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Grisslehamns
Motor- & segelsällskap

Gmss-tidningen
Du har nu Gmss fina tidning i din hand. Vi har gett ut
tidningen sedan 1979!
Allt arbete fram till tryckning gör delar av styrelsen såsom att sälja
annonsplatser och Sandra Persson är redaktör. När trycket är klart så delar vi
själva ut tidningarna på hela Väddö, Singö och förbi Hallstavik. Överskottet
ger ett tillskott i vår kassa så vi bl a kan köpa in båtar mm till seglarskolan.
Gmss, Grisslehamns motor och segelsällskap, bildades 1979 och är en
allmännyttig ideell förening. Vi är medlemmar i Roslagens Båtförbund,
Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.
Vi har vid den inre hamnen i Grisslehamn vårt Klubbhus med restaurang, kafé
och konstnärscentrum. Där finns också gästhamn och vår Minnesgång. Vi har
dessutom en sjöbod där våra båtar bor och är den centrala punkten för vår
seglarskola. Vi har dessutom issegling och en motorbåtssektion och en årlig
kräftskiva.
Är du inte medlem ännu?
Detta blir du smidigt genom att gå in på vår hemsida www.gmss.nu och
klickar på ”skapa konto” längst upp till höger.
Använder du mobilen kan du scanna QR koden här
bredvid så kommer du dit direkt.
Enskild medlem 150kr Familjemedlem 250kr
Du får utöver medlemskapet i Gmss även rabatter mm på följande ställen:
Restaurang Ångbåtsbryggan mat och Kaffebryggan 10 %
Restaurang L8 mat 10 %
Fria resor med Eckerö Linjen
Hotell Havsbadens Dag Spa månd-torsd för 250kr
Olssons Marin Tulka 5 %
Svenska Sjös båtförsäkring till fördelaktiga villkor
Tidningen Båtliv
Medlem i RBF, SBU och SSF

Placeringsnummer kartan
BOENDE

SERVICE/BUTIKER

2. Grisslehamns
m.Camping

22. Bankomat

20. Hotell Havsbaden
6. Pensionat
m.Solgården
9. Pensionat
m.Grisslehamn

8. Blue Corner House
19. Edblad

30. Kanonen
23. Kapellet
29. Optiska telegrafen

1. GH Plast

14. Skatudden

2. Båtvarv

28. Tecknarens hus

7. Ica Nära Posten

15.Tennis- padel bana

13. Musteri

GÄSTHAMNAR

33. Ronjas Bageri

ÄTA

5. Inre hamnen Gmss
N 60´05´55 E 18´48´40

16. Roslagsfisk

33. Akilles Taverna

4. Inre hamnen Marina
N 60´06,6,2´ E 18´47´59,55´´
18. Yttre hamnen
N60´05,58 E18´48,47

KONST/HANTVERK
24. Gamla Brandstation
Utställning

4. Sjömack

22. Eckerö Linjen

3. Tempo

10. Glassboden

32. Q-star mack &
mmbutik

SE & GÖRA
26. Dansbanan
22. Eckerö Linjen

12. Holmströms Konst

31. Engströms ateljé

5. Konsthantverk
m..Gmss Klubbhus

27. Engströms
museum
18. Fiskehamnen

21.Skärgårdshantverk

5. Gmss Minnesgång
5. Gmss Klubbhus

8. Grynnan Pub
11. Havsboden café
20. Hotell Havsbaden
27. Kafé Kalaset
5. KaffeBryggan
17. L8 i hamnen
7. Ica Nära
3. Marinan
10. Restaurang 6.8.6
5. Ångbåtsbryggan
m..Restaurang

25.Idrott/fotbollsplan
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Liam 10 år på Seglarskolan
En toppen sommar 2021 för Gmss seglarskola med mycket sol och
höga temperaturer. Liam som gick grundkursen lärde sig inte bara att
segla utan träffade även nya kompisar.
En fredag i slutet av juni besökte jag seglarskolans avslutning där jag
frågade en glad deltagare om jag fick ta några bilder och höra hur hans
vecka på seglarskolan hade varit. Liam ville gärna berätta om detta och
ville att hans nya kompis Axel skulle få vara med på bild också.
Självklart att de nya kompisarna skulle få vara med på bild bägge två.
Liams höjdpunkter från veckan var att kapsejsa
(dvs. att båten kantrar och man hamnar i vattnet,
reds anm.) träffa nya kompisar och att segla
snabbt.
Första dagen på seglarskolan så fann Liam och
Axel varandra direkt, så ingen oro att bli ensam
under veckan behövs. Liam gillade även sina
roliga ledare Felicia, David, Markus och Zed.
Liam 10 år sommaren 2021

Liam ramlade i vattnet flera gånger under veckan
men tyckte det bara var roligt och skönt i vattnet.

De fick även tävla och den dagen blåste det
ganska mycket enligt Liam, men det gillade
han då det gick extra fort att segla.
På avslutningsdagen så fick de fina
diplom att ta med hem.
Liam vill gå seglarskolan nästa sommar också
och kanske det blir med nya kompisen Axel.
Inte helt omöjligt att Liam kommer att vara
en av våra seglarledare om några år som i
sin tur lär nya 10 åringar att segla 
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Liam och Axel

Sandra mötte Liam
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Tidningen ges ut i pappersformat av Grisslehamns motor och
segelsällskap med ett nummer per år.
Redaktör: Sandra Persson
Tryckeri: Realtryck.
Utgåva: 8000 exemplar.
Foto: angivet, i övrigt från redaktörens arkiv
Gmss tackar annonsörer och sponsorer som möjliggjort
utgivningen.
Gmss adress: Ekbacksvägen 8, 764 56 Grisslehamn
Mejl: info@gmss.nu

Hemsida: www.gmss.nu
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En fiskare i hamnen
Det som möter oss när vi åker in i
Grisslehamn är den pittoreskt levande
fiskehamnen med de fina fiskebåtarna.
Vi har några fiskare här i byn som har
detta som yrke och jag har träffat en av
dem.
Så tidigt som kl 4 var jag inte i hamnen så jag
kunde hinna med ett möte med Dick innan han
lade ut med sin båt, men när han väl kom
tillbaka och lade till i hamnen stod jag förväntansfull och väntade.
I ca 40 år har Dick Tillberg fiskat. Just denna båt Väddöland har han haft
i 18 år. En vanlig arbetsdag kan starta klockan 04 för Dick, så
morgontrötta bör inte satsa på fiskaryrket . Han åker ut 3-5 dagar i
veckan året runt, i morgondimma som i vinterkyla.

Dick Tillberg

Just idag har han fiskat sik med nät. När han väl
lagt till på sin plats med båten efter åtta timmar
på vattnet så kan det sedan ta fyra timmar att ta
reda på fisken. I övrigt brukar han fiska flundra,
strömming och torsk, beroende på tillgång,
mötte
Liam
fiskelicens och tillstånd. TillSandra
de i byn
som
han
levererar sin fisk till kan knappast få mer
närproducerat än så.

För oss som inte är fiskare så är denna syn av fiskebåtar och
yrkesfiskare i hamnen en charmig bild och ger oss en kontakt till en
snart svunnen tid. Vi i Grisslehamn är stolta och måna om detta.
På besök i hamnen: Sandra Persson
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Ordförande har ordet

Ledaren

Vilken härlig sommar vi ändå fick förra året. Seglarskolan kunde nog
inte önskat ett bättre väder under säsongen och vi som inte deltog i
seglarskolan njöt på andra sätt. Vi som har båt eller har möjlighet att ta
oss fram i svalkande vindar i vår härliga skärgård njöt för fullt av sol och
varma medelhavsliknande kvällar på havet. Jag kan dock inte stoltsera
med att det blev många bad (är en riktig badkruka trots att jag älskar
båtar, hav och allt marint). Läs gärna på sidan ”Året som gått” för en
liten resumé om vad som hänt under året för Gmss.
Följ oss gärna på Instagram; gmss.i.grisslehamn där vi
har möjlighet att lägga in och dela med oss löpande små
som stora händelser i och kring vår båtklubb.
Nu siktar vi in oss på en ny härlig sommar i Grisslehamn
med omnejd!
Sandra Persson, Ordförande
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Historiska Vindar
När jag kliver in i lokalen hos Föreningen Allmogebåtar känner
jag historien andas och jag känner starkt doften av trä och tjära.
Varje torsdag är det arbetsdag för nio träbåtsfantaster som ideellt
jobbar med träbåtar. Denna dag träffar jag Hans Lamberthz, Gerard
Mickelsson, Hasse Öhman och Lasse Bergström. De har tillsammans
55 år bakom sig som träbåtsrestaurerare. På frågan vad det är som
lockar att göra detta säger de: Lukten, att jobba med trä, men
viktigaste var de alla överens om är Samvaron. Och vad är det som satt
störst avtryck på dem svarar de: Det är att få se båten de arbetat på
sjösättas och användas, det är vår belöning!
Jag kan ju inte låta bli att fråga hur vår båt, Anna-Katarina af Singö
som de håller på att restaurera åt oss mår? De visar mig vad som gjorts
på henne och vad som skall göras innan vi åter kan sjösätta henne. Om
allt flyter på så ska den kunna sjösättas till sommaren 2022 säger de.
Vi tackar denna förening som så fint tagit
hand om vår Skötbåt och helt ideellt lagt ner
åtskilliga timmar på henne. Vi har som mål
att delta i postrodden 2023, så är du sugen
att vara en i besättningen och känna
historiens vindar blåsa – hör av dig till oss!
Jag blir lockad att lära mig om träbåtar och
restaurering av dessa skönheter. Men mest
så är jag tacksam att denna förening och
dessa personer finns och gör detta med
varsamma och duktiga händer och kunskap.
Tack för att ni förvaltar och för historien
vidare och låter många av båtarna få
historisk vind i seglen igen!
Sandra
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Var är bilden tagen?

Om du vet eller vill gissa var någonstans
denna detalj är tagen så mejla till
redaktören: info@sandrasbyra.se
senast 30 juni 2022.
Vinnaren, som kontaktas av redaktören,
vinner en härlig lunch för två hos
Kafé Kalaset 
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Generationsskifte
på Kalaset?
Denna härliga familjekonstellation som sköter Kafé Kalaset vid
Albert Engströms museum är glada, frispråkiga, högljudda och
bara härliga helt enkelt! Det är lätt att minnas denna plats både
genom människorna, maten och den helt fantastiska och
historiska miljön.
För över 10 år sedan och under några år så hade Eva och Lelle en
våffelstuga i Alberts gamla stall. Dottern Paula med maken Henrik
bodde då i Grythyttan. De båda paren arbetade under en tid
tillsammans där, men en gång Grisslehamn – alltid Grisslehamn, så Eva
och Lelle kom tillbaka och övertog Kafé Kalaset. Detta något som vi alla
i Grisslehamn och dess besökare är väldigt tacksamma för.
Dottern Paula och Henrik med barnen Ossian och Viola är numer alla
delaktig under somrarna i Kalaset. Henrik står i köket med Lelle och de
lagar fantastisk mat som är underbar att inta i det gröna på Albert
Engströms gamla marker. Men nu är det dags att lämna över till Paula
och Henrik menar Eva och Lelle. -Det får vi se hur det blir med det,
säger Paula med glimten ögat.
Vi som besöker Kalaset hoppas
dock, med eller utan
Generationsskifte, att vi får
fortsätta se Eva och Lelle sitta på
Viphyllan och samtala med oss
gäster 

På besök hos Kalaset; Sandra

Den härliga familjen!
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17 ATTEFALLSHUS till salu
med förråd och del i gemensam tvättstuga
samt bastu

Ochi direkt anslutning till längdspårcentralen i
Storhogna.

Inflyttningsklara hösten 2022
Ring Peo 070 211 62 38 eller
Hampan 070 555 12 42

www.storhognafjallby.se
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16 nya bostadsrättslägenheter
Till salu på STORHOGNA TORG
I bästa läge på krypavstånd från M-huset
med ski in/out läge.
De första 60 lägenheterna blev slutsålda på ritning och de
nya 16 lägenheterna blir klara för inflyttning våren 2023.
Ring Peo för visning och förhandsbokning
Tel. 070 211 62 38

j

www.storhognafjallby.se
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Gmss året som gått
Seglarskolan sommaren 2021
Fantastiskt seglarskoleväder denna sommar.
Som vanligt är vi glada och stolta
att vi kunde genomföra den med
så många barn och duktiga
ledare. Hela 131 anmälningar
blev det sommaren 2021.
Våra seglarskoleledare
som jobbade sommaren
2021. Några saknas
dock på bilden.

Styrelsen 2021-2022
Med de ledamöter,
suppleanter, valberedare
och revisorer som var
tillgänglig vid planerings
mötet i februari.
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Gmss året som gått
Vi dök upp på Instagram
Sommaren 2021 startade vi vårt
Instagramkonto som snabbt kom
upp i många följare. Det är vi glada
för  In och följ och gilla oss!
Här lägger vi upp stort som smått
som vi lyckas fånga på bild.
gmss.i.grisslehamn

Reklaminspelning på
båtklubben 

Vår träbåt fick
namnskyltar!
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Händer i Grisslehamn med omnejd
Juni
4 Loppmarknad vid Marinan startar – varje lördag t o m aug
6 Nationaldagen firas vid Sjöfartsmuseet Älmsta
18 Postrodden, start Grisslehamn kl 10
18 Familjedag, Äventyr för hela familjen Gmss Ångbåtsbryggan kl 13
18 Konsthantverkarna öppnar vid ångbåtsbryggan
24 Midsommarafton firas på Dansbanan start 12:30
25 Engströmsmuseet och Ateljén öppnar för säsongen
25 Singö Skärgårdsslöjd öppnar
25 Konst i Grisslehamn öppnar i Konsthallen, vernissage varje lördag
27 Seglarskolan startar för säsongen Gmss
Juli
2 Rundtur Ångslupen Svalan, Marinan Grisslehamn, dagligen hela juli
2 Aktivitetsdag, Grisslehamns Idrottspark kl 10 -15
2 Ångslupen Elmsta turer varje lördag juli-augusti
2 Engströmsdagen med prisutdelning. Kl 11
6, 13, 20 och 27 Ateljékväll i Engströms ateljé kl 19
14 Sommarauktion kl 18 i kapellet, åror & kaffe
16 Grisslehamnsdagen, kl 10-15
17 Beckbyxans dag, Sjöfartsmuseet Älmsta, kl 10-16
29-31 Grisslehamns Konstrunda öppna ateljéer
29 Elmsta-Natta
Augusti
Oktober
November
December

Sjömans- och skärgårdsvisor Sjöfartsmuseet
Singö skördemarknad
Julmarknad på Singö
Julmarknad Grisslehamn

Titta gärna in på respektive hemsida eller Roslagsapp för mer info
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Svalan som inte flyger
Två supertrevliga killar och en stor båt med guidning i
Grisslehamns skärgård. Detta är ett härligt tillskott i vår lilla by
som alla borde prova på.
Max Holmén och Johan Ekstam heter dessa killar som har startat
denna underbara båttur som börjar och slutar ifrån vågbrytaren vid
inre hamnen. Båten som är en 16 meter lång Slup från 1906 och heter
Svalan, bemannas av dessa två som är utbildad vid Marina Läroverket
och som tar oss tryggt runt på havet i två timmar.
Under resans gång så rundar turen alltid en ö som bebos av hundratals
skarvar men det som är häftigare än så är alla havsörnar som även
huserar på denna ö. Denna tur kan nästan garantera att vi passagerare
alltid får se örnar. Och Ja – vi fick se havsörnar på denna tur jag var
med på också. En mycket häftig upplevelse!
För de som önskar, så finns det fika och dricka om man är sugen. Och
visst blir man sugen när kaffedoften ringlar förbi en och det
hembakade doftar när det dukas upp av det som killarna bakat.
Vi åker i skön takt, 5 knop enligt Max, förbi skärgårdsklippor och fina
vikar, laxodling, in under broar och utmed havssidan.
Redaktören går iland från en mycket välskött och fräsch båt och är
väldigt nöjd med denna tvåtimmars tur med trevligt sällskap,
intressant guidning, fina minnen och längtan till en ny tur med Svalan!
Johan och Max på Svalan.
De har båda tillbringat sina
somrar i Grisslehamn under
sin uppväxt och är glada att
få dela med sig av detta till
Svalans resenärer med sin
intressanta guidning.
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Upplev en trevlig tennis- och padelsommar!
Som klubbmedlem kostar det mindre.
Klubbens populära tennis- och padelskola anordnas v26-32.
Upplysningar och anmälan till Magnus Johansson,
magnus.johansson@usif.se eller 070-294 59 59
Tävlingen Grisslehamnsspelen genomförs v29 i padel och v30 i tennis.
Öppen för juniorer, damer och herrar, elit- och motionärsklasser.
Mer information på klubbens hemsida.
Klubbens tennis- och padelbanor finns invid Eckerölinjens parkering
och bokas på www.matchi.se

www.grisslehamnstk.se
e-post: GTKTennis@outlook.com
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Med
MMed

Med

i Grisslehamn
Carina Fogelström

I över trettio år har Carina tillbringat sina somrar och nästan alla helger i
Grisslehamn. Boendes i Stockholm har hon längtat till helger och
semestrar för att resa upp hit till havet, naturen och lugnet.
Carina har målat tavlor i 40 år och
säkert 70 procent av alla tavlor
har motiv ifrån Grisslehamn.
Carina förklarar sin känsla för
denna by som att komma hem.
I alla årstider finner hon något
vackert. Men även trubadurkvällarna och lördagarnas Loppisar
lockar. Alla dessa ingredienser och
sen toppa med familjen gör det
hela fullkomligt. Carina fotar
dessutom ofta. Hon fångar en
känsla som vi många känner för
denna by med omnejd.
Ser du henne i byn så är det säkert med en kamera i beredskap. Hon går
gärna upp i ottan med antingen staffli eller kamera för att fånga det rätta
ljuset. Hon har lånat ut foton till vår tidning och även foton till vår hemsida.
På hennes sociala medier dyker alster ofta upp av henne med vyer ifrån vårt
vackra Grisslehamn.
Vi hoppas så klart att hon en dag har en utställning här i Grisslehamn så vi alla
får ta del av hennes fina alster, tavlor som foton. Vi tackar Carina för att hon
delar med sig av detta till vår tidning. Hon, som många av oss andra, har fångats
av Grisslehamns magiska nät, En gång Grisslehamn – Alltid Grisslehamn 
Vid pennan: Sandra

I nästa nummer en ny profil med hjärtat här i Grisslehamn
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Tullportsgatan 18,
Norrtälje
Tel 0176-79 780
www.lindgrensradio.se
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SERVICEREGISTER
AKTIVITET

Albert Engström sid 23
Eckerö Linjen sid 48
Grisslehamns Dansbana sid 45
Grisslehamns Tennisklubb s 36
Seglarskolan Gmss sid 56

ARKITEKT

Kilgren Arkitektkontor sid 14

BANK & POST

BYGG & HANTVERKARE
Akab glas sid 47
Beijers Byggmaterial sid 39
Fogdö Mur & Puts sid 11
Grisslehamns Måleri sid 10

K.A Strömbergs Rör i Trästa sid 53

Lindris Såg sid 53
Singö Träjollar sid 10
Singöfjärden Vrakdykning s 11
Stefan Kasesalu sid 24

Handelsbanken sid 50
Roslagens Sparbank sid 50

BÅTFÖRSÄKRING

BIL & BÅT MM

CAFÉ & RESTAURANG

Cegerblads bil sid 51

Grisslehamns Båt & Bilservice s 24

Grisslehamns Båtvarv sid 25

Hedins Däck&Gummiverkstad s53

Serviceverkstaden sid 53
Väddö Båtcenter sid 34
Olssons Marin sid 30
Qstar sid 30

BUTIKER & INREDNING

AltaVario Hans Edblad sid 14
GH Plast sid 30
Trådrullen sid 31
Hallstaviks Bokhandel sid 53
Konsthantverkarna sid 32
Köksboden sid 37
Väddö Möbelaffär sid 18
Väddö Silver sid 14

54

Svenska Sjö sid 17

Akilles Taverna sid 20
Bergby Gård sid 49
Café Paus sid 43
Eckerö Linjen sid 48
Grynnan sid 38
Hotell Havsbaden sid 46
Kafé Kalaset sid 23
Kaffebryggan sid 40
L8 i hamnen sid 16
Vischan sid 41
Ångbåtsbryggan sid 40
6.8.6 Mat & Bar sid 20

MARINA & GÄSTHAMN
SERVICEREGISTER
Gästhamn Ångbåtsbrygga s 2
EL & VÄRME

RADIO & TV

Norrtälje Energi sid 13
Varma Huset sid 52

Lindgrens Radio Tv sid 53

HANDELSTRÄDGÅRD

Grisslehamns Schakt sid 22
Hasses Hyr & Maskin sid 15
M.Lundqvist trädfällning sid 23

Kröns Trädgård sid 41

HOTELL & BOENDE

Bergby gård sid 49
Grisslehamns Pensionat sid 43
Hotell Havsbaden sid 46
Pensionat Solgården sid 43
Storhogna Fjällby sid 17,26 & 27

SCHAKT & TRÄDGÅRD

STÄD

Alltjänstteamet Roslagen sid 21

ÅKERI

Bergshamra Åkeri sid 21

JÄRNHANDEL

Elmsta Järn sid 11

Skäret Hallstavik Järnhandel s 48

LIVSMEDEL

Fogdö Lax sid 12

Ica Nära Grisslehamns Livs sid 42

Ica Väddö sid 18
Roslagsfisk sid 12
Stabby Korv & Trädgård sid 14
Tempo Hallstavik sid 21
Tomta Kalkonfarm sid 53
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