
04 INVENTERING 



I avsnittet INVENTERING vill vi ge en bild av hur det ser ut och vad som händer på Hasselö 
och Sladö. Detta genom att redogöra för öarnas befolkning, topografi, natur, bebyggelse, 
kommunikationer, teknisk försörjning, näringsliv, föreningsliv samt aktiviteter. 



INVENTERING 
 

HASSELÖ 
Hasselö är den största ön i Mellanskärgården och har en nordvästlig till 
sydöstlig riktning. Hasselö tillsammans med Sladö fungerar som 
vågbrytare och skyddar skärgården från Östersjön. Under 1900-talet 
har Hasselö och Sladö vuxit samman med hjälp av både landhöjningen 
samt människan och nu skiljs öarna åt av enbart en kanal. År 2005 
öppnades kanalen som förbinder de båda öarna med en fem meter lång 
bro som kallas Sundsbron. Detta för att knyta an till det historiska, för 
att återigen markera att Hasselö och Sladö är två skilda öar, samt för att 
få genomströmning av vattnet mellan öarna.  
 
Hasselö och Sladö har många likheter men också individuella drag. 
Den skillnad som märks tydligast är storleken, då Hasselö är bland den 
största ön i skärgården och Sladö är bland de minsta. Hasselö omfattar 
750 hektar och är drygt 5 kilometer lång och 3 kilometer bred.  Sladö 
har däremot en yta på 70 hektar och är 2 kilometer lång och 2 
kilometer bred. De närmsta största huvudorterna är Västervik i sydväst 
och Loftahammar i norr.  
 
Befolkning 
På Hasselö bor cirka 25 bofasta och under sommarhalvåret besöks ön 
av cirka 400 sommargäster som består av fritidsboende och turister. 
Med bofasta menar vi de som är mantalsskriva på ön, med turister 
menar vi de som besöker ön tillfälligt samt med fritidsboende menar vi 
de som besöker sin bostad under en längre period. Hasselö som är en 
del av en glesbygdsskärgård har under de senaste decennierna drabbats 
hårt av utflyttning och idag bor mest nypensionerade medan de unga 
väljer att flytta in till fastlandet. 
 

Topografi 
Hasselös topografi är formad av Hasselöåsen som är en rullstensås från 
inlandsisens tid. Den sträcker sig som en ryggrad från norr till söder. 
Hasselöåsen syns tydligt på flera olika platser på ön och en plats som 
framförallt visar på inlandsisens framfart är Jättegryt, som ligger mitt på 
ön öster om Hasselö Sand. Andra spår som ses i naturen från 
inlandsisen är de många stenhögarna och stenmurarna som skapats av 
människan, samt den steniga terrängen och på många platser går även 
berg i dagen. Det är moränavlagringar från inlandsisen som de båda 
öarna är formade av. På den mellersta och södra delen av Hasselö 
framträder rullstensåsen tydligt. Den norra delen av Hasselö är täckt av 
morängrus, men som då och då visar upp Loftahammargraniten. Här 
kan man se berg i dagen på flera platser och vissa ytor har till och med 
kunnat användas som dansbana. Hasselös södra del präglas av närheten 
till havet. Hasselö har en kuperad terräng och högsta punkten i norr 
ligger på cirka 25 meter över havet och kallas Vikarklinten. Landet 
avtar sedan gradvis mot söder och allra längst i söder finns en flack 
havsstrandäng i samma nivå som havet. Det är denna havsstrandäng 
som gränsar mot kanalen och Sladö. Hasselös strandlinje kantas av 
klippformationer och små stränder, samt barrskogen som möter havet. 

Ön består av många 
uddar och näs som gör 
att ön kan uppfattas 
som ojämn. 
 
 
 
 
 
 
 

Rullstensåsen Jättegryt 
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Natur 
Vegetationen på Hasselö är mycket varierande och består av bland 
annat blandskog i form av lövträd som björk, ek och rönn samt 
barrträd som tall, gran och en. För det mesta består skogen av 
blandskog, men på vissa platser framträder antingen tallskog eller 
lövskog som mer dominant. Den högre vegetationen domineras av 
barrträd med inslag av lövträd som även förekommer i inägomarker, 
hagmarker och kring den äldre bebyggelsen. Skogen varieras med inslag 
av öppen mark, med högt gräs och enstaka träddungar, samt inhägnade 
betesmarker som även de har inslag av enstaka träddungar på 
gräsbeklädd stenig mark. Haga Slätt är ett bra exempel på en stor plats 
med öppen mark. Den norra delen av Hasselö skiljer sig från den södra 
delen, då den är mer kuperad och har en mer tät vegetation bestående 
av blandskog. Den södra delen av Hasselö består även den mestadels 
av blandskog, men med inslag av inhägnade betesmarker varvat med 
öppna marker. Det är också här betesdjuren dominerar, med ett 
nittiotal kor som Highland Cattle och köttkor samt får. Skogen 
erbjuder mycket bär och svamp, där man bland annat kan hitta blåbär, 
lingon, björnbär, hallon, nypon och kantareller. Det finns även 
anordnade vandringsleder på Hasselö. Ön är mycket rik på vilda djur 
som rådjur, älg, räv och mink. Detta gör att årlig jakt på älg och rådjur 
förekommer på ön.       
        

Rullstensås Jättegryt 
 

 Vegetation i norr 

 Vegetation i söder 
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Bebyggelse  
De flesta av byggnaderna 
på Hasselö är rödmålade 
trähus med vita knutar, 
uppförda i en till två 
våningar. Taken är 
mestadels sadeltak med 
tegelpannor i terrakotta 
och fönstren har ofta 
spröjs. Husen har i 
allmänhet tillbyggnader 
som glasverandor och 
intill husen ligger uthus, 
bodar och ladugårdar. 

 
  
Hus som är belägna vid vattnet har oftast rödmålade båthus. Husen 
ligger oftast samlade i grupp, men även enstaka byggnader kan 
förekomma. Oftast byggs nya friliggande byggnader intill den 
ursprungliga fastigheten allteftersom familjen växer och gårdarna går 
sedan i arv i generation efter generation. Husens ålder varierar från sent 
1800-tal till tidigt 2000-tal. 
 
Under 1960- och 1970-talen byggdes ett stort antal fritidshus på 
Hasselö. Bland annat Sandskogen, ett område norr om Hasselö Sand 
som avviker sig från de övriga karaktärsfulla byggnaderna på ön. Detta 
kom i samband med jordbrukets avveckling och de olönsamma 
beteshagarna och slåtterängarna kunde nu istället användas till 
bebyggelse. De flesta fritidshusen är små och anspråkslösa och ligger 
på öppna naturtomter.  
 

 
Exempel på olika typer av fritidshus  
 
Hasselö by som är den ursprungliga byn på Hasselö, strax norr om 
Sandskogen har en väl bevarad skärgårdsbebyggelse. Bebyggelsen är 
försiktigt utspridd och i hamnen finns båthus och sjöbodar. Båthusen 
består av båtplats under utskjutande tak längs med långsidan och detta 
kännetecknar att båthusen kommer från ett gammalt ideal. Alla 
båthusen är faluröda och silvergråa och tätt placerade. Ovanför 
båthusen ligger mangårdsbyggnaderna med gavlarna ut mot havet, 
vitsen med detta är att så lite av husets fasad behöver stå emot havets 
salta vatten och de hårda vindarna. Husen är falurödmålade, uppförda 
av timmer på enkel bredd och i två våningar med vita knutar och 
tegelröda sadeltak. Husens kök är alltid placerade i norr och värmdes 
upp av spisen, samtidigt som entrén är vänd mot söder. Husen är 
placerade i små gruppformationer med boningshus, uthus, utedass, 
bodar och ladugårdar. Byggnaderna har uppväxta lummiga trädgårdar 
med bland annat vårdträd och trädgården delas av med spjälstaket. 
Ovanför mangårdsbyggnaderna ligger sekundära boningshus och 
mindre ekonomibyggnader på rad, även dessa vända med gaveln mot 
havet. Närmast skogen och åkern längst upp finner man ladugårdarna i 
vinkel mot den övriga bebyggelsen och skapar på så vis vindskydd mot 
de ostliga vindarna. Alla ladugårdarna är brädklädda och rödstrukna 
och de flesta har tegeltak.   
 

Typiskt hus för Hasselö by 
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Att byn en gång i tiden har skiftats och på så vis blivit mer utglesad 
finns det inga spår av. Både bostadshus, sjöbodar samt ladugårdar är av 
äldre datum. Den bebyggelsen som flyttades ut från byn är yngre, 
eftersom öborna då passade på att bygga om eller kanske bygga helt 
nytt. De utflyttade byggnaderna består av en och en halv våning och 
uppförda i dubbel bredd, men de är fortfarande brädslagna och 
rödstrukna precis som husen i byn. Även ladugårdar och 
ekonomibyggnader byggdes om på nytt. Dessutom fanns ekonomiskt 
bidrag att få för att bygga om sina ladugårdar, omkring sekelskiftet år 
1900. De flesta gamla ladugårdarna och stallen ersattes av större och 
modernare för att kunna ha plats för de moderna redskapen och den 
mer sädesinriktade produktionen.  
 
  

 
 
 
 

 Boningshus i Hasselö by 

Bebyggelsestruktur i Hasselö by 

Sjöbodar i Hasselö by 

Boningshus 

Ladugårdar,uthus, 
sjöbodar 
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Kommunikationer  

 
 
Transportvägarna på Hasselö består bland annat av en huvudled som 
är en cirka 2,5 meter bred grusväg. Vägen är en ”enskild väg med 
statsbidrag”.  Huvudleden sträcker sig från södra Hasselö till Hasselö 
by, vidare österut mot Solvik. Ytterligare en liknande väg sträcker sig 
från Hasselö by norrut förbi Ängarna och vidare österut mot 
Edhompen. Några enstaka mindre vägar förekommer också som går 
genom skogarna. De minsta kommunikationslederna är stigarna som 
leder fram till byggnader och öppna marker genom skogspartier.  
 
De olika transportmedlen som finns på Hasselö för bofasta och 
fritidsboende är cykel, flakmoped, fyrhjuling, traktor och för turister 

körs remmarlag med traktor och vagn eller häst och vagn, samt cykel 
för uthyrning.  

Huvudled genom Hasselö 

Huvudled 

Mindre vägar 

Kommunikationskarta Hasselö 

Hasselö by 

Ängarna 
Edhompen 

Solvik 
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30 min 

20 min 

De flesta av de bofasta och fritidsboende har tillgång till egen båt. Den 
västra sidan av Hasselö har närmast till Västervik och med egen båt tar 
det cirka 30 minuter till Skeppsbrokajen i Västervik och cirka 15-20 
minuter till Gränö Kanal. De som bor på Hasselös östra sida har 
närmast till Loftahammar och med egen båt tar det cirka 20 minuter.  
De som inte har tillgång till egen båt använder sig av transporter som 
går till och från Hasselö så som Bengts skärgårdstaxi Sandra af Solidö 
som lägger till vid Hasselö Sand, mitt på Hasselös västra sida, och 
fungerar som taxi-, kommunal- och postbåt. Den trafikerar skärgården 
med angöring vid Gränsö kanal på måndagar, onsdagar och fredagar 
samt tisdagar och torsdagar vid Skeppsbrokajen i Västervik. Under 
sommarmånaderna trafikeras Hasselö även av kommunens 
skärgårdstrafik M/S Freden och M/S Sladö, vilka också angör vid 
Hasselö Sand. Dessa utgår från Västervik och Loftahammar och 
trafikerar Mellanskärgårdens öar som Hasselö, Björkö och Rågö. På 
vintern finns transporter i form av svävare, hydrokopter samt skoter. 
Svävaren kan transportera fem personer eller 500 kilo och kör både på 
is och i vatten. För att frakta större varor som, byggmaterial, djur, grus, 
betong eller vagnar finns fraktfärjan Ambjörn. Fraktfärjan kan även 
användas för att muddra och utföra bryggbyggen.1 Det finns även 
möjlighet att boka en båtresa i Mellanskärgården med Molander 
båttransport som tar upp till åtta passagerare. Vid akuta behov finns 
helikopter att tillgå från Gotland och vid mindre akuta fall kör Bengt 
skärgårdstaxin Sandra af Solidö.  
 
 
 
 
 

                                                
1Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 

 
 

Transporttider och transportsträckor med egen båt samt skärgårdstaxi 
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Teknisk försörjning 
Det finns inga kommunala vattenledningar dragna ut till Hasselö, utan 
enskilda brunnar används för att få tillgång till vatten. Oftast har fler 
hushåll tillgång till en och samma brunn. Det finns relativt gott om 
vatten på öarna jämfört med andra öar i skärgården. Marken är 
genomsläpplig vilket gör att markinfiltration underlättas. Avloppet 
sköts även det med egna avloppsanläggningar med slamavskiljning och 
infiltrering i marken. Används vattentoalett finns trekammarbrunn 
installerat, för torra toaletter används tvåkammarbrunn. Dricksvatten 
finns gemensamt i grupper, gäller i de tätbebyggda områdena.2 
Elledningarna på ön är luftburna och täcker behovet för bebyggelsen. 
Hasselö saknar belysning längs med kommunikationsstråken. Det finns 
tillgång till bredband, tv- och telekommunikationer på ön.   
 
Näringsliv 
Näringslivet på Hasselö består av bland annat jordbruk, fiske, turism, 
byggservice och skogsbruk. Idag finns två yrkesfiskare på Hasselö. 
Service som finns på Hasselö är Handelsboden, som från början var en 
kiosk, men som efter behov har utvecklats till en handelsbod. Här säljs 
allt från färskvaror som mjölk, ägg och kött till torrvaror som bröd och 
konserver samt souvenirer. Handelsboden hyr också ut cyklar, 
trampbåtar, kanoter och golfklubbor. Intill Handelsboden ligger IT-
boden där två datorer med internetuppkoppling finns för uthyrning. 
Handelsboden sitter ihop med Evas Café som säljer fikabröd och lätta 
luncher. Dessa verksamheter är belägna vid Hasselö Sand mitt på 
Hasselös västra sida och har endast öppet under sommarmånaderna. 
Vid Hasselö Sand finns även en långgrund sandstrand som ger 
möjlighet till bad samt en gästbrygga med angöringsplatser och en 
lastkaj. Det är här som M/S Freden och M/S Sladö lägger till vid sina 
turer två gånger om dagen under sommaren samt Skärgårdstaxin 
Sandra af Solidö. Andra verksamheter på ön är Holgers byggservice, 

                                                
2 Fröberg Anders, Miljö och byggnadskontoret i Västerviks kommun, 2005-09-26.  

Görans remmarlag med traktor och vagn samt Sjökantens Servering på 
Slågaudden. Vid Sandskogen norr om Hasselö Sand ligger Hasselö 
Vandrarhem som öppnades år 1997. Vandrarhemmet har öppet året 
runt och här anordnas kurser, konferenser och fester av olika slag. Intill 
vandrarhemmet ligger Missionshuset som byggdes av 
Missionsförbundet i början av 1920-talet. Några gånger om året hålls 
det gudstjänst här och det förekommer även dop och bröllop.3        
 
 

                                                
3 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
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