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UPPLEV STOCKHOLMS SKÄRGÅRD ÅRET OM!
Sveriges godaste lammkött kommer nog från
Lill och Per på Hjälmö i Stockholms skärgård.
Troligen kan du inte få finare grönsaker än på
Idholmens lilla gård på Finnhamn, där
Martina även bjuder på läckra bakverk i caféet.
Möjligen på Östanviks gård på Nämdö där
Camilla har en trevlig gårdsbutik och
erbjuder möjligheter till Bed & Breakfast.
Vill man ha nubbe till maten är Möja
Taffelbrännvin det bästa alternativet.
Drycken produceras i ett litet destilleri
på ön Möja, och kryddas med den vilt
växande spanska körveln.
Jag borde tillägga att detta är min helt subjektiva bedömning. Jag är dock inte ensam om att
sätta ett allt högre pris på skärgårdens fantastiska matråvaror. Till exempel köper den trendiga hamburgerrestaurangen Flippin’ Burgers
i centrala Stockholm Ö-märkt skärgårdskött
från ett slakteri på Värmdö.
När du äter kött och grönsaker från Stockholms skärgård får du oftast en helekologisk
råvara, helt utan tillsatser av bekämpningsmedel, antibiotika eller hormoner. Dessutom får
du på köpet ett unikt kulturlandskap med små
hagar, åkrar och ängar som snabbt skulle växa
igen om de inte betades.

Skärgårdens 30 000 öar, med särpräglad vildmark, unikt kulturlandskap, levande byar
och samhällen, är en verklig skatt för Stockholm
och Sverige. Men trots närheten till den pulserande huvudstaden ska vi inte ta vår levande
skärgård för given. Att leva och driva företag på
öarna, eller pendla till fastlandet är tyvärr förknippat med kostnader och krångel, inte minst
med båttransporter. Här finns det mycket att
göra för att förenkla regler, förlänga turistsäsongen och skapa bättre förutsättningar för att bo
och verka i skärgården.
Därför är du som besöker skärgården extra
viktig! Samtidigt som du får uppleva en unik
miljö som erbjuder både skönhet och upplevelser
så bidrar du med jobb och företag i Stockholmsregionens glesbygd. När du köper lokala råvaror
får du kanske betala någon tia extra, men då
bidrar du också till en levande skärgård. Och när
du äter på krogar och handlar i affären investerar
du i att skärgården är öppen också nästa år.
PS. Nästa sommar kommer du att kunna
äta dig igenom skärgården från Arholma till
Nynäshamn genom att båtluffa längs den nordsydliga båtförbindelsen. Glöm inte heller att
Skärgården bjuder unika upplevelser både sommar, höst, vinter och vår. DS.

Gustav Hemming

Miljö- och skärgårdslandstingsråd (c)
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- En ny sajt med tusentals
annonser på båtar, motorer
och tillbehör samt tjänster
från Sveriges främsta
båthandlare!

UPPLEV STOCKHOLMS SKÄRGÅRD | 3

FRÅN Ö TILL Ö

- I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
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Stockholms skärgård sträcker sig från Örskär i norr till Landsort i söder, inklusive Trosa och
består av cirka 30 000 öar, kobbar och skär. Landskapet skiftar från vilda, vindpiskade
ytterskärgårdskobbar med brytande sjöar till lummiga innerskärgårdsvikar där lugnet
råder. Havet är ständigt närvarande med sitt unika djur- och växtliv.

LILLSVED!
ÓCoachar fšr livetÓ

UPPLEV STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
Tidningen “Upplev Stockholms skärgård ges ut av: Båt & Skärgård Förlag AB
Ansvarig utgivare: Anders Åkerman
Produktion: Magnus Alm
Annonser: Knutpunkt Skärgård AB, 08-12 20 50 60, info@knutpunktskargard.se
Tryck: Sörmlands Grafiska Upplaga: 30 000 ex.
Omslagsbild: Nässlingen
(c) Båt & Skärgård Förlag AB
All slags reproduktion av annonsmaterial och text förbjuden. Uppgifterna i tidningen lämnas
med reservation för ändringar som skett under och efter katalogens tryckning.		

4 | UPPLEV STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Att båtluffa ger dig friheten att åka var som
helst, när som helst och hur som helst.
Valmöjligheterna är många och det enda
som sätter stopp är fantasin. När du tröttnar
på en ö är det bara att kliva ombord på
båten som tar dig vidare till nästa ö.
Waxholmsbolaget och Cinderellabåtarna
lägger till vid ett hundratal bryggor i de
tre båtluffarlederna Norra, Mellersta och
Södra där Strömkajen mitt i Stockholm,
skärgårdens huvudstad Vaxholm och
Stavsnäs är tre viktiga knutpunkter. Via
alla turer passerar man först den lummiga
och gröna innerskärgården för att sedan
komma ut till den mer betydligt kargare
och öppnare ytterskärgården. Under resans
gång ser man karga klippor, vita stränder,
lummiga skogar, öppna åkrar, klassiska
skärgårdsidyller och öar som sjuder av liv. I
norra skärgården med sina öppna vyer finns
öar som Yxlan, Blidö och Rödlöga. I mellersta där skärgården är som bredast ligger
till exempel Möja, Ingmarsö och Svartsö. I
södra skärgården med sitt öppna hav finns
bland annat Runmarö, Kymmendö och Utö.

Båtluffarkortet

Bo, äta, göra

Båtluffarkortet som gäller i fem dagar kostar
420 kronor och är giltigt på Waxholmsbolagets samtliga båtlinjer samt Cinderellabåtarna.
Med det reser du så mycket du vill under fem
dagar. Kortet börjar gälla först från och med
den första resan. Glöm inte att aktivera kortet
i biljettmaskinen ombord på båten vid varje
resa. Båtluffarkortet finns bland annat att
köpa i terminalerna vid Strömkajen, Vaxholm
och Stavsnäs. Viktigt att tänka på är också
semaforen, den runda fällbara skylten på
bryggan. Vill du stiga ombord ska den i god
tid innan båtens ankomst vara i lodrätt läge.
Är det mörkt ska du dessutom blinka med en
ficklampa. Tänk på att båtluffarkortet är giltigt
i hela skärgården så passa på att besöka någon
ö i varje del.

Precis som skärgården skiftar från Örskär till
Landsort finns det många alternativ när det
gäller boende. Båtluffar du får du friheten
att välja boende efter dagens väder, vind och
humör. Välj mellan idylliska pensionat med
kvällssol in på altanen, vandrarhem där du
kan koppla av till budgetpris, stugor med
naturen utanför dörren eller total avkoppling
på lyxhotell med spa som specialitet.
Ett tips är dock att boka i tid under sommarmånaderna. Väljer du att tälta finns tältplatser på Finnhamn, Fjärdlång, Grinda,
Rånö, Nåttarö och Utö och Skärgårdsstiftelsen har många rast- och lägerplatser.
Här i tidningen finns många tips på olika
boenden. En sak är säker, närheten till havet
får du hos dem alla.

Upptäck dina favoriter och ditt skärgårdsparadis i sommar.
Åk så mycket båt du vill under 5 dagar för 420kr
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Folkhšgskola ¥ Kurs & konferens ¥ STF Vandrarhem

Ett enkelt och bra sätt att upptäcka vår
unika skärgård är att båtluffa mellan öarna
med reguljärtrafiken. I den här tidningen
får du tips och råd för en härlig båt- och
skärgårdsupplevelse. Oavsett om du söker
avkoppling, party, kultur, aktiviteter eller
kulinariska upplevelser, är gammal eller
ung så erbjuder Stockholms skärgård
något för alla.
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Båt från Strömkajen Stockholm samt
Simpnäs brygga och Gräddö brygga.

Längst ut i Stockholms norra skärgård finns vandrarhemmet Arholma Nord. Här är
havet, klipporna och skogen våra grannar. Mitt i ett fantastiskt naturreservat med hela
Ålands hav utanför dörren kan du njuta av en oexploaterad natur utan bilar, buller och
stress. Mjuka klippor, slingrande skogsstigar och ett militärt arv präglar platsen som idag
är byggnadsminnesmärkt.

Vandrarhemmet ligger mitt på Arholma, i en vacker gammal roslagsgård som kallas
Bull-August. Här finns rum för 1-6 personer, två kök för självhushåll och en härlig
trädgård att njuta av. Sänglinnen och handdukar finns att hyra, frukost och café
erbjuds under sommarmånaderna. WC och dusch finns.
Pris/rum/natt: Dubbelrum från 575 kr, 4-bäddsrum från 800 kr och
6-bäddsrum 1 000 kr.

Pris från: 575 kr/tvåbäddsrum, 750 kr/familjerum

3. ARHOLMA

4. LYCKHEM, VÄDDÖ

Inga Pelling
Österhamnsvägen 21
760 41 Arholma
Tel +46 (0)722 10 77 40

Ulrika & Henrik Ahrnborg
Lyckhems skärgårdspensionat
Kärlekstigen 11
76042 Björkö
Tel +46 (0)176 94027
ulrika@lyckhem.nu, www.lyckhem.nu
Öppet: april - december
Restaurang öppet: juni - augusti
Busslinje 636 hållplats fd Skeppsmyra affär.
Waxholmsbolaget Sjöbris.

Lyckhems Skärgårdspensionat, ett av Roslagens äldsta pensionat, ligger avskilt nära
havet på Björkö-Arholma. Boende i olika standard. Vandrarhem och enskilda stugor
med självhushåll. Pensionat där det ingår bäddade sängar, badlakan, badrock
och frukostbuffé. Alla rum har egna nyrenoverade badrum. Sommarrestaurang
öppen dagligen. Möjlighet till förbokningar för födelsedagsfirande eller släktträffar
året runt. Mysigt julbord i december som fått många att vilja återvända.
Pris/pers/natt: Vandrarhemsrum 550kr. Stuga 895kr/dygn
3995kr/vecka. Pensionatsrum 1095kr

Sju 2-bäddsrum med totalt 14 bäddar i ett f.d. pensionat. Generösa rum med
resårsängar. TC och utedusch. Östhamns bed & breakfast ligger i den gamla byn på
Arholmaö. Ön har vacker natur med ett öppet odlingslandskap och kala klippor mot
Ålands hav. Arholma har bra badmöjligheter och affär med cykeluthyrning.
Pris/pers/natt: 300 kr. Ensam gäst 150 kr.
Sänglinne och handduk 100 kr. Frukost 70 kr, barn upp till 12 år 50 kr.

Östra
Östra La
Lagnö
gnö

BED & BREAKFAST
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, EN UNIK PLATS PÅ JORDEN MED NÄSTAN 30.000
ÖAR, HÄR HITTAR DU DITT BOENDE I FORM AV ”RUM & FRUKOST”
ELLER SOM VI IDAG SÄGER ”BED & BREAKFAST”.
BED & BREAKFAST, är en enkel form av
skärgårdsturism. Vad du har att vänta dig är en
säng, tak över huvdet, ett vänligt bemötande och
frukost – serverad eller egengjord.

Öppet: April - november

Öppet: Hela året

9-13

14

Själbottna
Själbottna

Arholma Nord – Archipelago Lodge
Riddarviken,
760 41 ARHOLMA
Tel. 0176-560 40
www.arholmanord.se
info@arholmanord.se

SL-buss från Tekniska Högskolan till
Simpnäs brygga därefter passbåt ca 15 min.
Alternativt Waxholmsbåt från Stockholm
(sommartid)

Rödlöga
Rödlöga
Siaröfortet
Siaröfortet

Nettan och Thomas Andersson
Arholma vandrarhem, Bull-August
Arholma Södra Byväg 8
760 41 Arholma
Tel +46 (0)176-560 18
+46 (0)722 43 35 89
www.bullaugust.se, info@bullaugust.se

Öppet: Maj - september
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2. ARHOLMA NORD
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❊

Bil eller buss till Simpnäs brygga sedan
passbåt. Waxholmsbåt går under sommaren
direkt från Stockholm till Arholma

Skeppsm
yra
Skeppsmyra
Vätö
Vätö

1. ARHOLMA VANDRARHEM

Tänk på att du kan köpa ett båtluffarkort som gör
att du under 5 dagar kan ta dig till flera olika öar,
läs mer på sidan 5 och låt dig inspireras.

Standarden på boendet varierar mellan
mycket enkel (utan rinnande vatten och el), till
fullt moderna rum och stugor. Vilken standard
som erbjuds framgår tydligt av rumsbeskrivningen.
Angivna priser avser en vuxen person per natt.
På många platser kan man hyra cykel eller båt för att
kunna ta sig runt och utforska omgivningarna.

5. NORRTÄLJE

❊
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Sven Fredriksson
Vasagatan 4 G
761 31 Norrtälje
Tel +46 (0)702 09 42 43
mail@svenfredriksson.com
www.svenfredriksson.com
Öppet: Hela året
SL-buss eller båt till Norrtälje hamn

Fyra rum på övervåningen i villa med sammanlagt 8 bäddar + extrabäddar. Kyl och
frys, vattenkokare. 2 rum med egen dusch och WC. TV i alla rum. Trådlös internetuppkoppling. Nära till Norrtälje busstation, affärer, restauranger och de gamla
stadskvarteren.
Pris/natt: Singelrum, delad dusch/WC 350 kr. Singelrum egen dusch/WC 450 kr.
Singel Superior rum, privat dusch 480 kr. Dubbelrum, delad dusch/WC 500 kr.
Dubbelrum, privat dusch/WC 600 kr. Dubbelrum Superior, privat dusch 480 kr.
Extra säng150 kr. Sänglinnen och frukost ingår.

VÄLKOMNA TILL OSS!

7. BLIDÖ, PARKUDDEN

8. BERGSHAMRA

Villa ILLUMINO, SJÖUTSIKT
Gunnel Wahlberg L. / Lars-Åke Lindstedt
Sundbergs v.7, 760 17 Parkudden
+46(0)768531757, +46(0)768531449
illuminolysuppworld@gmail.com
www.bb-villaillumino.com

Carlberg Bed & Breakfast
Margaretha Lännevall
Carlberg, Svensbodavägen 1
760 10 Bergshamra
Tel +46 (0)176 26 04 20
+46 (0)706 25 11 44
info@carlbergbo.se
www.carlbergbo.se

Öppet: April - oktober
Med SL-buss, egen bil, båt
eller Waxholmsbolaget.

www.fejan.se

❊

Öppet: Hela året
SL-buss 620, 621 och 644 från Stockholm

EN UTLÄNDSK FLAGGA BETYDER ATT VÄRDEN TALAR DETTA SPRÅK.

❊

ISKRISTALLEN BETYDER ATT MAN TAR EMOT G
 ÄSTER ÄVEN PÅ VINTERN.
6

A. Tre 2-bäddsrum i stort, charmigt hus, delad dusch, WC, gemensamma utrymmen,
TV. Havsutsikt. B. Fin stuga med 2 bäddar, veranda, havsutsikt, sovloft, extrasäng,
modernt kök, dusch, WC. Bad o natur nära. Möjlighet att fiska, hyra kajak, cyklar,
yoga, måla med handledning, få massage.
Pris/natt (inkl.frukost, sänglinne & handduk): A. 330 kr/bädd.
B. 360 kr/bädd. Reducerat pris för barn i extrasäng och på sovloft.
Lunch (60 kr) och middag (dinner) (110 kr) kan förbeställas.

Stuga med tre sovrum, åtta bäddar. Dusch och WC. Kök kan disponeras efter överenskommelse.
TV i sällskapsrum. 17 km till Norrtälje med service. 2 km till affär och pizzeria. Nära Roslagsleden
och Wira Bruk, 400 m till vik i Östersjön. Lantlig och naturskön miljö.
Möjlighet till cykeluthyrning.

Pris/pers/natt: 375 kr. Ensam gäst 425 kr. Barn under 12 år 275 kr.
Sänglinnen och frukost ingår.
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MELLERSTA SKÄRGÅRDEN
Siaröfortet

Henry Salomonsson
Båtdragsvägen 1
130 25 Ingmarsö
Tel 070 421 88 63
salomonsson_88@hotmail.com

Vättersö
3

Ingmarsö

S. Ljusterö

Mjölkö

7- 8

Svartsö
Resarö

Bogesund

St Kalholmen
Möja

9 - 10 Lådna

Lillsved
Stenslätten

Vaxholm
1

Tynningö

Pris / pers / natt: 350 kr, barn under 5 år gratis.
Exkl. frukost och sänglinne.

Finnhamn

4-6

Grinda

Gällnö

11 -12

Myttinge

2

Boda

Norra
Stavsudda
13

14 15

16
17
18

Södra
Stavsudda

Pia och Stefan Borg Saltsjöbaden
Soldatgatan 14
185 34 Vaxholm
Tel +46 (0)8 30 34 46
+46 (0)70 456 34 62
soldatgatan14@gmail.com

Djurö

❊

1. VAXHOLM

2. VAXHOLM,
Stavsnäs TYNNINGÖ
Runmarö

Öppet: Hela året

Svartsö sjöbodar
www.svartsosjobodar.se
Ahlsviks brygga
Svartsö
Tel 08 542 47 110

Lars Sjökvist
Svartsö 1
130 34 Skälvik
Tel +46 (0)705 62 65 59
le.s@telia.com

Maj - september

Öppet: Maj - oktober

Waxholmsbåt eller Cindrellabåt från
Stockholm, Boda.

Waxholmsbåt från Stockholm.

En centralt belägen lägenhet och en mindre stuga. Totalt 9 bäddar. Lägenheten
har ett fullt utrustat kök. Stugan har tillgång till dusch och WC. Trädgård med
uteplats och grill. Gångavstånd till hamnen och stadens utbud av serveringar,
gallerier och butiker.

Stuga på sjötomt med 15 m till bad och brygga. sex bäddar plus två extrabäddar.
Fullt utrustat kök. Dusch och WC. Ej husdjur. Mindre båt med utombordsmotor och
fyra cyklar ingår i priset. Utsikt mot Vaxholm och kastellet. Nära till Oscar
Fredriksborg. 5 minuter med båt till Vaxholm.

Pris/pers/natt: 300 kr. Barn 150 kr. Frukost 50 kr.
Sänglinnen och handdukar ingår.

Vecka 6 900 kr, Natt 995 kr, priset avser 4 personer.
Extra personer 150 kr / pers.

4. INGMARSÖ

Eva-Maria Ahlquist
Kammakargatan 8
111 40 Stockholm
+46 (0)8 411 26 04,
+46 (0)8 542 441 35
+46 (0)70 539 20 86
emu@tele2.se
http://home.swipnet.se/tarnvik

Ulf Hedqvist
Brännängsvägen 24,
130 25 Ingmarsö
+46(0)708-770 334
ulfhedqvist@hotmail.com

Pris/pers/natt: 300 kr, ensam gäst 500 kr,
veckopris efter överenskommelse. Sänglinnen 50 kr/set/dag.
Frukost ingår ej.

FINNHAMN
WIFI
TÄLTPLATS
HÄRLIGA BAD
SOL GRILL
STUGBY KAJAKER

VANDRARHEM
KROG CAFÉ
TAKBAR

NATURSTIGAR
VARMA KLIPPOR

Bilfärja via Norra Lagnö eller Waxholmsbåt

3. VÄTTERSÖ

Stuga med 4 bäddar ca 1 km från Skälviks brygga. Kök med spis/ugn, kyl/frys,
rinnande kallt/varmt vatten. TC. TV. Ej djur, ej rökning. Cyklar finns att hyra.
Affär och restaurang finns på ön.

Sandhamn

Öppet: 1 maj - 30 september

Waxholmsbåt eller SL-buss från
Stockholm.

8. SVARTSÖ

Pris/natt/sjöbod: 650 kr. Sänglinne ingår inte.

Lars och Marie-Anne Werner
Tallbacken 9, 185 92 Vaxholm
Tel +46 (0)8 541 398 98
+46 (0)70 798 05 13
+46 (0)705 81 27 70
majawerner@gmail.com
palawerner@gmail.com

Ingarö

7. SVARTSÖ, AHLSVIK

Fyra sjöbodar med 2 bäddar (våningssäng). Kokmöjlighet. Kyl, vatten i dunk, TC.
Belägna på Ahlsviks gästbrygga, intill café, lanthandel och brygga för Waxholms- och
Cinderellabåtarna. Ej djur, ej rökning.

Harö

Värmdö

Norrgården, ett skärgårdshemman med två boningshus från 1835 och 1920. Båda
husen med stora kök och matplatser. Stora huset har 4 sovrum och 10 bäddar, det
mindre med 2 sovrum och 4 bäddar plus 2 extrabäddar i bäddsoffa. Båda husen har
vardagsrum, uteplatser, dusch och WC. Cyklar och kanoter kan hyras och möjlighet att
rida Islandshästar.
Pris: Enkelrum 560 kr/natt. Dubbelrum 760kr. Trebäddsrum 1 140kr
Barn 3-12 år 200 kr/natt. Veckopris efter överenskommelse.
Sänglinne/handdukar 100kr/set. Frukost 90kr/vuxen, 60kr/barn.

Sollenkroka

m
Gustavsberg

Waxholmsbåt från Stockholm till Ingmarsö
eller sjötaxi från Ljusterö eller Värmdö.

A. Stuga med 2 rum och loft, 5 bäddar. Spis, ugn, mikro, kyl/frys, duschkabin, WC.
B. Liten stuga med ett sovrum och kök, 2 bäddar. Dusch, WC. Liten altan. Affär, post
och krog finns på ön. Ca 400 m till brygga för Waxholmsbåt. Båt- och kanotuthyrning
finns i närheten. Ej egen strand. 10 min promenad till liten insjö.

Husarö

Öppet: Maj - september
Waxholmsbåt från Stockholm till Norra Ingmarsö
eller sjötaxi från Ljusterö.

Öppet: April - november

Renoverad stuga, smakfullt inredd med fyra
bäddar. Unikt avskilt läge på en egen udde vid
strandkanten, med panoramautsikt och egen
brygga för bad och fiske. Fullt utrustat kök.
Dusch och TC. Utemöbler och grill på bryggan. Roddbåt, kajak och vedeldad bastu för
beställning. Vättersö är en vacker bilfri ö med fina promenadvägar.

Stuga med terrass under tak. Sjöutsikt. Allrum med kök, sovrum med 2+2 bäddar,
tvättrum/dusch. Spis, kyl/frys, mikro, TV. TC. Bryggplats finns att hyra. Ingmarsö är en
levande skärgårdsö med affär, gästhamn, båtmack, bageri/café och krog, samt vandringsleder. Cyklar, roddbåt, kanoter för uthyrning och möjlighet att rida Islandshästar.
Pris/stuga/natt: 795 kr. Ensam gäst 495 kr/natt. Pris/stuga/vecka 4 900 kr.
Sänglinne kr.100 kr/set, frukost 90 kr/pers/dag.

Pris/pers/natt: 400 kr. Ensam gäst 600 kr. Barn under 13, 150 kr.
Frukost 75 kr. Sänglinnen 75 kr

8

❊

Öppet: Hela året

Waxholmsbåt från Stockholm till
Ingmarsö eller sjötaxi från Ljusterö
eller Värmdö.

Västra Lagnö

6. INGMARSÖ
Gunilla Rydback
Box 102, 130 25 Ingmarsö
Tel +46 (0)708-250258, +46 (0)733-572674
boka@ingmarsonnorrgard.se
ulfhedqvist@hotmail.com
www.ingmarsonorrgard.se

Öppet: Hela året

Själbottna
Östra Lagnö

N. Ljusterö

❊

5. INGMARSÖ

www.finnhamn.se • info@finnhamn.se • www.facebook.se/finnhamn • Tel 08-542 462 12

9. LÅDNA

❊

10. LÅDNA

Carina Johansson, Bredviken
Lådna 322
130 33 Gällnöby
Tel +46 (0)8 542 474 20,
Fax +46 (0)704 22 63 96
carina_bredviken@hotmail.com

Christina Ulltin Lundin
Lådna, Karlshems brygga
Tel: +46 (0)70 592 70 93
christina_ulltin@hotmail.com

Öppet: Hela året

Waxholmsbåt från Stockholm till Lådna.
Gå av vid Karlshems brygga.

MELLERSTA SKÄRGÅRDEN

Öppet: 28 maj - 31 augusti

Waxholmsbolaget och Cinderella
från Stockholm.

Siaröfortet

Pris/pers/natt: 300 kr, ensam gäst 450 kr. Sänglinnen ingår.
Frukost ingår ej.

N. Ljusterö

Pris: 500 kr per natt/stugan. Pris: 2.900 kr hel vecka/stugan

11. GÄLLNÖ

12. GÄLLNÖ, GÄLLNÖNÄS

Birgit Sundström, Söderbyvik,
130 33 Gällnöby
Tel +46 (0)8 571 660 28
+46 (0)705 38 46 65
http://home.swipnet.se/gallno
birgit.sundstrom@telia.com

Mona och Tom Thureborg
Tel +46 (0)76-0208979,
+46 (0)70-4272281
mona.thureborg@gmail.com
tom.thureborg@gmail.com

Lillsved
Stenslätten

1

Tynningö

Grinda

Myttinge

2

Boda

Pris: 350 kr per dygn (10.00 - 10.00) för rummet.
Sänglinne 50 kr per set. exkl. frukost.

13. NORRA STAVSUDDA

14. MÖJA, LÅNGVIK

17. MÖJA, LÖKA

Anki Lenngren
Norra Stavsudda
Tel +46 (0)708 68 68 09

Vandrarhemmet Möja Gästhem
Camilla Ahlzén, Långviks skola
Tel 08 571 641 07, 0709 49 45 20
info@mojagasthem.se
www.mojagasthem.se

Humlans B&B, Löka
Saltsjöbaden
Camilla Ahlzén
tel 08 571 641 07, 0709 49 45 20
humlan@mojagasthem.se
www.mojagasthem.se

Öppet: 1 maj - 30 september

Öppet: Hela året

Waxholmsbåt eller Cinderellabåt
från Stockholm.

Waxholmsbåt eller Cinderellabåt
från Stockholm.

Vandrarhemmet Möja Gästhem ligger otroligt naturskönt på norra delen av Möja.
Vi erbjuder 22 bäddar i enkla sovhytter eller stuga. Stort sällskapsrum och kök för
självhushåll finns. Nära till affär, restaurang, badklippor och fina insjöar.
Cyklar finns att hyra hos oss.

Humlans B&B. Separat lägenhet om ca 40 kvm i villa. 3 rum med 6 bäddar. Fullt
utrustat kök, dusch och WC samt egen uteplats och grill. Tillgång till tvättmaskin.
Handikappanpassat. 1,5 km till affär, bageri, krog, dansbana, kajakuthyrning.
Cyklar finns att hyra hos värden.

Pris/pers/natt: 190 kr, barn 3-12 år från 110 kr.
Sänglinne 80 kr, exkl. frukost.

Pris/pers/natt 350kr, barn 3-12 år 170kr
Sänglinne 80kr, Frukost 80kr (sept-maj)

Pris/pers/natt: 300 kr, ensam gäst 400 kr.
Sänglinne 50 kr, frukost ingår ej.

15. MÖJA LÅNGVIKSNÄS

❊

Monica Gredmark
David Ericsson
Ramsmora
130 43 Möja
Tel +46 (0)730 26 78 44,

Öppet: Hela året

Waxholmsbåt eller Cinderellbåt
från Stockholm.

Öppet: Juni - augusti

Waxholmsbåt eller Cinderellabåt från
Stockholm

Möja
Norra
Stavsudda
13

14 15

16
17
18

Södra
Stavsudda

Sollenkroka

Stockholm

16. MÖJA, RAMSMORA

Kerstin Österberg och
Angelica Viström
Långviksnäs 274
130 43 Möja
Tel +46 (0)722 443 448
ascona28@hotmail.com
http://mojastugor.se

Gällnö

11 -12

Pris/stuga/natt: 600 kr första natten, sen 500 kr. Veckopris
3.400 kr Sänglinnen 60 kr. Frukost ingår ej.

Stuga med 2 bäddar. Bänkspis, kylskåp, utomhusdusch, TC. Fina badberg.
Nära till affär, sommarrestaurang och post.

St Kalholmen

9 - 10 Lådna

Vaxholm
Bogesund

Finnhamn

4-6

Resarö

Litet rum med 3 bäddar, inrymt i uthus på lantbruk.
Torrtoalett i samma byggnad. Vatten hämtas från brunn.
Kokplatta, husgeråd och kylskåp.
Nära till ostörda badklippor, ingen dusch.

Waxholmsbåt från Stockholm eller
SL-buss från Stockholm + anslutningsbåt
från Sollenkroka

Ingmarsö
7- 8

Stuga med 2-bäddsoffa + extra säng, barnsäng och babysäng. Mikro, bänkspis,
kyl/frys, kamin. TC. Gästen lagar själv frukost. Stugan ligger vid egen badstrand
(idealisk för småbarn). Nära Gällnö brygga och gammal skärgårdsby med djur
och jordbruk.

Öppet: Maj - september

Husarö

Svartsö

Waxholmsbåt från Stockholm, Vaxholm,
Boda eller Sollenkroka till Gällnönäs brygga
(eller Gällnö brygga, 4 km promenad).

Waxholmsbåt från Stockholm.

Själbottna

Västra Lagnö

S. Ljusterö

Mjölkö

Öppet: från midsommar t.o.m. augusti

Öppet: April - oktober

3

Östra Lagnö

Liten enkel sjöstuga ca 15 m², 2 rum,
3 bäddar. Stugan ligger nära Karlshems
brygga. Bänkspis, ugn, kylskåp, kaffebryggare, vattenkokare. Vatten hämtas i dunk vid
huset bredvid. Diskning i balja. Biologisk torrtoa. Bad i havet bredvid stugan. Uteplats
på stranden med grill. Strand i västerläge med kvällssol. Norra delen av stranden
(höger på bilden) delas med grannen. Lådna är en liten lugn ö med fast befolkning.
Liten bondgård med kossor och höns. Fina promenadvägar och skogsstigar. 2 km till
Lådna-Macken med minilivs och bryggcafé.

Liten lägenhet med egen ingång, 2 bäddar. Stort allrum med köksdel, spis, kyl/frys,
mikro. Uteplats med sjöutsikt. Dusch, WC. Ej rökning. Bryggplats finns att hyra.
Nära Karlshems brygga. Levande skärgårdsbygd. Nära till badstrand, fina
promenadvägar. Affär finns på ön.

Vättersö

Gustavsberg

Harö

Värmdö

Djurö

❊
Ingarö

18. STF
MÖJA,Runmarö
BERG
Stavsnäs

Sandhamn

boka@stfmoja.se
www.stfmoja.se
Tel +46 (0)8 100 221
Öppet: Hela året
Waxholmsbåt eller Cinderellabåt
från Stockholm till Berg brygga.

Den rymliga trävillan med 26 bäddar i
Möjas största by Berg, präglas av en hemma-hos-känsla och har två plan, båda med
välutrustade kök, matplatser, vardagsrum och toalett. På övre våningen finns 2 stora
4-bäddsrum, en samlingsyta för större sällskap, runt huset finns grillplatser, terrasser
och en stor balkong med havsutsikt. Från vandrarhemmet är det bara någon minuts
promenad till café, restaurang och affär i Berg. Cyklar uthyres.
Pris/person/natt: Övervåningen; eget rum 3-4 pers 375 kr, eget rum 2 pers
500 kr, eget rum 1 per 750 kr. Nedervåning; eget rum 3-4 pers 300 kr, eget
rum 2 pers 425 kr, eget rum 1 pers 600 kr. STF-medlemmar har 50 kr rabatt.

Hyr din skärgårdsstuga!
Boka ett sjöställe med privat strand och brygga eller en fin stuga
med badrocksavstånd till badviken. Vi förmedlar allt från enkla stugor
till exklusiva sjöställen. Alla hus är noga utvalda och besiktigade av oss.

En lokal
förmedling i
skärgården.
Väletablerade,
med
stort kunnande
och personlig
service.

Stuga i Ramsmora by med ett rum, 3-4 bäddar. Kokplatta, vattenkokare, kylskåp.
Duschmöjlighet, TC. Nära till bad, insjöar, fiskrestaurang. En km till handelsbod,
3 km till krog och kajakuthyrning. Cyklar kan hyras i byn.

Söt liten stuga med våningssäng, spis, kaffebryggare, vattenkokare, kyl och torrtoalett.
Tillgång till rinnande vatten. Ligger i det lugna Långviksnäs med 5 minuters
promenadväg till badplats. Cykeluthyrning finns och nära till butik.

Pris/pers/natt: 1-2 personer 550 kr, 3 personer 700 kr. Barn 100 kr
Veckopris 3.200 kr. Sänglinne 70 kr, frukost 70 kr.

Pris/pers/natt: 200 kr, sänglinne 70 kr. Frukost ingår ej.
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info@skargardsstugor.se
www.skargardsstugor.se

SÖDRA SKÄRGÅRDEN
Skärmarö

Stockholm

Värmdö

Saltsjöbaden
Älgö

Runmarö

Ingarö

4 -6

Sandhamn

Tyresö
Brevik

Nämdö

Lillstugan med 2 bäddar. Trinettkök med kokplattor, kylskåp, mikrovågsugn.
Dusch, WC. TV. Möblerad uteplats med grill. Nära till affärer, restauranger,
service, fina badstränder och museum.

Stuga med 2 (+2 i soffa) bäddar. Dusch/WC. Varmt/kallt vatten. Kyl/frys. Spis, ugn,
mikro. Öppen spis. TV. Internet. Sovkabin m 2 bäddar i angränsande hus. Havsutsikt.
Ca 75 m till liten sandstrand, ca 150 m till trampolin. Ca 2 km till affär. Ca 10 km till
Dalarö. Ligger nära Gålö naturreservat, ca 35 km från Stockholm.

Pris/pers/natt: 600 kr. Sänglinne och handdukar ingår.
Frukost ingår ej. Kan även hyras hel vecka till veckopris.

Pris/pers/natt: 350 kr min två nätter. inklusive sänglinne.
Reducerat veckopris, frukost kan tillhandahållas (ingår ej i priset)

1. RUNMARÖ, VÅNÖ

8. EKUDDENS VANDRARHEM

9. ORNÖ, BRUNNSVIKEN

Anders Olofsson,
Tärnviken, Vånö
130 38 Runmarö
Tel +46 (0)76 220 94 46
rosros400115@gmail.com
www.tarnviken.se

Oxnövägen 6-8, 137 69 Gålö.
Tel: +46 (0)707 609290
Info@ekuddensvandrarhem.se
www.ekuddensvandrarhem.se

Ingmarie Fröderberg
Brunsviken, 130 55 Ornö
Tel +46 (0)8 501 581 00
www.ornobatvarv.se

Öppet: Maj - november

Öppet: Hela året

Öppet: Sommartid

SL-buss nr 845 från Västerhaninge.
Hållplats Hasslinge ca 400 m från
vandrarhemmet.

Bilfärjan från Dalarö och SL-bussar från
färjeläget eller Waxholmsbåt från Sockholm.

Dalarö
7

Kymmendö

8

Årsta havsbad

Gålö

Ornö

9

Kyrkviken

Fiversätra
10

Fjärdlång

Muskö
Mysingen
Rånö
Ålö

Utö

11

10

Huvudskär

12

Nynäshamn

2,5 km från Styrsviks brygga. Passbåt från
Stavsnäs direkt till Vånö brygga.

Nåttarö

Pris/pers/natt: 300 kr. Dubbelrum 600 kr. 4-pers/rum 900 kr.
Barn 150 kr. Frukost och sänglinne ingår ej.

Pris/1 pers: 500 kr/natt, 2 nätter 975 kr, 3 nätter 1 425 kr, 1 pers/vecka 3 000 kr.
Pris/2 pers: 700 kr/natt, 2 nätter 1 300 kr, 3 nätter 1 800 kr, 1 vecka 3 500 kr.
Barn under 12 år halva priset. Frukost finns att köpa och du plockar själv det
du vill ha. Endast kontant betalning.

10. FJÄRDLÅNG – HUVUDSKÄR

11. UTÖ SJÖDALSHOLME

Kajsa & Mats Huss
Fjärdlång och Huvudskärs vandrarhem
Enebacken, 130 55 Ornö
+46(0)8 501 560 92, +46(0) 735 955 303
www.fjardlang-huvudskar.se
info@fjardlang-huvudskar.se

Utö turistbyrå AB
Tel +46 (0)8-50157410
info@uto.nu
www.uto.nu

Buss 434 från Slussen till Stavsnäs, reguljärtrafik till egen brygga eller Waxholmsbåt
till Styrsvik.

Öppet: Vid frostfritt, ring!

Waxholmsbåt från Årsta havsbad
eller Stockholm.

Runmarö Södersunda. Fint pensionat från 1900-talets början. Ligger idyllisk 25 m
från havet och med 5 minuters promenad från badstrand. Utsikt över Nämdöfjärden.
Tillgång till egen bryggplats. På övervåningen finns ett stort familjerum med dörr
mellan, 5-6 bäddar. Dubbelrum med 2 bäddar. Toalett/handfat på nedervåningen.
Stor altan med grill. Friggebod med minipentry och toalett på utsidan, 2 bäddar.
Kanot finns för uthyrning.

Fjärdlång är en av skärgårdens oslipade pärlor, långt från storstad och stress. Med sina släta solvarma
klippor, sin varierande natur med djupa skogar och öppna ängar och sitt rika djurliv, lockar det till
promenader och sköna dagar vid havet. Huvudskär ligger i det yttersta havsbandet innan Östersjön
tar vid. Här är det den karga naturen med sin vindpinade växtlighet, de släta klipporna, de många
soltimmarna, det rika sjöfågellivet och sälarna som lockar så många besökare varje år.

Pris/pers/natt: 230 kr, frukost 60 kr, sänglinne 40 kr/period.

Landsort
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2. RUNMARÖ VÅNÖ

3. RUNMARÖ

❊

Gunnel Rosén
Kila 636, 13038 Runmarö
Tel +46 (0)734 40 60 78
Gunnel.abelsson@hotmail.com

Gun Tjulander
Solberga gård
130 38 Runmarö
Tel +46 (0)8 571 520 61
Fax +46 (0)571 521 49
www.solbergagard.nu
gun_tjulander@hotmail.com

Öppet: Hela året

Öppet: Hela året
Passbåt från Stavsnäs direkt till
brygga nära huset, alt Waxholmsbåt till
Styrsvik

Stuga med 2-5 bäddar. Kök med spis, kyl/frys, dusch, TC.
Bryggplats. Ca 3 km från Styrsviks brygga. Roddbåt och kajaker
kan hyras.
Pris/pers/natt: 285 kr. Ensam gäst 500 kr,
3 900 kr/vecka. Frukost och sänglinne ingår ej.

4. SANDHAMNS BY

❊

5. SANDHAMNS BY

❊

Öppet: Hela året

Waxholmsbåt från Stockholm eller Dalarö
alternativt egen båt eller taxibåt, se vår
hemsida.

Pris/pers/natt: 300 kr, frukost ingår. Sänglinne 50 kr.

❊

❊

Sex stugor, 2-3 bäddar/stuga med
havsutsikt. Trinettkök, micro, kaffebryggare.
Grillplats i anslutning till stor brygga med sittmöbler. Dusch, WC, tvättmaskin
i separat byggnad. Roddbåt, cyklar, babysäng kan hyras. 17 m till hav och bad.
Gemensam solaltan och egna utemöbler till varje stuga. Liten kiosk med kaffe,
glass, dricka, grillkol mm. Parkering.

Ekuddens vandrarhem ligger mitt i ett naturreservat på Gålö i Stockholms södra skärgård, endast
30 min med bil från Stockholm. Vandrarhemmet har 24+6 bäddar fördelade på 9 rum i två olika
hus. Fullt utrustade självhushållningskök och matrum med öppna spisar. WC/dusch/bastu i separat
byggnad. Det finns möjlighet att hyra sänglinne, bastu, roddbåtar och cyklar. Nära till Stegholms
gård med café och vandringsled.

A. Stuga med 5 bäddar, fördelade på 4 rum, kök, och veranda, liten dusch, WC.
B. Stuga med 1,5 rum och pentry, med 2 bäddar, dusch, WC.
Trädgård med stor samling av gammaldags rosor. Nära brygga/bad.

Torö

Pendeltåg från Stockholm,
SL-buss från Handen.

Bullerö

Rögrund Orrö
Mörtö

Årsta Slott

Öppet: Juni - oktober.

Waxholmsbåt,
Cinderella,
Sandhamns båttaxi.

Nämdöfjärden

❊

Birgitta och Åke Hansson
Björnö, Gålö, Haninge
Tel +46 (0)8 500 274 00
+46 (0)708 76 45 40
abhansson@spray.se

Öppet: Hela året

1 -3

Skälsmara

7. BJÖRNÖ, GÅLÖ

❊

Sonja Näslund
Box 91, 130 39 Sandhamn
Tel +46 (0)708 531 390
sonja@naeslund.com

Harö

Djurö

Strömma Stavsnäs

6. SANDHAMNS BY

Fin och mycket fräsch stuga. 4 bäddar i ett sovrum. Dusch och wc. Komplett kök med varmt och
kallt vatten. Uteplats med grill. Ej husdjur. Cyklar finns att hyra vid stugan. 500 m från Spränga
brygga.

Pris per natt: 1.150 kr. Veckopris: 5.400 kr

Pris/pers/natt: från 230 kr, barn 150 kr. Sänglinne 100 kr/set.
Frukostbuffé under högsäsong 70 kr, barn 3-13 år 35 kr.

12. UTÖ MYNÄSUDD

13. LANDSORTS VANDRARHEM
Landsorts Vandrarhem AB
Landsort 149 95 Nynäshamn
Tel +46 (0)8 520 341 05
+46 (0)73 231 90 01
www.landsortsvandrarhem.se,
info@landsortsvandrarhem.se

❊

Sonja Näslund
Box 91, 130 39 Sandhamn
Tel +46 (0)708 531 390
sonja@naeslund.com

Sonja Näslund
Box 91, 130 39 Sandhamn
Tel +46 (0)708 531 390
sonja@naeslund.com

Utö turistbyrå AB
Tel +46 (0)8-50157410
info@uto.nu
www.uto.nu

Öppet: Hela året

Öppet: Hela året

Öppet: Hela året

Waxholmsbåt,
Cinderella,
Sandhamns båttaxi.

Waxholmsbåt,
Cinderella,
Sandhamns båttaxi.

Waxholmsbåt från Årsta havsbad
eller Stockholm.

Evas lilla stuga med hall och ett rum med 2 bäddar. Trinettkök, TV,
dusch, WC. Trädgård med uteplats, grill och utemöbler. Stugan ligger nära
affärer, restauranger, service, museum och fina badstränder.

Ewas stora stuga med 2 rum och 4 bäddar. Hall och liten inbyggd veranda, TV.
Fullt utrustat kök. Duschrum, WC. Trädgård med uteplats, grill och utemöbler.
Stugan ligger nära affärer, restauranger, service, museum och fina badstränder.

Pris/pers/natt: 600 kr. Sänglinne och handdukar ingår.
Frukost ingår ej. Kan även hyras hel vecka till veckopris.

Pris/pers/natt: 600 kr. Sänglinne och handdukar ingår.
Frukost ingår ej. Kan även hyras hel vecka till veckopris.

Helt komplett, nyrenoverad stuga. 35 kvm. 4-6 bäddar. Stor altan med utemöbler. Kök med
varmt och kallt vatten, spis, ugn, kyl och frys. Badrum med dusch och separettoalett. Sovrum med
våningssäng. Allrum med bäddsoffa. Tv. Loft med två enkelsängar. Ej husdjur. 1,5 km till Spränga
brygga. 300 m till fin sandstrand.

Vandrarhemmet ligger vackert nedanför Landsorts fyr, har 32 bäddplatser fördelade
på olika hus: Översten, Kapten, Löjtnanten, Fänriken och Soldaten. Konferens/festlokal
finns att hyra, handikappanpassat. Hyr per bädd/rum eller egen stuga, alla med toalett,
dusch, kök, TV. Kapten har bastu och Översten är handikappanpassad. Under sommaren
finns frukostbuffe och bageri. Sjöprickens butik har hantverk, vykort, frimärken mm.

Helgpris: 2.350 kr. Veckopris: 5.700 kr

Pris/pers/natt: 275 kr. Privat stuga från 1000 kr/natt.

12

Öppet: Hela året
Pendeltåg från Stockholm till Nynäshamn,
SL-buss 852 till Ankarudden därifrån
Waxholmsbåt till Landsort.

Sänglinne och handdukar 125 kr.
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FISKA I SKÄRGÅRDEN!

NÅGRA FRÅGOR TILL BOSSE
Var fiskar ni?

Premiärtur i det glasklara vårvattnet
med Bosse från Catch & Relax
Gäddan som har spenderat vintern med att
mogna sin rom börjar nu närma sig lekplatserna. De brukar ställa sig längs bergssidorna
där solen gassar som bäst. Det varma vattnet
leds utmed berget ner till gäddorna i djupet.
Att fiska efter dessa damer är svårt – men
otroligt häftigt. En helg i april antar Catch &
Relax utmaningen tillsammans med några
stamkunder.
För alla fiskeentusiaster är våren något man
längtat efter i månader. Bara den där känslan
att sjösätta båten i det glasklara vårvattnet,
prylarna som lastas i och flugor som träs på
tafsar. Livet börjar igen!

Efter en stadig frukost så glider vi stilla iväg från
den gamla sjöboden. Havet ligger spegelblankt.
Vi glider sakta in i maren. Det nappar på ganska
bra och flera fina gäddor fångas. Efter en fika i
solen, glider vi ut i maren igen.

Även Greven och Jonatan har fått mycket fisk
under dagen, men Greven är bekymrad över
att flugan som jag bundit åt honom, i silver
och med mörkt huvud i en brun och kopparfärgad ton, är helt uppäten. Senare på kvällen
får vi en underbar grillmiddag av Putte. Med
sjöutsikt från grillen och ett rödvinsglas i
handen så pratar han fortfarande dagens fångster och är lyrisk över Stockholms skärgård.
På kvällen binder vi flugor. Greven, som är
den senast invigde i flugbindningens magi,
sitter och försöker hänga med så gått det går
när det produceras gäddtuber för brinnande
livet. Han försöker övertala mig att binda en
ny fluga åt honom, liknande den som blev
söndertuggad av dagens gäddor. Snäll som jag
är byter jag disktjänsten mot att binda ihop en
ny fluga efter hans gamla vältuggade förlaga.
Tro mig när jag säger att det bytet är nog det
bästa han kommer att göra i livet.
Solen skiner för fullt genom mitt fönster redan
vid sextiden och det luktar kaffe från köket.
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Vi värnar om ett ”hållbart fiske” där catch and release är ett sätt
att bidra samt anpassa vårt sätt att behandla krokad fisk som
återutsätts igen. Detta gäller bl.a. de redskap som används ombord
på våra båtar.

Hur länge fiskar ni?

I princip fiskar vi så länge isen inte lagt sig här ute i skärgården.
Snö och minusgrader brukar inte kunna hålla oss borta från att
fiska. Givetvis blir fisketuren kortare eftersom dagsljuset är kortare
och det frestar på i kylan, men kul är det.

Vid den tredje vändan nyper det på en fisk för
Greven. Vi tycker det ser bra ut på håll och vi
frågar om det är en stor fisk. Jonatan svarar:
»Nja! 5 plus!«. Efter en stunds kamp så ligger
en fantastisk fet fisk i håven med flugan som
jag band till Greven kvällen innan i mungipan.
Fisken väger 12,4 kilo och är 110 centimeter
lång. Greven är glad och nästan chockad över sitt
nya PB (personbästa). Det är bara att gratulera
och försiktigt släppa tillbaka henne så hon kan
börja med sina lekbestyr. Greven sjunker ner,
njuter av kaffet och gjorde inte så många fler kast
den dagen. Dock skickade han betydligt fler sms
om sitt nya PB till vänner världen över.

Stockholms skärgård är våra hemmavatten,
inte så konstigt när vi har fiskat av varenda
sten i snart 30 år. Skärgården, som har legat i
dvala i snart fem månader, börjar sakta vakna
till liv. Den här tiden är magisk för oss som
gillar det tidiga förleksfisket efter gädda, 10 kg I april nästa år står vi återigen på bryggan till den
är magiskt!
gamla sjöboden med helt nya flugor i askarna
och med nya drömmar om fiskar på över 10 kg.
Äntligen är det dags. Fyra likasinnade och
Dock kanske jag får diska i år för Greven har
massor med gäddspön, flugor, 2 båtar och tid. blivit en ganska vass flugbindare.
Nu ska det flugfiskas gädda, personbästa skall Bosse Lundgren
tas och 10:orna ska nappa.
Catch & Relax
Jag och Putte, letar oss långt in i en mar där
det är lite grundare och varmare. Om vi hittar de stora fiskarna har Putte lovat att grilla
biffarna till perfektion. Jag får agera håvpojke
när Putte får sin första gädda på över en meter.
Putte skiner som en sol i dimman. Jag är helt
fokuserad på att få en fisk på minst 10 kg och
fiskar som besatt.

- Eftersom Vaxholm är vår ”hemmabas” utgår vi ofta härifrån.
Områden vi ofta fiskar i är Värtan, vattnen kring Vaxholm,
Trälhavet, Grinda, Ljusterö och Värmdö. Vi erbjuder också turer
i Mälaren och södra delen av skärgården. Finns det önskemål om
andra ställen tittar vi på det.

Rätt utrustad efter rådande väder är det viktigaste. Vindavvisande
och varm flytoverall sätter vi på alla gäster, den klarar att hålla dig
varm. Flytvästar är en självklarhet. Har du glömt mössa, vantar,
solglasögon finns detta alltid ombord att låna av oss.

När fiskar ni vad?

När islossningen sker är det i huvudsak havsöring och storgäddan
vi jagar, detta håller i sig t.o.m. april månad. I maj fortsätter vi fiska
efter gädda och gös som börjar finnas i våra vatten. Juni, juli och
augusti är det abborre och sommargädda som gäller.
Så fort vattentemperaturen sjunker ner till ca 11 grader, börjar
jakten igen på storgädda och havsöring fram till isen eventuellt
lägger sig.

CATCH & RELAX

Telefon: 08-544 913 20
070-556 09 52
E-post: info@catchrelax.se
webb: www.catchrelax.se

NÄR FISKAR NI VAD?
Januari - havsöring & gädda
Februari - havsöring & gädda
Mars - havsöring & gädda & gös
April - havsöring & gädda & gös
Maj - havsöring & gädda & gös
Juni - gädda & gös & abborre
Juli - gädda & abborre
Augusti - abborre & gädda
September - abborre & gädda

VÄLKOMMEN OMBORD ÖNSKAR HELEN OCH BOSSE LUNDGREN
TILLSAMMANS MED SINA FISKEGUIDES KOLLEGOR
MANGES FISKE

SKÄRGÅRDSGUIDERNA

PIKEIT FISKEGUIDNING

Välkomna till er professionella fiskeguide.
Jag tar med dig/er ut på fiske efter gädda,
gös och abborre i Mälaren,
Hjälmaren och Trosa skärgård.

Låt våra guider ta er med på ett spännande
fiskeäventyr efter havsöring, gädda, abborre,
lax och gös i de fiskrika vattnen i
Stockholms skärgård.

Vi är ett eventföretag som erbjuder guidade
fisketurer i Stockholms skärgård och
Mälaren samt “V-sjöarna”

Kontakt:

Kontakt:

Kontakt:

WILD WATER FISHING

SWEDISH FISHGUIDING TOURS

TROSA FISKEGUIDE

Vi är två professionella sportfiskeguider
med gedigen kunskap i sportfiske.

Vi fiskar alla dagar i veckan - året runt.
Så varmt välkommen ombord!

Trosa fiskeguider fiskar i Stockholms
skärgård och framförallt i Trosaområdet.

Kontakt:

Kontakt:

Kontakt:

Telefon: 0763-17 97 29
E-post: mangesfiske@live.se
webb: www.mangesfiske.se

Telefon: 070 942 41 42
E-post: jonas@wildwater.se
webb: www.wildwater.se

Telefon: 070-512 04 05
E-post: jean@skargardsguiderna.se
webb: www.skargardsguiderna.se

Telefon: 0708-722 733
E-post: micke@fishguide.se
webb: www.fishguide.se

Telefon: 070-612 63 80
E-post: info@pikeit.se
webb: www.pikeit.se

Telefon: 0709-32 70 33
E-post: fredrik@guidefiske.se
webb: trosafiskeguide.se
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Kungliga Operan +
Ramsmora = Sant
I år gästar föreställningarna
Trollflöjten och Opera at the
Movies båtvarvet på Ljusterö
som blivit känt för sin opera
FOTO: KUNGLIGA OPERAN

I AUGUSTI förvandlas ett båtvarv i
Österåkers skärgård till en högklassig
operasal. Kungliga Operan gästar för andra
året i rad Ramsmora Varv på Ljusterö i
Stockholms skärgård. Den här gången blir
det två föreställningar – bland annat en
halvscenisk version av Trollflöjten.
Båthallen på Ramsmora Varv som står
tom under sommaren rymmer 1 400
sittplatser. Entreprenören och VD:n Johan
Pedersén kom på idén att förvandla hallen
till en konsertlokal.
Kungliga Operan bjuder åter igen på förstklassig opera. Förra sommarens konsert
var väldigt uppskattad och alla platser blev
snabbt slutsålda. Så pass att i det i år blir två
konserter. Fredag den 29 augusti presenterar Kungliga operan “Opera at the
movies” – Operaörhängen från scen
och film. På lördagen den 30 augusti får
man njuta av en halvscenisk version av
Trollflöjten. Nytt för i år är att det även
kommer gå att åka båt eller buss till Ljusterö
i samband med konserterna.
– Vårt mål är att främja musikkonsten och
att göra musik i alla dess former tillgänglig
för alla boende och besökare på Ljusterö
och övriga skärgården. Våren 2013 utnämnde vi hovsångerskan Lena Nordin till
konstnärlig ledare för vår operaverksamhet,
något vi är mycket stolta och glada över,
säger projektledaren Virva Kuusela.

Johan Pedersén och Österåkers kommun
deltar i skärgårdsprojektet ”Höj Ribban”
som har etablerats genom Stockholms
skärgårdsstrategi. Målet med projektet är
att attrahera och locka utländska turister.
Skärgårdsstrategin och destinationsutvecklingen bygger på gemensamma satsningar
och lokalt arbete i Stockholms skärgård.
”SeaStar” är namnet på ett nytt koncept
för att attrahera främst internationella
besökare. Målet med ”Skärgårdens SeaStar”
är att få besökare att stanna kvar i området
under fyra till sju dagar, och därmed skapa
såväl ny konsumtion som sysselsättning. På
många utländska resmål erbjuds veckoboenden med specifika utflykter/aktiviteter
varje dag för att åstadkomma ett attraktivt
program. På samma sätt kan denna typ av
program byggas upp på Ljusterö. Tanken är
att området ska upplevas som en komplett
och sammanhållen destination.
– Musik på Varvet är kombinationen
av statlig institution, landsting, kommun
och privata företag i form av både pengar
och ideellt engagemang. Sådant är sällsynt
att få ihop. Detta sammanfaller med att
Stockholms skärgård är utvald till en av fem
besöksplatser i Sverige som ska utvecklas för
att locka utländska besökare. Genom detta
har Tillväxtverket varit med för att lyfta
denna unika plats under två år. Vi är stolta
över att vi som kommun kan vara med och
vara föregångare i en satsning på turismen

och samtidigt föra kulturens roll framåt.
Detta är en upplevelse som berör och förför.
Precis som vår skärgård gjort för generationer, säger Carl Oscar Törnros, kultur och turistchef på Österåkers kommun.

Fredag 29 augusti kl. 19.00
OPERAGALA:
Opera at the movies
Operaörhängen från scen och film

Lördag 30 augusti kl. 16.00
TROLLFLÖJTEN: Mozarts älskade
opera i halvscenisk version.

www.musikpavarvet.se
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Det är andra sommaren SkärgårdsSkrattet ger sig ut på turné. Den
här gången till nio öar i Stockholms
skärgård, mot förra årets två.
- Vi är glada över den fantastiska
respons vi fått på evenemanget och ser
fram emot att besöka alla nya öar i sommar, säger Christopher Linnell som är
arrangör och komiker.
SkärgårdsSkrattet är tre komiker som
seglar runt i Stockholms skärgård under
två veckor, mellan 24 juli och 3 augusti,
och underhåller.

Oförglömliga kvällar

- Förra året var det fullt på alla ställen vi
besökte, och helt oförglömliga kvällar,
säger Christopher Linell som förklarar
succén så här:
- Vi spelar i mindre lokaler vilket gör det
mer personligt. Vi älskar skärgården alla
tre och har skrivit en massa material om
skärgårdssituationer, vilket skapar igenkänning. Dessutom är folk på semester i
miljöer de älskar. Vi får äran att besöka
dem och visa vår kärlek. Det skapar en
unik kombination som får besökarna att
kikna av skratt.
De tre komikerna ställer höga krav på sig
själva, kväll efter kväll.
- Om inte minst hälften av publiken går
därifrån med kramp i magen och flodtårar
av skratt har vi misslyckats totalt, säger
Christopher Linell och berättar om en
speciell kväll förra sommaren:
En familj på fem personer, två vuxna
och tre barn, från Norrtälje ställde upp
sin husvagn utanför där vi skulle uppträda. Efter showen bjöd de in oss till sin
husvagn på en öl. Skrattfesten fortsatte en
stund och när vi gick sade familjen att det
var deras bästa kväll på hela sommaren.
Det var både en härlig upplevelse och
värmde att höra.

Sök fler på respektive destinations hemsida







Nu är det dags att
träna skrattgroparna
igen! Förra årets succé,
SkärgårdsSkrattet, är
tillbaka!
– den här gången
utökat till nio öar i
Stockholms skärgård.

ETT AXPLOCK AV EVENEMANG I SKÄRGÅRDEN UNDER SOMMAREN





på nio skärgårdsöar i sommar!

Komikerna som ger sig ut är Morgonpassets (P3) Kodjo Akolor, RAWs
hetaste komiker just nu Nisse Hallberg
och Christopher Linnell.



 

SKRATTFEST

 
  
 




 


5-7 juni
8 juni
11 juni
13 juni
14 juni
20 juni-1 sept
25 juni
27-28 juni
28-30 juni
28 juni
28-29 juni
2 juli-8 aug
3 juli
5 juli
5 juli
5 juli
9-13 juli
12 juli
12 juli
14-19 juli

Sorundafestivalen
Falkenloppet - cykeltävling norra Nynäshamn
Skärgårdsbåtens dag 2014
Beachparty dag på Dalarö
Postrodden, Grisslehamn
Skulpurutställning på Landsort
Ung jazz på Havstrappan, nynäsh.fiskehamn
Gräsö Runt och Gräsödagen
Östhammars Musikvecka 2014
Rådmansödagen, Gräddö
30-årsjubilerande Wiraspelen, Wira bruk
Kosafari, Väddö Gårdsmejeri
Djurö Marknad
Singö handverksdag, Singö
Möja Marknad
Skärgårdsfestivalen Djurönäset
Sommarens kulturfestival på Blidö Bio
Torö hembygdsdag
Musköloppet
Furusundsveckan, Furusunds Värdshus

19 juli
19 juli
22 juli
25-27 juli
26 juli
27 juli
31 juli
2 aug
2 aug
3 aug
3 aug
8-9 aug
9 aug
16 aug
23 aug
23 aug
24 aug
29-30 aug
29 aug
1 sept

Vem springer du för? Sandhamn runt
Skärgårdsdagen stavsnäs sommarhamn
Sommarmusik i Ornö kyrka, salta böner och doft av hav
Ljusterö sommarmarknad
Nämdödagen
Skärgårdsmarknad Ingarö Brunns gård
Högmarsö Country & Rockfestival
Möja Loppet
Roslagsloppet 2014, Öregrund
Muskö Hembygdsdag
“Svenska Lyxorkestern” Svartsö- M/S Rödlöga
BEPPE PÅ DALARÖ, pjäsen En humla i hatt, Hotell Snäll
Sommarjazz under blodboken Nynäsgården
Skärgårdsmarknad med Strömmingsrodd i Vaxholm
Strindbergsvandring, Dalarö
Allmogeseglingen, Blidö hamnkrog
Nynässpelen i Svandammsparken
Opera på Varvet, Ramsmora varv, Ljusterö
Nynäshamns Skärgårdsmarknad
ÖTILLÖ 2014 UtöVärdshus
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