sida 2473 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Beskrivning

This place refers to the Misterhults nature reserve. 

Insegling

Channel from main waterway, 500m .  Depth near 3m. but be aware - there is stone at N57 32,242'
E16 42,09'

Toilet and garbage bins at Stora Vippholmen, N52 32,17'  E 16 42,09'

Förtöjning

Couple buoys at the middle, anchor / shore (trees, mooring rings). At most places depth near shore
is enough for sailboats. 

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Virsbo / Riksrådet Friherre Carl Sparre (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 57'' N (59.8659)
Long: 16° 2′ 46'' E (16.0462)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 7

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1660

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 2m.
Nästa sluss (upp): Västanfors / Kronprinsessan Victoria
Nästa sluss (ned): Seglingsberg / Hertig Karl av Södermanland

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Virsbo gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 58'' N (59.8661)
Long: 16° 2′ 29'' E (16.0415)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Tjomac 
Senast ändrad av: Tjomac
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1748

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Visby gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 38′ 15'' N (57.6374)
Long: 18° 17′ 8'' E (18.2855)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=50

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Parkering, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker,
Sophantering, Kollektivtrafik, Färskvatten, Apotek, Diesel, Post, Restaurang/servering, Systembolag

Beskrivning

Stökig hamn där man somnar när andra festat klart. Risk för att bli islängd om man säger att man
är trött och vill sova. 

...man kan ju förtöja i Slottshamnen i stället, så blir det både billigare och lugnt.

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Visholmsbadet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 56'' N (59.3821)
Long: 17° 1′ 24'' E (17.0233)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=812

Faciliteter

Badplats, Toaletter, Handikappanpassat

Kommunal badplats.
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Visingsö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 1′ 55'' N (58.0320)
Long: 14° 21′ 7'' E (14.3519)
Sjökort: 121

 
Information
Upplagd av: gaidin
Senast ändrad av: gaidin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=427

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kran, Ramp, Sophantering, Parkering,
Färskvatten, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Trevlig gästhamn på Visingsö.
Hamnvärd/tillsyningsman: Jönköpings kommun / Turistinformationen.

Insegling

Enkel insegling. Se upp för färjetrafiken, de räknar med att fritidsbåtar håller undan och tutar bryskt
om de blir störda.

Förtöjning

Y-bom, långsides,
Platserna längst in har begränsat djup

Prisbild

100kr/natt inklusive el.

Övrigt
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Visingsö är en vacker och kulturhistoriskt intressant ö. Hyr en cykel i hamnen och ta en tur runt ön,
det är väl värt besväret.
Livsmedel finns mitt på ön, ca två kilometer från hamnen
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Vita grinden (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 18′ 41'' N (59.3113)
Long: 18° 41′ 35'' E (18.6929)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Pirayan
Senast ändrad av: Pirayan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=552

Faciliteter

Dusch, Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Parkering, Restaurang/servering, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Kamping med fin sandstrand, Tillfällig gästbrygga, Går att ankra upp på svaj, 500m till Ica.

 
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vitsgarnssund (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 28'' N (59.0410)
Long: 18° 10′ 1'' E (18.1670)
Sjökort: Hydrographicas Genvägar i Sto

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=460

Faciliteter

Beskrivning

Vi brukar bara åka igenom här men det verkar vara en fin naturhamn och inte så många båtar,

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vitte (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 34′ 18'' N (54.5717)
Long: 13° 6′ 40'' E (13.1111)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Inge.A
Senast ändrad av: Inge.A
Version 8

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1187

Faciliteter

Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Internet,
Sophantering, Färskvatten, Bensin, Diesel

Beskrivning

Vitte, Hiddensee, en korsning mellan Koster och Visingsö. Natureservat, bilfritt, bara cykel och
hästskjuts tillåten. En blandning mellan gamla öst och modernare turistfällor. Besök fyrplatsen på
norra ön, magnifik utsikt, fina vyer. Centralorten Kloster har en liten hamn, samt stor turbåtstrafik,
endast ett par gästplatser.

Hela västsidan är en enda lång sandstrand, på vissa avsnitt badar tyskarna som gud skapat dom.

Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor
http://www.sailing-guide.eu/sv/ruegen-de

http://www.four-corner.org/

http://www.portpilot.de/contentlanguage/610E12F0-6FFD-46B9-9D32-AAC8E3990AD7/uk/contentare
as/AreaGroup_ID/BDDB9324-BEE8-4853-872C-59E3781F9B9F/Counter/1

Insegling

Hela området mellan Rügen och Hiddensee är grunt, följ dom prickade lederna så går det bra.

Kommer man från Danmark är Klintholm eller Gedser bra utgångsplatser, runda norrändan av
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Hiddensee.

Gå sedan söderut i dom prickade rännorna. Gå gärna in i det grunda innanhavet österut, magnifikt.

Man viker av norrut precis före centrumhamnen Vitte, där turbåtarna lägger till, där finns bara
några enstaka gästplatser. Norr om turbåtshamnen är gästhamnen med ca 50-60 platser.

Använd dom Tyska båtsportkorten och plotter så är man helgarderad.

Förtöjning

Bryggorna är ganska höga av trä.

Förtöjning med påle i aktern, notera att det står båtbredd på bryggan, välj en plats som passar
båtbredden. Notera blatsnr och gå upp till hamnkontoret och anmäl ankomsten, där betalar man
sedan.

Prisbild

Kostar ca 12 -15 euro/natt, vatten kostar 1 euro/50lit.

Övrigt

Runt hamnen är det stora grönytor, grillplats och nära till en välsorterad affär i centrum av Vitte, ca
600m från hamnen. Där finns även gott om cykeluthyrningar.
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Vituddens Båtvarv (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 45′ 49'' N (57.7636)
Long: 16° 40′ 24'' E (16.6734)
Sjökort: 6231

 
Information
Upplagd av: MatsLindell
Senast ändrad av: MatsLindell
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=770

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran

Beskrivning

Båtvarv med sommar-, vinterplatser och fullservice.
0490-158 54
info@vituddensbatvarv.se
http://www.vituddensbatvarv.se/

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 2488 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vitvikens Café och Camping (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 37′ 12'' N (57.6201)
Long: 18° 45′ 40'' E (18.7610)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1258

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Här finns ett café med hembakat, smörgåsar och glass och en camping för husvagnar och tält. Du
kan också ta en match på vår minigolfbana.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/vitvikens-cafe-och-camping
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Viveiro (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 43° 40′ 31'' N (43.6754)
Long: 7° 36′ 8'' W (-7.6022)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Oceanseglingsklubben
Senast ändrad av: Hemgren
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=799

Faciliteter

Beskrivning

Bra alternativ till gästhamnen är att ankra här. Charmig stad.

Fortsätter man in i kanalen finns även en båtklubb med några gästplatser.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vormsö (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 16'' N (58.9710)
Long: 23° 18′ 44'' E (23.3121)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: olalin
Senast ändrad av: olalin
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1300

Faciliteter

Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Betongbrygga och träbrygga med dåliga bojar

Insegling

Prickad led

Prisbild

Kanske gratis (ingen frågade)
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Svenska ortodoxa kyrkan på Vormsö
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Vågön/Grisslan (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 10′ 14'' N (63.1706)
Long: 18° 52′ 16'' E (18.8711)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1049

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Helt ny anläggning, fin brygga med bra djup. 2-9m

Ny bastu, toalett, sop samt umgängeshus.

Bastun i absolut toppklass

Insegling

Rakt på bara, djupt se upp med ett grund på nordsidan.

Förtöjning

Ankare mot brygga

Prisbild

Ingen

Badstrand

Fin badstrand och kvällssol.

Vandringsstig till byn Grisslan, en sevärdhet. 
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Väderskär - Hemhamnen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 26′ 13'' N (60.4370)
Long: 20° 23′ 12'' E (20.3866)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=234

Faciliteter

Beskrivning

Inte besökt själv. Fått info från
http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Ahvenanmaa

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Väderöarna Lotshamnen (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 34′ 38'' N (58.5773)
Long: 11° 4′ 8'' E (11.0690)
Sjökort: 934

 
Information
Upplagd av: Dankar73
Senast ändrad av: Dankar73
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=942

Faciliteter

Landström, Sophantering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Tag ut svängen, det ligger en bränning på styrbords sida av infartsrännan, följ enslinjerna på
berget.

Förtöjning

Långsida bryggan

Prisbild

120:-

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vällinge (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 15′ 53'' N (59.2647)
Long: 17° 43′ 8'' E (17.7189)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1132

Faciliteter

Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Klubbholme Årstavikens Båtsällskap.
http://assaren.nu/klubbholmarna/vallinge-malaren

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Hamnavgiften för icke medlemmar är Sek 100,-/dygn.
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Välö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 48′ 18'' N (56.8049)
Long: 13° 39′ 34'' E (13.6595)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1692

Faciliteter

Badplats, Grillplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vändburg (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 56′ 36'' N (56.9435)
Long: 18° 18′ 36'' E (18.3099)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Heurlin
Senast ändrad av: Heurlin
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1172

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Väl skyddad hamn insprängd i klippan där man ligger bra i alla vindar. Nära Holm
hällarraukområde. Cyklar kan ibland hyras av hamnvärden.

Förtöjning

Långsides förtöjning. Stort hamndjup på 3,5-4,5m, plats för 10-15 båtar

Prisbild

150-250 SEK/dag inkl el
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Vänersborgs Marina (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 22′ 34'' N (58.3762)
Long: 12° 18′ 55'' E (12.3152)
Sjökort: 135

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Marre
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=936

Faciliteter

Restaurang/servering, Systembolag, Pub/Rättigheter, Internet, Toaletter, Parkering, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Varv/Mekaniker, Färskvatten, Mastkran,
Bensin, Kollektivtrafik, Diesel, Apotek

Beskrivning

Komplett marina med allt. Ser trist ut på avstånd men är trivsamt.

Insegling

Följ utmärkning.

Förtöjning

Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides. Tillräckligt djupt för de allra flesta.

Prisbild

Från 190 kronor och uppåt inklusive dusch, tvätt och torktumlare 30 kronor styck.

Annan rubrik

Finns en bra simhall intill.

www.vanersborgsmarina.se

Läs mer på Myra(b)loggen 
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http://iloapp.rodarummet.net/blog/myrablogg?Home&post=74
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Vänö besöksbrygga (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 4'' N (59.8679)
Long: 22° 11′ 45'' E (22.1957)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=589

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Livsmedel, Landström

Beskrivning

Info från 
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=V%C3%A4n%C3%B6 översatt
med Google translate.

Vänö Kimitoön hör till kommunen. Sommar butik och café. Naturstigen. Återanvänd-Roope punkten,
toalett, badkar, dusch, badtunna, elektrisk, skiva golf. Sommarevenemang

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Vässarö Djuphamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 15′ 34'' N (60.2593)
Long: 18° 41′ 23'' E (18.6896)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Coppertail
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=578

Faciliteter

Beskrivning

Mycket enkel gästhamn snarast att jämföra med naturhamn, men med bojar.

Avgift (ca, 50 kr,) på mer eller mindre frivillig basis erlägges i receptionen i "scoutbyn" Mycket
trevligt att promenera runt på ön och se de olika lägerverksamheterna. Missa inte jollebasen
"fladen" eller kapellet i byn. Trapperspåret är en äventyrsbana på ön som man gå om någon ledare
har tid att ställa upp. Fråga i receptionen. Möjlighet att äta i restaurangen efter överenskommelse.

http://www.ssf.scout.se/stockholm/vassaro/

Insegling

Precis som det ser ut. Scouternas hamn för transferbåtarna syns tydligt från sjön. Gästbojarna
ligger syd/väst om denna.

Förtöjning

Bojar och landförtöjning direkt vid klippan. Djup (uppskattat) från dryga metern längst in till över 3
meter i den yttre delen.

Prisbild

Billigt.
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Vässarön (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 15′ 48'' N (60.2633)
Long: 18° 41′ 27'' E (18.6907)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: coppertail
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=136

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter

Beskrivning

Naturhamn med många fina klippor att förtöja vid

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Med ankare som akterförtöjning. Träd alternativt kilar för förtöjning på land

Annan rubrik

Vatten och torrdass på land. Ca två kilometer till kiosk, kyrka mm

                       sida 2507 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Västanfors / Kronprinsessan Victoria (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 59′ 8'' N (59.9856)
Long: 15° 48′ 30'' E (15.8083)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås (CAMAJO) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 6

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1661

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 5m.
Nästa sluss (upp): Uddnäs / Drottning Sofia Magdalena
Nästa sluss (ned): Virsbo / Riksrådet Friherre Carl Sparre

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Västergarn hamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 26′ 13'' N (57.4370)
Long: 18° 8′ 22'' E (18.1395)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1220

Faciliteter

Beskrivning

Fiske- och småbåtshamn på västra Gotland. 2-3 gästplatser med 1,5-1,0 meters djup. Se vidare
Guteinfo http://www.guteinfo.com/?id=23

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Västerkvarn / Konung Karl XII (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 32′ 41'' N (59.5446)
Long: 16° 15′ 14'' E (16.2539)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1647

Faciliteter

Beskrivning
Sluss i Strömsholms Kanal
Antal slussar: 2
Total höjd: 7m

Nästa sluss (upp): Sörstafors / Konung Karl XI
Nästa sluss (ned): Strömsholm / Kunung Karl XV

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Västerås båtmack (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 7'' N (59.6020)
Long: 16° 32′ 49'' E (16.5470)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1067

Faciliteter

Bensin, Diesel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.

                       sida 2513 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Västerås gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 36′ 7'' N (59.6019)
Long: 16° 32′ 48'' E (16.5468)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1066

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Västra hamnen, Klädesholmen (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 56′ 44'' N (57.9455)
Long: 11° 32′ 13'' E (11.5368)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: Klädesholmen
Senast ändrad av: Administratör
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1110

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Varv/Mekaniker, Parkering, Sophantering, Färskvatten,
Toaletter, Dusch

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
 Hamnvärd/tillsyningsman
 Telefonnummer
 E-post
 Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
 Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
 Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
 Ex.vis:
 Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
 Djupt, grunt, sten, lera, sand
 Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Västra holmen (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 34′ 52'' N (59.5811)
Long: 16° 33′ 50'' E (16.5640)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Rollert 
Senast ändrad av: Rollert
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1777

Faciliteter

Grillplats

Beskrivning

Härlig plats för varma sommardagar, främst norr om ön där det oftast är lugnare vatten.
Väldigt populär ankringsplats för bad och umgänge.
Trevlig utsikt med Västeråsfjärden i förgrunden och hela Västerås skyline i bakgrunden.
I viken på öns västra sida finns en liten brygga och uppe på ön finns grillplats med härlig utsikt.

Insegling

Fri insegling runt hela ön.
Större delen av öns södra del har vass men mestadels vassfritt på öns norra sida.
Finns enstaka grynnor runt hela ön så håll koll på sjökort och ekolod.

Förtöjning

Endast ankringsplatser men på öns norra sida finns gamla stolpar efter tidigare brygga man kan
angöra vid om man t.ex. vill stanna över natten och ha säker förankring, var dock noga med att
hålla koll på djupet. Botten består främst av mjuk lera.
Ca: 3-1,5m djup runt hela ön och på vissa ställen på öns norra sida kommer man väldigt nära inpå
land även med djupgående uppemot en meter.
Här ligger ofta även större båtar men då lite längre ut från land.

Det är relativt mycket båttrafik på öns östra sida mellan Västra holmen och Elba så där kan ibland
bildas en del svall, dock är det oftast lugnare där med mindre naturliga vågor och mindre blåst.
Väster om ön trafikeras av större fartyg på väg in eller ut från Västerås Djuphamn samt en hel del
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mindre fritidsbåtar, dock på lite större avstånd så där är det oftast mindre svall.

Prisbild

Kostnadsfritt

Kuriosa

Västra holmen är en av de s.k. Hästholmarna som från väster består av Västra holmen, Elba och
Östra holmen. I egentlig mening ingår även Kattskär och Amundsgrundet i Hästholmarna men det
är främst de tre första som i mannamun förknippas med "Hästholmarna".
Namnet hästholmarna kommer från att de förr i tiden användes som betesmark för hästar från
trakten som kördes ut på färja.

På ön Elba finns en sedan tidigare mycket populär men numer nedlagd restaurang och nattklubb.
där finns även grillplats.
Östra holmen har badplats samt tre mindre nakenbad, ett för herrar, ett för damer och ett för
familjer. Här finns även en kiosk samt trevliga promenadstråk.
Östra holmen trafikeras av färjan M/F Elba under sommartid som avgår från Färjkajen i Västerås.
M/F Elba har trafikerat Västeråsfjärden och Hästholmarna sedan 1917 och är numera K-märkt.
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Västra Mörskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 42'' N (59.7784)
Long: 21° 8′ 43'' E (21.1453)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=283

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Enligt uppgift finns hällristningar på platsen.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

På http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html framgår att insegling ska
ske norr ifrån.

Oklart om man kan komma in i viken förbi ett antal grynnor.

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Västra Stranden (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 45'' N (56.6625)
Long: 12° 50′ 32'' E (12.8422)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=697

Faciliteter

Badplats

Västra Stranden

Västra Stranden är Halmstads mest centrala strand. På denna strand är hundar välkomna att ta sig
ett dopp!
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Vätö huvud (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 51′ 20'' N (59.8556)
Long: 18° 57′ 28'' E (18.9579)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1469

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Mysig vik, lite skuggig men väldigt väl skyddad för de flesta vindar. Segelbåtar får hålla sig långt ut
och gp in försiktigt. Det är grunt.

Insegling

Enkel från norr.

 

Förtöjning

Lätt att lägga till, men det är grunt. Segelbåtar får hålla sig långt ut. Vi låg på den östra stranden
som är soligast, men det var ganska långgrunt vilket gör det svårt att komma in om man går djupt.
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Vätöberg (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 48′ 10'' N (59.8028)
Long: 18° 59′ 42'' E (18.9950)
Sjökort: 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1529

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Trygg hamn, men ganska trist hamn. På den östra sidan av viken finns gamla kajer där man kan
ligga åtminstone tillfälligt. På västra sidan kan man komma in med segelbåt men det är ganska
skuggigt. Passar bra för svajankring.

Insegling

Enkel enligt sjökort. Finns en grynna, Länsman, i inloppet men den är väl märkt på sjökortet och
innebär inga problem.

Förtöjning

Ankare och träd på västra sidan. Vid kaj på västra. Eller svajankring. Inre delen av viken har privata
bryggor.
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Wasa yachts (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 9′ 26'' N (59.1573)
Long: 17° 39′ 25'' E (17.6570)
Sjökort: 6181

 
Information
Upplagd av: Coppertail
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=343

Faciliteter

Parkering, Segelbåtsdjup, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran

Telefonnummer 08 550 97 230
E-post wasa@wasayachts.com
Webbadress http://www.wasayachts.com/starten/
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Wasahamnen (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 35'' N (59.3264)
Long: 18° 5′ 35'' E (18.0931)
Sjökort: 614

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1525

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Parkering, Sophantering,
Kiosk, Färskvatten, Café, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gästhamn i Centrala Stockholm. Härifrån är det lätt att ta sig till stan. Toalett och dusch är enkla
men här ligger man nog mest för att komma åt staden eller Djurgården.

Från hamnen finns på gångavstånd flera krogar och restauranger samt även Gröna Lund,
Vasamuséet, Junibacken och Skansen. På Djurgården finns även ett flertal andra museum och annat
värt att titta på.

Insegling

Utanför hamnen är mycket trafik. Både yrkestrafik och fritidsbåtar. Bryggarna skyddar dock bra mot
svall. Inne i hamnen är det trångt om man har en stor båt. Riktigt stora båtar får förtöja på utsidan
av bryggorna.

Förtöjning

De flesta platserna har Y-bommar.

Prisbild

Båtar upp till 12m 300kr/dygn

Båtar över 12m 600kr/dygn. 
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Dagavgift max 6 timmar 150/250kr.

El 50kr/dygn

Mer information
Titta på hamnens hemsida.
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Waxholms Hotell (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 8'' N (59.4022)
Long: 18° 21′ 18'' E (18.3549)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1667

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Kollektivtrafik, Internet, Telefon, Kiosk, Café, Färskvatten, Övernattning,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Bastu

Beskrivning

Anrikt hotell precis i hamnen i Vaxholm.

För mer information se hemsidan.
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Westberg marin (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 17′ 9'' N (58.2860)
Long: 12° 17′ 9'' E (12.2859)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Roy
Senast ändrad av: Roy
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=940

Faciliteter

Varv/Mekaniker

Westberg Marin

www.westbergmarin.se
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Westerbergs Liv (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 17′ 18'' N (59.2884)
Long: 18° 54′ 53'' E (18.9148)
Sjökort: 615, 619

 
Information
Upplagd av: TyskComfortina 
Senast ändrad av: TyskComfortina
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1716

Faciliteter

Livsmedel

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Wifstavarvs båtklubb (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 62° 29′ 28'' N (62.4911)
Long: 17° 21′ 28'' E (17.3578)
Sjökort: 524

 
Information
Upplagd av: Adam
Senast ändrad av: Adam
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1311

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Wik-Inn Marina AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 57′ 46'' N (58.9628)
Long: 17° 59′ 11'' E (17.9864)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=978

Faciliteter

Varv/Mekaniker, Varv/Mekaniker, Kran

Beskrivning

Suzuki, Tohatsu, Evinrude, Johnsson, Honda,  Lombardini, Sole, Volvo Penta, Perkins och
Nannidiesel

http://www.wik-inn.se/

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
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genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Willemstad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 41′ 43'' N (51.6952)
Long: 4° 26′ 31'' E (4.4420)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: Forgus31
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=25

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Verkligt sevärd liten gammal garnisonstad byggd i stjärnmönster. 
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Władysławowo (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 54° 47′ 48'' N (54.7968)
Long: 18° 24′ 52'' E (18.4145)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: MarreK
Senast ändrad av: MarreK
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1524

Faciliteter

Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Systembolag, Toaletter, Internet, Dusch, Parkering,
Segelbåtsdjup, Vårdcentral/Läkare, Livsmedel, Telefon, Landström, Badplats, Sophantering,
Varv/Mekaniker, Kiosk, Färskvatten, Kran, Café, Bensin, Kollektivtrafik, Övernattning, Diesel, Apotek

Beskrivning

Medelstor stad med full fart på sommaren i hamn och på stränderna.

Gästplatser långt in i fiskehamnen.

Discotält 200m bort med fullt ös till 02.00.

Införskaffa öronproppar.

Fullt på stränderna. Helt fullt alltså.

Båtvarv finns för större reparationer.

Insegling

Rapportera på VHF till hamnkontoret.

Se upp för uppgrundning NÖ om piren - runda ordentligt

som sjökort anvisar.
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Förtöjning

 Y-bom,

Långsides för större båtar.

Prisbild

100SEK uppåt storleksberoende

Hamnpersonal kommer. Kontantbetalning.
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Wss Westerås Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
Betyg: 5.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 59° 30′ 21'' N (59.5059)
Long: 16° 40′ 22'' E (16.6728)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Baunsgaard 
Senast ändrad av: Baunsgaard
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1637

Faciliteter

Internet, Badplats, Kiosk, Grillplats, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup, Landström

Beskrivning

Klubbö 
50 kr för icke medlemmar. Ger tillgång till Landström och basu
Dass, wi-fi och glass
www.wss.se

Förtöjning

Brygga, boj, 
Djupt: 1,4 längst söder ut. Till 2,3 på flytbryggan 
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 40′ 29'' N (55.6747)
Long: 13° 3′ 40'' E (13.0611)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1752

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 36′ 58'' N (55.6161)
Long: 12° 59′ 21'' E (12.9892)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1753

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 35′ 49'' N (55.5971)
Long: 12° 56′ 10'' E (12.9361)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1754

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 35′ 1'' N (55.5836)
Long: 12° 54′ 53'' E (12.9147)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1755

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 24′ 37'' N (55.4104)
Long: 12° 55′ 57'' E (12.9326)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1756

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 24′ 59'' N (55.4164)
Long: 12° 49′ 42'' E (12.8283)
Sjökort: 921

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1757

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 59′ 30'' N (55.9916)
Long: 12° 44′ 43'' E (12.7453)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1758

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 2′ 55'' N (56.0487)
Long: 12° 41′ 7'' E (12.6854)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1759

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 16′ 3'' N (56.2676)
Long: 12° 50′ 31'' E (12.8419)
Sjökort: 923, 922

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1760

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yacht Performance Scandinavia AB (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 26′ 4'' N (56.4344)
Long: 12° 50′ 31'' E (12.8420)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1761

Faciliteter

FULL SERVICEFÖR DIN BÅT
YPS vill erbjuda högklassig service och
professionellt utförda installationer av
passionerade båtmänniskor som kan
segelbåtar. Av seglare för seglare, vi finns
där du finns och kommer gärna till dig! Vår
servicebil är utrustad för att ta hand om det
din båt kräver. 

031-333 06 90 / yps.se
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Yarmouth (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 50° 42′ 23'' N (50.7063)
Long: 1° 30′ 13'' W (-1.5036)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Excel 319
Senast ändrad av: Excel 319
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=521

Faciliteter

Trevlig litet samhälle. Hyr gärna bil och åk ut till sydspetsen The Needles.
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Ystad (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 25′ 32'' N (55.4256)
Long: 13° 48′ 55'' E (13.8153)
Sjökort: 839

 
Information
Upplagd av: Forgus31
Senast ändrad av: fatuus
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=266

Faciliteter

Diesel, Mastkran, Restaurang/servering, Kollektivtrafik, Pub/Rättigheter, Apotek, Bastu, Post,
Toaletter, Systembolag, Dusch, Ramp, Segelbåtsdjup, Internet, Sophantering, Livsmedel, Parkering,
Färskvatten, Landström, Sugtömning, Latrintömning, Varv/Mekaniker, Bensin, Kran

Beskrivning

Marina med gästplatser. Nära centrum. Trevlig sommarstad med gammal bebyggelse och gott om
affärer.

-12 M 200kr

12- 

EL & dusch betalas med TallyCard. 

Insegling

Öster om yttre vågbrytarna. Enslinje. Y-bom eller långsides.

Grön skylt om plats är ledig. 
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Ystebø Kvitsøy (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 38'' N (59.0607)
Long: 5° 24′ 8'' E (5.4023)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Anja
Senast ändrad av: Anja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1193

Faciliteter

Dusch, Livsmedel, Landström, Post, Sophantering, Färskvatten, Diesel, Toaletter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ytterö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 13′ 27'' N (58.2241)
Long: 17° 0′ 55'' E (17.0154)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Perra
Senast ändrad av: Perra
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=479

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Yxskären 1 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 31'' N (59.8752)
Long: 22° 2′ 37'' E (22.0436)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Hekaheka
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=590

Faciliteter

Beskrivning

Beskrivning från
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Yxsk%C3%A4r översatt med
google translate.

Naturhamn. Ett antal bra förtöjningsplatser vid öns öst och väst sida. Öns natur är väl värt ett besök
och infotavlorna är lärorika.

Åtminstone under sommaren 2009 på ön var mycket ormar, och vi såg att den stranden huggorm
ormar. 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
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Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Yxskären 2 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 52′ 32'' N (59.8755)
Long: 22° 3′ 10'' E (22.0529)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=591

Faciliteter

Beskrivning

Beskrivning från
http://www.venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Yxsk%C3%A4r översatt med
google translate.

Naturhamn. Ett antal bra rantautumispaikkoja öns öst och väst. Öns natur är väl värt ett besök och
natur opastauluineen är lärorikt.

Åtminstone under sommaren 2009 på ön var mycket ormar, och vi såg att den stranden huggorm
ormar. 

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning
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Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Zierikszee (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 51° 38′ 49'' N (51.6470)
Long: 3° 55′ 25'' E (3.9236)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: forgus31
Senast ändrad av: forgus31
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=24

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Färskvatten, Diesel,
Restaurang/servering

Beskrivning

Inga platser vid yttre gästhamnen. Lättare att lägga sig i slutet av den långa hamnen. Gammal
sjöstad.

Förtöjning

Sidledes efter kaj. Kan bli rätt fullt.

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åbo Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: 3.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 26′ 24'' N (60.4401)
Long: 22° 14′ 45'' E (22.2458)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1727

Faciliteter

Bastu, Parkering, Toaletter, Telefon, Dusch, Sugtömning, Segelbåtsdjup, Kiosk, Livsmedel, Café,
Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Apotek, Färskvatten, Post, Restaurang/servering,
Systembolag, Pub/Rättigheter, Internet

Beskrivning

Gästhamn centralt i Åbo. Hamnen är ganska dyr (34 Eur/natt) och motsvarar inte riktigt det priset.
Men läget är fantastiskt och Åbo är en trevlig stad med mycket att se.

Hamnens hemsida

Insegling
Enkel enligt sjäkort.

Förtöjning

Pålar mot brygga. De flesta platserna är smala så har du en bredare båt så kan det vara bra att
boka en plats i förväg. Hamnen är välbesökt. På södra sidan är det också en gästhamn för större
båtar (>40fot) och där får man bara ligga längsmed. Man betalar per fot där.

Prisbild
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340 Eur / Natt. Ingår el och vatten på bryggan. Det finns bara två toaletter vid bryggan, men i huset
med bastun bara några meter bort finns fler. Bastu ingår också i priset.

Annan rubrik

Räkna med att spendera några dagar och ganska mycket pengar i Åbo. Direkt du lämnar båten
ligger restaurangerna på rad och lockar med bra mat och dryck. På södra sidan av kanalen precis
vid en linfärja som är gratis ligger en välsorterad liten butik.
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Ådskär 1 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 21′ 6'' N (60.3517)
Long: 19° 31′ 9'' E (19.5192)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=281

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ådskär 2 (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 21′ 11'' N (60.3532)
Long: 19° 31′ 32'' E (19.5255)
Sjökort: 619

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=282

Faciliteter

Beskrivning

Fått info om platsen från http://www.wakkanet.fi/~walcko/Aland/Satamat/Satamaluettelo.html

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åhus (gästhamn) (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 55′ 27'' N (55.9241)
Long: 14° 18′ 7'' E (14.3019)
Sjökort: 742, 743

 
Information
Upplagd av: Jörgen63
Senast ändrad av: Jörgen63
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1471

Faciliteter

Grillplats, Restaurang/servering, Post, Pub/Rättigheter, Systembolag, Toaletter, Ramp, Dusch,
Parkering, Segelbåtsdjup, Vårdcentral/Läkare, Livsmedel, Telefon, Landström, Badplats,
Sophantering, Varv/Mekaniker, Kiosk, Färskvatten, Mastkran, Café, Bensin, Kollektivtrafik,
Övernattning, Diesel, Apotek

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ålabodarna (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 56′ 21'' N (55.9391)
Long: 12° 46′ 22'' E (12.7728)
Sjökort: 922

 
Information
Upplagd av: Jaramaz
Senast ändrad av: Jaramaz
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=335

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten

Beskrivning

Liten, gammal fiskehamn.  Har inte mycket faciliteter, därmed lugn och stilla.
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ålsten (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 4'' N (59.3177)
Long: 17° 56′ 42'' E (17.9449)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Volvo_Penta
Senast ändrad av: Volvo_Penta
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=126

Faciliteter

Bensin, Diesel, Restaurang/servering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Bensin,
Livsmedel, Diesel, Sophantering, Färskvatten

Beskrivning

Beskriv din plats här

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ålsten krog (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 19′ 4'' N (59.3179)
Long: 17° 56′ 41'' E (17.9446)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Jocke-ChrisCraft
Senast ändrad av: Jocke-ChrisCraft
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1004

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ålsätra / Konung Karl Gustav (Sluss) (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 38′ 45'' N (59.6458)
Long: 16° 11′ 59'' E (16.1998)
Sjökort: 113

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA) 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1653

Faciliteter

Beskrivning

Sluss i Strömsholms Kanal.
Antal slussar: 1
Höjd 3m.
Nästa sluss (upp): Surahammar / Landshövding af Ugglas
Nästa sluss (ned): Trångfors / Hertiginnan av Södermanland

Mer information

http://www.stromsholmskanal.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsholms_kanal
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Ålvsnabben (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 47'' N (58.9797)
Long: 18° 10′ 29'' E (18.1748)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=851

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ålö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 15'' N (58.9208)
Long: 18° 11′ 29'' E (18.1914)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey 
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1507

Faciliteter

Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Runt i viken kan man ligga lite var som.

Bäst är att ligga på östra sidan, då kan man lättast gå till Båtshaket och äta middag. 

Insegling

Inte krångligt, kolla sjökortet.

Förtöjning

På svaj eller med ankare och linor i land.
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Ålö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 55′ 7'' N (58.9185)
Long: 18° 12′ 37'' E (18.2102)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1446

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Ålö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Ålö
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Ålö Storsand (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 32'' N (58.9088)
Long: 18° 13′ 10'' E (18.2195)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=662

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

 

"Efter att ha färdats längs en slingrande skogsväg försvinner plötsligt de tydliga hjulspåren ut i ett
hav av sand. Den finkorniga sanden för tanken till exotiksa platser och Ålö Storsand är en exotisk
plats. Vattnet är klart och sandstranden ljuvlig. Väl värt mödan att ta sig den cirka 13 kilometer
långa vägen från Gruvbyn på Utö. Med båt från Nynäshamn till Ålö blir det lite närmare. Ålö
storsand är utrustad med TC och och sopkorgar"

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
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Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ålöfladen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 54′ 60'' N (58.9165)
Long: 18° 11′ 12'' E (18.1867)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=857

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
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minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åminne Badrestaurang (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 36′ 52'' N (57.6146)
Long: 18° 45′ 40'' E (18.7610)
Sjökort: 731

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1248

Faciliteter

Restaurang/servering

Beskrivning

Välkommen att njuta av vällagad mat på Åminne Badrestaurang. På dagtid serverar vi lunch och på
kvällarna kan du avnjuta en god middag i fridfull miljö i vår nyinredda à la carte-restaurang med
uteservering.

Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/foretag/aminne-badrestaurang

                       sida 2592 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

Åmål (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 13'' N (59.0537)
Long: 12° 42′ 29'' E (12.7080)
Sjökort: 134

 
Information
Upplagd av: loje
Senast ändrad av: loje
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1204

Faciliteter

Diesel, Systembolag, Restaurang/servering, Parkering, Pub/Rättigheter, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning,
Apotek, Bensin, Post

Beskrivning

Gästhamn mitt i stan. Fin dusch och toa.

Skyddat läge vid alla vindar.

Insegling

Följ märkning. Segelbåtar måste in en bit i hamnen för den yttre delen är inte djup nog.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
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Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Ångbåtsbron (Servering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 22′ 31'' N (59.3753)
Long: 17° 2′ 17'' E (17.0381)
Sjökort: 111, 113

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1136

Faciliteter

Café, Restaurang/servering

Beskrivning

Café, möjlighet till förtöjning.
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Årsta Brygga (Proviantering)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 56'' N (59.0823)
Long: 18° 10′ 23'' E (18.1732)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Kalle
Senast ändrad av: Kalle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=667

Faciliteter

Kiosk

Beskrivning

Färjeläge.

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Årsta Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 4′ 52'' N (59.0811)
Long: 18° 9′ 56'' E (18.1657)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Kalle
Senast ändrad av: 666d3
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=669

Faciliteter

Badplats
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Beskrivning

Landförtöjning kan man nog glömma här. Servering och någon typ av affär finns uppe vid
huvudvägen

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åsfjordens Båtsällskap (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 16′ 3'' N (59.2674)
Long: 13° 14′ 12'' E (13.2368)
Sjökort: 131

 
Information
Upplagd av: Ingemar.J
Senast ändrad av: Ingemar.J
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1519

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Brygga

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik
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Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åstol (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 55′ 27'' N (57.9241)
Long: 11° 35′ 13'' E (11.5870)
Sjökort: 932, 931

 
Information
Upplagd av: peterh
Senast ändrad av: peterh
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=294

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Klassiskt fiskeläge.

Flera utmärkta matställen

Ön är bilfri och synnerligen barnvänlig ( för barn som kan simma)
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Trångt, mycket populär hamn. Mestadels förtöjning långsides andra båtar

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åstrup Haderslev Fjord (Ankringsplats)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 55° 15′ 58'' N (55.2661)
Long: 9° 34′ 55'' E (9.5820)
Sjökort: 153

 
Information
Upplagd av: 
Senast ändrad av: 
Version 5

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1707

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Ankerplads med fortøjningspæle på vest siden af sejlrenden.

Meget god læ for vesten vind. 

Tæt på Haderslev by hvor der er gode indkøbsmuligheder hvis man ligger på Nordlig side i Lidl eller
så vest på som muligt hvor det er Rema1000 der er tættest på.

Haderselv fjord er anbefalsværdig sejltur i meget naturskyndt område helt ind til byen.

Insegling

Beskriv insegling här.
Indsejling via Haderslev fjord, værd opmærksom på at sejle midt i renden da bøjerne flyttes efter
bunden og derfor kan der være forskel på kortplotteren.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.

 ankare,  påle, sand
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Åsvikslandet (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 0′ 45'' N (58.0124)
Long: 16° 45′ 50'' E (16.7638)
Sjökort: 622

 
Information
Upplagd av: Christer
Senast ändrad av: Christer
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1079

Faciliteter

Sophantering, Toaletter

Bra naturhamn 

 

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Åva (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 10′ 0'' N (59.1667)
Long: 18° 21′ 41'' E (18.3614)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=889

Faciliteter

Badplats
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Beskrivning

Mindre sandstrand. Skylt finns vid pontonbryggan bredvid som säger gästhamn
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Älghorn (Klubbhamn (-holme))
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 24′ 33'' N (59.4092)
Long: 17° 44′ 0'' E (17.7334)
Sjökort: 111

 
Information
Upplagd av: Tommi
Senast ändrad av: Tommi
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1127

Faciliteter

Beskrivning

Essinge Båtsällskap

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
 Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.
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Älvsnabbsmonumentet (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 58′ 44'' N (58.9788)
Long: 18° 11′ 4'' E (18.1846)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: ChristerN
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=621

Faciliteter

Beskrivning

Citerat från www.musko.nu:

Den 17 juni 1630 avseglade Gustav II Adolf till Tyskland. Dessförinnan hade han mönstrat sina
trupper, 13.000 man, på Årsta ängar. Efter en vecka, på själva midsommardagen, var man i
Tyskland. För de flesta ombord var Älvsnabben det sista man såg av Sverige. Kriget varade ju ända
till 1648. Till minne av denna segling byggdes 1930 Älvsnabbsmonumentet på Kapellön, en 11
meter hög stenfot med ett stockankare från fregatten Stockholm överst.

Insegling

 

Förtöjning

Endast den södra delen av ön får beträdas då resten är militärt skyddsområde.

Lättast kommer man in till land på den sydvästra delen av ön och sen få rman följa stigen upp till
monumentet.
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Älö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 32′ 44'' N (57.5455)
Long: 16° 41′ 32'' E (16.6923)
Sjökort: 623, 624

 
Information
Upplagd av: Grigory Shmerling 
Senast ändrad av: Marcus Rejås
(CAMAJO/ALMA)
Version 20

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1687

Faciliteter

MODERATOR: I'm looking into the issue with ports right now.

Description

Old position is incorrect, it is private berth. You need sail  200m SW.  Be aware - stones. For boaters
- small island 57,545  16,688.

Toilet and garbage bin at big island, Alo (S side).

There is NO FACILITIES HERE! (Toilet only at Alo, big island at S side). Cant delete it, site not save
my check boxes erasing. 

Approach

Narrow channel from NE. Not for sailboats, shallow and there is stones.

mooring

Describe the mooring here. 
For example: 
Jetty, anchor, buoy, pile, Y-boom, long side, 
Deep, shallow, stone, clay, sand 
Describe also how large and in-depth boat can moor, either by depth and width or by which largest
boat you have seen in the harbor.
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price Picture

Talk about what it costs to be in the harbor and utilize various services such as shore power, water,
mini golf etc. 
Also describe prices for other things such as food, gasoline, restaurant, mast crane etc.

Other heading

You can create more headings and also delete them above. This is just a proposal.
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Ängskär (Gästhamn)
Betyg: 4.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 60° 29′ 49'' N (60.4968)
Long: 18° 3′ 60'' E (18.0666)
Sjökort: 535

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=197

Faciliteter

Pub/Rättigheter, Bastu, Toaletter, Dusch, Livsmedel, Landström, Parkering, Sophantering,
Färskvatten, Latrintömning, Restaurang/servering

Beskrivning

Gästhamn. Kafé, dagrum, toaletter, dusch, utställning mm finns vid hamnen. Vandrarhem. På
gångavstånd finns restaurang, havsbad mm

Insegling

Från ost: Gå runt udden med fyr och båk. Se upp för bränningen (utmärkt med en stång)

Förtöjning

Med akterankare, långsides om så behövs. Piren är relativt hög. Plats med Y-bom eller boj kan
finnas.

Pris

90 kr utan el 120 kr med el (2015). Betalning sker med kuvert vid den röda boden innan
restaurangen.

Historik

Utskeppningshamn för Lövsta järnbruk - en gång i tiden världens största hamn för järn
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Ängsö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 17'' N (59.6213)
Long: 18° 45′ 42'' E (18.7616)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1445

Faciliteter

Beskrivning

Louise Zetterström beskriver Ängsö och sina upplevelser på ön i ord och bild.

http://skargardsluff.blogspot.se/search/label/Ängsö
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Ängsö Nationalpark (Gästhamn)
Betyg: 5.0000 (1 röster)
 
Position
Lat: 59° 37′ 3'' N (59.6176)
Long: 18° 45′ 41'' E (18.7614)
Sjökort: 612

 
Information
Upplagd av: rolena
Senast ändrad av: rolena
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1271

Faciliteter

Sophantering, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild
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Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Äspeskär (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 8′ 38'' N (56.1438)
Long: 15° 38′ 1'' E (15.6337)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1284

Faciliteter

Beskrivning

Fd. militärbrygga. Väl skyddad mot vindar frän väst - syd.

Insegling

Enl. sjökort

Förtöjning

Långsides eller med ankare.

Prisbild

Gratis
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Öckerö (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 57° 22′ 23'' N (57.3731)
Long: 11° 55′ 36'' E (11.9268)
Sjökort: 925

 
Information
Upplagd av: fatuus 
Senast ändrad av: fatuus
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1636

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fin naturhamn i ytterskärgården.

Mot klippor på södra sidan eller svaj. SXK boj i viken. 

Insegling

Förtöjning

Mot klippor finns dubb alt. kilar i sprickor.
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Öer (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 5'' N (56.1514)
Long: 10° 41′ 22'' E (10.6894)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: ChristerHedlund
Senast ändrad av: ChristerHedlund
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1333

Faciliteter

Landström, Sophantering, Färskvatten, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Mycket skyddad klubbliknande hamn. I juni 2013 dock ganska öde. Rekommenderas att ta taxi till
tätort 7 km norrut.

Insegling

Enkel insegling via markerad ränna. Liten sluss in i själva hamnområdet som sköts av slussvakt.
Öppnar vid behov. Betalning vid slussen genom att kvittera ut ett kort.

Förtöjning

Förtöjning långsides eller vid pålade platser, rejäla bryggor.

Prisbild
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Öja (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 46′ 15'' N (58.7710)
Long: 17° 51′ 46'' E (17.8628)
Sjökort: 617

 
Information
Upplagd av: Mackey
Senast ändrad av: Mackey
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1376

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Livsmedel, Internet, Sophantering, Restaurang/servering, Toaletter, Dusch

Beskrivning

Bra alternativ till gästhamnen om man inte vill ligga för sig själv och vindarna är de rätta.

Närheten till gästhamnen gör att man har tillgång till viss service...

Duschar
Toaletter
Tvättmöjligheter
Enklare livsmedel
Glass och fika
Cykeluthyrning
Stuguthyrning
Internetcafé
Dagstidningar
Beg.böcker

Insegling

Problemfri!

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
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Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Öppenskär (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 4′ 34'' N (56.0761)
Long: 15° 46′ 60'' E (15.7833)
Sjökort: 821

 
Information
Upplagd av: stenhård
Senast ändrad av: stenhård
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1279

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Fd militärbrygga i användbart skick. Djup ca 2m. Natursön plats. Torrdass.

Insegling

Insegling: Enligt sjökortet. 

Förtöjning

Förtöj långsides eller med ankare i aktern. Väl skyddad från sydliga vindar.

Prisbild

Gratis.

Annan rubrik
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Öregrund (Gästhamn)
Betyg: 3.5000 (2 röster)
 
Position
Lat: 60° 20′ 25'' N (60.3403)
Long: 18° 26′ 34'' E (18.4428)
Sjökort: 536, 535

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=613

Faciliteter

Diesel, Parkering, Restaurang/servering, Kiosk, Pub/Rättigheter, Café, Toaletter, Dusch,
Segelbåtsdjup, Livsmedel, Sophantering, Landström, Färskvatten, Kollektivtrafik, Latrintömning,
Ramp, Bensin, Internet

Beskrivning

Gästhamn mitt i centrala Öregrund. Nära till affärer, systembolag, restauranger mm

Bensin, diesel och reservdelar vid Grepen Marin. 

Kollektivtrafik till Uppsala, Gävle och Stockholm

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Mooringlinor, Bojar och Y-bommar

Prisbild

Vi betalade 300 för vår 36 fots båt 2015.
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Öregrund - Ramp (Service)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 20′ 22'' N (60.3394)
Long: 18° 26′ 30'' E (18.4416)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: coppertail
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 3

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=641

Faciliteter

Ramp, Parkering

Beskrivning

Gratis/öppen ramp. Asfalt till vattenlinjen. Moränbotten.
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Örnäsudden (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 39′ 5'' N (56.6514)
Long: 12° 48′ 37'' E (12.8102)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=672

Faciliteter

Örnäsudden

Örnäsudden är känt genom slaget vid Nissan, vikingatidens största sjöslag. Det stod 10 augusti
1062 mellan Norges kung Harald Hårdråde och Danmarks kung Sven Estridsen. Den danska flottan
med 300 segelfartyg besegrades av den knappt hälften så stora norska flottan. Danske kungen lär
ha befunnit sig ombård och tagit sig iland efter nederlaget på stranden här.
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Österhamn, Lidö (Naturhamn)
Betyg: 4.0000 (2 röster)
 
Position
Lat: 59° 46′ 41'' N (59.7780)
Long: 19° 5′ 28'' E (19.0911)
Sjökort: 619, 611

 
Information
Upplagd av: Marcus Rejås
Senast ändrad av: Marcus Rejås
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=7

Faciliteter

Segelbåtsdjup, Kollektivtrafik, Kiosk, Café, Grillplats, Sophantering, Restaurang/servering,
Pub/Rättigheter, Toaletter

Beskrivning

Mycket populär plats. Väl skyddad för alla vindar utom nord-ost. Gångavstånd till restaurang, pub,
kiosk mm. som ligger på öns södra sida. Det är bara att gå upp i skogen och sedan följa stigarna,
det finns många stigar. Sopmaja finns i vikens norra del där det också finns en brygga.

Insegling

Enkel, inga problem. Ett grund (gammal pir eller brygga) långt inne vi viken, men den är utmärkt på
sjökortet.

Förtöjning

Södra sidan är bäst. Motorbåtar kommer långt in. Ankare och förtöjning med bergskilar eller i träd.
Alternativt svajankring.

Även bryggan på norra sidan är bra att ligga vid. Bredvid denna finns även sopmajor och en
grillplats.
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Östermarsfladen (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 58° 53′ 17'' N (58.8880)
Long: 18° 8′ 16'' E (18.1377)
Sjökort: Se 6171 (B)

 
Information
Upplagd av: ChristerN
Senast ändrad av: Grigory Shmerling
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=196

Faciliteter

Sophantering, Färskvatten, Toaletter
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 25.07.2019 View ftom the second berth. Berth near position and NW (second) berth, 27.06.2019.

 

Beskrivning

Very popular ankorage, at high season about hunded boats can stay here. There is 2 berth: the first
at position and the second 200 m to NW.

Kiosk open at high season only. There is freshwater (plumbing line) near kiosk.  If you go 2 km by
road through the forest - Nattaro Krog: livsmedel shop, accomodation, ferry, bycicles.

Insegling

Beskriv din plats här

Förtöjning

Beskriv din plats här
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Österskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 58′ 44'' N (59.9790)
Long: 21° 17′ 32'' E (21.2921)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: blunkka
Senast ändrad av: blunkka
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=242

Faciliteter

Sophantering, Bastu, Toaletter, Segelbåtsdjup

Beskrivning

Liten hamn,några platser med boj bredvid förbindelsebåtsbryggan eller med ankare vid densamma
om man inte stör trafiken

Möjlighet till bastu, samt ibland rökt fisk.

Insegling

Österifrån längs farleden. Går dock även att komma in västerifrån med försiktighet.

 

Förtöjning

Bojar eller ankare

 

Beskriv din plats här

Annan rubrik

Du kan skapa fler riubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Östhammar (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 60° 15′ 36'' N (60.2601)
Long: 18° 22′ 48'' E (18.3799)
Sjökort: 536

 
Information
Upplagd av: Kjelle
Senast ändrad av: Kjelle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=135

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Livsmedel, Varv/Mekaniker, Kran, Mastkran, Kollektivtrafik, Sophantering, Apotek,
Färskvatten, Post, Restaurang/servering, Ramp, Pub/Rättigheter, Parkering

Beskrivning

Gästhamn 

Insegling

Enligt sjökort

Förtöjning

Akterförtöjning med bojar

Annan rubrik

Tillgång till stadens service. Skeppshandel på piren. 
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Östnora (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 3′ 1'' N (59.0504)
Long: 18° 3′ 32'' E (18.0588)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: Kalle
Senast ändrad av: Kalle
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=668

Faciliteter

Badplats

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

 

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.
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Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,
minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Östra Bokö Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 27'' N (56.1576)
Long: 14° 58′ 18'' E (14.9717)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=494

Faciliteter

Badplats, Sophantering, Toaletter

Beskrivning

En liten badplats som flitigt används av lokalbefolkningen på fastlandet.

Insegling

Här är det grunt och de flesta som kommer hit kommer i små båtar och kasar upp på stranden. En
mindre brygga finns också här men denna tar inte så många båtar.

Förtöjning

Man kasar enklast upp med en liten på på sandstranden, glöm bara inte att dra upp riggen på
mortorn. Bryggan är bara ett par meter lång och det är ganska grunt även där. Djupare
tilläggningsplats finns på öns sydöstra sida.

Prisbild

Endast badplats som ombesörjs av Karlshamns kommun. Gratis
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Östra Bokö Brygga (Annan)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 9′ 19'' N (56.1554)
Long: 14° 58′ 18'' E (14.9716)
Sjökort: 822

 
Information
Upplagd av: Krajan
Senast ändrad av: Krajan
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=498

Faciliteter

Segelbåtsdjup

Beskrivning

Allmän brygga på sydsidan av Östra Bokö. Här finns grillplats och gångavstånd till badplatsen. Här
finns ett stort fält som på somrarna ibland används av de lokala sjöscouterna för läger. Toaletter
och sopkärl finns vid badplatsen.

Insegling

Man bör ha Fölsö i rygg och hålla ut från Baggahegna (lilla hällen med fyren) för att ha garanterad
fri botten. Det ska finnas en undervattensten syd-sydost om bryggan.

Förtöjning

Det är ingen jättebrygga precis så man får planera lite om flera båtar ska få plats. Motorbåtar
lägger sig med fördel längsmed bryggan och segelbåtar ankrar mot nock där det är gott om vatten.

Prisbild

Allmän brygga som sköts av Karlshamns kommun. Gratis.
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Östra Stranden (Sevärdhet/Upplevelse)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 56° 38′ 51'' N (56.6475)
Long: 12° 52′ 60'' E (12.8833)
Sjökort: 923

 
Information
Upplagd av: Halmstad Turistbyrå
Senast ändrad av: Halmstad Turistbyrå
Version 4

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=687

Faciliteter

Badplats

Östra Stranden

Östra Stranden ca 5 km från centrum, är Halmstadbornas första badstrand. Mycket av den gamla
atmosfären finns kvar med badstugor inbäddade i dynerna. Stranden är långgrund och längst
söderut vid Fylleåns mynning, finns ett naturreservat samt Hagöns naturistbad, Halmstads officiella
nakenbad.
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Östra Ötterskär (Naturhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 2′ 48'' N (59.0467)
Long: 18° 34′ 50'' E (18.5806)
Sjökort: 616

 
Information
Upplagd av: 666d3
Senast ändrad av: 666d3
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=870

Faciliteter

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här.
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller
genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten,

                       sida 2637 / 2641



marinwiki.se - 2023-05-22 04:02

minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.
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Østre Bolærne (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 59° 12′ 1'' N (59.2003)
Long: 10° 34′ 7'' E (10.5685)
Sjökort:

 
Information
Upplagd av: Barbaria
Senast ändrad av: Barbaria
Version 2

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=1198

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Sophantering, Färskvatten,
Restaurang/servering, Pub/Rättigheter

Beskrivning

Gammelt militærfort som nå er åpen for alle.

http://bolerne.vfk.no/

Insegling

 

Förtöjning

Brygga, boj,, långsides,
Stora båtar går inn, varierande dybde.

Prisbild

Se webside.

Annan rubrik
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Öviks Gästhamn (Gästhamn)
Betyg: (0 röster)
 
Position
Lat: 63° 17′ 15'' N (63.2874)
Long: 18° 42′ 43'' E (18.7119)
Sjökort: 522

 
Information
Upplagd av: schvidja
Senast ändrad av: schvidja
Version 1

 

Internet: https://marinwiki.se/port.php?port=912

Faciliteter

Toaletter, Dusch, Segelbåtsdjup, Livsmedel, Landström, Kollektivtrafik, Apotek, Sophantering, Post,
Färskvatten, Systembolag, Latrintömning, Internet, Pub/Rättigheter, Parkering

Beskrivning

Fin hamn mitt i stan, modern och välskött anläggning med trevlig personal.

El och vatten vid bryggorna

Dusch och toalett, tvättmaskin, trådlöst nätverk och möjlighet att låna cyklar samt vagnar för att
bunkra.

Glasskiosk

Pub på kajen

Nära till båttillbehörsaffär

http://www.gasthamnen-ovik.nu/

Insegling

Inga grund, välj bara sida på bryggan

Om det är mycket båtar så brukar hamnkapten hjälpa till med placering

Förtöjning
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Bommar

Prisbild
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	Ebeltoft (Gästhamn)
	Eckenförde (Gästhamn)
	Eckernförde SCE (Gästhamn)
	Eckernförde SCE (Gästhamn)
	Edane (Gästhamn)
	Edenryds (Gästhamn) (Gästhamn)
	Edet Värdshus , OKQ8 (Service)
	Edsätterfjärden (Ankringsplats)
	Egense (Gästhamn)
	Egersund (Gästhamn)
	Egina (Annan)
	Ekenäs (Ankringsplats)
	Ekenäs gästhamn (Gästhamn)
	Ekenäs gästhamn (Gästhamn)
	Ekenäs hamn (Gästhamn)
	Ekenäsviken (Ankringsplats)
	Ekeviken (Ankringsplats)
	Ekholmen (Klubbhamn (-holme))
	Ekolns Segelklubb (Gästhamn)
	Ekskär (Klubbhamn (-holme))
	Eldholmen (eller Ekholmen) (Klubbhamn (-holme))
	Elounda Bay (Ankringsplats)
	Enholmen (Naturhamn)
	Enigheten (Gästhamn)
	Enklinge (Gästhamn)
	Enskär (Annan)
	Erikstorpsviken (Naturhamn)
	Erstaviksbadet, Nacka (Sevärdhet/Upplevelse)
	Fagersta / Kronprinsen Gustaf Adolf (Sluss) (Annan)
	Fagerviks båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Fagerö (Gästhamn)
	Fagerön (Naturhamn)
	Fair Isle (Gästhamn)
	Falsterbokanalen nord (Gästhamn)
	Falsterbokanalen syd (Ankringsplats)
	Falu Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Fanö (Gästhamn)
	Farsund (Gästhamn)
	Fejan (Gästhamn)
	Fejan - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Femörefortet (Sevärdhet/Upplevelse)
	Fifång (Gästhamn)
	Fifång Fladen (Naturhamn)
	Fingals Hamn (Klubbhamn (-holme))
	Finnhamn - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Finnhamn Stora Jolpan (Gästhamn)
	Finnhamn Stora Jolpan (Gästhamn)
	Finnhamn Stora Jolpan (Gästhamn)
	Finnhamns Värdshus (Servering)
	Fiskebäck (Annan)
	Fiskeviken (Naturhamn)
	Fjaugen (Naturhamn)
	Fjordholmen norra (Naturhamn)
	Fjäderholmarna (Sevärdhet/Upplevelse)
	Fjäderholmarna (Gästhamn)
	Fjärdlång - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Flaggskär (Naturhamn)
	Flaten, Norrtälje Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
	Flisfjärden (Naturhamn)
	Florö (Gästhamn)
	Flundervarpet (Naturhamn)
	Flygplatsviken (Ankringsplats)
	Flässjan (Klubbhamn (-holme))
	Fogdö fisk (Sevärdhet/Upplevelse)
	Folegandros (Gästhamn)
	Folly (Gästhamn)
	Fornäs udde OBK klubbholme (Klubbhamn (-holme))
	Framnäs brygga (Naturhamn)
	Framnäs småbåtshamn (Gästhamn)
	Fridhem (Sevärdhet/Upplevelse)
	Friiberghs Herrgård (Servering)
	Frioul, Ankring (Ankringsplats)
	Fröjel Resort (Servering)
	Frösakull (Sevärdhet/Upplevelse)
	Furusund - Gästhamnen (Gästhamn)
	Furusunds värdshus (Servering)
	Furuviks Gästhamn (Gästhamn)
	Furuviksparken (Sevärdhet/Upplevelse)
	Furuögrund (Gästhamn)
	Furuögrunds havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
	Fyrudden (Gästhamn)
	Fågelskär naturhamn (Naturhamn)
	Fångö Jutviken (Naturhamn)
	Fårösund fiskehamn (Gästhamn)
	Fårösunds Båtklubb och gästhamn (Gästhamn)
	Färjestaden (Gästhamn)
	Färmansbo (Sluss) (Annan)
	Föglö Kyrka (Annan)
	Fölsö (Annan)
	Fölsö lilla brygga (Annan)
	Förskär (Klubbhamn (-holme))
	Gamborg Fjord (Ankringsplats)
	Gamla Karleby (Gästhamn)
	Gamla Lotsstationen, Dalarö (Service)
	Gamla Tyresö centrums båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Gamle hamn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Gardesanna badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Garpahamnen (Gästhamn)
	Gedser (Gästhamn)
	Getfoten (Gästhamn)
	Getryggen (Naturhamn)
	Getskär (Naturhamn)
	Gieslau (Gästhamn)
	Gillholms marina (Service)
	Gillöga (Naturhamn)
	Gisslingö (Naturhamn)
	Gistaholmarna (Sevärdhet/Upplevelse)
	Glommen (Gästhamn)
	Gloskär (Naturhamn)
	Gluppö södra (Naturhamn)
	GMSS (Klubbhamn (-holme))
	Gnisvärd (Gästhamn)
	Gorran (Naturhamn)
	Gorsingeholm (Service)
	Gotska Sandön (Sevärdhet/Upplevelse)
	Goudkade Marina (Gästhamn)
	Granhamn (Naturhamn)
	Granhamn, Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Grankullavik (Ankringsplats)
	Granskär (Gästhamn)
	Granskär (Naturhamn)
	Granskär (Naturhamn)
	Granskär 1 (Naturhamn)
	Granskär 2 (Naturhamn)
	Granvik (Gästhamn)
	Granö (Naturhamn)
	Gravamaren (Naturhamn)
	Grenå (Gästhamn)
	Grepen Marin AB (Service)
	Grinda (Sevärdhet/Upplevelse)
	Grinda - affär (Proviantering)
	Grinda - Gästhamn (Gästhamn)
	Grinda krog (Servering)
	Griskär (Naturhamn)
	Grislehamn Fiskehamn (Gästhamn)
	Grisslan (Naturhamn)
	Grisslehamn (Gästhamn)
	Grisslehamn (Service)
	Grisslehamn Östra (Gästhamn)
	Grodde naturreservat (Sevärdhet/Upplevelse)
	Grou, Staande Mastroute (Annan)
	Grums Båtsällskaps klubbstuga (Klubbhamn (-holme))
	Grund (Annan)
	Grundet, Rögrund (Service)
	Grundets servering (Servering)
	Gruvbryggan, Utö (Gästhamn)
	Grytholmen (Klubbhamn (-holme))
	Gryts varv (Gästhamn)
	Gräddö (Gästhamn)
	Gräddö bryggkafé (Servering)
	Gräddö Marina (Service)
	Gräddö Sjömack (Service)
	Gränna (Gästhamn)
	Gräsgårds fiskehamn (Annan)
	Gräskobben (Annan)
	Gräsvik Naturhamn (Naturhamn)
	Gröna Lunds Gästhamn (Gästhamn)
	Grönhögen (Gästhamn)
	Gröningen Handikappbad (Sevärdhet/Upplevelse)
	Grönskärsfladen, Skoboraden (Naturhamn)
	Grönviks gästhamn (Gästhamn)
	Grötviks Gästhamn (Gästhamn)
	Grötö (Gästhamn)
	Gubbholmen (Naturhamn)
	Gubbö (Naturhamn)
	Gubbö kupa (Naturhamn)
	Gubbö långholme (Naturhamn)
	Gudvangen ej gästhamn (Annan)
	Gula Hönan pensionat och restaurang (Servering)
	Gullbranna (Sevärdhet/Upplevelse)
	Gullholmens Gästhamn (Gästhamn)
	Gullkrona (Gästhamn)
	Gunnarsholmen (Naturhamn)
	Gustavs, Laura Peterzen (Gästhamn)
	Gustavsbergs gästhamn (Gästhamn)
	Gustavsviksmarina (Service)
	Gålö Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
	Gålö Skärgårdskrog (Servering)
	Gåsens Lada (Servering)
	Gåsskärskajen (Annan)
	Gåsören (Klubbhamn (-holme))
	Gällnö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Gällnö Handelsbod (Proviantering)
	Gästhamn Halmstad City (Gästhamn)
	Gästhamn Lökanabben Aspö (Gästhamn)
	Gästhamn Lökanabben Aspö (Gästhamn)
	Gävle Bomhus (Klubbhamn (-holme))
	Gävle Gästhamn (Annan)
	Götön (Naturhamn)
	H:s lilla udde (Naturhamn)
	Haglö (Annan)
	Haglö (Annan)
	Hagskär (Klubbhamn (-holme))
	Hailuoto (Gästhamn)
	Hajstorp (Gästhamn)
	Hallands Konstmuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hallands Sjukhus Halmstad (Nöd/sjukvård)
	Hallandsgården (Sevärdhet/Upplevelse)
	Halmstad Marincentrum (Annan)
	Halmstad sjömack (Service)
	Halmstad Småbåtshamn (Gästhamn)
	Halmstad Turistbyrå (Annan)
	Halmstad Varv & Slipsällskap (Service)
	Halmstads Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
	Halmstads Slott (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hals (Gästhamn)
	Halsön (Klubbhamn (-holme))
	Hammarbyslussen (sluss) (Annan)
	Hammerhavn (Gästhamn)
	Hamnholm (Ankringsplats)
	Hamnholmen (Naturhamn)
	Hamnkrogen Herrvik (Servering)
	Hamnskär (Klubbhamn (-holme))
	Hamnskär, Lygna (Annan)
	Hamnsundet (Gästhamn)
	Hampetorp (Gästhamn)
	Hanamenu (Ankringsplats)
	Hanavave (Ankringsplats)
	Handfatet, Naturhamn (Naturhamn)
	Handikappbadet (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hangö - Östra hamnen (Gästhamn)
	Hangö by (Annan)
	Hangö by (Gästhamn)
	Hansten (Naturhamn)
	Hanö (Gästhamn)
	Harlingen (Gästhamn)
	Harrström Gästhamn (Gästhamn)
	Harstena (Proviantering)
	Harstena (Gästhamn)
	Harstena Bageri (Annan)
	Harstena Bageri (Proviantering)
	Harön - Nordvästra udden (Naturhamn)
	Harön - Norra udden (Naturhamn)
	Hasselö (Gästhamn)
	Haugesund (Gästhamn)
	Haverdal (Sevärdhet/Upplevelse)
	Havsvidden (Gästhamn)
	Heiliegenhafen (Gästhamn)
	Helgoland (Gästhamn)
	Helgoland dieselbryggan (Service)
	Helgumannens fiskeläge (Sevärdhet/Upplevelse)
	Helgöya/Kapllöya (Naturhamn)
	Helsingborg (Gästhamn)
	Helsingör Nordhavn (Gästhamn)
	Helsö Havspaviljongen (Gästhamn)
	Helveteskällan (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hem (Annan)
	Hemköp (Proviantering)
	Hemmahamn (Annan)
	Hemviken (Naturhamn)
	Herdar (Proviantering)
	Herrestaviken (Naturhamn)
	Herrvik (Gästhamn)
	Herräng (Service)
	Herrängs marina (Service)
	Herrängs marina (Gästhamn)
	Herrängs marina (Servering)
	Hertigö (Naturhamn)
	Himmelskär (Naturhamn)
	Hit men inte längre, 1,4 m djupt (Annan)
	Hitis Kyrkby (Proviantering)
	Hjo (Gästhamn)
	Hjortholmen (Naturhamn)
	Hjortholmen (Naturhamn)
	Hjulstabron (Annan)
	Hjältön (Naturhamn)
	Holmhällarna (Sevärdhet/Upplevelse)
	Holmsund (Patholmsviken) (Gästhamn)
	Holmön (Gästhamn)
	Holsterbro Struer (Gästhamn)
	Holtenau (Gästhamn)
	Horn (Gästhamn)
	Hornbaek (Annan)
	Horsfjärdskatastrofen, Märsgarn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hotell Åtellet (Servering)
	Hotellbryggan, Dalarö (Gästhamn)
	Hotellviken, Saltsjöbaden (Servering)
	Houtskär (Gästhamn)
	Hovden (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hummelholmen (Naturhamn)
	Hundige hamn (Annan)
	Hus fiskeläge i Rone (Sevärdhet/Upplevelse)
	Husarö (Gästhamn)
	Husarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Husarö Lanthandel (Proviantering)
	Husarö Ångbåtsbrygga, Sjömack (Service)
	Huseliiharen (Gästhamn)
	Huskvarna (Klubbhamn (-holme))
	Husum (Gästhamn)
	Huvudholmen (Naturhamn)
	Huvudskär - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Hvide Sand (Gästhamn)
	Hydra (Gästhamn)
	Hyppeln (Gästhamn)
	Håkan (Annan)
	Hållskären (Naturhamn)
	Hållö (Naturhamn)
	Häckningsplats för skarvar (Annan)
	Häggvik (Gästhamn)
	Hälsö Hamn (Gästhamn)
	Häringe slott (Servering)
	Häringe Slott (Sevärdhet/Upplevelse)
	Härjarö (Gästhamn)
	Härsö (Naturhamn)
	Hästholmen (Gästhamn)
	Hättan (Naturhamn)
	Hävringe Gästhamn (Gästhamn)
	Högböte KMK (Klubbhamn (-holme))
	Högholmen (Naturhamn)
	Högholmen (Gästhamn)
	Högholmen Östra (Sevärdhet/Upplevelse)
	Högmarsö Krog (Servering)
	Högskär (Sevärdhet/Upplevelse)
	Högskär (Naturhamn)
	ICA (Proviantering)
	ICA Gräddö (Proviantering)
	ICA Högmarsö samt Cafe (Proviantering)
	ICA Kryddan (Proviantering)
	ICA Nära Nättran (Proviantering)
	ICA Supermarket Söndrum (Proviantering)
	Idklubben (Naturhamn)
	Idskär (Annan)
	Idskär (Naturhamn)
	Igelbäcken (Klubbhamn (-holme))
	Ijmond wsv (Gästhamn)
	Ijmuiden (Gästhamn)
	Immarsskärströmmen, Skoboraden (Sevärdhet/Upplevelse)
	Ingmarsö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Ingmarsö Båtmack (Service)
	Iniö, Norrby (Gästhamn)
	Inra hamnskär (Naturhamn)
	Inverness marina (Gästhamn)
	Ioannis (e) (Ankringsplats)
	Ioannis (w) (Annan)
	Iraklia (Ankringsplats)
	Isla Cies (Ankringsplats)
	Isla Graciosa (Ankringsplats)
	Ivö (Annan)
	Jackson Park Yacht Club (Klubbhamn (-holme))
	Jakobstad (Gästhamn)
	Jaktstugeviken (Naturhamn)
	Jernavik (Gästhamn)
	Jogersö bad (Sevärdhet/Upplevelse)
	Jonsborg, sydostsidan (Sevärdhet/Upplevelse)
	Jungfruholmarna (Klubbhamn (-holme))
	Jungfrun i Lickershamn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Jungfruskär (Naturhamn)
	Jungfruskär, St Nassa (Annan)
	Jungfrusund krog (Servering)
	Junkön (Gästhamn)
	Jurmo (Gästhamn)
	Jurmo / Brändö (Gästhamn)
	Jussarö (Gästhamn)
	Järflotta (Sevärdhet/Upplevelse)
	Järnesundet (Ankringsplats)
	Järnäsklubb (Gästhamn)
	Jäverön (Servering)
	Jävre (Gästhamn)
	Jönköping (Gästhamn)
	Jönsen - Söderarm (Naturhamn)
	Kalajoki (Gästhamn)
	Kalajoki, Hiekkasärkät (Sevärdhet/Upplevelse)
	Kalana sadam (Annan)
	Kalholmen (Naturhamn)
	Kalholmen (Naturhamn)
	Kallhamn (Naturhamn)
	Kallhamn bakfickan (Naturhamn)
	Kallskär - lagun (Naturhamn)
	Kalmar Gästhamn (Gästhamn)
	kalven (Naturhamn)
	Kalvsund (Gästhamn)
	Kalvåg (Gästhamn)
	Kanaans allmänna ramp (Annan)
	Kanaludden broöppning (Klubbhamn (-holme))
	Kannikenäsholmen KSS (Klubbhamn (-holme))
	Kapellskär Gästhamn (Gästhamn)
	Kappelshamn (Gästhamn)
	Karlby (Gästhamn)
	Karlsborg / Göta kanal (Gästhamn)
	Karlshamns gästhamn (Gästhamn)
	Karlskoga (Service)
	Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb (Klubbhamn (-holme))
	Karlskrona (Gästhamn)
	Karlskrona mack (Service)
	Karlskrona Segelsällskap (Gästhamn)
	Karlstad (Gästhamn)
	Karlstad småbåtsvarv (Service)
	Karöns gästhamn (Gästhamn)
	Kastela Marina (Gästhamn)
	Kastelholm (Gästhamn)
	Katanpää (Gästhamn)
	Katten (Naturhamn)
	Katthammarsvik (Gästhamn)
	Katthamra Gård (Sevärdhet/Upplevelse)
	Kattskär (Gästhamn)
	Kaunissaari/Fagerö (Gästhamn)
	Kebnekaise syd (åäöÅÄÖ) (Annan)
	Kebnekajse (Annan)
	Kejsarhamnen, Högsåra (Gästhamn)
	Khoufonissi (Annan)
	Kiddeholmen (Naturhamn)
	Kiddeholmen (Naturhamn)
	Kinsale (Gästhamn)
	Kirkehamn (Gästhamn)
	Kitnos (Gästhamn)
	Kitteln (Naturhamn)
	Kivik (Gästhamn)
	Klagsfort (Annan)
	Klagshamn (Gästhamn)
	Klintehamn (Gästhamn)
	Klintholm (Gästhamn)
	Klintholmen (Klubbhamn (-holme))
	Klintsundet - Genväg (Annan)
	Klintsundet Gästhamn (Gästhamn)
	Kloster (Gästhamn)
	Kloven (Naturhamn)
	Klubbhamn (Naturhamn)
	Kluntarna (Gästhamn)
	Knappen (Naturhamn)
	Knipan (Naturhamn)
	Kobba Klintar (Gästhamn)
	Kolbeinshamn (Gästhamn)
	Kolding Lystbådehavn Marina Syd (Gästhamn)
	Kolnäsviken (Naturhamn)
	Kolsröm, Coolstream café (Servering)
	Kolström, Coolstream (Service)
	Kommunal sjösättningsramp (Service)
	kopparmora båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Korsholmsvarvet (Service)
	Koviks fiskerimuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
	Koxviken, Biskopsön (Naturhamn)
	Krepplet (Naturhamn)
	Kristianopel (Gästhamn)
	Kristinehamn (Service)
	Kristinehamn (Gästhamn)
	Krokholmen (Naturhamn)
	Krokholmen (Naturhamn)
	Kråkmarö (Naturhamn)
	Kråkorna (Naturhamn)
	Kråkorna (passage) (Annan)
	Kröslin (Gästhamn)
	Kulkan (Naturhamn)
	Kungastenen (Sevärdhet/Upplevelse)
	Kungshamn (Ankringsplats)
	Kungsängens Båtsällskaps Gästhamn (Gästhamn)
	Kungsörn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Kungälv väntbrygga (Annan)
	Kungälvs gästhamn (Gästhamn)
	Kupa Klint (Naturhamn)
	Kurjoviken (Gästhamn)
	Kurrholmen (Annan)
	Kvarnbobutiken - K-extra (Proviantering)
	Kvarnboviken (Gästhamn)
	Kvassheim (Gästhamn)
	Kymendö Bakfickan (Servering)
	Kymendö livsmedelsbutik (Proviantering)
	Kymmendö (Service)
	Kymmendö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Kyrkeviken 1 (Naturhamn)
	Kyrkeviken 2 (Naturhamn)
	Kyrkogårdsön (Ankringsplats)
	Kyrkviken. (Naturhamn)
	Kåge (Klubbhamn (-holme))
	Kålö (Klubbhamn (-holme))
	Kårdiskan (Naturhamn)
	Kårehamn (Gästhamn)
	Kåreholms båthamn (Gästhamn)
	Kåseberga (Gästhamn)
	Källskär (Sevärdhet/Upplevelse)
	Källö-Knippla (Gästhamn)
	Käringboskär (Västra viken) (Naturhamn)
	Käringsund (Gästhamn)
	Käringsund, norra (Gästhamn)
	Kärleksudden (Sevärdhet/Upplevelse)
	Kärrholmen (Naturhamn)
	Kökar handel (Proviantering)
	Köpenhamn (Gästhamn)
	Köpingen (Naturhamn)
	La Linea - Marina Alcaidesa (Gästhamn)
	La Maddalena (Sardinien) (Gästhamn)
	La Napoule Marina (Gästhamn)
	La Playita de Amador - Ankring (Ankringsplats)
	Lacka (Klubbhamn (-holme))
	Lagerviks Båtvarv (Service)
	Lagunen (Gästhamn)
	Lagunen (Annan)
	Laguner på Bottenholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
	Lammholmen (Naturhamn)
	Landholmen (Klubbhamn (-holme))
	Landsort - Öja, Skravelviken (Naturhamn)
	Landsort - Öja, Skravleviken Gästhamn (Gästhamn)
	Landsort (Öja) (Sevärdhet/Upplevelse)
	Langhammars raukområde (Sevärdhet/Upplevelse)
	Langör (Gästhamn)
	Lappo (Gästhamn)
	Latrintömning (Annan)
	Lauter fiskeläge (Sevärdhet/Upplevelse)
	Lauterhorn (Gästhamn)
	Lauwersoog (Gästhamn)
	Led Simpevarp - Oskarshamn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Leewarden (Gästhamn)
	Leirvik (Gästhamn)
	Lemmer privat (Gästhamn)
	Lerwick (Gästhamn)
	Lickershamn (Gästhamn)
	Lidö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Lidö Gästhamn (Gästhamn)
	Lidö Värdshus (Servering)
	Lii Anteskog (Annan)
	Liljedals gästhamn (Gästhamn)
	Lilla Däkholmen (Naturhamn)
	Lilla Edet (Gästhamn)
	Lilla Fällsingekobben (Naturhamn)
	Lilla Hamburgö (Naturhamn)
	Lilla Husarn (Naturhamn)
	Lilla Hälsingekobben, Biskopsfjärden (Naturhamn)
	Lilla Karlsö (Sevärdhet/Upplevelse)
	Lilla Kornö (Gästhamn)
	Lilla Korpmaren (Klubbhamn (-holme))
	Lilla Kråkskär (Naturhamn)
	Lilla Lindviken (Naturhamn)
	Lilla Nassa (Naturhamn)
	Lilla röckna (Naturhamn)
	Lilla Sandön (Naturhamn)
	Lilla Skratten (Naturhamn)
	Lillängshamnen (Service)
	Lillängshamnen, Skoghall (Gästhamn)
	Lillöarna (Klubbhamn (-holme))
	Limhamn (Gästhamn)
	Linanäs Gästhamn (Gästhamn)
	Lindesbergs Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Lindholmen (Naturhamn)
	Lindströms Båtvarv AB (Service)
	Lindströms Båtvarv AB (Service)
	Lindö Småbåtshamn (Gästhamn)
	Lindökroken (Naturhamn)
	Lindökroken (Sevärdhet/Upplevelse)
	Lindön (Ankringsplats)
	Lindön (Naturhamn)
	Linköpings SS / SS Roxen (Klubbhamn (-holme))
	Lisselfjärd (Naturhamn)
	Lisslö (Naturhamn)
	Lista (Annan)
	Livö (Gästhamn)
	Ljugarns hamn (Gästhamn)
	Ljungskile Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Ljusne Ala Motorbåtsklubb (Gästhamn)
	Ljusterö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Loftahammar Marina och gästhamn (Gästhamn)
	Lomma (Gästhamn)
	Loopen (Servering)
	Lotsskackelshamn (Ankringsplats)
	LSS Liggskär (Gästhamn)
	Lundeborg (Gästhamn)
	Lungskär (Naturhamn)
	Lustholmen (Gästhamn)
	Lustigkulla / Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning (Sluss) (Annan)
	Lustigkulla / Sofia Albertina (Sluss) (Annan)
	Lübeck (Gästhamn)
	Lyckorna (Gästhamn)
	Lymington (Gästhamn)
	Lyngnholmen (Naturhamn)
	Lyon Confluence Marina (Gästhamn)
	Lyrestad (Gästhamn)
	Lysekil, södra hamnen (Gästhamn)
	Lådna affär/bensinstation (Service)
	Låg Hallskär (Naturhamn)
	Lågskär (Naturhamn)
	Lågskär - Inre Hamnen (Naturhamn)
	Lång-Famnbaken (Naturhamn)
	Långa Missjö (Naturhamn)
	Långskär (Naturhamn)
	Långskär (Naturhamn)
	Långviken (Naturhamn)
	Långviks Gästhamn - Möja (Gästhamn)
	Långö/Ringsö (Naturhamn)
	Långö/Ringsö svajankring (Ankringsplats)
	Långön (Klubbhamn (-holme))
	Långön (Naturhamn)
	Långön (Klubbhamn (-holme))
	Långörsudde (Ankringsplats)
	Lånjö-Marö (Naturhamn)
	Läckö slott (Gästhamn)
	Länsan (Service)
	Länsmansgrund (Naturhamn)
	Läskär (Naturhamn)
	Läsö Österby (Gästhamn)
	Lögstör (Gästhamn)
	Lökaö (Naturhamn)
	Lökholmen (Gästhamn)
	Löknäs-udden (Grinda) (Naturhamn)
	Löknäsviken (Naturhamn)
	Löt strandbad (Sevärdhet/Upplevelse)
	Lövskär (Naturhamn)
	Lövskär (Klubbhamn (-holme))
	Lövstavikens gästhamn (Annan)
	Lövudden (Naturhamn)
	Lövvik (Gästhamn)
	Łeba (Gästhamn)
	Mack (Service)
	Mack Ohlson (Service)
	Makemo (Ankringsplats)
	Malma kvarn krog (Servering)
	Malmön/Sandviken (Klubbhamn (-holme))
	Mandal (Gästhamn)
	Mannholmen (Annan)
	Mannskär (Naturhamn)
	Mariebergssviken (Service)
	Mariefred (Gästhamn)
	Mariehamn - Ö hamnen - MSF (Gästhamn)
	Mariehamn Västerhamn (Gästhamn)
	Mariestad (Gästhamn)
	Marin & Motor HB (Service)
	Marina do Lagos (Gästhamn)
	Marina Porto Santo (Gästhamn)
	Marina Vila do Porto, Santa Maria (Gästhamn)
	Marindepån Dalarö (Service)
	Marstal (Gästhamn)
	Marstrand (Gästhamn)
	Mastkran (Service)
	Mastkran (Service)
	Matvik Hamn (Gästhamn)
	Maxi Högskolan (Proviantering)
	Medevi brygga (Naturhamn)
	Melkers hus - Saltkråkan (Sevärdhet/Upplevelse)
	Melleruds Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Melskären (Naturhamn)
	Mem (Gästhamn)
	MICAB (Service)
	Midsommarviken (Naturhamn)
	Min hamn (Annan)
	Missingen (Naturhamn)
	Mista Udde (Klubbhamn (-holme))
	Mjölkvallen (Naturhamn)
	Moas hamn (Ankringsplats)
	Mola di Bari (Gästhamn)
	Mon (Gästhamn)
	Moskär (Naturhamn)
	Mossön (Klubbhamn (-holme))
	Motala (Gästhamn)
	Motala mekaniska verkstad (Gästhamn)
	Muddrad ränna (Annan)
	Munkhamnen (Naturhamn)
	Munkholmen (Naturhamn)
	Munkö naturreservat (Sevärdhet/Upplevelse)
	Munsön (Sevärdhet/Upplevelse)
	Muskö Sjökrog (Servering)
	Myggenäs (Service)
	Myggenäs Marina (Service)
	Münster (Gratis stadskaj) (Service)
	Myrängsflacket (Naturhamn)
	Måholmsviken (Ankringsplats)
	Mårup (Gästhamn)
	Måssten (Naturhamn)
	Måviken (Gästhamn)
	Mälarbron (Annan)
	Mälsåkers slott (Sevärdhet/Upplevelse)
	Märket (Annan)
	Märsta Bk (Klubbhamn (-holme))
	Möja - Berg - Kyrkviken (Gästhamn)
	Möja - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Möja ström (Sevärdhet/Upplevelse)
	Mönsterås - Båtvarvet (Klubbhamn (-holme))
	Mönsterås - Lakhamn (Klubbhamn (-holme))
	Mönsterås - Småbåtshamnen (Gästhamn)
	Mörbylånga (Gästhamn)
	Mörkviken, Fjärdlång (Naturhamn)
	Mörtö-Bunsön (Naturhamn)
	Möskär (Klubbhamn (-holme))
	Nabbelunds gästhamn (Gästhamn)
	Nabben (Klubbhamn (-holme))
	Nagu - Kyrkviken (Gästhamn)
	Namn saknas (Naturhamn)
	Nantens stuga och kvarn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Napoleonviken (Naturhamn)
	Nattviken Härnösand (Gästhamn)
	Naturhamn (Naturhamn)
	Naturhamn (Naturhamn)
	Naturhamn (Naturhamn)
	Naturhamn på Krokholmen (Naturhamn)
	Naxos (Gästhamn)
	Nedergårsö (Naturhamn)
	Norbergs Livs, Dalarö (Proviantering)
	Nordeney (Gästhamn)
	Nordkroken (Sevärdhet/Upplevelse)
	Noreholmen (Naturhamn)
	Norra & Södra Guluskär (Naturhamn)
	Norra delen av Norrgårdsön (Naturhamn)
	Norra Hamnen, Lysekil (Service)
	Norra Stavsudda (Proviantering)
	Norrbyn (Gästhamn)
	Norrbyskär Hotellbryggan (Gästhamn)
	Norrbyskär kalmarn (Naturhamn)
	Norre Port (Sevärdhet/Upplevelse)
	Norreborg (Gästhamn)
	Norrfällsviken (Gästhamn)
	Norrholmen (Naturhamn)
	Norrpada, Alkobben (Naturhamn)
	Norrpada, Storskär (Naturhamn)
	Norrsandviken (Naturhamn)
	Norrskär (Naturhamn)
	Norrströmmen / Harvungön (Ankringsplats)
	Norrsundet (Gästhamn)
	Norrsundet (Klubbhamn (-holme))
	Norrtälje Gästhamn (Gästhamn)
	Norrtälje Gästhamn, Macken (Service)
	Norrtälje Segelsällskap (Klubbhamn (-holme))
	Norrtälje Sjukhus (Nöd/sjukvård)
	Norrudden (Öja) (Naturhamn)
	Norrviken (Naturhamn)
	Norrviken (Service)
	Norrön - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Norröra - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Norsholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
	Norsholmen Upsala Motorbåtsällskap (Gästhamn)
	Norudden (Öja) (Naturhamn)
	Notholmen (Klubbhamn (-holme))
	Notholmen (Naturhamn)
	Notholmen, Tyresö Slott (Gästhamn)
	Notviken (Gästhamn)
	NSS gästhamn (Klubbhamn (-holme))
	NV Lökaön (Naturhamn)
	Nyckelön, Kyrkans kursgård (Annan)
	Nyköbing Mors (Gästhamn)
	Nyköpings Motorbåtsklubb (Klubbhamn (-holme))
	Nynäs Havsbad (Sevärdhet/Upplevelse)
	Nynäshamn (Gästhamn)
	Nynäshamns hålltankstömning (Service)
	Nyord (Gästhamn)
	Nystad (Gästhamn)
	Nytäppets badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Nåttarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Nåttarö Krog (Servering)
	Nämdö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Nämdö (Bastu) (Sevärdhet/Upplevelse)
	Närshamn (Gästhamn)
	Närsholmen (Sevärdhet/Upplevelse)
	Nättraby badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Nättraby Hamn (Annan)
	Nävekvarns Bensinstation (Service)
	Nävekvarns Gästhamn (Gästhamn)
	Nävekvarns Varv (Service)
	Nötholmen Marina (Gästhamn)
	Nötören (Gästhamn)
	Oaxen kafe (Servering)
	Obbola USS Hamn (Gästhamn)
	Odden (Naturhamn)
	OKQ8 Islingeviken (Service)
	Olssons marin (Service)
	Ombo öar (Naturhamn)
	Omors Krog Restaurang Fransan (Servering)
	Omö (Ankringsplats)
	Omö gästhamn (Gästhamn)
	Oostende (Gästhamn)
	Ormskärsfladen (Naturhamn)
	Ormöarna (Naturhamn)
	Ornö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Ornö Huvud (Naturhamn)
	Ornö krog (Servering)
	Ornö Skaten (Naturhamn)
	Orsa Båtklubb (Gästhamn)
	Orth (Gästhamn)
	Oskarshamn - Brädholmen (Gästhamn)
	Oskarshamn - Ernemar (Gästhamn)
	Ostholmen (Naturhamn)
	Ostholmen (Naturhamn)
	Otterbäcken (Gästhamn)
	Otterön (Ankringsplats)
	Otterön - västra (Naturhamn)
	Oxelosund fiskehamn (Gästhamn)
	Oxelösund (Gästhamn)
	Oxnö, Gålö (Sevärdhet/Upplevelse)
	PA Lindgrens MarinDiesel (Service)
	Pampas Marina (Service)
	Paradiset (Ankringsplats)
	Pargas (Gästhamn)
	Passage söder om Horsö (Annan)
	Passage väst Havstensund (Annan)
	Peders Aplagård (Servering)
	Peterhead (Gästhamn)
	Picasso Kvinnohuvud (Sevärdhet/Upplevelse)
	Pilgrimmen, nordostsidan (Naturhamn)
	Pilholmen (Naturhamn)
	Piluddensbåtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Pinnö (Naturhamn)
	Pirita Sadam (Gästhamn)
	Pizzastugan Bar & Kök Utö (Servering)
	Plakka (Gästhamn)
	Playa de Las Conchas (Sevärdhet/Upplevelse)
	Plomman, Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Pomarao (Proviantering)
	Ponta Delgada Marina (Gästhamn)
	Poros (Gästhamn)
	Porquerolles, Ankring (Ankringsplats)
	Port Cros Nationalpark, Port of Man, Ankring (Ankringsplats)
	Port De Girolata, Korsika, Boj (Naturhamn)
	Port Ellen (Gästhamn)
	Port Miou (Calanque) Boj (Naturhamn)
	Port Napoleon (Gästhamn)
	Portimão (Ankringsplats)
	Prinses Margrietsluis (Annan)
	Prästgrundet (Sevärdhet/Upplevelse)
	Prästholmen (Naturhamn)
	Puerto Villamil (Ankringsplats)
	Påarp / Laxvik (Sevärdhet/Upplevelse)
	Påskallavik (Gästhamn)
	Päronaviken Aspö (Naturhamn)
	Queen Anns Battery (Gästhamn)
	Quinta do Lorde (Gästhamn)
	Raggarö Långvik (Gästhamn)
	Rammen (Naturhamn)
	Rammklöv (Naturhamn)
	Ramnäs / Konung Gustaf I (Sluss) (Annan)
	Ramnäs / Konung Gustav Adolf (Sluss) (Annan)
	Ramsgate (Gästhamn)
	Ramskobben (Naturhamn)
	Ramsö (Naturhamn)
	Ramsö (Gästhamn)
	Rassa vikar (Dänholmen) (Naturhamn)
	Rastaholm (Gästhamn)
	Ratan (Gästhamn)
	Rathin Island (Ankringsplats)
	RBK:s holme (Klubbhamn (-holme))
	Reggio di Calabria (Gästhamn)
	Remgrund (Naturhamn)
	Remmarhamn (Gästhamn)
	Rendsburg (Gästhamn)
	Rensholmen (Naturhamn)
	Restaurang Havspaviljongen (Servering)
	Restaurang Kroken (Servering)
	Restaurang Loftet (Servering)
	Restaurang Motorverkstan (Servering)
	Restaurang Oxdjupet (Servering)
	Restaurangbåten Freja (Servering)
	Revsudden (Gästhamn)
	Rhododendronparken (Sevärdhet/Upplevelse)
	Ringenäs (Sevärdhet/Upplevelse)
	Ringsön (Naturhamn)
	Ringön iläggningsplats (Annan)
	Risö (Naturhamn)
	Ritviken (Naturhamn)
	Rollsö (Annan)
	Romelsön badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Ronehamn (Gästhamn)
	Rosendala (Service)
	Rosersberg södra viken (Naturhamn)
	Rosersbergs båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Rosersbergs slott (Gästhamn)
	Rosättra Varv (Service)
	Rudbottnarna (Naturhamn)
	Runmarö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Runmarö Kanal (Annan)
	Runö (Naturhamn)
	Ryss-sundet (Annan)
	Ryssviken (Naturhamn)
	Rådmansholmen, Blidö (Sevärdhet/Upplevelse)
	Rådmansö Bageributik (Servering)
	Rågeten (Ankringsplats)
	Rågsäcken (Klubbhamn (-holme))
	Rånö (Proviantering)
	Rånö - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Rånö hamn (Naturhamn)
	Råå (Service)
	Rävskär (Naturhamn)
	Rävstavik, Utö (Sevärdhet/Upplevelse)
	Rödhamn (Gästhamn)
	Rödkallen (Naturhamn)
	Rödlöga (Naturhamn)
	Rödlöga (Naturhamn)
	Rödlöga - Seglarberget (Naturhamn)
	Rödlöga - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Rödlöga Hamn (Proviantering)
	Rödskär (Naturhamn)
	Rödökalven (Naturhamn)
	Rökna huvud (Annan)
	Rökö ö (Naturhamn)
	Rönne (Gästhamn)
	Rörö (Gästhamn)
	Rövarn (Naturhamn)
	S:t Anna Handel (Gästhamn)
	S:t Olofs kapell (Sevärdhet/Upplevelse)
	S:t Olofsholm (Gästhamn)
	S. Lönnskär (Naturhamn)
	Sackholmen (Naturhamn)
	Sadelöga (Naturhamn)
	Saeby (Gästhamn)
	Saggö (Naturhamn)
	Saggö - Granskärsfjärden (Naturhamn)
	Saggö ön - Svartvecka (Naturhamn)
	Saggö ön - Ösundet (Naturhamn)
	Saint Malo - Bassin Vauban (Gästhamn)
	Saknas (Service)
	San Torini (Gästhamn)
	Sandabadet (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sanden Vänersborg (Service)
	Sanden Vänersborg (Service)
	Sanden Vänersborg (Service)
	Sandgrönnorna (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sandhamn (Gästhamn)
	Sandhamn - Skärgårdsluffarblogg (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sandhamns fiskehamn (Gästhamn)
	Sandspollen (Naturhamn)
	Sandstrand (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sandtrift (Annan)
	Sandudden (Ankringsplats)
	Sandvik (Gästhamn)
	Sandviken (Annan)
	Sandviken (Ankringsplats)
	Sandvikens båtramp (Service)
	Sandö, Södra stavsudda (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sandöarna (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sandön ÅMS klubbö (Service)
	Sarasand (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sausett-Les-Pins, Marina (Gästhamn)
	Scheveningen (Gästhamn)
	Schiermannikoog (Gästhamn)
	Schweizerbadet, Dalarö (Sevärdhet/Upplevelse)
	Scoutbyn (Sevärdhet/Upplevelse)
	Segelvik (Gästhamn)
	Segerön Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Seglinge (Gästhamn)
	Seglingsberg / Hertig Karl av Södermanland (Sluss) (Annan)
	Seiløy (Naturhamn)
	Semla (nedre) / Hertig av Östergötland (Sluss) (Annan)
	Semla (övre) / Konung Gustaf III (Sluss) (Annan)
	Serifos (Ankringsplats)
	Seskarö - Grodviken (lite felplacerad) (Naturhamn)
	Seskarö - Grodviken (rätt placerad) (Naturhamn)
	Siaröfortet - Kyrkogårdsön (Sevärdhet/Upplevelse)
	Siarösundet - Genväg (Annan)
	Sifnos (Ankringsplats)
	Sigtuna Båtklubb (Klubbhamn (-holme))
	Sikhalls camping & resturang (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sillebotten (Gästhamn)
	Simpnäs - Hamn och Cafe (Servering)
	Simrishamn (Gästhamn)
	Simskäla (Gästhamn)
	Simstadion Brottet (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sirevåg (Gästhamn)
	Six Hafen marina (Gästhamn)
	Sjuhalla badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sjuhalla trailerramp (Service)
	Sjunkviken (Naturhamn)
	Sjunkviken 2 (Naturhamn)
	Själberget (Sevärdhet/Upplevelse)
	Själbottna Norr fladen (Naturhamn)
	Själbottna norra östra viken (Naturhamn)
	Själbottna södra östra viken (Naturhamn)
	Själbottna Västerudden (Naturhamn)
	Själevik (Ankringsplats)
	Själevik (Naturhamn)
	Själsö (Gästhamn)
	Sjöbo (Klubbhamn (-holme))
	Sjöbodarna, Ankarudden (Servering)
	Sjökrogen (Servering)
	Sjömack (Service)
	Sjömacken furusund (Service)
	Sjömacken Strömma Kanal (Service)
	Sjömacken, Fjäderholmarna (Service)
	Sjömacken, Karlslund (Service)
	Sjömacken, Muskö (Service)
	Sjömacken, Nynäshamn (Service)
	Sjömacken, Ornö (Service)
	Sjömacken, Saltsjöbaden (Service)
	Sjömacken, Sandhamn (Service)
	Sjömacken, Skansholmen (Service)
	Sjömacken, Skurusundet (Service)
	Sjömacken, Stavsnäs (Service)
	Sjömacken, Trosa (Service)
	Sjömacken, Utö (Service)
	Sjöräddningsmuseet Ekeviken (Sevärdhet/Upplevelse)
	Sjöräddningssällskapet RS Grötvik (Nöd/sjukvård)
	Sjöräddningssällskapet RS Räfsnäs (Nöd/sjukvård)
	Sjötorp (Gästhamn)
	Skagen (Gästhamn)
	Skagshamn (Gästhamn)
	Skallkroken (Gästhamn)
	Skallö (Naturhamn)
	Skansholmen KBK (Klubbhamn (-holme))
	Skansholmens Gästhamn (Gästhamn)
	Skantzen / Konung Gustav IV Adolf (Sluss) (Annan)
	Skanörs hamn (Gästhamn)
	Skarholmen (Servering)
	Skarp-Runmarn (Ankringsplats)
	Skeberga (Klubbhamn (-holme))
	Skebäck (Gästhamn)
	Skeppsbron (Gästhamn)
	Skeppskär (Naturhamn)
	Skeppsmalen (Gästhamn)
	Skeppstadsvarvet (Service)
	Skeppsvik (Annan)
	Skinnbroken (Annan)
	Skoggarn (Naturhamn)
	Skogsholmen N (Naturhamn)
	Skogsholmen NO (Naturhamn)
	Skogsholmen S (Naturhamn)
	Skogsholmen SO (Naturhamn)
	Skogsömonumentet, Baggensstäket (Sevärdhet/Upplevelse)
	Skokloster (Gästhamn)
	Skomakarviken (Naturhamn)
	Skurusundet (Ängsö) (Naturhamn)
	Skutbergets Camping (Gästhamn)
	Skutviken (Naturhamn)
	Skälsnäs udde (Annan)
	Skärhamns Gästhamn (Gästhamn)
	Skärså / Albertina (Gästhamn)
	Skärså Badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Skärvassa (Naturhamn)
	Skötgrönnan (Sevärdhet/Upplevelse)
	Skötviken (Ankringsplats)
	Sladdarö (Naturhamn)
	Slagsta automatmack (Service)
	Slagsta Marina (Gästhamn)
	Slagstaholm (Klubbhamn (-holme))
	Slandö kalv (Klubbhamn (-holme))
	Slite Lännahamnen (Gästhamn)
	Slite Sjöfartsmuseum (Sevärdhet/Upplevelse)
	Slottsbrons Båtsällskaps Klubbstuga (Klubbhamn (-holme))
	Slubbersholme (Naturhamn)
	Slussen (Gästhamn)
	Smackgrundet (Sevärdhet/Upplevelse)
	Smaklösa museum (Sevärdhet/Upplevelse)
	Smedjebackens badplats (Sevärdhet/Upplevelse)
	Smedjebackens gästhamn (Gästhamn)
	Smådalarö Gård (Gästhamn)
	Smögholmarna (Naturhamn)
	Smöjen (Naturhamn)
	Snäckevarp (Service)
	Sollenkroka Statoil (Service)
	Solvik krog (Servering)
	Solvik, Nämdö (Service)
	Solviken (Ankringsplats)
	Sophantering (Service)
	Sottunga (Gästhamn)
	Sounion (Ankringsplats)
	Spanish Waters (Ankringsplats)
	Sparrissafari / sparrisförsäljning (Sevärdhet/Upplevelse)
	Spetses (gamla hamnen) (Gästhamn)
	Spetses (Nya hamnen) (Gästhamn)
	Spetses (Nya hamnen) (Gästhamn)
	SPIKARNA (Gästhamn)
	Spiken (Gästhamn)
	Spikön (Gästhamn)
	Spillersboda livs (Proviantering)
	Spillersboda Spill Oil (Service)
	Spiltan på Landlösa (Naturhamn)
	Spjutsund, Gålö (Annan)
	Split (inklarering) (Annan)
	Split (tanka) (Service)
	Spränga Brygga, Utö (Proviantering)
	Spårögloet (Naturhamn)
	SSRS RS Nynäshamn (Nöd/sjukvård)
	SSS Klubbslip (Service)
	St Gröskär (Naturhamn)
	St Gunnaren (Klubbhamn (-holme))
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