
Verkarna välkomnar både motor- och segelbåtar.  
Alla lockas till den här allvädershamnen som erbjuder 
landström, bastu, dansbana och uthyrningsstugor.

Få klubbholmar i Stockholms mellanskärgård 
har ett så strategiskt läge som ön Verkarna. I al-
la fall om du letar efter ett mysigt krypin att an-

göra mellan Trälhavet utanför Vaxholm och Kan-
holmsfjärden. 

– Förr bestod Verkarna av tre små öar. Genom land-
höjningen växte de ihop och skapade en perfekt väl-
skyddad allvädershamn, berättar Hans Loewy. 

Han jobbar hos Årstavikens Segelsällskap, ÅSS, som 
även driver den lilla klubbholmen Vällinge i Mälaren.  

I Verkarnas skyddade vik finns landfasta bryggor, 
täckta med träaltaner. Längst in förtöjer motorbåtar-
na, medan segelbåtarna lägger till vid inloppet, där det 
är drygt två meter djupt. För segelbåtar med större 
djupgående finns enstaka bojar längre ut. 

Promenadvänliga spångar leder besökarna över 
välklippta gräsmattor till bekvämligheter som bastu, 
varmt duschvatten (bräckt vatten), mulltoa och käll-
sortering för hushållssopor. Fotbollsplan och lekplat-
ser finns också på ön som tar 40 minuter att promene-
ra runt. Hela 14 av ÅSS 900 medlemmar är holmvär-
dar på Verkarna, schemalagda mellan den 1 juni och 
den 31 augusti årligen. 

– Förutom att värdarna hjälper till med att lägga till 
och kasta loss sköter de också allt underhåll av hol-
mens faciliteter, säger Hans Loewy.

Bryggorna, som har landströmsladdning, rymmer 
35–40 båtar. I somras var besökarna 500 till antalet. 
Drygt hälften var gäster – alltså inte medlemmar i ÅSS. 

– Ibland kommer gäster från närliggande Gällnö för 
att besöka vår vedeldade bastu med plats för uppemot 14 
personer. Många kommer även hit för att hyra någon av 
våra stugor på ön. Flera långväga gäster har också hittat 
till Verkarna, säger Hans Loewy och fortsätter: 

– Vi tar emot gäster med glädje. Då knyts nya be-
kantskaper, och vi är stolta över att få visa upp vår 
vackra klubbholme. Hamnavgifterna ger en del intäk-
ter, men de täcker inte kostnaden för att driva hol-
men.   

ÅSS har ägt Verkarna sedan slutet av 1930-talet. Då 
som nu arrangeras årligen seglarläger på ön, i regel 
veckan efter midsommar. I början av 1950-talet bygg-
des en dansbana intill hamnen. Under dansbanans tak 
arrangerar ÅSS olika evenemang. Som midsommarfi-
rande med fokus på de små, pubafton och kräftskiva 
(nu med med hänsyn till covidrestriktioner). 

Priset för att lägga till, inklusive bastu och dusch, är 
200 kronor per dygn år 2022 för en båt på högst 30 fot. 
För båtar över 30 fot tar klubben 300 kronor per dygn. 
Elavgift per uttag och dygn är 100 kronor. Varje gäst-
stuga har plats för fyra bäddar och kostar 500 kronor 
per dygn att hyra.

VERKARNA
STOCKHOLMS

SKÄRGÅRD
N 59°23,20' E 18°38,00'

Flaten (1)  
N 59°46,38' E 18°59,36' 
Flaten ligger vid inloppet till 

Norrtäljeviken och är flitigt 

använd av Norrtälje Segel-

sällskaps medlemmar. An-

dra är också välkomna mot 

en smärre avgift, men utan 

tillgång till öns bastu. Ön 

har gott om förtöjningsplat-

ser som du angör med an-

kare eller boj. Bryggor finns 

på nordvästra och västra si-

dan av ön. Där ligger båtar-

na tryggt, oavsett väder. In-

seglingen är problemfri men 

se upp för ett grund på väs-

tra bryggans södra sida. 

På ön finns bänkbord, grill-

platser, klubbstuga och toa. 

Färskvatten finns i form av 

avsaltat sjövatten. Ön om-

ges av fina stigar som är be-

lysta kvällstid.

TEMA   Klubbholmar   Klubbholmar
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Jolpen (4)  
N 59°14,81'  E 18°01,29'  
Om du har en Storebrobåt 

ligger hamnen öppen till Jol-

pen vid farleden som viker 

norrut efter Grinda i Stock-

holms skärgård. Cirka 20 

platser för bojförtöjning, och 

ytterligare några för ankring, 

finns att tillgå.

På klubbholmen, som präg-

las av omväxlande skogs- 

och ängsmark, finns bastu, 

landström och klubbhus. En 

fin sandstrand finner du på 

öns östra sida. Jolpen drivs 

av SRCC, Storebro Royal 

Cruiser Club. Medlemmar i 

SRCC betalar 200 kronor, 

inklusive el och bastu. För 

gästande båtar är avgiften 

350 kronor. Hundar ska vara 

kopplade eller hållas under 

uppsikt. Midsommarfirande, 

kräftskiva och grillfester är 

några exempel på aktivite-

ter på Jolpen. Svartsö, med 

affär och restaurang, ligger 

på jolleavstånd.  

Norrgårdsön (9) 
N 59°25,49' E 18°44,20' 
Inseglingen till Värmdö Båt-

sällskaps mysiga klubbhol-

me längst in i Krokholmsvi-

ken på Norrgårdsön är lätt. 

Men se upp för ett grund 

mitt i den välskyddade viken. 

Längst in finns både bryg-

gor och berghällar att lägga 

till vid. I närheten finns även 

en liten sandstrand, gräs-

matta, fotbollsmål, gungor, 

grillplats, skärgårdsmaja och 

soptunnor. Traditionsenligt 

firas midsommar och kräft-

fester vid holmen. Prome-

nera runt på ön så upptäcker 

du flera ängar med rofyllt be-

tande får eller kor. 

Stora Byholmen (13) 
N 59°25,27' E 18°35,87' 
Stora Byholmen är ett my-

sigt krypin, beläget på öns 

sydöstra del. Inseglingen 

från Käringstensfladen är 

problemfri. Segelbåtar kan 

ankra vid den yttre land-

fasta bryggan med ett djup 

på cirka 2,5 meter. En flyt-

brygga för motorbåtar finns 

längre in. Mellan bryggorna 

ligger en liten och barnvänlig 

sandstrand. 

På ön finns ett stort tält med 

trägolv, grill, bänkbord och 

toa. Men bastu, el och färsk-

vatten saknas. Segelsäll-

skapet Vega ansvarar för 

klubbholmen. Sällskapet ar-

rangerar tre klubbkappseg-

lingar, Vegacupen, varje sä-

song med start och mål vid 

klubbholmen.

Klubbholmen (18) 
N 59°25,57'  E 18°34,18'   
På Södra Ljusterö, väster 

om Staveström och nord-

ost om Grindahålet, lig-

ger Klubbholmen, väl skött 

av Albano Båtklubb. Gäst-

platserna finns på en anvi-

sad del av den långa bryg-

gan. Tvåhundra kronor per 

dygn betalas via Swish, ges 

till intendenten eller läggs i 

en bössa. I priset ingår land-

ström, tillgång till toa och 

sopstation. Men bastun är 

enbart till för medlemmar-

na. En liten och barnvänlig 

badstrand finns också. Be-

sökarna kan delta i aktivite-

ter som midsommarfiran-

de, kräftskiva och surström-

mingsskiva. Många gäster 

anser att det är skärgårdens 

finaste klubbholme. 

Tallholmen (27) 
N 59°25,15' E 18°20,28' 
Drygt en sjömil norr om Vax-

holm finner du Tallhol-

men, perfekt som första el-

ler sista anhalt för båtturer 

i Stockholms skärgård. Här 

finns långa landfasta bryg-

gor, både på södra och nor-

ra sidan av Tallholmen som 

Nautiska klubben driver. 

Alla grunda platser är skylt-

markerade. De låga flyt-

bryggorna, mellan och sö-

der om de västra bryggorna, 

är tillräckligt djupa för de 

vanligaste familjesegelbå-

tarna. Det går att stävförtö-

ja med ankare eller vid någ-

ra bojar. Klubben välkom-

nar gäster i mån av plats. 

Dygns avgiften för en båt 

under 40 fot är 150 kronor 

och en femtiolapp extra för 

större båtar. 

Landström kostar 60 kro-

nor per dygn. Mulltoa och 

sopstation finns, liksom till-

gång till färskvatten men 

mot en smärre vattenavgift. 

Vid bastun, som främst är 

avsedd för klubbens med-

lemmar, finns en utedusch 

som även besökare får an-

vända. 

Huvudholmen (32) 
N 59°07,14' E 18°29,19' 
Ön Huvudholmen – in-

till Ornös norrsida – är en 

av favoritklubbholmarna i 

Stockholms skärgård. Här 

är alla välkomna. Välj mel-

lan två hamnar – en i söder 

och en i norr – beroende på 

vindriktning. Hamnarna har 

plats för cirka 30 båtar. Hu-

vudholmen är ett naturre-

servat. 

Tillgång till eldstad finns 

i båda hamnarna. Ön har 

också bra badmöjlighe-

ter med berghällar. Och det 

finns toaletter och en sop-

station. En gasolgrill och 

ett stort tält står till förfo-

gande, men det är förbju-

det att elda eller använda 

engångsgrill på ön. På norra 

berget ligger en vacker ut-

siktsplats mot Jungfrufjär-

den och Dalarö. Turbåt från 

Stockholm till Kymmendö 

eller från Dalarö avgår dag-

ligen. Ett ekonomiskt bidrag 

till Rålambshovs Båtklubb 

som sköter om hamnarna 

mottages tacksamt. 

1 Flaten (Norrtälje  
Segelsällskap) 
N 59°46,38' E 18°59,36'
2 Kyrkogårdsön  
(Ulvsunda Båtsällskap)  
N 59°33,30' E 18°37,40'
3 Furholmen  
(Viggbyholms Båtklubb)  
N 59°32,10 E 18°49,50'
4 Jolpen  
(SRCC, Storebro Royal  
Cruiser Club) 
 N 59°25,35’ E 18° 37,15’
5 Stora Getö (Wermdö 
Skeppslags Segelsällskap) 
N 59°27,60' E18°42,20'
6 Lilla Kastet (Trälhavets 
BK) N 59°28,47' E18°47,42'
7 Ekholmen (Vikingarna)  
N 59°26,46' E° 18°28,49
8 Kålö (Trälhavets BK)  
N 59°28,29' E 18°58,40'
9 Norrgårdsön  
(Värmdö Båtsällskap)  
N 59°25,49 E 18°44,20'
10 Björkholmen  
(Vaxholms båtklubb)  
N 59°25,80' E 18°39,10'
11 Bredviks holme  
(Tre Kronor Motorbåtsklubb) 
N 59°25,80' E 18°40,80'
12 Gränholmen   
(Näsbyvikens Båtklubb)  
N 59°24,39' E 18°40,20'
13 Stora Byholmen   
(Segelsällskapet Vega)  
N 59°25,27' E 18°35,87'
14 Kolfatet (Sundbybergs 
BK) N 59°25' E 18°39,0'
15 Lillöarna (Navis)  
N 59°24,40' E 18°36,54'
16 Portholmen  
(Ekelunds Båtsällskap)  
N 59°24,0' E 18°37,0'
17 Stora Delholmen  
(Turebergs Båtklubb)  
N 59°23,95' E 18°36,47'
18 Klubbholmen  
(Albano Båtklubb)  
N 59°25,57.1 'E 18°34,18' 
19 Ekskäret  
(Lidingö Båtförbund)  
N 59°26'25.6'E 18°37'16.8'
20 Lökholmarna (Segel
sällskapet Brunnsviken)  
N 59°25,0' E 18°57,0'

21 Högböte (Kungliga  
Motorbåtsklubben, KMK)  
N 59°23,20' E 18°53,29'
22 Västerö Möja  
(Ligna Båtsällskap)  
N 59°23,0' E 18°55,00'
23 Wassurholmen  
(Båtklubben S:t Erik St.)  
N 59°22,70' E 18°54,60'
24 Lökholmen och  
Sandhamn (KSSS)  
N 59°17,19 E 18°55,0 
25 Verkarna  
(Årstavikens Segelsällskap) 
N 59°23,0' E 18°38,0'
26 Stora Sandön  
(Svinninge Marina Klubb)  
N 59°23,04' E18°32,64'
27 Tallholmen  
(Nautiska Klubben)  
N 59°25,15' E 18°20,28' 
28 Getfoten (Segelsäll
skapet Brunnsviken)  
N 59°22,81' E 18°21,50'
29 Skepparholmen  
(Navis)  
N 59°15'50' E 18°36,50'
30 Lilla Korpmaren  
(Årstadals Båtklubb)  
N 59°13,20'E 18°25,70'
31 Härsö  
(Ropstens Båtklubb)  
N 59°12,90' E 18°25,50'
32 Huvudholmen  
(Rålambshovs Båtklubb)  
N 59°07,14' E 18°29,19'
33 Saltsjöbaden (KSSS)   
N 59°16,59' E 18°18,00'
34 Ängsholmen  
(Österhaninge Båtklubb)  
N 59°03.7' E 18°21,91'
35 Herrö (Nynäshamns 
Motorbåtsklubb)  
N 58°59,50' E 18°01,02'
36 Björnö  
(Oaxens båtklubb)  
N 58°55,59' E 17°42,22' 
37 Härsö (Nacka Förenade 
Båtklubbar)  
N 59°12,94' E18°25,60' 
38 Örsholmen (Trälhavets 
BK) N 59°24,58' E 18°37,53'
39 Lilla Båtskobb  
(Hammarbyledens Motor
båtklubb)  
N 59° 11.08' E 18° 28,06'

Stockholms skärgård 
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