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Bastö hotell och stugby ge-
nomgår just nu en förvand-
ling. Den svenska affärsman-
nen Jan Wiksell satsar på en
anläggning med ett 20-tal fri-
tidsbostäder som ska säljas
till kunder Sverige.
– Det svåra är inte att sälja
ett hus. Det svåra är att sälja
Åland, säger han.

NÄRINGSLIVBastö hotell och stug-
by, inklusive drygt åtta hektar
mark, ägs sedan sommaren 2012
av Jancor Åland Ab. Det åländska
bolaget har i sin tur tre svenska
ägare: Jan Wiksells bemannings-
företag Devotum AB, Mum pro-
jektbyggarna AB samt privatper-
sonen Jens Lundgren. Deras plan
är att skapa ett nytt område med
fritidshus som genom bostads-
aktier kan säljas till personer
utanför Åland. I första hand till
svenskar.
Projektet är i full gång. Det re-

noverade hotellet samt restau-
rangen har arrenderats ut till
Marand Ab, vars ägare Maria och
Andreas Gustafsson redan be-
driver verksamheten.
Vissa av de befintliga stugorna

ska rivas. Men de tio timmerstu-
gorna på området ska renoveras
och säljas genom bostadsaktie-
bolaget Bastö 1, berättar Jan Wik-
sell och projektledaren Björn
Hoffborn.
Timmerstugorna är 45 kvadrat-

meter. Köparna får även bygga al-
taner på cirka 20 kvadratmeter. Ett
hus har redan sålts, genom en an-
nons på Blocket. Mäklare ska anli-
tas för försäljningen i både Sverige
och på Åland, men som en första
sondering lades Blocketannonsen
ut.
– VI fick väldigt många svar,

säger Jan Wiksell.

Visningshus på plats
I en andra etapp, Bastö 2, byggs
elva nya stugor. Det blir 78
kvadratmeter stora bostäder för
användning året runt. Den som
vill kan även hyra ut sin stuga,
men då ska det ske via hotellet.
Ett visningshus är redan på

plats. Det har ritats av den åländs-
ka arkitekten Micko Koskinenoch
byggts av Elementbyggen.
– Vi använder bara åländska

entreprenörer, säger Jan Wiksell.
Vilken är målgruppen för stu-
gorna?
– Vi vänder oss till människor
med olika ekonomiska förutsätt-
ningar, säger Jan Wiksell.
Andra liknande projekt med

aktieägda fritidshus på Åland har
varit väldigt dyra, anser han.
– Vi vill få ner priserna så att vi

får stugorna sålda och projektet
inte dras i långbänk.
De nybyggda stugorna ska säl-

jas för cirka 270.000 euro och de
äldre timmerstugorna för cirka
90.500 euro.
– Dem hoppas vi få sålda gans-

ka snabbt. Det är stora invester-
ingar som krävs. Vatten, vägar,
avlopp, el, och fiber till varje hus.

Hela området har dessutom
röjts från sly och håller på att
moderniseras till dagens kom-
fortnivå.

Har bostad på Åland
Jan Wiksell äger själv ett liknande
boende på Åland, i Bostads Ab
Slottssundet II i Sund. Som så
mycket annat i livet har
Bastöprojektet uppstått ur tillfäl-
ligheter, säger han.
Hans fru föreslog för några år

sedan att de skulle åka till Åland

på en sista semestervecka. De
hyrde en stuga som inte var
särskilt fräsch. Men under resan
noterade paret de första aktiehu-
sen som hade byggts i Slottssun-
det. Följande år hyrde de sitt bo-
ende där. Och då såg de att fler
hus höll på att byggas i området.
– Vi köpte året efter, säger Jan

Wiksell.
Som grannar fick de det svens-

ka paret Maria och Andreas Gus-
tafsson, som nu alltså arrenderar
och driver hotellet i Bastö.

Jan Wiksell tycker att uppläg-
get med aktieägda stugor är bra.
– Fördelen när man säljer stu-

gorna i stället för att hyra ut
dem är att köparna sätter sin
egen prägel där, genom att plante-
ra blommor och annat. Området
utvecklas och får mer liv.
– Det svåra är inte att sälja ett

hus. Det svåra är att sälja Åland.
Det är otroligt hur lite man vet
om Åland i Sverige, säger han.
Dessutom finns en utbredd

uppfattning bland svenskar om

att de inte får äga något som
helst boende på Åland. Men bara
bollen kommer i rullning så spri-
der sig informationen till andra.
– Försäljningen i Slottssundet

gick trögt i början, men om nå-
gon börjar köpa så vågar fler slå
till, säger Jan Wiksell.
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Bastö hotell och stugby ägs sedan förra sommaren av en
grupp bestående av två svenska företag och en privatper-
son. Jan Wiksell är vd för ett av företagen och Björn Hoff-
born är projektledare för Bastöprojektet.

Naturen och möjligheterna till fiske används i marknadsför-
ingen av Bastö stugby.

De säljer fritidshus på 
svenska marknaden

De tio timmerstugorna på området bjuds ut på den svenska marknaden. Det här visningshu-
set har både renoverats och möblerats.

Ett visningshus håller på att uppföras i Bastö stugby. Elva nybyggda stugor planeras i den här etappen. Om det finns intresse kan ännu fler stugor byggas in-
om några år.

Fördelen när man säljer stugorna i stället för att hyra ut dem
är att köparna sätter sin egen prägel där. Jan Wiksell


