YXLAN
Yxlan är en långsmal ö, ca 15 km lång och 2 km på det bredaste stället. Ön ligger
mittemellan Furusundsleden i väster och Blidösundsleden i öster. Hit tar man sig antingen
med vägverkets bilfärja, som är gratis och går två ggr i timmen, eller med
Waxholmsbolagets båtar som går från Stockholm /Vaxholm. Båtarna angör flera olika
bryggor längs Yxlans kust.
Yxlan är en mestadels skogsbeklädd ö, som från början bestod av flera öar som med
landhöjningen senare blivit en ö. Idag bor det ca 300 permanentboende och på sommaren
ökar befolkningen till ca 3000 stycken. Bebyggelsen på Yxlan består dels av stora
grosshandlarvillor med glasverandor, dels av små röda stugor och bodar samt även
många modernare fritidshus.
Köpmanholm
I Köpmanholms by ligger en skola som invigdes 1956. Där bedrivs idag en förskola samt
undervisning i låg och mellanstadie. Blidö If använder skolans gymnastiksal till en rad olika
idrottsaktiviteter. På nordöstra sidan ligger ett fint bad där man ser ut mot det fria havet
över Gräsköfjärden. På den västra sidan ligger Kasberget, där finns en labyrint som
troligen byggts av fiskare redan på 1700-talet. Nere vid färjeläget finns en liten affär med
tillhörande grill som har öppet året runt.
Kolsvik
Kolsvik är en av Yxlans större byar. I Kolsvik bodde ” Blidökungen”, han lät uppföra
Tornvillan. Han var redare och även disponent över Furusunds slip på Högmarsö. I slutet
av !920- talet anlades ett pensionat i Kolsvik, lokalt känt som ”Panget”. Där ordnades
under somrarna dans till egen orkester.
Yxlö
I Yxlö by finns en Bygdegård som på somrarna håller i loppisar och auktioner.
Bygdegårdsföreningen anordnar också teaterkvällar, konserter mm och lokalen går även
att hyra för privata fester och bröllop.
Vagnsunda
Vagnsunda ligger längst söderut och omnämns i skrift redan 1573. Byn erbjuder skyddade
hamnlägen både i Väster och österviken. Här byggdes det många segeljakter. Den
sistbyggda, Greta Linnea, sjösattes 1921 och finns i skalenlig modell på Sjöhistoriska
museet i Stockholm.

