
TALLSKÄR
Familjedagar med skattjakt, vedeldad bastu och 
rundpingis i klubbstugan. Det lockar båtfolk till 
klubbholmen Stora Tallskär i västra Mälaren.

Om du färdas från ost på fjärden Blacken – utanför 
Torshälla huvud – kan du vika av mot nordväst 
och köra vidare någon sjömil till den vackra 

klubbholmen Stora Tallskär. Intill holmen, som bara är 
drygt 400 x 200 meter stor, följer du ledutmärkningen 
mellan prickarna. Då hittar du lätt in till klubbholmens 
flytbryggor och fast kaj med en stor träaltan. 

– Det finns plats för ett 30-tal båtar. De flesta besökare 
är våra egna 200 medlemmar eller gäster från andra 
båtklubbar vid Mälaren. Ibland anländer även någon 
fritidsbåt utanför Mälaren, säger Johan Nieminen hos 
Torshälla Motorbåtsklubb, TMK, med hemmahamn och 
slip i närliggande Torshällaån.

TMK tar ingen obligatorisk hamnavgift för besökar-
na. Men den som använt några av faciliteterna på ön är 
välkommen att swisha ett frivilligt belopp. 

Det kan till exempel vara grillhuset med bänkbord 
med en stor grillplats strax intill. För de minsta barnen 
finns en sandstrand och en klätterställning. 

Varje sommar – med undantag för covid-19-pandemin 
åren 2020 och 2021 – arrangerar klubben ”familjedagen” 
på Tallskär: 

– Då får barnen åka på en flotte med piratflaggor. På 
land får de leta efter en skatt som är en låda med godis. 
Såväl vuxna som barn är beväpnade med vattenpistoler. 
På kvällen har vi kräftskiva, berättar Johan Nieminen.

Utmärkta spångar med solcellsbelysning finns att 
promenera på. De förbinder bryggområdet med den 
vedeldade bastun, några meter från Mälaren med i regel 
behagliga badtemperaturer under sommaren. 

– Ingen behöver ta med sig ved, och gästerna får an-

vända bastun om de frågar någon medlem innan. Såväl 
klubbmedlemmar som gäster ska ta med sig sina sopor 
när de lämnar ön, poängterar Johan. 

På andra sidan udden finns klubbstugan. Om det reg-
nar är det många som går dit för att spela rundpingis, 
hockeyspel eller bara ta en fika. 

Färskvatten och el saknas på klubbholmen. Den när-
maste mataffären ligger i Kvicksund, drygt fyra sjömil 
väster om Tallskär. 

– Om ingen har möjlighet att åka och handla med båt 
brukar vi låna till exempel mjölk, kaffe eller färskvatten 
av varandra. Det löser sig alltid, säger Johan. 

I övrigt finns fina promenadstigar på den lilla ön som 
även hyser några mindre sommarstugor. 

MÄLAREN & 

HJÄLMAREN

N 59°28,23' E16°26,30'

TEMA   Klubbholmar   Klubbholmar
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Stora Bubbholmen (4)  
N 59°28,40' E 16°27,34'
Stora Bubbholmen är en 
av Mälarfavoriterna vid 
fjärden Blacken i den nord-
västra delen av Mälaren. 
”Bubben” – som klubbhol-
men också kallas för – når 
du från norra sidan. Vid in-
seglingen från norr, mel-
lan Lill-Bubben och fast-
landet, finns en 17 meter 
hög kraftledning. Du kan 
nå Bubben även från väs-
ter. Långa landfasta bryg-
gor ger plats för uppemot 
110 båtar. Här gäller ankare 
och stävförtöjning om det 
är många båtar i hamnen. 
Båtar med ett djup på över 
1,80 meter bör ligga vid vin-
keln längst västerut eller 
vid lilla bryggan på västra 
sidan. Flytbryggorna mot 
Lill-Bubben är högst 1,50 
meter. På Bubben finns 
bastu, dusch och toalet-
ter men färskvatten sak-
nas. Avgiften är 50 kronor 
och kan betalas kontant el-
ler swishas till Segelsäll-
skapet Svearna som driver 
holmen. För landström till-
kommer en kostnad på 40 
kronor. Midsommar firas 
traditionsenligt och lockar 
många besökare.

Rågsäcken (13) 
N 59°55,96' E 16°61,86'
Segelsällskapet Aros kan 
stoltsera med sin natur-
sköna klubbholme Råg-
säcken. Den ligger inom 
naturreservatet Björnön 
och har en fin hamn, skyd-
dad för de flesta vindar. 
Här finns 50 båtplatser 
med förtöjning vid bryg-
ga, pontoner, boj eller an-
kare. Djupet är mellan två 
och tre meter. Färskvatten, 
el och bastu finns. Gäs-
ter ger ett frivilligt hamn-
bidrag genom Swish eller 
i en bössa. Rågsäcken har 

sandstrand. Segelsällska-
pet Aros arrangerar Au-
gustiseglingen, en kapp-
segling i slutet av augusti i 
farvattnen vid Rågsäcken.

Kolarudd (16) 
N 59°35,50' E 17°05,00' 
Den landförbundna klubb-
holmen vid Kolarudd är 
även hemmahamn för En-
köpings Segelsällskaps 
medlemmar. Fyra fas-
ta gästplatser finns, men 
andra lediga platser kan 
också användas av gäs-
terna. Valfritt belopp er-
läggs till klubben via 
Swish. Kolarudd har land-
ström, färskvatten, sand-
strand, kiosk, dusch, ved-
eldad bastu och lekplats. 
Bussförbindelse till Enkö-
ping finns. Fina vandrings-
stigar omgärdar området. 
De ingår i nätverket Natu-
ra 2000, ett EU-projekt för 
att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. 

Vällinge (23)  
N 59°15,90' E 17°43,10'
Lilla Vällinge tar bara åtta 
minuter att promenera 
runt. Här är alla välkom-
na att förtöja vid land-
fasta bryggor med ett bra 
läge från farleden till och 
från Stockholm. Fredag till 
söndag sommartid assis-
terar holmvärdar från År-
stavikens Segelsällskap, 
ÅSS, som driver klubbhol-
men. Djupet vid bryggor-
na, med plats för totalt 
25–30 båtar, är minst tre 
meter. 
Klubbstugan, byggd 1915, 
präglas interiört av en vik-
toriansk stil med högt i tak 
och en magnifik öppen 
spis. Klubbstugan har ett 
antal rum med bäddar för 
övernattande gäster. Ved-
eldad bastu ingår i hamn-

avgiften. Avgiften för båtar 
upp till 30 fot är 180 kro-
nor per dygn och för båtar 
över 30 fot 200 kronor per 
dygn. Elavgiften är 80 kro-
nor per dygn. Tillgång till 
mulltoa finns, men ön sak-
nar färskvatten och sop-
hantering. Platsbokning 
på 076-7683952. 

Jungfruholmarna (28) 
N 59°16,25' E 17°51.13' 
Jungfruholmarna har 
gott om svängrum och är 
skyddad för de flesta vin-
dar. Förtöjning med anka-
re med stäv mot kaj. Stör-
re motorbåtar bör förtöja 
på särskilt anvisade plat-
ser. Två små sandstränder 
finns på södra holmen. 
En övernattning kostar 
200 kronor. För båtar som 
bara stannar över dagen 
är avgiften 50 kronor. Till-
gång finns till toaletter, 
duschar, färskvatten, in-
ternet och el. Här arrang-
erar Göta Segelsällskap, 
som driver klubbholmar-
na, Jungfrusundsregattan 
i maj och klubbsegling-
en Korv & Paket på höst-
kanten.

Hässelby holme (30) 
N 59°21,14' E 17°49,41' 
På den södra sidan om 
klubbholmen finner du två 
bryggor med cirka tio båt-
platser. Här gäller stävför-
töjning. Intill finns en bad-
strand och en toa. Dygns-
avgiften är 50 kronor. An-
vänd bastun, men ta gär-
na med egen ved. En vår- 
och höstfest samt olika 
seglingsaktiviteter ar-
rangeras årligen. Hässel-
by holme saknar dricks-
vatten och el. Gäster 
kan bli stödmedlemmar 
i Gröndals båtklubb som 
driver klubbholmen. 

Grytholmen (45) 
N 59°28,90' E 17°34,80' 
Mälarens klubbholms-
pärla nära Smidö, syd-
väst om Bro. Badstrand 
för de minsta, grillplatser, 
bänkar, bord och utedass 
finns. Ön, med cirka 40 
båtplatser, är rund, så det 
finns alltid läplatser. Bas-
tun är dock endast avsedd 
för klubbmedlemmarna. 
Midsommarfirande och 
kräftskiva med seglings-
tävling arrangeras årligen. 
Grytholmen drivs av Båt-
sällskapet Arken.

Flässjan (5) 
N 59°28,30' E 16°26,99'
På Strömsholms Båt-
klubbs klubbholme Fläss-
jan finns 15 båtplatser, 
bastu, utmärkta badplat-
ser, en stor paviljong med 
gästrum, grillkåta och 
mulltoa. Midsommarfiran-
de och rockfest på hös-
ten är två återkomman-
de aktiviteter. Ett gästbe-
sök med båten på Fläs-
sjan kostar 50 kronor och 
dygnsavgiften är 100 kro-
nor. Bastun är i första 
hand till för klubbmed-
lemmarna och deras gäs-
ter. Landström och färsk-
vatten saknas. Båtklub-
bens andra klubbholme, 
Tallholmen, saknar brygga 
och är orörd. Den har ing-
et namn i sjökorten men är 
triangelformad och ligger 
söder om Farstuholmen.  »
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