
Landsort runt 14-15 maj 2016 
 

 
[En havskajaktur med målet att runda Landsorts fyr på Öja medan det ännu är tidig vår och inte så många båtar ute.] 
 

Vi samlas vid Lövhagens camping strax söder om Nynäshamn på lördag morgon. 
Efter att ha packat kajakerna och tagit en stärkande fika paddlar vi iväg kl 10. 
Det blir en timmes lunchpaus någonstans på vägen söderut så att de som vill 
hinner starta upp sina kök. Efter genomfört värv drar vi framåt eftermiddagen 
upp kajakerna och packar in oss i Löjtnanten, som är namnet på stugan vi har 
hyrt. Här väntar först ett härligt bastubad och sedan den trerättersmiddag som 
vi ska laga tillsammans. På söndagen äter vi frukost och städar stugan. Sedan tar 
vi en promenad rumt fyren på nära håll innan vi återvänder till kajakerna för att 
paddla hemåt igen. Även på söndagen tar vi en riktigt lunchpaus. Vi beräknar att 
vara åter vid Lövhagen senast kl 16.  
 
Turgraderingen är 4, vilket innebär att det kan förekomma höga vågor och det 
kan vara blåsigt. För att kunna genomföra turen på ett säkert sätt bedömer vi 
att du måste ha vana av paddling i sådana förhållanden och att du har tränat på 
kamraträddning. Om du inte har paddlat med någon av Södra Roslagens ledare 
tidigare vill vi gärna träffa dig på vattnet innan din kan plats bekräftas. Det kan 
med fördel ske vid någon av våra bassängträningar under våren 2016. 
 
I turavgiften på 900 kr ingår all turplanering samt guidning på vattnet av våra 
kajakledare. En övernattning med bastu och middag på Landsorts vandrarhem 
ingår också. Ta med egna lakan eller hyr på plats. Dryck till maten och bastu tar 
man själv med efter tycke och smak.  



Om du vill hyra kajak från Södra Roslagen och själv transportera den till 
Lövhagen så går det bra. Prata med oss ledare så att vi kan lösa det praktiska på 
bästa sätt. Det finns även privat kajakuthyrning i Nynäshamn.  
 
Förutom kajak behöver du ta med för årstiden lämplig kajakutrustning. Vi 
bedömer att torrdräkt är nödvändigt eftersom vattentemperaturen är väldigt 
låg.  
 
Transport till startplatsen ansvarar var och en själv för. Vi rekommenderar 
samåkning men för det måste du själv knyta kontakt med andra deltagare. 
Deltagarlistan kommer att skickas ut så fort turen är fullbokad, dock senast ett 
par veckor innan avfärd.  
 
Observera att paddling vid Öja/Landsort kan vara väldigt utsatt i blåsigt väder. 
Även om man har god paddlingsvana så kan det bli nödvändigt att planera om hela 
eller delar av rutten i ett sent skede. Om det mot förmodan skulle vara riktigt 
busväder så att turen inte längre kan genomföras på ett säkert sätt så kan vi 
alltid ta turbåten till Öja och ändå få en trevlig helg med bastu och middag.  
 
För mer information: 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/s
odra-roslagen/kajak 

http://www.landsortsvandrarhem.se 

 

Ledare på denna tur kommer att vara: 

• Håkan Johansson 
E-post: hakan_sverige@yahoo.se 
Mobil: 0703938010 

• Olle Blad 
E-post: olle.blad.se@gmail.com 
Mobil: 0730312011  

• Mats Andersson 
E-post: andersson.mats69@gmail.com 

 

Välkommen! 
Håkan, Olle och Mats 
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