
Askfatshamnen / Dalarö båtklubb

Askfatshamnen ligger vid Dalarö kanals södra utlopp är en väl skyddad hamn för vindar och 

vågor. Djupen i hamnen varierar mellan 2-4 meter. Här finns sedan 1947 Dalarö Båtklubb, med 

platser för medlemmarnas båtar och gästbryggor för ca 40 båtar.

Dalarö båtklubb grundades 1947. 

Namnet Askfatet finns upptecknat år 1931 som en vik
och en strandremsa på Sandemars ägor i västra Dalarö.
Namnet Askfatet finns dock dokumenterat från tidigt 1900-tal.
Enligt sägnen lär i äldre tider besättningen på ångdrivna
fartyg och båtar ha tömt ångmaskinens aska i viken.

Dalarö Båtklubb har som mål att Dalarö skall vara ett centrum 
för jollesegling på Södertörn och hamnen skall upplevas som en 
angenäm träffpunkt för alla båtintresserade. 
I Askfatshamnen finns seglingsaktiviteter för alla åldrar - Dalarö 
Seglarskola och företaget Vind och Vatten. Här finns Dalarö 
Gästhamn, Café/Bistro Solsidan och Dalarö Bangolf. 
Här kan du lära dig segla i optimist eller C55, vuxensegla med 
seglingscoach, wind- och kitesurfa, paddla och hyra kajak. Och 
här arrangerar företagen Pelles Event upplevelser och utflykter 
tillsammans med företagen Dalarö kajak.

På följande sidor finns närmare uppgifter om de olika bilderna



2009-08-11 Seglarskolan vid Askfatet

för de minsta barnen, från 4 år och uppåt.

2010-08-07 Dalarö bangolf vid Askfatshamnen.
Sedan 2010 driver Mårten Brosjö och Eric Waxin en 
minigolfbana intill Dalarö kanal i Askfatshamnen.

2012-06-14 Kitesurfing

vid Schweizerdalen /  Askfatshamnen. 
Stockholm Kiteboardcenters Kitesurfingskola finns på Dalarö. 

2008-09-07 Kitesurfing

vid stranden Schweizerdalen.



2013-07-09 Seglarskolan i Askfatshamnen.
Dalarö Båtklubbs Seglarskola har lång tradition med en 
historia från 1970-talet. Varje sommar deltar bortemot 150 
barn och ungdomar.

2014-05-29 Schweizerdalen.
I bakgrunden husen på Askfatsberget / Berghamnsvägen.

2011-02-02 Skridskoåkare - Askfatshamnen.

Hemkomna till Dalarö efter en tur långfärdskridskor.

2013-07-08 Kajakuthyrningen i Askfatshamnen.

Iordningställande för långfärdstur med kajaker.
Dalarö Kajak är med i svenska kanotförbundet och är en 
godkänd kanotcentral/kajakuthyrning.



2008-04-07 Askfatshamnen Foto David Berg

I förgrunden Dalarö båtklubb och på berget några av 
husen på Berghamnsvägen.

2008-04-07 Askfatshamnen Foto David Berg

Dalarö kanal och Askfatshamnen.
Landtungan i förgrunden innan bangolfen anlades här 2010. 

2008-04-07 Askfatshamnen. Foto David Berg

Dalarö båtklubb.
2010 Bangolfen vid Askfatshamnen

Frälsarkrans Dalarö bangolf / Trygg Hansa invid 
Dalarö kanal.



2010-01-12 Askfatshamnen

Första gången isen bar för en promenad.

2010-06-03 Askfatshamnen

Still sommarkväll vid piren.

2011-07-10 Askfatshamnen

Avfärd från gästbryggan in i Dalarö kanal.

2012-12-12 Askfatshamnen

Vintervila för medlemmarnas båtar i Dalarö båtklubb.



2012-04-10 Askfatshamnen

Glömt dyvekan?

2013-04-26 Askfatshamnen

I bakgrunden ett av baden vid Schweizerdalen.

2013-12-13 Askfatshamnen

Några av de båtar som låg över vintern i Askfatshamnen.

2014-05-29 Askfatshamnen

I förgrunden genomgång före segelkurs med Vind och Vatten.



2010 Askfatshamnen

Övervintrande båt vid gästbryggan.


