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Inbjudan till Klubb Sagas eskader 2019-07-08—12. 
 
Årets eskader blir i Stockholms mellersta skärgård. Vi gör korta dagsetapper 
och övernattar vid bryggor i lugna hamnar. Under resan besöker vi tre 
klubbhamnar och en av Skärgårdsstiftelsens bryggor.  
 
Dag 1  
Samling under dagen på Tallholmen, Nautiska klubbens ö, strax norr om 
Vaxholm. Klubb Saga disponerar norra bryggan. Pos Lat N59°25,27’, Long 
E18°20,23’. Infart från ”Kodjupet” (försänkningar! – gå på rätt sida om 
prickarna!). Förtöjning: Ankare/stäv mot brygga alt. långsides. Hamnavgift: 
Klubb Saga disponerar hela norra bryggan och står för hamnavgiften. Till-
gång till toaletter, bastu, sopor, grillplats, el 60:-. Insparksdrink.  
 
Dag 2  
Skepparmöte.  
Mot Albano Båtklubbs (ABK) uthamn Staveström på Södra Ljusterö, pos 
Lat N59°25,56’, Long E 18°34,16’. Vi går förbi Lindalssundet och tar en 
lugnare väg norr därom och går mellan Bjurön och St Betsö, över Östra 
Saxarfjärden, mellan Borgholmen och Kårnäs (del av Södra Ljusterö) och 
tangerar Örsöfjärd. Sträcka: 8,4 M. Förtöjning: Ankare/boj med stäv mot 
brygga. Hamnavgift 200:-/dygn inkl. el (ingår). Tillgång till toaletter (torr), 
sopmaja, färskvatten finns ej. Gemenskap på brygga vid grillplatser med 
tak.  
 
Dag 3, nytt mål: Hjälmö, eftersom renoveringsarbeten startat på Nässlingen.  
Skepparmöte.  
Mot Skärgårdsstiftelsens brygga och besöksgård på Hjälmö i Lisslösundet, 
pos Lat N 59°24,40’, Long E 18°41,15’, via Örsö strömmar. Sträcka: 5,6 M. 
Förtöjning: Ankare med stäv mot brygga. Hamnavgift: 0:-. Tillgång till toa-
letter (torr), sopmaja, färskvatten finns ej. Gemenskap på brygga, men utan 
tillgång till bänkar och bord.  
 
Dag 4.  
Skepparmöte.  
Mot Kamratföreningen Flottans Mäns ö, Stora Tratten, pos Lat N 59°28,1’, 
Long E 18°49,6’. Vi går söder om Svartsö, genom Träskö kanal och söder 
om Södra Ingmarsö (med möjlighet att bunkra och proviantera, ej färskvat-

ten). Sträcka: 7,9 M. Förtöjning: Boj med stäv mot flytbrygga. Hamnavgift 
200:-, medlem 100:-. Tillgång till toaletter (torr), sopmaja, klubbhus, bastu, 
grillplats, färskvatten finns ej. Gemenskap vid grillplats iland.  
 
Dag 5.  
Enskilt skeppsråd.  
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Styrbord, babord, utgå!  
 

Tack för, förhoppningsvis, några inspirerande dagar med bra väder och trev-
ligt umgänge. Men …  
 
Dag 5 – Extra, tillägg för de som önskar:  
Besök på Roland Svensson-museet på Möja samt gemensam avslut-
ningslunch hos Wikströms Fisk.  
För dem som så önskar gör vi en utflykt till Ramsmora på Möja, pos 
L59°25,40’, E54°47,90’. (Bäst med samåkning.) I Ramsmora gör vi en 
promenad till Roland Svensson-muséet. Därefter intar vi gemensam lunch 
hos Wikströms Fisk och njuter av Rune Wikströms egen fångst. Antalet för-
töjningsplatser i Ramsmora är ett fåtal och de få som finns är oskyddade. 
Boj/ankare stäv mot brygga. Åter till Stora Tratten. Sträcka: 10,8 M.  
 
De som efter besöket på Möja går vidare mot egna mål rekommenderas att 
förtöja i Långvik vid nya småbåtsbryggan, norr om ångbåtsbryggan. Däref-
ter c:a femton minuters promenad till Ramsmora.  
 
Dag 6 - ∞  
Stanna gärna på Stora Tratten några dagar till!  
 
Frågor och kontakt:  
Manne Holmberg, 070-159 39 31 eller Henry Mäkinen, 070-556 62 63.  
 
Anmäl deltagande i hela eller delar av eskadern samt deltagande dag 5 till 
Roland Svensson-muséet samt lunchen hos Wikströms Fisk i Ramsmora till 
Manne Holmberg, 070-159 39 31 eller e-post nm_holmberg@hotmail.com 
senast 2019-06-30.  
 
Välkomna!  
 
/Manne Holmberg  
Ordf.  
 
Bilaga:  Du finner eskaderrutten inlagd på nedanstående adress. Gå in och 

se vad som väntar Dig!:  
https://kartor.eniro.se/m/a1smD  

 
 
(Samtidigt vill jag framföra mitt stora TACK till Welam Welamsson, som instruerat mig i att med-
sända rutten inlagd i eniro sjökort. Kanske ingenting för de som är datafreak, men som för mig är en 
stor sak.  
Manne )  


