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Wetseras vänner kan få en kostnadsfri kajplats i Öregrund under minst tio års 
tid. Det förordar kultur- och fritidsnämnden. 

Beskedet att kultur- och fritidsnämnden förordar en fri kajplats togs emot med glädje i föreningen 

som håller på att rusta den gamla brigantinen. 

– Vad roligt! Det här visar att kommunen tycker att vi har en givande verksamhet och att man vill 

stödja den. Tio år är en lång tid, men vi behöver kunna veta att vi kan vara i hamnen så länge, säger 

sekreteraren Anneli Häyrén. 



Wetseras vänner har fått ett anslag på 2,8 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden för att Wetsera 

ska kunna rustas och byggas om till en allaktivitetslokal, som har öppet året runt. En förutsättning för 

stödet är dock att man har en permanent förankringsplats i Öregrunds hamn. Platsen måste enligt 

föreningens ansökan om kajplats vara utformad så att lokalerna ombord blir tillgängliga även för 

funktionshindrade. 

Just nu är Wetsera på land för att rustas, och det kommer förmodligen att dröja till nästa vår innan 

hon kan sjösättas igen. Men då är det meningen att hon ska fungera som samlingslokal för både 

barn och unga, berättar Anneli Häyrén som värjer sig för att använda begreppet ungdomsgård. 

– Det här ska vara bredare än så. Verksamheten ska bygga på vad barn och ungdomar, och även 

de som är över 18 år, är intresserade av. 

Än så länge är utformningen i sin linda. Föreningen har kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen 

för att få stöd och råd, och man tänker anställda personal via Arbetsförmedlingen. Dessutom 

kommer föreningen att ställa upp med ideella krafter via ett rullande schema för bemanningen. Enligt 

Anneli Häyrén är planen att det ska vara öppet varje dag efter skolan, året runt. 

– Det kommer alltid att finnas vuxenstöd i aktiviteterna och vuxna närvarande i lokalen. 

 


