Vi tipsar om en pärla inpå ”knuten”

Skeppshamn

Skeppshamn på Åstön, en pärla i Medelpad
Det är Janken i vår förening som tipsar om denna lilla ”pärla”
Åstön ligger på den norra sidan Sundsvallsbukten och dess östra udde, Åstholmsudde utgör, för den
som kommer söderifrån, porten till den erkänt ”buckliga” Åvikebukten.
Under många år var denna vackra ö invaderad av försvarsmakten som sedan något decennium
tillbaks har lämnat platsen. Barackerna står kvar och fordonens körvägar är i dag trevliga
promenadstråk.
Åstön har en lång kulturell historia. På den östra spetsen finner du, i skydd av udden och Lerskäret,
det gamla fiskeläget Skeppshamn. Ett typiskt norrländskt fiskeläge men av det minimala och
blygsamma slaget. Några få sjöbodar, en brygga och ett pittoreskt kapell. Lotstornet ligger pampigt
till ute på udden och naturen bjuder på unika arter både vad gäller flora och fauna. Den
uppmärksamme som riktar blicken nedåt kan få se vattensalamander i vattengölarna.
Det finns ingen gästhamn i Skeppshamn men väl en träkaj där man är välkommen att lägga till.
Djupet känner jag inte till men det räcker gott för min IF och jag har sett såväl en Ballad som en Lady
Helmsman vid bryggan så jag skulle säga ”Segelbåtsdjupt”.
I skeppshamn finns också Café och en liten camping.
Caféet längst ute på Skeppshamns udde drivs av tre

unga gymnasietjejer som har sommarlov. Satsningen
på sommarlovsentreprenörer är ett sätt för Timrå kommun
att både inspirera till entreprenörskap bland unga och
bidra till att få igång verksamheter, i det här fallet inom
besöksnäringen.
Så du som är sugen på hembakt när du gör ett stopp
på Skeppshamns café, får säkert träffa Wilma Frengen, Lisa Svedin och Elin Thelberg.
Eftersom Skeppshamn inte är helt skyddat från alla vindriktningar kanske du inte vill ligga där över
natten?
Läs gärna hans blogg, Janken filosoferar:
http://www.sittbrunnen.se/havsbiblioteket/janken-seglar

Har du själv något favoritställe som du vill dela med dig av,
maila gärna en bild och en kort beskrivning till: nils.persson@vikingmedia.se

