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Hotelltest: Nynäs havsbad

VARMT & SKÖNT VID ÖSTERSJÖN, Den stora sittpoolen på bryggan vid Nynäs havsbad är uppvärmd till 38
grader året om. Foto: Joey Abrait
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Att lämna barn, jobb och hem, och under ett dygn njuta av god mat, vacker natur och
– framför allt – varandra. För par som kuskar runt i ekorrhjulet finns det få saker som
ger mer guldkant på tillvaron än en hotellweekend på tu man hand.

Det saknas inte heller bra alternativ. Bara i Stock- holms omnejd finns en uppsjö
hotell, konferensgårdar och spaanläggningar som erbjuder så kallade weekendpaket.
Alla har sin nisch för att locka gästerna. Di Weekend har testat merparten, och bland
favoriterna finns Görvälns slott utanför Järfälla (fantastiskt, lyxigt!), Villa Anna i
Uppsala (magiskt, den välkomnande afternoon tea är den bästa vi har avnjutit) och
Yasuragi i Saltsjöbaden (behagligt, avkopplande).

Den här gången styr vi kosan till Nynäs havsbad utanför Nynäshamn. Vi har vinkat av
barnen, lämnade i säkert förvar hos farmor och farfar, och under den korta bilfärden
söderut är humöret på topp. Vädret kunde inte vara bättre – helgen bjuder på en av
de där få krispigt klarblå vinterdagarna – och förväntningar är högt ställda efter att en
av morgontidningarna gett hotellet högsta betyg.

Irritationsmoment
Anrika Nynäs havsbad är vackert beläget på en udde vid kustbandet av Stockholms
södra skärgård. Hotellet och det tillhörande kallbadhuset invigdes redan 1907 och
efter en 80 år lång törnrosasömn slog kurhotellet upp dörrarna på nytt 2003. Numera
består det av tre byggnader: det ursprungliga Strandhotellet, som går i marin stil, det
modernare Badhotellet, i klassisk funkisstil, och så Havspaviljongen, med varma
utomhusbad, tre sorters bastur och spa.

Veckan före vår ankomst har vi ringt till hotellet för att försöka byta rum (från
Badhotellet till Strandhotellet) och boka massagetid, men då fått veta att det inte är
möjligt då såväl hotellet som spaavdelningen är fullbelagda hela helgen.

Vid incheckningen har personalen svårt att hitta vår reservation, något som tyvärr ska
visa sig bli ett återkommande irritationsmoment under vår vistelse. Men personalen är
hjälpsam och vi har tur – en sen avbokning gör att vi ändå får ett rum på
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Strandhotellet. Båda byggnaderna ligger vackert vid havet, men bytet gör att vi slipper
gå utomhus till måltiderna, som alla intas på Strandhotellet.

Varm om knoppen
Efter att snabbt ha kollat in rummet, som bäst beskrivs som ordinärt med en enda
spektakulär detalj: havsutsikten, slänger vi av oss kläderna. Detta för att ansluta oss
till det lilla lämmeltåget av vita morgonrockar, i oskönt fleecematerial, och fula mössor
med hotellogga som traskar ned till badet och den populära Havspaviljongen.

Och visst är det härligt att glida ned i den varma sittpoolen och blicka ut över
Östersjön. Den fula mössan visar sig vara mycket nyttig då den håller värmen om
knoppen också. Vi konstaterar snabbt att par som vi är i klar majoritet, men här finns
också ett par kompisgäng och några större familjesammankomster, uppblandat med
dagspagäster.

Många hoppar i havet både en och två gånger, men vi lockas inte av det tvågradiga
vattnet utan väljer i stället att värma oss ytterligare. Det är en njutning att sitta i den
vedeldade bastun med glasad havsutsikt. Ångbastun fungerar däremot dåligt, någon
ånga blir det aldrig, men trots det är den lilla bastun fullsmockad.

Att hotellet är fullbelagt blir uppenbart på flera sätt. Inte så att det inte finns plats för
alla, men det märks på att det blir köbildning lite här och där och långa väntetider på
betjäning, beställd mat, med mera.

Till middagen är vår bordsbeställning återigen försvunnen. Bemötandet den här
gången är direkt ohövligt, när vi blir förhörda om var vi bor och vilket typ av
weekendpaket vi har betalat för. Det löser sig till slut och vi tilldelas ett bord närmast
havet och får reda på att i vårt paket ingår en trerättersmeny som vi får kombinera
själva fritt ur menyn.

Till förrätt väljer vi kallrökt lax från Nynäs rökeri respektive carpaccio på oxrygg, två
helt okej rätter som vi sorgligt nog får inta utan de viner vi har beställt till. Trots flera
försök att få kontakt med den stressade personalen dröjer det tills vi har ätit upp innan
vår kypare själv uppmärksammar missen. En rejäl tavla som han ber om ursäkt för.

Efter varmrätten – en habil halstrad röding respektive en ljummen helstekt
lammentrecôte – kommer kyparen in med en ostbricka och en öl att dela på. Också
det utanför notan som plåster på såren för det uteblivna förrättsvinet, får vi veta. En
fin gest, som inte blir sämre av att det är måltidens överlägsna höjdpunkt. De tre
svenska ostarna smakar mycket och gott och det 9,2-procentiga ölet, Bötet Barley
Wine från Nynäshamns Ångbryggeri, passar perfekt till.

Njuter av brunchen
Tillbaka på rummet är det ett nöjt par som kryper till kojs i de sköna sängarna. Vi
sover länge och vaknar upp rejält utvilade. Till frukosten saknas vi återigen på listan,
men när vi har fått ett bord sitter vi i timmar, insjunkna bakom var sin morgontidning,
och njuter av en fräsch brunch.

Man skulle önska att alla småbarnsföräldrar skulle få möjlighet att göra dessa
weekendtripper någon gång om året. Om det sedan är till Nynäs havsbad eller till
något av alla andra liknande ställen ni styr kosan är sekundärt. För det viktigaste är
den ni åker med.
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