Ratan – hamn med historia & härliga strövtåg
Ratan har varit en viktig hamnplats sedan 1600-talet. Yrkessjöfarten tystnade på196070-talet. Sedan dess har Ratan varit en viktig hamn för fritidsbåtar. Ratan rymmer
spännande minnen från tider av handel, krig och sjöfart. Du ser dem genom att ströva
på ömse sidor av den skyddade hamnen och på klippor som vänder sig mot öppet hav.
År 2009 firades 200 år av fred i Sverige med kungligt besök i byn. I den idylliska
bykärnan sommartid finns restaurang, utställning och hantverksbod samt service för båtoch campingturister. Varmt välkommen!

Bokstäver framför rubrikerna – se bokstäverna i kartan på omslaget.

BO
I byn finns Quick Stop och gästhamn. 1 km norr om byn ligger campingplatsen. Servicen i
hamnen kan även nyttjas av campinggäster.

P.g.a corona-viruset gäller självservice. Betala kontant eller med Swish.
Fyll i kontaktuppgifter på kuvertet.
Har du frågor? Om du inte träffar dagvärden, ring 072 - 72 72 186.
A - Camping

Campingen är en mindre naturcamping med gräsunderlag. Där finns toalett, kallt vatten, diskoch hygienplats, ved, eldstad och sopkärl. Ingen el. Latrintömning vid hamnnedfarten.
E - Gästhamnen

Hela norra kajen är reserverad för c:a 30 gästande båtar. Akterförtöjning med eget ankare eller
längs med bryggan. El och servicehus ingår.
Tankning: Dieselolja finns på pump. Bensin 95 oktan finns i två 20-liters dunkar.
Ring Dagvärd 072-727 21 86
F-

Quick Stop

Bakom hamnmagasinet intill gästhamnen finns 6 platser för husbilar.
Här får man stå max 1 natt. El och servicehus ingår.
F - Service

vid hamnen

I hamnmagasinet finns service för båt- och campinggäster. Servicebyggnaden är öppen dygnet runt
under maj - september. Där finns pentry, WC, dusch och tvättstuga samt möjlighet att hyra cykel
och roddbåt. Självservice!
Brevlåda finns i byn, tömning varje vardag. Möjlighet till latrintömning finns vid nedfarten till hamnen.
I hamnområdet finns färskvatten, grillplatser med ved och soptunnor.
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SE OCH GÖRA
Guidade turer i Ratan
Vill ni gå en guidad tur i Ratan för att lära er mer om dess historia och nutid?
Tullgården hjälper grupper med bokning av lokal guide. Bokning: Tullgården, 0934
0934-311 32

Historiska platser och leder
Ratan: Sevärt i Västerbotten presenterar två leder, Rataskärsleden (G-J) och Ratanleden (KO)
med informationsskyltar vid sevärdheter i Ratan. Informationstavlor om lederna finns utanför
Tullgården samt på Rataskäret.
C - Kulturum På Tullgårdens övervåning finns sommartid Kulturum med utställning och bildspel om
Ratans historia. Gratis inträde.

Bad
B - Ratan, Storsands havsbad: Härlig sandstrand och fina klippor. Här finns omklädningsrum,
utedass, grillplatser och bord.
Djäkneboda (4 km):: fin badplats med sandstrand och lekplats vid insjö.
C-

Bagarstugan

Vid Tullgården finns en bagarstuga att hyra för de som vill baka bröd på gammalt vis i vedeldad
ugn.. Kontakt: Ratans Bagarstugeförening Lars-Gunnar
Lars
0934-312
312 90 eller 070
070-533 12 95
F - Hantverk

i Ratan

Öppet sommartid. Mysig hantverksbod i det gamla hamnmagasinet. Lokala
okala hantverkare visar och
säljer sina alster. Handgjord
ndgjord tvål, textilier, smide, örter och kryddor, stickat, virkat och vävt,
trasmattor, knivar, keramik, skinnprodukter, papperskonst
www.hantverkiratan.se
R - Malin

Finns på Facebook och Instagram.

i Ratan, ekobutik - hud, hår och hem

Adress Ratan 1.
Öppettider och info på www.maliniratan.se
Tvålarna säljs även på Hantverk i Ratan.
Se även Facebook och Instagram

Bokstäver framför rubrikerna – se bokstäverna i kartan på omslaget.
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ÄTA
C - Tullgården

Restaurang & Café,
Café Ratan

Öppet sommartid. Se detaljerade öppettider på www.tullgarden.com
Vid frågor och bokning av bord tel 0934-311
0934
32.
Facebook: Tullgården
I Bygdeå (10 km) finns ICA Nära,
ära, Frasses hamburgarrestaurang,
hamburgarrestaurang, Restaurang och café
Trafikanten, tankstation och kiosk.

RESA
C, F - Roddbåt

Tre roddbåtar finns att hyra i hamnen för att ta sig över till skäret.
. Betalas kontant eller med Swish. Självbetjäning.
Hur man hyr: Se information vid hamnmagasinet där serviceutrymmena finns.
F - Cyklar

Finns att hyra i hamnmagasinet, servicehuset.
servicehuset Betalas i en box intill cyklarna.
D - Sjösättningsramp

Finns omedelbart söder om norra bryggan. Rampen är ca 4,5 meter bred, är belagd med grovt
grus och har 6 graders lutning vid medelvattenstånd. Rampen får fritt användas.

Taxi, buss
Tians Taxi Tel: 0934-10580
Länstrafikens buss, linje 12 eller 17 från hållplats E4 Djäkneboda (6 km från Ratan) eller Bygdeå,
till Umeå och Skellefteå. Länstrafiken Kontakt: 0771-100
0771
110, www.tabussen.nu
Mobil-app; Tabussen.nu
Buss
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