58° 19´ 30” N

16° 50´ 20” E

Uvmarö Hamn i Sankt Anna
En satsning på gästhamnen i Uvmarö
Mitt i den Östgötska skärgården, i Sankt Anna mellan Arkösund och Fyrudden, ligger
Uvmarö Hamn strategiskt beläget invid farleden. Från början var detta en hamn
med säsongsplatser. Men med utbyggnaden av Magasinet med restaurang, café
och gårdsbutik har det blivit ett allt mer populärt besöksmål. Nu tar vi nästa steg och
utökar gästhamnen till 22 platser vid gångbara bommar på betongbrygga.
Hamnen ligger mycket skyddad för vindar och har lätt insegling från farleden.
Uvmarö Hamn ligger på ön Norra Finnö. Man kan lätt ta sig dit bilvägen och det
finns en stor parkering i hamnen. På Norra Finnö finns utbyggd service med butiker,
restauranger, bränslestation, camping mm.
Här finns ett aktivt brukat odlingslanskap med betesdjur, naturreservat,
vandringsleder och badstränder
Service
I Uvmarö Hamn kan du få hjälp med din båt. Vi har båtlyft med truck upp till 10 ton,
samt motorservice.
Magasinet Sankt Anna
Ett timrat spannmålsmagasin från 1860, nerplockat i 605
delar och flyttat till Uvmarö Hamn. I Magasinet finns en
restaurang och gårdsbutik med fokus på råvaror från vårt
eget skärgårdslantbruk och fiske. Vi bakar eget bröd, bullar
och kakor till vårt café. I gårdsbutiken hittar du fårskinn,
garn och hantverk mm.
Välkommen att läsa mer på Magasinets hemsida.
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Utbyggnaden stöds av EU genom projektet Smart Marina
Projektet satsar på miljövänlig utveckling av gästhamnar i Östersjön och har höga
ambitioner för service och säkerhet. Vårt mål är att vartefter kunna certifiera hamnen
för ”Blue Flag Marina”, men där är vi inte riktigt ännu.
År 2020 kommer en ny gästhamnbrygga på plats. Den får glest fördelade gångbara
bommar för bekväm angörning. Belysning och eluttag på bryggan. Det blir också ny
belysning i hamnen och solceller för elförbrukningen. Dricksvatten finns. I väntan på
ett nytt servicehus finns toaletter i Magasinet.

www.uvmarohamn.se www.magasinetsanktanna.se
Tel 0121-521 22, 0703 46 54 02

Uvmarö Hamn in Sankt Anna
In the middle of Sankt Anna archipelago, Uvmarö Hamn is a strategically located
harbor close to fairways. It used to be a marina for yearly rented berths. But a few
years ago we restored a beautiful old granary from 1860 in the harbor, to hold café,
restaurant and farmshop. Magasinet has become a popular place to visit and we
have many products from our own archipelago farm like meat, sheepskins, yarn,
handicraft and more.
Uvmarö Hamn now welcomes visitors to experience the archipelago. In the
surrounding area you find an active farm area with grazing animals, nature reserve
with old coniferous forest, walking trails, etc.
Now we take the next step and expand with 20 berths in a guestharbor. Here
you can stay with your boat for a visit in Magasinet or also for the night. The
harbor is very sheltered and easy to reach from the fairway. You can also reach
Uvmarö Hamn by car, closely connected to road 210, about 30 minutes drive from
Söderköping at road E22.
Our ambition is to reach the standard of Blue Flag certificate. We are not there yet,
but on the way!
In Uvmarö Hamn you can also get help with your boat. With our forklift we can lift
boats up to 10 tons and help you with service.
Investments in guest harbor, safety equipment and solarpanel are made with
support from the EU through the project Smart Marina. The project is investing in
environmental friendly development of guest harbors in central Baltic Sea, with high
ambitions on service and safety.
You can read more about Uvmarö Hamn and Magasinet on our website.
www.uvmarohamn.se www.magasinetsanktanna.se
Tel 0121-521 22, 0703 46 54 02

