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Oxelösund har nära 12.000 
invånare och ligger vid kusten 
en timme söder om Stockholm. 
Oxelösund är kontrasternas 
stad där det småskaliga och 
storskaliga möts.
Industri möter natur. 
Kommuncenter 0155-380 00, 
oxelosund.se.

Välkommen till Oxelösund!
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Linköping

Stockholm
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53 Här är årets besöksmagasin där du kan 
läsa vad som finns att göra, uppleva och se 
i vår härliga stad! I Oxelösund finns alltid 
nytt att upptäcka, både för dig som bor här 
och för dig som är här på besök.
   Lagom till sommaren kommer du att 
kunna cykla på nya cykelbanor ut till Gamla 
Oxelösund respektive Fiskehamnen. 
Du kommer att kunna spela minigolf på 
Jogersö på en nyanlagd minigolfbana som 
håller mästerskapsklass. Har du kommit 
hit via båt hoppas vi att du upplever att vi 
fortsätter att utveckla vår Gästhamn och 
våra småbåtshamnar. Om du vill förkovra 
dig, gör ett besök på Koordinaten eller ett 
av alla stadens muséer. Eller besök någon 
av de konserter - med såväl lokala som 
riksbekanta artister - som erbjuds under 
året. Dessutom går fler segeltävlingar än 
vanligt av stapeln i år.
   Om du likt mig finner ro i naturupplevel-
ser, ta en tur till våtmarken, Jogersö eller 
Femöre. Och när du blir varm finns alltid 
vattnet och ett bad nära – 85 % av vår 
kommungräns är vatten.
 
Varmt välkommen till Oxelösund. Upplev, 
överraskas, finn ro och framför allt njut!
 

                               Johan Persson, Kommunchef

sid 4

 4 Ta ett dopp! Badguide

 6 På cykelsadeln

 8 Gamla Oxelösund

 9 Kultur & museer

 11 Aktiviteter för barn & unga

 12 Mat & upplevelser på Källan

 13  Upplev Jogersö

 13 Folkfesten på Jogersö

 16 En trygg tillvaro i Oxelösund  

  - möt familjen Njuki

 19 Havsnära naturupplevelser

 20 Karta och kommunikationer

 24 Femöredagen

 25 Restaurang Sailor Kickis

 27 Ny krögare på restaurang Läget

 27 Seglartävlingar 

 29 Evenemang 2017

 34 English

 37 Deutsch

 

sid 6

sid 27

INNEHÅLL

Visby

Du hittar oss i allaktivitetshuset Koordinaten 
i Oxelösunds centrum! Hos oss får du hjälp 
att hitta boende, matställen, sevärdheter och 
upplevelser. Vi säljer biljetter till de flesta 
evenemang i trakten.

Järntorget 7-9, Oxelösund, 0155-383 50
På visitoxelosund.se hittar du allt som finns 
att uppleva i Oxelösund.
       facebook.com/visitoxelosund
       instagram.com/visitoxelosund 

Öppettider: 
måndag –torsdag 9.00 –19.00, 
fredag 9.00 –18.00, 
lördag 10.00 –14.00, 
söndag 12.00 –15.00

Valdemarsvik

Västervik

Oskars-
hamn

Oxelösunds Turistinformation

Valkommen hit!"

"
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TA ETT DOPP!
I Oxelösund är det aldrig långt till en badplats och i utbudet finns platser som 
passar alla önskemål. Var vill du helst ta ett svalkande dopp i havet? Här finns 
långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn att kasta 
sig ifrån och lugna skärgårdsöar med både skog och strand.

Stenviksbadet
På behagligt gång- eller cykelavstånd från 
centrum och gästhamnen ligger Stenviksba-
det – ett litet och lättillgängligt familjebad med 
en mindre sandstrand, gräsytor, bryggor och 
klippor. Här finns både lekplats och toalett. Ta 
gärna med en picknickkorg, eftersom det inte 
finns någon servering i anslutning till badet.

Beten och Äspskär
I Oxelösunds skärgård finns många öar med 
härliga klipp- och strandbad. Gör en badutflykt 
till den vackra ön Beten och upptäck dess 
fantastiska finkorniga sandstrand. Eller åk till 
Äspskär för att bada från utmärkta klippor och 
uppleva dess härliga natur med stora ekback-
ar. Till båda öarna kommer du med egen båt 
eller med turbåten M/S Fiskeskär, som går 
dagligen från Oxelösunds gästhamn under 
sommaren. Se bara till att packa ordentligt 
med mat och dryck, på dessa öar finns ingen 
kiosk. Däremot finns det grillplats, torrdass 
och bänkar med bord. För den som vill går det 
också utmärkt att övernatta i vindskydden, som 
finns på både Beten och Äspskär.

Jogersö
Jogersö havsbad är Sörmlands största havs-
bad och ligger på smidigt cykel- eller bilav-
stånd från centrum och gästhamnen. Badet 
ligger naturskönt med långgrund och barn-
vänlig sandstrand och klippor, med ett separat 
hundbad lite längre bort. På Jogersö hittar du 
alla bekvämligheter för att tillbringa en hel dag 
på stranden – det finns toaletter och ett litet 
strandcafé med glass och enkla smårätter. 
Här finns också restaurang Källan, där du kan 
avnjuta vällagad mat av hög kvalitet. För dig 
som gillar att röra på kroppen finns hopptorn, 
beachvolleyplan, minigolf, en liten lekplats, 
kanot- och kajakuthyrning, motionsspår och en 
stor gräsyta för fotboll, kubb och lek. Läs mer 
om Jogersö på sid 12-13.

Femöre
Femöre är en mycket populär ö bland såväl 
lokalbor som turister. Här kan du hitta en egen 
klippa att sola och bada vid medan du njuter 
av den slående utsikten mot horisonten. Runt 
större delen av ön finns härliga klippor, varav 
några av de mest lättillgängliga ligger på 

Västra Femöre och kring Femörehuvud. Om 
du är hungrig kan du ta dig till det välbesökta 
matstället Skärgårdsvåfflan, som ligger vackert 
inbäddat bland tallar precis intill havskanten 
och har en egen liten sandstrand. På andra 
sidan ön ligger Femöre gästhamn och den 
populära restaurangen Sailor Kickis. Där kan 
du avrunda badutflykten med att äta goda fisk- 
och skaldjursrätter samtidigt som du blickar ut 
över puttrande fiskebåtar och stora fartyg. Läs 
mer på sid 25. 
   Till Femöre tar du dig till fots, på cykel eller 
med bil via den lilla bron som går över Femöre 
kanal. Det är fyra kilometer från Oxelösunds 
centrum till öns sydligaste del, Femörehuvud.

Vivesta
Vivesta Havsbad ligger vackert placerat vid en 
lugn havsvik nära Stjärnholms slott, en halvmil 
från centrum. Vid badet finns både en liten my-
sig sandstrand och klippor att bada ifrån, samt 
fina gräsytor där du kan sola eller leka. Om 
du tröttnar på att bada kan du ta en promenad 
i omgivningarna, som erbjuder fin natur och 
vacker utsikt över viken.

Guide til l de basta baden“

o

Stenviksbadet

Jogersö

Beten

Femöre Vivesta

Beten

Psst... 
Klipporna vid Kattberget 

i Danvik är en solklar 
favorit för många 

oxelösundare.
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PÅ CYKELSADELN
Oxelösund är en barnvänlig stad som bjuder på lek och äventyr för hela familjen. Cykel är ett populärt, smidigt och 
charmigt sätt att uppleva skärgårdsstaden på. Ta med er barnen på en spännande cykeldag med nya upplevelser.

Börja förmiddagen i centrum med ett besök på 
allaktivitetshuset Koordinaten. På Koordinaten 
finns bland annat café, gallerier, turistinforma-
tion, bibliotek och lekhörna för de allra minsta. 
Har ni lite äldre barn och är ute efter mer fart 

och fläkt passar Boda Borg bättre för er. Här 
tävlar ni i ”Quests”, fyllda med utmaningar som 
ni tillsammans ska klara er igenom. Inga särskil-
da kunskaper eller speciell utrustning behövs 
och hela familjen kan delta. När magarna börjar 
kurra trampar ni vidare för lunch. I centrum lig-
ger ”Camilla och Puttes” - Oxelösunds alldeles 
egna amerikanska hamburgerrestaurang som 
andas riktig ”50-talsdiner”. Mätta och belåtna 
cyklar ni vidare mot Gästhamnen. Upplev kon-
trasten mellan industrimiljö och skärgårdsidyll 
och spana på kryssande segelbåtar och gigan-
tiska lastfartyg. Lekpark och möjlighet att spela 
fotboll, basket samt köpa glass finns också här. 

Topphemligt på Femöre
Efter lek är det skönt med ett svalkande bad 
i havet. Stenviksbadet är den mysiga och 
barnvänliga badplatsen som passar bra för 
barnfamiljer. Efter badet cyklar ni vidare till 
södra Femöre för ett besök på Femörefortet, ett 
topphemligt och spännande museum om kalla 

krigets dagar. Gå på en guidad tur och upplev 
sedan den mäktiga utsikten som Femörehu-
vud bjuder på. Visste du att man kan hyra den 
gamla Fyrvaktar- och Biträdesbostaden som 
ligger längst ut på klippan? Ett boende utöver 
det vanliga. 

God avslutning på dagen
Efter besöket på Femörehuvud cyklar ni vidare 
till ett av Oxelösund populäraste besöksmål 
sommartid, Skärgårdsvåfflan. Avsluta dagen 
med en belgisk våffla i 
härlig skärgårds-
miljö. Välj 
något som 
menyn 
erbjuder 
eller kom-
ponera din 
alldeles 
egna våffla!

Barnfamil jen tar sig latt runt i Oxelosund““

Boda Borg Skärgårdsvåfflan

Femörehuvud Stenviksbadet

Psst... 
För mer förslag på 

färdiga utflyktstips, besök 
visitoxelosund.se

Cykel finns att hyra i 
olika storlekar på vand-
rarhemmet Poppeln!
Tandemcyklar: 150 kr/24 h
Dam-, herr- och barncykel: 100 kr/24 h
Cykel med barnsadel finns att tillgå.

Vandrarhem Poppeln:
Esplanden 17, 61330 Oxelösund
Tel: 0155-339 39 eller 
076-881 4527
poppeln.nu
OBS! Ta med egen hjälm
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En aktiv församling för stora och små!
I Oxelösunds församling ryms allt från mu-
sikevenemang till enskilda samtal skyddade 
av tystnadsplikten. Vi möter dagligen försam-
lingsbor och andra i gudstjänster och verk-
samhet, och målet är att skapa mötesplatser 
mellan människor och Gud. I församlingen 
finns två kyrkor, båda lika värda att besöka. 

Stjärnholms kyrka, som är en mycket om-
tyckt kyrka för både dop och vigslar - är en 
vitkalkad kyrka från 1600-talet, restaurerad 
i 1700-talsstil och mycket välbevarad. Kyrk-
tornet är unikt i sitt slag; det är ovanligt 

kort. Enligt sägnen finns det två förklaringar. 
Antingen blev byggherren sur, när biskopen 
inte kom och invigde kyrkan. Eller också ville 
man skydda sig från ryssen; tornet fick inte 
synas till havs.

Sedan 1957 har S:t Botvids kyrka, byggd i 
betong stått på berget mitt i centrum som 
ett sjö- och landmärke, stolt uppsträckt 
mot himlen. En kyrka som betytt mycket för 
många genom åren. Hennes ljusa och öppna 
inre med låga trösklar och högt i tak lämnar 
ingen oberörd. I år när ”Sankta Cementa” 

fyller 60 år kommer det uppmärksammas 
med bl.a. utställning, konserter och guds-
tjänstfirande med biskop Johan Dalman. 

Mittemot kyrkan ligger församlingshem-
met där de flesta av verksamheterna äger 
rum bl.a. onsdagscaféet – Kaffedralen, 
där man kan avnjuta gott kaffe och äta 
smarrigt fikabröd. 

Välkommen till Oxelösunds 
församling – här finns det 
något för alla åldrar!

Är du nyfiken på oss? www.oxelösundsförsamling.se eller kontakta expeditionen 
0155-29 34 00 eller besök oss på Kyrkogatan 12 i Oxelösund, öppet helgfri vardag. 
Sommartid på exp: mån-tors kl 9-12. S:t Botvid är öppen dagligen kl 9-16.

ANNONS
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GAMLA OXELÖSUND
Oxelö krog är en av Oxelösunds äldsta byggna-
der och är än idag öppen för besökare. Här kan 
du som gäst njuta av hemlagad mat och härli-
ga bakverk. Under två torsdagar i juli serveras 
också krogens populära lax- och räkbuffé med 
musikunderhållning. Bland barnen är lekstugan 
och glasskiosken uppskattade tillhåll.

Gäster via sjövägen
När sjökrogen byggdes fanns ännu ingen väg 
till Oxelö, som området hette då, utan allt bygg-
nadsmaterial fick fraktas via båt. Och när kro-
gen stod klar fick pigor ro gästerna till och från 
Nyköping vid behov – en resa som sägs ha tagit 
en hel dag och kostade 50 öre.
   Först år 1861 blev landsvägen klar och idag 
tar sig besökare lätt till  upplevelserna i Gamla 
Oxelösund, med bil, cykel eller till fots. För de 
gäster som - liksom förr tiden - kommer sjövä-
gen finns båtplatser att använda.

Röda rosor och gulli-gull 
Här finns också Skärgårdsmuseet, där det berät-
tas om skärgårdslivet förr. Skärgårdsmuseet har 

varit öppet sommartid sedan 1995 och återfinns 
i 1800-talshuset Grantorpet. Till museet är det fri 
entré. Här spelas även ett folklustspel i trädgår-
den under sommaren. 2017 års folklustspel kallas 
”Röda rosor och gulli-gull” och spelas 15-30 juli.

En kulturhistorisk stig
Många besökare väljer att ta en promenad 
längs Kulturstigen, som börjar vid Lotsberget 
och passerar genom idyllisk natur- och kultur-
miljö. Längs stigen får du uppleva det samhälle 
som skapades när lotsarna byggde sina egna 
bostäder under slutet av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet. Dessutom finns här ett antal 
sommarvillor som uppfördes efter järnvägens 
etablering i Oxelösund. Du följer skyltningen 
”Kulturstig” samt blå markering för att hitta rätt. 
(Tänk på att det är privata tomter och bryggor 
längs stigen som du inte får gå på. Håll dig gär-
na till stigen och blå markeringar). Guidade tu-
rer under sommaren, se visitoxelosund.se.

Gammalt möter nytt 
Det sägs ofta att Oxelösund är full av kontraster 

och här är det särskilt påtagligt. Gamla Oxelö-
sund är inramat av två av kommunens största 
nutida företag – Oxelösunds hamn och SSAB 
Oxelösund. Det förstärker upplevelsen av att 
befinna sig i en historisk oas.

Pa klassisk, historisk mark...

Oxelö Krog
Öppnar för säsongen den 29 april,
öppet varje dag från 11.00 
Krogen håller öppet så länge 
flaggan är i topp! 
oxelokrog.com

Skärgårdsmuseet
Öppet 27 maj - 18 juni lö-sö 
12.00 - 16.00,
20 juni - 13 augusti ti-sö 12.00 - 16.00 
(lö-sö i perioden 15-30 juli 
11.00 - 14.00 p.g.a teater),
19 - 27 augusti lö - sö 12.00-16.00
skargardsmuseet.se

I området som idag kallas Gamla Oxelösund uppfördes år 1672 en sjökrog och gästgiveri. Idag, nästan 350 år 
senare, kommer fortfarande besökare hit för att njuta av mat, vacker utsikt och uppleva en historisk oas.

o
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Gumsbackev 6, 0155-20 26 50 www.holmgrens.nu

FÄRG • TAPETER
KAKEL • GOLV

KOM OCH HÄLSA PÅ! 

Må-Fr 06.30-18.00, 
Lö 09.00-14.00  

• Leg naprapat
• Leg kiropraktor
• Leg sjukgymnast
• Cert massör
• Akutbehandlingar
• Formgjutna iläggssulor

Öppet hela 
sommaren!

www.ryggochled.com
0155-21 54 54, Norrköpingsvägen 13

Öppet året runt! 
Open all year 
around!

Esplanaden 17  
0155-339 39
076-88 14 527

Vandrarhem
Hostel

Hos oss kan du hyra 
tandemcyklar och cyklar för barn 
och vuxna för att lätt och smidigt 

kunna ta dig dit du önskar!

www.poppeln.nu

KULTUR & MUSEER

Femörefortet Upplev en topphemlig, 
kärnvapensäker kustartellerianläggning från 
kalla kriget! Guidade turer. Gruppvisningar 
kan bokas hela året. Mindre butik med enklare 
fikaförsäljning. femorefortet.se

Veteranjärnväg Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg har sin verksamhet i Oxelö-
sunds Lokstall med anor från 1920-talet. Öppet 
Lokstall. Visning av fordon, miniutställning och 
hur arbetet går till. Minicafé. fsvj.se

Sjöfart & Kustliv Runt om i Oxelösund 
finns utomhusutställningen ”Historien i Sörm-
land” – ett samarbete mellan Oxelösunds kom-
mun och Sörmlands museum. Håll utkik efter 

de 26 röda stolparna med vimplar och läs mer 
om människor som seglat, lotsat, vaktat fyrar, 
fiskat, sjörövat, gått på grund och om varför 
Oxelösund blev en av landets stora hamnar. 
Mer info finns på sormlandsmuseum.se

Sjöfartsmuseum Klubb Maritim, Oxelö-
sund. I museet visas traktens sjöfartshistoria 
genom klubbens stora samling av filmer, 
fotografier och båtmodeller. 
klubbmaritim.weebly.com

Skulpturparken Stjärnholms slott
Skulpturparken bjuder på en vacker, spän-
nande och tankeväckande konstupplevelse. 
Parken ska vara en bro och bidra till en utveck-

lande dialog mellan konst och kyrka. Gratis. 
stjarnholm.se

Allaktivitetshuset Koordinaten 
Välkommen till Koordinaten på Järntorget i 
Oxelösund! Här finns ett modernt bibliotek, 
kommuncenter, konstgallerier, konserter, 
teaterföreställningar, fritidsgård och turistinfor-
mation. koordinaten.se

Sörmländsk fotosalong Jurybedömd 
fotosalong som årligen visas på Koordinaten. 
Årets tema: Party! Vernissage 17 juni, utställ-
ningen pågår till 27 augusti. 
oxelosund.se/fotosalong

Kulturentusiastens parlor“

Torggatan 24 Oxelösund
0155-304 25, www.comfort.se

Vi har öppet hela sommaren
måndag – fredag kl 9-17

Sommartider: 
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Öppet alla dagar 10-18. 
Hela sommaren.

Från Stockholm

Från 
Norrköping

Boda Borg
Thorsgatan 10

Oxelösund

53

E4
Avfart 132

Följ skyltning
mot Oxelösund

Nyköping

Bara 10 minuter
från E4 och
Nyköping

Läs mer om Boda Borg  
och boka on-line på  
www.bodaborg.se/ 

oxelosund

Adressen är 
Thorsgatan 10 

Oxelösund.

0155-30808

På Boda Borg Oxelösund får alla, både barn och vuxna en fantas-
tiskt rolig dag. Bilda lag om tre till fem personer i varje lag, är ni flera 
bildar ni bara flera lag. Testa alla våra 24 Quests. Tänk, kämpa och 
skratta er igenom våra klurigheter och fysiska utmaningar. Samarbe-
te inom laget och uthållighet ökar chansen att lyckas bra.

Köp entrébiljetten ”Stanna så länge du vill” för 200 kr så kan ni 
vara här valfri tid mellan 10-18, eller välj ”Två timmar” för 150 kr. 
Vårt café håller öppet hela dagen, gratis kaffe och te. Tacobuffé 
serveras 12-14 och kostar 90 kr för alla över 15 år och 80 kr för de 
som är yngre.

Erbjudandet gäller alla dagar under perioden 15:e juni till 20:e augusti 2017, i mån av 
plats. Ta med kupongen till Boda Borg. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Gå 4 betala för 3
Boka ert besök på; www.bodaborg.se/oxelosund

Eller via mail: oxelosund@bodaborg.se
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ANNONS

Juni
12-16  samt 19-22 juni Intensivsimskola  
 medley.se/ramdalens-sportcenter
12-16  Sommarkollo för barn med 
 funktionshinder, 9.00-16.00 
 Avslutningsshow fredagkvällen 
 18.00.  Kostnad 250: -, lunch och 
 mellanmål ingår. Anmälan till 
 Koordinaten, 0155-383 50. 
19-22 Fotbollsskola, 7-14 år, oik.nu,   
 0155-303 46
19-23  Sommartennis, Oxelösunds Tennis-
 klubb, 1,5 tim/dag. För barn från 5  
 år. Anmälan på oxelosundstk.se 
26-29  Barndagar i S:t Botvids Kyrka    
 9.00-11.30. För barn födda 2005-  
 2010. Lek, sång, dans och 
 teater. Begränsat antal platser 
 Anmälan senast 16/6 
 maria.rasmussen@svenskakyrkan.se  
26-30  Sommarcamp med massor av   
 aktiviteter, 9.00–16.00. För dig som  
 är född 2003–2007. Pris 400:- 
 inklusive aktiviteter, frukost, lunch  
 och t-shirt. Anmälan och betalning  
 sker på Koordinaten eller via telefon  
 0155-383 50. Begränsat antal platser.
 visitoxelosund.se
28  Barnteater ”Soporna” 17.00 på   
 Jogersö. kallanrestaurang.se

Juli
3-7 Sommartennis, Oxelösunds Tennis-
 klubb, 1,5 tim/dag. För barn från 5  
 år. Anmälan på oxelosundstk.se
10-14  Prova-på-vecka för korthålls-
 skytte 11.00-14.00 på Oxelösunds 
 skjutbana, från 12 år, pris 50:-. 
 Info: Jari Tupasela 076-2338215

26  Barnteater med pannkaksfrossa,
 15.00 på Jogersö, kallanrestaurang.se

Augusti
7-11  Seglarskola i Östersviken med   
 OXSS, oxss.nu
7-18 Kanotskola i två veckor, vardagar  
 10.00–12.00 vid kanotklubben. För  
 barn från 10 år. Föranmälan, okk.se  
13-15  OK Måsens äventyrsdagar. 
 För dig som vill lära dig mer om 
 orientering och gillar äventyr i 
 skogen. Från 6 år. Pris 250:-, 
 viss kost ingår. Anmälan senast 4  
 aug på okmasen.se

14-18 ”LöpHoppLek” på Ramdalens IP  
 med SLK Oxelösund, vardagar   
 10.00-12.00. Friidrott för barn och  
 ungdomar från 6 år. Föranmälan, 
 slk-oxelosund@hotmail.se
19  Oxelöloppet. Starter: Knatte 13.00,  
 Ungdom 13.30 och övriga 14.00 
 Anmälan och information på 
 laget.se/slk_oxelosund

Året runt
Boda Borg, äventyrshus. Se annons   

 här intill. bodaborg.se/oxelosund. 
Badhuset. Se medley.se/ramdalens-
 sportcenter. 

FÖR BARN OCH UNGA
Aktiviteter

Vilka är dina bästa tips till barn 
som besöker Oxelösund?

Adelle 8 år
Åka och bada på någon strand för det är kul – Stenvik är jättekul! Om 
det regnar kan de åka till bibblan (Koordinaten) och läsa eller badhuset 
och hoppa från stentrean. Sen kan man åka till Femöre och kolla på 
massa olika gamla saker såsom kanoner och kolla på det fina vattnet 
och ha med sig picknick.

Jonah 9 år
Hitta kompisar, det finns många kompisar. Jag tycker om att spela 
fotboll och ha vattenkrig. Man kan bada på Stenvik, Jogersö och på 
Skärgårdsvåfflan. Det är gott att äta på Skärgårdsvåfflan.
 
Ska du vara med på någon aktivitet i sommar?

Eddie 5 år
Jag vill gå på fotbollsskola – alltså på riktigt!

Freja 11 år
Sommarcampen, det är jätteroligt, sen spelar jag fotboll i OIK.

Jonah

Eddie

Adelle

Freja
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─ Vi kombinerar gärna mat med olika teman 
för kvällen, säger Conny. Har vi exempelvis 
barnteater är det ”pannkaksfrossa” som gäller. 

Det händer alltid något på Källan, året om. 
Räkfrossa, musik-quiz, after Ski, mellofest 
oktoberfest, kräftskiva, skaldjursafton är några 
exempel på aktiviteter. 
─ Vi anpassar alltid lokalen, maten och dryck-
en till temat, understryker Conny. Vi vill skapa 
en helhetsupplevelse. 

Fler arrangemang väntar
Ambitionen från Connys sida kommer inte att 
minska.
─ Vi planerar ännu mer arrangemang fram-
över, inte minst under sommaren. Det blir 
mycket musik, gärna i form av lokala förmågor. 
Musiken styr vilken mat vi serverar.

Källan tar aldrig entré vid sina arrangemang.
─ Det är en del av konceptet. Vi vill att folk 
ska komma hit, uppleva god mat och dryck 
samt även få en upplevelse. Kommer inte folk 
kan vi inte köra. Nu har satsningen visat sig 

framgångsrik. Folk kommer till Källan, inte minst för 
den goda maten.
Conny Steisjö är en välmeriterad kock, med 25 års 
erfarenhet från restauranger, slott och herrgårdar.
─ Jag trivs bäst bland grytorna i köket, där 
kreativiteten att skapa spirar, att skapa en upp-
levelse för att ge gästen det där lilla extra. 

Hållbarhet är ledordet 
Conny pratar gärna om en totalupplevelse, 
även när det gäller mat.
─ Mat är så mycket mer än bara något vi stop-
par i munnen. Hur kommer maten till bordet? 
Hur jobbar de som odlar och föder upp? Hur 
odlar man de bästa morötterna? Listan kan 
göras lång på frågor som intresserar mig. 

Hållbarhet är ett nyckelord för Conny.
─ Hållbarhet är viktigt för mig ─ råvaror ska 
hålla i ett kretslopp. Det är en tanke bakom 
varje vara - både när det gäller ekonomi och 
matkvalitet, och matkvaliten prioriteras. Jag 
serverar inte något som inte är gott, bara för 
att det kommer från en speciell gård eller är 
ekologiskt. Då är det inte hållbart längre. 

MAT & UPPLEVELSER
Kal lan - Restaurangen som satsar pa bade o o“

─ Visst har vi alltid maten i fokus, men vi vill även locka folk till oss med bra 
underhållning och teman. Conny Steisjö på Restaurang Källan är krögaren 
som de senaste åren profilerat sig hårt med olika arrangemang. 
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Jogersö ligger naturskönt med 
sandstrand, klippor, stora gräs-
ytor för fotboll, frisbee och 
andra aktiviteter. Här finns 
bryggor, hopptorn, gungor, 
toaletter och omklädningsrum.

Här finns även en nylagd minigolfbana, 
möjlighet att hyra båt och kanot, strandca-
fé, restaurang, camping, motionsspår och 
hundbad. På Jogersö genomförs evenemang 
som bakluckeloppis, yoga, firande av högtider 
samt Folkfesten i augusti. 

Träna i vacker miljö året om
På Jogersö motionsspår finns elljus från 
mörkrets inbrott till 20.30. Spåret är 2,5 km 
långt. Du springer eller går i vacker natur. På 
vintern finns ett skidspår på 2,8 km över den 
stora gräsmattan med anslutning till motions-
spårets fem- eller tiokilometersslinga när det 
är mycket snö.

Bakluckeloppis varje tisdag 
Tisdagarnas bakluckeloppis på Jogersö Havs-
bads stora gräsmatta har blivit en stor succé. 
Man kan hitta det mesta hos de över två 
hundra försäljarna. Det är ett riktigt eldorado 
för alla som gillar återbruk och gillar att fynda. 
Loppisen pågår 30 maj – 15 augusti mellan 
17.00 och 19.00. 

UPPLEV JOGERSÖ
Sormlands storsta havsbad“ “

─ Vi ska bjuda på sommarens största 
grillfest med tillhörande partymusik, säger 
Conny Steisjö på Restaurang Källan, som 
genomför arrangemanget tillsammans med 
Mediamix Event & Media. Därför har vi bjudit 
in ett av Sveriges hetaste partyband, Smala-
re än Thord. 

─ Arrangemanget är en del av Folkfes-
ten, som även innefattar Oxelöloppet och 
uppträdande av Mojje för alla barn på torget 
under dagen, säger Torbjörn Dahlström från 
Mediamix Event & Media. Tillsammans med 
Tomas Ravelli arrangerar vi ”Ravelli Cup”, en 
fotbollscup mellan 8 lag från förenings- och 
näringslivet i Oxelösund. Prisutdelning och 
intervjuer görs under kvällen i ett speciellt 
VIP-tält som uppförs på Jogersös stora 
gräsmatta. 
Se media-mix.nu för mer information.

FOLKFEST
19 augusti ar det dags for arets stora...

Tomas Ravelli kommer. Liksom partybandet ”Smalare än Thord” och 
Robert Wärn. Lördag 19 augusti blir det stor fest på Jogersö.

“ “ o
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Femöre Gästhamn & 
Skärgårdsservice

Kjell Andersson 070-21 340 66
kjell@femoregasthamn.com

● Stugor vid  Havet
● Skärgårdsturer
● Fisketurer
● Bastuflotte med  
 grillkåta
● Husbilar ställplatser

Fiskehamnen i Oxelösund
070-213 40 61  •  0155-317 92

SJÖKROG
PÅ KAJEN

sailorkickis.se  •  info@sailorkickis.se

Beställ din Picknickkorg för lata 
dagar i solen! 

Vi har även catering för 
studenten, bröllopet eller festen!

Kika på hemsidan för mer info
Sailorkickis.se

GOD MAT 
VID HAVET

Vi ses!

Oxelösund Biblioteksgatan 2 • 0155-24 70 50
Nyköping Ekensberg Hälsovägen 1 •  0155-24 55 80
Nyckeln Västra Trädgårdsgatan 41 • 0155-24 70 80
Östra Kyrkogatan 14 • 0155-24 56 40

Tandvård
nära dig!

VI HAR ÖPPET
HELA SOMMAREN

folktandvardensormland.se

På Stjärnholm, mellan Nyköping och
Oxelösund, finns förutsättningarna för
andhämtning,
äventyr och
lek.

Telefon 0155-22 27 00  www.stjarnholm.se

Stjärnholm
med slotts-
park och
havet inpå
knutarna
HOTELL

RESTAURANG

KONFERENS

SKULPTURPARK

PAKETERBJUDANDEN
GOLFPAKET • FAMILJEPAKET • KOLMÅRDENPAKET

Telefon 0155-22 27 00  
www.stjarnholm.se

Telefon 0155-21 66 17
www.nykopingsgk.se

Stjärnholms slott
Hotell - Restaurang - Konferens

Stjärnholm_NYKGolf_sommar2013.indd   1 2013-04-19   10:51

1600-tals Krog i naturbacke vid havet!
Vi serverar delikata bakverk och hemlagad mat med 

havsanknytning. Fullständiga rättigheter! 
Även lunch- och middagsbeställningar samt catering.

0155-304 22 • www.oxelokrog.com • facebook.com/Bygdegarden.OxeloKrog
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Jogersö Camping & stugor 0155-304 66 
jogerso.se, info@jogerso.se 

25 kr rabatt
Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Taxi – Bud – Buss
www.taxinyox.se

Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Det är vi som kör Turisttaxi i Oxelösund.
25 kr rabatt

på taxiresa 

Erbjudandet gäller en gång mot kupong t.o.m. 2010-12-31. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot kontanter.

Förarinfo: Kundnr=205560, Kredittyp=10, referens=25, Använd bokningsnr på körordern! 
kvittot skall fästas på taxichecken och lä upp till kontoret för ersättning.

Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Taxi – Bud – Buss
www.taxinyox.se

Välkommen och beställa på 0155-21 75 00
gäller mellan juni-september

25 kr rabatt
Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Taxi – Bud – Buss
www.taxinyox.se

Välkommen till Nyköping-Oxelösund!
Taxi - Bud - Buss

www.taxinyox.se

Taxi_sommar_2013.indd   1 2013-04-17   15:20

 0155-319 00 • www.oxbom.se

Vi har motorbåtar från Buster, 
HR-boats och Yamarin. Husbilar 
från Carado och Bürstner. Vi har 
begagnat både i inbyten och för-
säljningsuppdrag. Tillbehörsbu-
tik samt uthyrning av husbilar!

år

1966 - 2017

51
HUSBIL & BÅT

tisdag
onsdag
torsdag

lördag
tisdag
onsdag

torsdag

fredag
lördag
tisdag
onsdag

torsdag

tisdag
onsdag
 
torsdag

fredag
lördag
måndag
tisdag
onsdag

torsdag

lördag
tisdag
onsdag

torsdag

9 maj
10 maj
11 maj

13 maj
16 maj
17 maj

18 maj

19 maj
20 maj
23 maj
24 maj

25 maj

30 maj
31 maj

1 jun

2 jun
3 juni
5 juni
6 juni
7 juni

8 juni

10 juni
13 juni
14 juni

15 juni

Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken
Tidsbokn. Kliniken
ICA Maxi Nyköping
Oxelö Marknad
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
ICA Maxi Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
SN-bollen Rosvalla
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kiniken
Hamnen Nyköping
ICA Maxi Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken 
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
ICA Maxi Nyköping
Oppeby Marknad
Gnesta Marknad
ICA Kvantum Oxelö.
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
ICA Maxi Nyköping
Trosa Marknad
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
ICA Maxi Nyköping

18-20
13-16
13-16
17-19
9-16
18-20
13-16
18-20
13-16
17-19
16-18
9-16
18-20
13-16
18-20
10-12
13-16
18-20
13-16
18-20
13-16
17-19
9-14
9-16
17-19
Stängd
13-16
18-20
13-16
17-19
9-17
18-20
13-16
18-20
13-16
17-19

›  Landstingssubventionerad TBE vaccination. Barn 1-19 år 190:-. Vuxendos 360:-
›  Tidsbokning för Vaccination onsdag och torsdag eftermiddag via hemsidan
›  Drop in alla övriga tider. OBS! Fyll i hälsodeklarationen via hemsidan INNAN besök
›  Fasta kliniken har sommarstängt 5 juli - 14 augusti
›  Vi ser helst att ni betalar med kort

Alla våra stopp under sommaren 2017

WWW.VACCINKLINIKEN.SE                    0155-60 60 40                   NORRKÖPINGSVÄGEN 13, 611 38 NYKÖPING

fredag
måndag
tisdag
onsdag

torsdag

tisdag
onsdag

torsdag

fredag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
onsdag
torsdag
fredag
onsdag
torsdag
fredag
onsdag
torsdag
onsdag
fredag
söndag
tisdag
onsdag
torsdag
onsdag

16 juni
19 juni
20 juni
21 juni

22 juni

27 juni
28 juni

29 juni

30 juni
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
19 juli
20 juli
21 juli
26 juli
27 juli
28 juli
2 aug
3 aug
9 aug
11 aug
13 aug
15 aug
16 aug
17 aug
23 aug

ICA Kvantum Oxelö.
ICA Maxi Nyköping
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
ICA Kvantum Oxelö.
Vaccinkliniken
Tidsbokn. Kliniken
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
ICA Maxi Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
Vaccinkliniken
Hamnen Nyköping
ICA Maxi Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
Hamnen Nyköping
ICA Maxi Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
Husby Oppunda
Hamnen Nyköping
ICA Maxi Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
Hamnen Nyköping
ICA Maxi Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
Hamnen Nyköping
ICA Maxi Nyköping
Hamnen Nyköping
ICA Kvantum Oxelö.
ICA Maxi Nyköping
Vaccinkliniken
Hamnen Nyköping
Tidsbokn. Kliniken
Hamnen Nyköping

16-18 
17-19
18-20
13-16
18-20
13-16
16-18
18-20
13-16
18-20
13-16
17-19
16-18
18-20
18-20
17-19
16-18
18-20
17-19
16-18
10-15
18-20
17-19
16-18
18-20
17-19
16-18
18-20
17-19
18-20
16-18
16-18
18-20
18-20
13-16
18-20

Skydda  
dig mot  

TBE
Besök oss på 

www.vaccinkliniken.se

Vaccinera dig mot TBE
Vaccinvagnen kommer till dig!



EN TRYGG TILLVARO
De flydde för sina liv och hittade tryggheten i Oxelösund. Idag har barnen Caxton och Brenda Njuki hela världen 
som sin arbetsplats. Men det är här de finner lugnet och möjligheten att ladda batterierna. 

Har hittade famil jen Njuki

o

─ Pappa blev hotad av Amin-regeringen i 
Uganda, berättar Caxton. Vid några tillfäl-
len var han nära döden och 
tvingades springa för sitt liv. 
Det fanns hela tiden en hotbild 
mot min pappas familj, jag tror 
det bottnade i att min farfar var 
politiskt aktiv. 
   Pappa Patrick Njuki, som var 
lärare i Nairobi, kom i kontakt 
med Sverige 1987 och beslutade 
att familjen skulle fly hit. 
─ Efter ett tillfälligt boende i Mot-
ala kom vi till Oxelösund och fick ett permanent 
uppehållstillstånd, minns Patrick. 

Tennisen gav ett nytt liv 
Jobb fick Patrick på Thorsmans i Nyköping och 
lägenhet ordnades för familjen på Ramdalshöjden. 
─ Genom tennisen i Oxelösund hittade vi en 
social tillvaro, säger Patrick. Jag började spela 
tennis och lärde känna medlemmarna i förening-

en. Det betydde oerhört mycket för vår familj, ett 
naturligt sätt att komma in i samhället. 

Caxton Njuki var två månader när 
familjen tvingades fly. Mellan honom 
och systern Brenda är det 12 år.
─ Det var naturligt, i mina ögon ska 
man inte skaffa barn när man flyr 
för sitt liv från krig och allt vad det 
innebär, säger pappa Patrick. 
   Idag jobbar Patrick Njuki på SSAB 
och som tennistränare i Oxelösunds 
Tennisklubb.
─ Genom tennisklubben fick jag 

möjlighet att utbilda mig och arbetar idag som 
tränare i klubben.

Med världen som arbetsplats 
Brenda Njuki åker runt hela världen och 
spelar tennis.
─ Det blir 15-20 veckor om året på resande fot, 
säger Brenda som får ägna sig åt det bästa hon 
vet, tennis. Vid sidan av tennisen pluggar hon 

familjepsykologi med målet att bli rättspsykolog. 

Caxton arbetar i det egna företaget Caxton 
Sports Management, med hela världen som 
arbetsplats. 
─ Jag coachar idrottare, håller föreläsningar 
och jobbar även som konferencier. Dessutom 
har jag skrivit en bok tillsammans med Erik 
Ullsten. Erik har tidigare varit rådgivare till 
president Barack Obama.

Framgången föddes ur tryggheten
Det har gått bra för båda barnen Njuki. Pappa 
Patrick menar att Oxelösund har betytt mycket 
för deras utveckling.
   Caxton och Brenda Njuki lever ett hektiskt liv. 
Båda har valt att bo kvar i Oxelösund.
─ Efter en intensiv tävling är det skönt att kom-
ma hem och ladda batterierna, säger Brenda. 
Det är självklart för oss båda att bo kvar i Oxe-
lösund. För oss finns livskvalitén i Oxelösund, 
så det finns ingen anledning att flytta.

“─ Mina barn fick växa upp i en lugn och trygg miljö. 
Vi kände oss välkomna till Oxelösund från första stund. 
Det har absolut bidragit till deras framgång. 
/ Patrick Njuki

─ Genom tennis-
en i Oxelösund 

hittade vi en 
social tillvaro.
/ Patrick Njuki
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Jonathan Fröberg

Visor Vid Vattnet
Lördag 8 juli kl 19.00 vid Femöre Kanal

Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken. Ingen servering på konsert-
området, medtag egen picknick-korg med mat och dryck. Mer info på: www.media-mix.nu

OBS! Köp din biljett tidigt och få rabatt! Biljettpris Maj-juni 150:-, juli 250:-. Biljettsläpp 1 maj. Serviceavgift tillkommer.

Mediamix Event & Media presenterar

Miss Winter

N Ä R P R O D U C E R A T  2 0 1 7

Gott & Blandat

Klas Liljegren & 
Lotta Malmström



18 VISITOXELOSUND.SE

Läs mer på 
sormlandssparbank.se/skickarvidare

Friends 
Skolan ska vara en trygg plats för alla 
barn, ingen ska bli utsatt för mobbning. 
För att skapa en tryggare skolgång 
erbjuder vi alla grund- och friskolor ut-
bildningspaket från Friends under tre år. 

Skickar vidare
- Kunskap 
Vi tycker kunskap är både kul och viktig. 
Till grundskolorna i våra kommuner har 
vi sedan 1999 beviljat över 20 miljoner kr 
till olika skolprojekt.

Ung Ekonomi 
Föreläsning i gymnasie-
skolorna för att lära och 
inspirera ungdomarna 
om privatekonomi.

Skickar vidare 
- Ungdom
Ett antidrogprojekt för 
att stödja ungdomar i 
högstadiet till ett drogfritt 
liv och en bättre ekonomi.  

Ung Entreprenör 
Vi hjälper ungdomar att 
starta och driva företag 
under sommaren. Start-
bidrag, utbildning, mentor 
samt tips och råd får de 
från oss!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Vi skickar vidare en del av vinsten till 
fördel för oss alla här i Sörmland.



VISITOXELOSUND.SE         19

NATURUPPLEVELSER
Ta på dig vandringskängorna, packa matsäcken och ge dig ut i naturen. 
Paddla, fiska, vandra eller varför inte fågelskåda? Det är bara att välja. I 
Oxelösund finns goda möjligheter att vara aktiv och njuta av den vackra 
naturen. Det går också bra att ta sig ut i skärgården som räknas som en av 
världens vackraste.

Sörmlandsleden
Gillar du att vandra får du inte missa Sörm-
landsleden. Det är en 100 mil lång vandrings-
led som går runt Sörmlands varierande land-
skap med skog, sjöar, skärgård och kulturbygd. 
I Oxelösund finns flera etapper och du hittar 
bra rundslingor på Femöre och vid Brannäs 
Våtmark. För fler tips och praktisk information 
besök sormlandsleden.se 

Gillar du att kombinera vandring 
och skärgård kan du hyra 
roddbåt och ro till Furön för 
att även där vandra på 
Sörmlandsleden. 

Du utgår från Gamla 
Oxelösund och på några 
enkla roddtag når du Fur-
ön.  Besök hembygd.se/
oxelosund för mer infor-
mation om hur du bokar din 
roddbåt. 

Skärgårdsstig
Andra öar i skärgården som du kan vandra på 
är till exempel Beten och Äspskär där du hittar 
markerade skärgårdsstigar. Sommartid kan du 
ta dig ut med hjälp av turbåten M/S Fiskeskär. 
Tidtabell hittar du på femoregasthamn.com

Femöre naturreservat
Femöre naturreservat har länge varit ett 
populärt utflyktsmål med sin dramatiska natur 
och närhet till havet. I reservatet finns flera 
utmärkta stigar som erbjuder både skogs- och 
skärgårdsmiljö. 

Löpning
På Jogersö hittar du elljusspår, 2,5 km, som är 
upplyst till klockan 20.30. Gillar du att orientera 
får du inte missa ”Naturpasset”. 
Läs mer på sid 31.

Hälsans stig 
En 6 km lång promenadväg genom de 
centralare delarna av Oxelösund. Start och 
mål i centrum. Du hittar karta över rutten på 
naturkartan.se

Fågelskådning 
Det är gott om bra fågellokaler i Oxelösund, 
två av de mest populära är Brannäs våtmark 
och Femörehuvud. Femörehuvud är sista 
utposten innan öppet hav - en havslokal, där 
bland annat sjöfågel, ejder och alfågel kan 
ses från den yttersta udden. Den storslagna 
utsikten från fyrvaktarbostaden är bara den 
värd ett besök. Här finns något att se under 
alla årstider. 

Vid Brannäs våtmark kan du gå 
en 5 km lång led och klättra 

upp i ett fågeltorn. Vid parke-
ringen hittar du information 
om sevärt längs leden. Vid 
våtmarken häckar simän-
der och har du tur stöter du 
på den skygga gärdsmy-

gen och vattenrallen.

Naturguidning
Är du intresserad av andra spännande 

djur kan du följa med på naturguidningar. NA 
naturguidning erbjuder älgsafari, bäversafari 
och vargsafari där du får chansen att lära dig 
mer om djuren och uppleva dem på riktigt 
nära håll om du har tur.  Är du intresserad av 
att vara med på en guidad tur hittar du mer 
information på nanaturguidning.se

Fiska 
Fiskemöjligheterna är fantastiska runt om i 
Oxelösund eftersom 85 procent av kommu-
nen gränsar mot havet. Vill du åka på fisketur 
erbjuder Predatorguiderna hel- och halvdagars 
fiskeguidning för både nybörjare och proffs. 
För mer information besök 
facebook.com/teampredatoguiderna

Paddla
Paddla mellan kobbar och skär och upplev Oxelö-
sunds underbara skärgård. Vill du hyra kajak kan 
du göra det genom ”Kajak och Fritid”. De erbjuder 
även kajakkurser och guidade turer. Eller varför inte 
delta på deras turer där paddlingen kombineras 
med Yoga Gong och mindfullness. Här har du 
chansen att verkligen bli ett med naturen. Besök 
kajakochfritid.se för mer inspiration.

Havsnara“

Psst... 
Allemansrätten gör att vi 

alla har tillgång till naturen. 
Därför är det vårt gemen-

samma ansvar att använda 
naturens resurser med 

omtanke.
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 ”
 Bada & Sola
1.  Jogersö Havsbad
2.  Stenviksbadet
3.  Vivesta Havsbad
4.  Femöre
5. Beten & Äspskär

 Äta & Fika 
6.  Café Koordinaten
7.  Birgers Esplanaden
8.  Birgers Prisman
9.  Källan Restaurang & Café
10.	 Skärgårdsvåfflan
11.  Sailor Kickis Krog & Catering
12.  Long (Asiatisk mat)
13.  Harrys
14.  Oxelö krog
15. Camilla & Puttes Diner
16.  Restaurang Läget
17.		 Restaurang	Delfi
18. Café Vanillia

 Se & Göra 
19.  Femöre naturreservat
20.  Femörefortet, 
 Fyrvaktarbostaden
21.  Sjöfartsmuseum
22.  Skärgårdsmuseet
23.  Skulpturparken, Stjärnholm
24.  Boda Borg
25.  Ramdalens Sportcenter
26.  S:t Botvids kyrka
27. Lokstall, Veteranjärnväg

 Bo 
28.  Jogersö camping
29.  Stjärnholms slott
30.  Vandrarhemmet Poppeln
31. Stuguthyrning, Femöre

 Service 
6.  Allaktivitetshuset Koordinaten, 
 Turistinformation, Bibliotek
32.  ICA Kvantum (post)
33.  Vårdcentral
34.  Apotek
35.  Systembolaget
36.  Sörmlands Sparbank
37.  Folktandvården
38.  Netto
30.  Cykeluthyrning (Poppeln)
39.  Lindqvist Gummiverkstad
40.  Båt & Motor
41. Matöppet
42. Tempo
43.  Waerners Bil- och Servicebutik
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Oxelosund
Turisttaxi
För bara 30 kr per per-
son så kan du i Oxelö-
sund juni – september 
åka turisttaxi. Taxin tar dig 
mellan utvalda besöksmål 
och kan användas varje dag mellan 09.00 
och 22.00. Bokning hos Taxi Nyköping - 
Oxelösund på 0155 - 21 75 00 eller via 
personal på besöksmålen.

Turisttaxihållplatser 
ICA Kvantum, Centrum
Gästhamnen, Badhusviken
Jogersö camping och havsbad, Jogersö
Vandrarhemmet Poppeln, Esplanaden
Femörefortets stora parkering, Femörehuvud
Boda Borg, Thorsgatan
Oxelö Krog, Gamla Oxelösund
Sailor Kickis /Femöre gästhamn, Femöre 
Skärgårdsvåfflan,	Västra	Femöre

Lions-tåget
Ta dig runt gratis i 
Oxelösund på ett roligt 
sätt med Lions turisttåg. 
Turerna går mellan Järn-
torget i centrum, gästham-
narna i Badhusviken och Femöre, samt 
till Jogersö havsbad. Tåget går från 19 juni 
till och med 12 augusti, med undantag för 
midsommarhelgen och söndagar. Turerna är 
gratis, men stöd gärna Lions insamlingsverk-
samhet för behövande. Fullständig tidtabell 
vid hållplatserna och på oxelosund.lions.se

Turbåt M/S fiskeskär
Varje dag from 1 juli tom 9 augusti avgår 
turbåten M/S Fiskeskär från Badhusviken, 
10.00 och 15.30. Åk en rundtur på 1 timme 
eller hoppa av på någon av öarna Äspskär 
eller	Beten.	På	öarna	finns	toaletter,	sop-
major, grillplatser och vindskydd. Beten har 
också en liten sandstrand. På båda öarna 
finns	även	härliga	badklippor.	M/S	Fiskeskär	
går även att chartra, femoregasthamn.com

Lokalbuss
I Oxelösund samt mellan Nyköping och 
Oxelösund kör linje 715. Biljetter köper du 
med reskassa, i appen, hos ombud eller 
ombord på bussen. Mer information hittar du 
på sormlandstrafiken.se

Parkering
Fri parkering i hela Oxelösund. Dock P-skiva 
på parkeringen utanför ICA Kvantum. Par-
keringstiden är begränsad till max 2 timmar. 
P-skiva	finns	att	hämta	på	Koordinaten.

Ta dig runt
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 Bada & Sola
1.  Jogersö Havsbad
2.  Stenviksbadet
3.  Vivesta Havsbad
4.  Femöre
5. Beten & Äspskär

 Äta & Fika 
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LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror 
• Datorer 
• Telefoner 
• Tillbehör 
• Skrivare
• Bläckpatroner 

Vi fixar ditt 
ID- och

körkorts-
foto!

Anderssons Hemelektronik AB
Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72, Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00

MARINT MODE
Kvalité för herr och dam från 
Ze-Ze, Signatur, RCMN, 
Fynch Hatton mfl.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
0155-308 32
www.apoteksgruppen.se

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Välkommen till 
Apoteket Ejdern

Din lokala häsopartner

Converse 
Finns i flera färger.

0155-344 00 • www.teamsportia.se
Järntorget 2 • Oxelösund

699:-

Våra 
bästa 

solglas-
ögon!

Oxelösund • 0155 36 220

0155-45 10 00 • Järntorget
Oxelösund

www.cykelonyckel.se

Vi kan allt 
om lås 

och cyklar!
Välkommen!

Vi finns i centrum 

av Oxelösund 

- runt Järntorget!

Välkommen till din 
lokala Hälsokostbutik!

Hälso-
boden på 
facebook!

Järntorget 1 • Oxelösund 
0155 - 318 15

Öppet må-fr 10-18, lö 10-13

Oxelösunds-
handduken
endast hos oss!

Järntorget 1, Oxelösund - 0155 358 20

Astrids
Väv & Garn

Presenter 
  Garner • Handarbeten

Prisman, Oxelösund 0155-308 40, 
www.ottildas.se

Alla tjejers butik
Butiken med det mesta 
du kan önska: Kläder, 
väskor, kosmetik  mm.

Välkommen in!

Järntorget 4 , Oxelösund • 0155 310 52 
Öppet: må-fr 10.00 - 18.00 lö 10.00 - 13.00

Vi hjälper dig gärna med rätt 
blommor för varje tillfälle. 

Du kan också hitta inrednings-
detaljer och presenter hos oss.

Välkommen in!

BlomsterDesign
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O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Ta mig till havet!

✂
✂

✂
✂

✂
✂

Ica Kvantum Oxelösund • Media Mix • Borox Fastigheter • Anderssons Hemelektronik • Apoteket Ejdern
Blomsterdesign • Svenska Kyrkan • Hälsoboden • Oxelösunds Kommun • Kungshem • Kustbostäder

Södermanlands Nyheter • Cykel o Nyckel • Kvists El • Ottildas • Puls & Träning • Birgers
Team Sportia • Sörmlands Sparbank • Salong Miracle • Sörners Optik • Astrids Väv o Garn

Djurvårdscenter • Bolist Eliassons Järn • Swedlindhs

Vi finns i centrum av Oxelösund, där parkeringen alltid är gratis!
Välkomna! Oxelösunds Centrumförening / Handlarna i Oxelösund:

Ica Kvantum Oxelösund • Mediamix Event & Media • Borox Fastigheter • Anderssons Hemelektronik 
Apoteket Ejdern • Blomsterdesign • Svenska Kyrkan • Hälsoboden • Oxelösunds Kommun • Kungshem 
Kustbostäder • Södermanlands Nyheter • Cykel o Nyckel • Kvists El • Ottildas • Puls & Träning • Birgers

Team Sportia • Sörmlands Sparbank • Salong Miracle • Sörners Optik • Astrids Väv och Garn
Djurvårdscenter • Bolist Eliassons Järn • Svedlinds Herr & Dam

Solglasögon, Mauri Jim, 
från Sörners Optik

Mivi Total, 
flytande vitamin 
och minerkom-
plex för hela 
familjen från 
Hälsoboden

Body lotion från 
Apoteket Ejdern

Stick- och virkgarner 
från Astrids Väv 
och Garn

Sommarfräscht från 
Sebago och Svedlinds 
Herr och Dam

Cykelhjälm från 
Cykel och Nyckel

Masai kläder 
från Ottildas 
Fasoner

Arrangemang 
i centrum 2017

17 juni
Torgfest för mångfald
10.00-15.00. Ett sam-
arrangemang med ”Ett 
Oxelösund för alla”.

19 augusti
Folkfesten 
Mojje på Torget 12.00. Ett 
samarrangemang med SLK 
Oxelösund.

2-4 september
ONYX-dagarna. 
Ett samarrangemang med 
ONYX Innebandyklubb.

9 september
Hundens Dag
Ett samarrangemang med 
Oxelösunds Brukshunds-
klubb.

Lördag 2 december
Ljus & Värme. 
Julmarknad på Torget. 

För mer info:
tobbe@media-mix.nu

Vi finns i centrum av Oxelösund, 
där parkeringen alltid är gratis!

Välkomna! Oxelösunds Centrumförening / Handlarna i Oxelösund

Nostalgisk skivspelare 
från Anderssons Hemelektronik

Penséer från 
Blomsterdesign

Flytväst från Team Sportia

ANNONS
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KICKI PÅ 
SAILOR
Med Oxelösunds bästa läge längst 
ute på piren vid Fiskehamnen på 
Femöre - där hittar man restaurang 
Sailor Kickis. 

─ Det blir 18:e året för mig, säger Kicki Orha, 
som inför förra säsongen investerade både in-
vändigt i restaurangen och utvändigt med nya 
golv, som gjort det lättare för både besökare 
och personal.
─ Nu kan man enkelt ta sig ut på piren och nju-
ta av den fantastiska utsikten, tillägger Kicki. 

Stamgästerna är många. Folk vet vad dom får.
─ Vi har en enkel, familjär, jordnära miljö och 
lagar god mat med fokus på fiskrätter. 
Här känner man sig som hemma, det har visat 
sig vara ett framgångsrikt koncept. Till det 
adderar vi allsångs- och trubadurkvällar. 

Det är andra året för Kicki i egen regi och nu 
ser hon fram emot en ny säsong.
─ Det är så kul när folk hittar tillbaka hit, dom 
är så positiva och många känner man ju igen 
efter alla år, säger Kicki. 

I Fiskehamnen på Femöre finns, förutom 
Sailor, Kjell Andersson med sin verksamhet. 
Gästhamn, uthyrning av stugor, ställplatser för 
husbilar och uthyrning av bastuflotte.
─ Sedan har vi ju våra populära skärgårdstu-
rer, både för lite större och mindre sällskap, 
säger Kjell.

Sailor Kickis är öppet hela Femöredagen för 
lunch och fika. På kvällen blir det trubadurafton 
med sång och musik. Läs mer på sailorkickis.se.

En del av Femore“

FEMÖREDAGEN
Den 26 augusti är det dags för årets upplaga av Femöredagen. Precis som tidigare år blir det en festlig dag med 
veteranbåtar, strömmingsburgare och aktiviteter för hela familjen.

Fiskebåtens vänner bildades 1993 av ett glatt 
gäng veteraner med stort intresse för gamla 
fiskebåtar. Den egentliga anledningen var en 
skötbåt som låg på land i Hummelvik och blev i 
allt sämre skick. 
─ Då föddes tanken att bilda en förening, be-
rättar Ebbe von Kronhelm. Vårt första uppdrag 
blev att med gemensamma krafter renovera 
den gamla båten Elise som tidigare brukats av 
fiskaren Elis Pettersson.

Föreningens medlemmar har också ett stort 
intresse för gamla tändkulemotorer och för-
utom båtar har ett antal motorer renoverats i 
föreningens regi.
─ Femöredagen uppstod för att vi ville visa 
upp de nyrenoverade båtarna och tändkulemo-
torerna för allmänheten, berättar Ebbe vidare. 
Under åren har Femöredagen utvecklats och 
blivit en riktig fest för hela familjen. Jag upp-
skattar att vi har ett par tusen besökare varje 

år. Vi tar ingen entré till arrangemanget och det 
gynnar inte minst alla barnfamiljer. För dom 
som vill ge ett bidrag till vår verksamhet finns 
möjlighet att ge kollekt.
   När tändkulemotorerna kom i början av 
1900-talet förändrades möjligheterna för fiske-
rinäringen. Nu byggdes större båtar som kunde 
färdas längre sträckor. De gamla skötbåtarna 
hade sin glansperiod mellan 1940 och 1960.
 Då fanns ett 20-tal båtar i drift i regionen. 

En dag for hela famil jen med mycket nostalgi och en f lakt fran havet“ o

Ebbe von Kronhelm

“ Genom renoveringen av gamla skötbåtar med 
tillhörande tändkulemotorer bevarar fiskebå-
tens vänner ett historiskt kulturarv för Oxelö-
sund. Något man visar upp för intresserade 
varje år på Femöredagen.  

Femöredagen har funnits i över tjugo år, och 
konceptet är i stort sett samma genom åren.
─ Ta vår fisketävling som exempel, säger 
Ebbe. Sportfiskarna Sörmland har varje år en 
tävling i samband med Femöredagen. Cirka 
40 sportfiskare tävlar i olika klasser i Fiske-
hamnens vatten. Som avslutning på dagen 
hålls en bejublad prisutdelning på scenen. 

På scenen pågår program från 10.00 och hela 
dagen fram till 15.00.
─ Det är Towe Widerberg som håller i trå-
darna. Bland annat handplockar han unga 
talanger som får uppträda inför publik. 

Femöredagen innehåller en lagom blandning 
av olika aktiviteter. Målsättningen är att det ska 
finnas något för alla, oavsett ålder eller kön.
─ Kustbevakningen kommer med sina båtar, 
liksom brandkåren med sina bilar. Ett lystmäte 
för alla ungar som får chans att hänga på 
båtar och brandbilar. Vi kör rundturer i våra 
veteranbåtar och visar upp våra tändkulemo-
torer. OIK spelar beachfotboll och Oxelö Gille 
dansar linedance. Knallar och loppis bjuder ut 
sina varor. Femöre Rökeri serverar nystekta 
strömmingsburgare.

─ Ja, som sagt, det finns 
mycket att uppleva på 
Femöredagen, vi hälsar 
alla välkomna till Femöre 
den 26 augusti, avslutar 
Ebbe von Kronhelm. 
För fullständigt program 
se visitoxelosund.se.

Psst... 
Femöredagen har något 

för alla i familjen, från 
uppträdanden och knallar 
till rundturer med gamla 

fiskebåtar.
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Femöredagen, vi hälsar 
alla välkomna till Femöre 
den 26 augusti, avslutar 
Ebbe von Kronhelm. 
För fullständigt program 
se visitoxelosund.se.

Psst... 
Femöredagen har något 

för alla i familjen, från 
uppträdanden och knallar 
till rundturer med gamla 

fiskebåtar.
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ANNONS

Kustbostäder bygger 
36 nya lägenheter
I början av 2018 beräknas lägenheterna på 
Norra Malmgatan i kvarteret Syrenen stå 
inflyttningsklara. De nya lägenheterna kom-
mer bestå av mindre lägenheter från 1 rum 
och kök, 2 rum och kök, samt upp till 3 rum 
och kök eftersom detta efterfrågas mest.

Bland många oxelösundare finns ett be-
hov av att flytta från sitt stora hus till en 
mindre och mer lättskött lägenhet. Det 
finns även ett stort önskemål om lägenhe-
ter i markplan och tillgång till hiss, vilket nu 
erbjuds i detta nya boende. 

Fastigheten kommer ha en höjd på fyra 
våningar för att smälta in i den närliggan-
de miljön. Lägenheterna utrustas i modern 
standard med kakel, klinker och parkett. 
Även förråd ingår och möjlighet till tvätt-
maskin. Varje lägenhet kommer dessutom 
att ha balkong. 

Är du intresserad? 
Anmäl dig till Kustbostäders Bostadstorg 
på marknad.oxelosund.se eller ring Uthyr-
ningen på 0155-388 50.
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Vy från Norra Malmgatan.

Arkitektskiss på lägenhets-
typer i Kustbostäders nya fastighet.

Vy från innergården.



 VISITOXELOSUND.SE         27

SEGLARTÄVLINGAR
Rikskval för Optimistjollar 
13–14 maj:  Optimistjolletävling utanför Femö-
rehuvud under två dagar. Minst 160 deltagare 
med medföljande familjer.
 
Seapilot 2star
29 maj–1 juni: Sveriges största doublehanded- 
kappsegling (tvåmannabesättning) går från 
Oxelösund till Visby och Oskarshamn och 
därefter tillbaka till Oxelösund. Bland deltagar-
na finns skidåkaren Pernilla Wiberg som seglar 

ihop med Volvo Ocean Ra-
ce-seglaren Anders Lewan-
der. Pernilla är uppvuxen på 
segelbåt och har ofta seglat 
i området från Oxelösund 
ner mot Oskarshamn. 
Starten går från Fiskeham-
nen på måndag morgon för 

de omkring 125 kölbåtarna och målgång är 
beräknad till torsdag morgon.

ORCi-SM
1-4 juni: Seglingar med kölbåtar och stora 
besättningar på olika typer av banor i havet ut-
anför Oxelösund. Det kommer att vara omkring 
tjugo båtar med tio besättningsmän per båt.
 
Arkö Runt 
9 sept: Årlig familjekappsegling från Oxelö-
sund ned till Arkösund och tillbaka. Start på 
förmiddagen och målgång under eftermid-
dag/kväll. 

Mer information finns på oxss.nu

Bästa platserna för att ta del av
tävlingarna som publik finns på Femöre.

I sommar går flera stora segeltävlingar av stapeln i Oxelösund. En av dem 
är Seapilot2star, som är Sveriges största segeltävling med tvåmannabe-
sättning. Där medverkar skidstjärnan Pernilla Wiberg tillsammans med 
Volvo Ocean Race-seglaren Anders Lewander.

Stjarnspackad segling i Oxelosund“ ““

PÅ LÄGET
─ Min ambition är att fortsätta driva Restaurang 
Läget i samma anda som Micke Santo startade 
förra året, säger Charlie.

Charlie jobbade förra året på restaurangen 
tillsammans med Micke Santo och är därmed 
väl bekant med restaurangens förutsättningar 
och möjligheter.

─ Jag kommer att fortsätta satsa på skärgårds-
tema och handla rökta räkor och fisk från lokala 

producenter. I övrigt kommer jag att satsa på 
vällagat och rejält med mat på tallriken. Mat 
man känner igen och tycker om. Jag kommer 
också att öppna glassförsäljning igen i den 
”gamla” glasskiosken. 

Luncher med ett kött- och ett fiskalternativ samt 
öppet sju dagar i veckan under högsäsong. Så 
kommer det att se ut, enligt Charlie.
─ Jag hälsar alla gäster välkomna till Restau-
rang Läget, till årets säsong har vi valt att frä-
scha upp vår uteservering ytterligare. Här kan 
man tillbringa många sköna sommarkvällar. 

Gästhamnsområdet med Restaurang och Gäst-
hamn är porten in till Oxelösund från havet. Ett 
viktigt område för staden och besöksnäringen. 
─ Vi vill utveckla området tillsammans med våra 
entreprenörer. Med Charlie Stenbergs erfaren-
het får vi kontinuitet i den kvalitetsutveckling 
som skedde förra året, säger Per Alm, VD på 
Kustbostäder.

Det blir Charlie Stenberg som blir ny 
krögare på Läget inför säsongen 2017. 

Ny sasong och ny krogare“ “
Charlie Stenberg
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Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

Däck till rätt pris!

Kom in och 
prata däck 
med oss! 

Lindqvist Gummiverkstad • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00

•  Personlig service och kvalité

•  Komplett däckverkstad

•  Alltid däck i lager 

•  Skottkärredäck och slang

• Bilbatterier 

•  Lampor 

•  Torkarblad 

•  Oljor

Ljungholmsvägen 3, 0155-308 27
www.oxelosundsvarv.se

• Vinterförvaring
• Reparationer

• Butik • Service

Din båt är vår 
viktigaste kund!

JÄRNTORGET 6 | 070-013 07 08 |  WWW. HARRYS.SE
JÄRNTORGET 6, 613 30, OXELÖSUND    www.haRRyS.SE

HARRYS 
OXELÖSUND

MUSIKQUIZ, GOD MAT & DRYCK!

HELGEN 
BÖRJAR PÅ
HARRYS!

Kära gäst, 
bara den som själv 

älskar mat kan 
servera dig de 

godaste rätterna.

Nyköpings bästa 
Indiska restaurang!

Haweli Khusbu
INDISK RESTAURANGwww.hawelikhusbu.com

Brunnsgatan 23, Nyköping
0155-26 66 80
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Maj 
4  Rigmor Gustavsson. 
 Jazz på Koordinaten 19.00
7  Gongbad och yinyoga 16.30–19.00 
 prahna.se
11  Barndag på stiftsgården Stjärnholm  
 10.00–14.00 stjarnholm.se 
13 Oxelö marknad 
 oxelosund.lions.se
13  Veterantågresor på Oxelö marknad 
 fsvj.se
13  maj – 18 juni Femörefortet
 Guidade visningar  lör-sön 11.00,  
 12.00, 13.30 och 14.30 femorefortet.se
13–14 Optimistjolletävling. Rikskval 
 utanför Femörehuvud oxss.nu
14 maj – 18 juni Brunch på söndagar  
 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
15 maj–15 juni Temaresor Kustliv   
 och sjöfart för bokning oxhembygd.se
15 Ålö våröppning oxhembygd.se
19–21 Skrivarhelg på stiftsgården 
 Stjärnholm. stjarnholm.se
20  Fotoutställning i Eden, växthuset 
 på stiftsgården Stjärnholm. Picknick i 
 Stjärnholmsparken. Föranmälan: 
 stjarnholm.se 
20  Havsnära örtavandring 9.30–15.00 
 prahna.se  
21  Hormonyoga och örtterapi prahna.se 
27 Skärgårdsmuseet öppnar för 
	 säsongen	12.00-16.00.	För	fler		 	
 öppettider se skargardsmuseet.se.
29  maj –1 juni Seapilot 2star. 
 Segeltävling till Visby-Oskarshamn  
 och tillbaka till Oxelösund. Start från 
 Fiskehamnen i Oxelösund måndag 
 morgon 29 maj. oxss.nu

31  Sommarutställning med kyrkans 
 målargrupp i S:t Botvids kyrka, 
 pågår till 31/8. 

Juni
1– 4 ORCi-SM. Seglingar på banor i   
 havet utanför Oxelösund oxss.nu
1  Säsongsöppning Sjöfartsmuseet, 
 sedan öppet ons–lör 11.00–15.00 till  
 31/8. Midsommarstängt 23-25 juni. 
 Fri entré. klubbmaritim.weebly.com
4  Rälsbusstrafik  till Jönåker via   
 Nyköping Södra och Enstaberga.  
 Järnvägsmuseet. fsvj.se
4  Öppet Lokstall 11.00–15.00.
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé och  
 varmkorv. fsvj.se
5 Besök Segelbergska gården   
 oxhembygd.se
6  Nationaldagsfirande på Jogersö  
 13-15. visitoxelosund.se
6 Nationaldagsbuffé med sill och 
 kallskuret på restaurang Källan på 
 Jogersö kallanrestaurang.se
12–16 Sommarkollo för unga med 
 funktionsnedsättning mån-fre   
 9.00–16.00, 250 kr inkl lunch och  
 mellanmål. Avslutning med show   
 18.00 fredag. Koordinaten 0155-383 50.

13-14 Prova på paddling 17.30–19.30 vid  
 kanotklubben. För vuxna och barn  
 från 10 år. Testa havskajaker och  
 kanoter och lär dig grundläggan
 de paddelteknik. Avslutning med   
 grillning och lekar. Kostnadsfritt. 
 Info: 070-3757828 
14  Räkfrossa med trubadur Robert 
 Wärn 19.00 på restaurang Källan på 
 Jogersö kallanrestaurang.se 

Backluckeloppis 
30 maj –15 augusti på Jogersö 
Stor bakluckeloppis varje tisdag 30/5-
15/8 17.00–19.00 Fri entré! Säljare 
(insläpp 15.00) betalar 120 kr/bil, 200 
kr/bil+släp. facebook.com/jogersoloppis/

23 juni Midsommarafton 
Firande i Gamla Oxelösund 
10.00 Klär och reser stången. 
12.00 -14.00 Musikunderhållning. 
14.00 - ca 16.00, ringlekar och dans-
uppvisning under ledning av Oxelö Gille. 
Oxelö Krog öppnar 10.00 och har öppet 
så	länge	flaggan	är		topp.	Midsommartall-
rik serveras från 11.00. Bordsbeställning 
för plats inomhus 0155-304 22 

Skärgårdsmuseet är öppet 12.00–16.00. 
Öppna trädgårdar på Mästerlotsen och 
Bagarstugan. Kulturstigen i Gamla Oxelö-
sund är alltid öppen.

Restaurang Källan på Jogersö 
bjuder in till midsommarbuffé 11.30–
14.30. Dans kring midsommarstången. 
kallanrestaurang.se

Mer info och f ler evenemang pa visitoxelosund.se o

Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar.

Kulturresor till Hävringe 
samt Sälsafari 
Erbjuds vid grupp-
bokningar. 
Mer information på 
trosarederi.se

Kajakturer & Kurser 2017 
JUNI 18 Kajak Yoga & Gong 13-18 
 20-21 Kajak Kurs 17-20 
 25 Kajak & Gongbad 13-18 
JULI 4-5 Kajak Kurs 17-20 
 15 Dagstur 13-16 
 18-19 Kajak Kurs 17-20 
 20 Kajak Yoga & Gong 14-20 
 29 Dagstur 13-16 
 30 Kajak Yoga & Gong 11-17 
AUG  4-6 Mindfull tälttur 13-13 
 20 Kajak Yoga & Gong 11-17 
 27 Kajak Yoga & Gong 13-18

 Kajakochfritid.se
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22  Grillkväll med filéfrossa   
 och livemusik av Why Not 19.00
 kallanrestaurang.se
22  Musik i Sommarkväll ”Gesantes  
 visor, folkmusik med sprudlande
 musik” 18.00 i Frösängskapellet.   
 oxelösundsförsamling.se
26  Barnteater med pannkaksfrossa  
 15.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
26  Räkfrossa med trubadur Gulasch 
 19.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
27  Lax- och räkbuffé med livemusik  
 på Oxelö Krog i Gamla Oxelösund,  
 oxelokrog.com
28  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 på restaurang Källan,  
 kallanrestaurang.se
29  Grisfest med livemusik och 
 helstekt gris på restaurang Källan,  
 kallanrestaurang.se
29  Musik i Sommarkväll. Manskören  
 Phontonerna 18.00 i Frösängs-
 kapellet. oxelösundsförsamling.se
30  Havskajakpaddling och Yoga & 
 Gongbad 11.00–17.00, prahna.se

Augusti
2  Räkfrossa med trubadur Mats 
 Frisell. Start 19.00 på restaurang   
 Källan, kallanrestaurang.se
4  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune. Start 20.00 på restaurang   
 Källan, kallanrestaurang.se
5  Musik i Sommarkväll 18.00  
 ”Tillsammans” Stjärnholms kyrka.
 oxelösundsförsamling.se
6  Rälsbusstrafik till Jönåker via   
 Nyköping Södra och Enstaberga. 
 Upplev hur det var när person-
	 trafiken	fanns	i	Oxelösund.	fsvj.se

6  Öppet Lokstall 11.00–15.00. 
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé och  
 varmkorv. fsvj.se 
7-11 Seglarskola i Östersviken med   
 OXSS. oxss.nu 
7-18  Kanotskola i två veckor, vardagar  
 10.00–12.00 vid kanotklubben.  För  
 barn från 10 år. Föranmälan. okk.se
9  Räkfrossa med trubadur 19.00 på 
 restaurang Källan, kallanrestaurang.se
11  Avslutning av sommarens quiz 
 20.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
12  Kräftskiva med trubadur Robert  
 Wärn på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
13-15  OK Måsens äventyrsdagar. 
 För dig som vill lära dig mer om 
 orientering och gillar äventyr i 
 skogen. Från 6 år. Pris 250:-, 
 viss kost ingår. Anmälan senast 4  
 aug på okmasen.se 
14-18 ”LöpHoppLek” på Ramdalens IP  
 med SLK Oxelösund, vardagar   
 10.00–12.00. Friidrott för barn och  
 ungdomar från 6 år. Föranmälan till 
 slk-oxelosund@hotmail.se
16  Sommarens sista räkfrossa med 
 trubadur Spader Dam 19.00 på 
 restaurang Källan, kallanrestaurang.se

19  augusti - 8 okt Femörefortet 
 Guidade visningar lör-sön 11.00,   
 12.00, 13.30 och 14.30, 
 femorefortet.se
26  Femöredagen i Oxelösunds 
 fiskehamn 10.00–16.00. Läs mer  
 om Femöredagen på sid 24-25.
27  augusti –26 november Brunch på  
 söndagar på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
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Visor Vid Vattnet
Jonathan Fröberg

Miss Winter

Gott & Blandat
Klas Liljegren & 
Lotta Malmström

8 juli är det dags för Visor Vid Vattnet - Närproducerat 2017. Utomhuskonsert vid 
Femöre Kanal. Se sid 17 eller media-mix.nu

Minigolf
Spela minigolf vid Jogersö Camping. 
Hämta klubba och betala i receptionen. 
Se öppettider och info på jogerso.se

Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar. Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar.

Boda Borg 
Äventyrsbanor för hela familjen. 
Mer info se www.bodaborg.se

Räkfrossa, Trubadurafton och Allsång 
på våra sommarrestauranger! visitoxelosund.se

Naturpasset 15 april - 30 sept
Orientera i skogsområden på Femöre 
eller Brannäs under sommaren. 
Kontrollerna sitter ute hela perioden 
och kan besökas när eller hur ofta 
som helst och i den ordning som 
passar dig bäst. Startpaket med info 
och kartor med kontrollangivelser kan 
köpas för 100 kr hos: Team-Sportia, 
Astrids Väv & Garn eller Koordinaten i 
Oxelösund. Arr: OK Måsen 

15-30 juli Folklustspel Röda rosor 
och gulli-gull. Lö & Sö 15.00, 
Fr 19.00. Förköp av biljetter  på Skär-
gårdsmuseet i G:a Oxelösund. Övrig 
info och biljettbokning 0738-468 978. 
Obs, ändrade öppettider på museet 
lör-sön 11.00–14.00 under perioden 
15-30/7 p.g.a. teatern. 
skargardsmuseet.se

16  Premiär för Musikquiz live med  
 Klas, Ingo och Sune 20.00 på 
 restaurang Källan på Jogersö 
 kallanrestaurang.se
17  juni – 27 augusti Sörmländsk 
 fotosalong. Jurybedömd foto-
 utställning. Tema: Party.
17  Ångtågresa Oxelösund - Eskilstuna  
 via Nyköping S – Vrena – 
 Hälleforsnäs. fsvj.se
17  Torgfest för mångfald. 
	 Konserter,	graffiti	och	allsång	m.m.		
 på Järntorget. visitoxelosund.se
19-23  Sommartennis i fem dagar på 
 Oxelösunds Tennisklubbs banor på  
 Ramdalens IP. 1,5 tim/dag. För barn  
 från 5 år och uppåt. Föranmälan till  
 Oxelösunds Tennisklubb. 
 oxelosundstk.se 
21  Räkfrossa med trubadur Gott och  
 blandat med allsång 19.00 på 
 restaurang Källan på Jogersö, 
 kallanrestaurang.se
24  Musik i Sommarkväll 
 ”Folkmusik i sommartid” 
 i Stjärnholms kyrka 18.00. 
 oxelosundsforsamling.se
26-30 Sommarcamp – testa olika 
 aktiviteter! Sommarläger för 
 ungdomar födda 2003-2007. Prova  
 på aktiviteter med våra lokala 
 idrottsföreningar. Varje dag
 9.00–16.00 på Ramdalens IP.
 Föranmälan till 0155-383 50 eller  
 383 70. Arr: Kultur och fritid, 
 Oxelösunds kommun
 visitoxelosund.se 
28  juni – 13 augusti Femörefortet
 Dagliga visningar, 11.00, 11.30,
 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,  
 14.30 och 15.00 femorefortet.se
28  Barnteater ”Soporna” 
 17.00 på Jogersö kallanrestaurang.se
28  Räkfrossa med trubadur 
 Spader Dam 19.00 på restaurang 
 Källan kallanrestaurang.se

30  MusikQuiz live med Klas, Ingo och 
 Sune 20.00 på restaurang Källan 
 kallanrestaurang.se
30  juni - 2 juli Kammarmusikdagarna  
 Stiftsgården Stjärnholm 
 stjarnholm.se

Juli
1  Trubadurkväll på restaurang Källan  
 kallanrestaurang.se
1  Musik i Sommarkväll 18.00 
 Frösängskapellet 
 oxelösundsförsamling.se
1-4  ORCi-SM. Segling i Östersviken, 
 Oxelösund oxss.nu
2  Rälsbusstrafik till Jönåker via 
 Nyköping Södra och Enstaberga.  
	 Upplev	hur	det	var	när	persontrafi-		
 ken fanns i Oxelösund. fsvj.se
2  Öppet Lokstall 11.00–15.00.   
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé och  
 varmkorv. fsvj.se
3-7  Sommartennis i fem dagar, 
 Oxelösunds Tennisklubbs banor på  
 Ramdalens IP. 1,5 tim/dag. För barn  
 från 5 år och uppåt. Föranmälan. 
 oxelosundstk.se
4 juli till 15 augusti Guidad vandring  
 på Kulturstigen, tisdagar 14.00-  
 15.30. oxhembygd.se
5  Räkfrossa med Armborst och 
 tulpaner 19.00 på restaurang Källan 
 kallanrestaurang.se
7  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 på restaurang Källan  
 kallanrestaurang.se
8  Trubadurkväll med Spader Dam på  
 restaurang Källan kallanrestaurang.se
8  Musik i Sommarkväll ”Familjen 
 Diederichsen musicerar” 18.00 
 i Frösängskapellet 
 oxelösundsförsamling.se

8  Pokerrun Open. Start 11.00 i 
 Oxelösunds Gästhamn, mål 16.30 i  
 Nyköpings hamn. pokerrunopen.se
9  Robotbåten R142 YSTAD besöker  
 Oxelösund, visitoxelosund.se
10-14  Prova-på-vecka för korthålls-
 skytte 11.00-14.00 på Oxelösunds 
 skjutbana, från 12 år, pris 50:-. 
 Info: Jari Tupasela 076-2338215 
12  Räkfrossa med ”Taubeafton” 
 allsång 19.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
13  Lax- och räkbuffé med livemusik  
 på Oxelö Krog i Gamla Oxelösund, 
 oxelokrog.com
14  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 kallanrestaurang.se
15  Grillkväll med filéfrossa och   
 livemusik på restaurang Källan,   
 kallanrestaurang.se
15  Musik i Sommarkväll med Bengt  
 Torsek, sång & Tony Larsson, piano  
 18.00 i Frösängskapellet. 
 oxelösundsförsamling.se
19  Räkfrossa med trubadur Tidlund  
 och Wijk på restaurang Källan,   
 kallanrestaurang.se
21   Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 på restaurang Källan  
 kallanrestaurang.se

19 augusti Folkfesten. Sommarens stora grill- och 
musikfest på Jogersö med Robert Wärn, Tomas Ravelli 
och Smalare än Thord. Mojje uppträder för alla barnen 

på Järntorget 12.00. Se sid 13 eller media-mix.nu
Oxelöloppet. Starter: Knatte 13.00, Ungdom 13.30 och 

övriga 14.00. laget.se/slk_ oxelosund
Söndag 20 augusti: Surf Skee, Seamasters, 

arr: Oxelösunds Kanotklubb.

Folkfesten
Handelserik helg i Oxelosund" "
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22  Grillkväll med filéfrossa   
 och livemusik av Why Not 19.00
 kallanrestaurang.se
22  Musik i Sommarkväll ”Gesantes  
 visor, folkmusik med sprudlande
 musik” 18.00 i Frösängskapellet.   
 oxelösundsförsamling.se
26  Barnteater med pannkaksfrossa  
 15.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
26  Räkfrossa med trubadur Gulasch 
 19.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
27  Lax- och räkbuffé med livemusik  
 på Oxelö Krog i Gamla Oxelösund,  
 oxelokrog.com
28  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 på restaurang Källan,  
 kallanrestaurang.se
29  Grisfest med livemusik och 
 helstekt gris på restaurang Källan,  
 kallanrestaurang.se
29  Musik i Sommarkväll. Manskören  
 Phontonerna 18.00 i Frösängs-
 kapellet. oxelösundsförsamling.se
30  Havskajakpaddling och Yoga & 
 Gongbad 11.00–17.00, prahna.se

Augusti
2  Räkfrossa med trubadur Mats 
 Frisell. Start 19.00 på restaurang   
 Källan, kallanrestaurang.se
4  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune. Start 20.00 på restaurang   
 Källan, kallanrestaurang.se
5  Musik i Sommarkväll 18.00  
 ”Tillsammans” Stjärnholms kyrka.
 oxelösundsförsamling.se
6  Rälsbusstrafik till Jönåker via   
 Nyköping Södra och Enstaberga. 
 Upplev hur det var när person-
	 trafiken	fanns	i	Oxelösund.	fsvj.se

6  Öppet Lokstall 11.00–15.00. 
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé och  
 varmkorv. fsvj.se 
7-11 Seglarskola i Östersviken med   
 OXSS. oxss.nu 
7-18  Kanotskola i två veckor, vardagar  
 10.00–12.00 vid kanotklubben.  För  
 barn från 10 år. Föranmälan. okk.se
9  Räkfrossa med trubadur 19.00 på 
 restaurang Källan, kallanrestaurang.se
11  Avslutning av sommarens quiz 
 20.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
12  Kräftskiva med trubadur Robert  
 Wärn på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
13-15  OK Måsens äventyrsdagar. 
 För dig som vill lära dig mer om 
 orientering och gillar äventyr i 
 skogen. Från 6 år. Pris 250:-, 
 viss kost ingår. Anmälan senast 4  
 aug på okmasen.se 
14-18 ”LöpHoppLek” på Ramdalens IP  
 med SLK Oxelösund, vardagar   
 10.00–12.00. Friidrott för barn och  
 ungdomar från 6 år. Föranmälan till 
 slk-oxelosund@hotmail.se
16  Sommarens sista räkfrossa med 
 trubadur Spader Dam 19.00 på 
 restaurang Källan, kallanrestaurang.se

19  augusti - 8 okt Femörefortet 
 Guidade visningar lör-sön 11.00,   
 12.00, 13.30 och 14.30, 
 femorefortet.se
26  Femöredagen i Oxelösunds 
 fiskehamn 10.00–16.00. Läs mer  
 om Femöredagen på sid 24-25.
27  augusti –26 november Brunch på  
 söndagar på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
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Visor Vid Vattnet
Jonathan Fröberg

Miss Winter

Gott & Blandat
Klas Liljegren & 
Lotta Malmström

8 juli är det dags för Visor Vid Vattnet - Närproducerat 2017. Utomhuskonsert vid 
Femöre Kanal. Se sid 17 eller media-mix.nu

Minigolf
Spela minigolf vid Jogersö Camping. 
Hämta klubba och betala i receptionen. 
Se öppettider och info på jogerso.se

Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar. Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar.

Boda Borg 
Äventyrsbanor för hela familjen. 
Mer info se www.bodaborg.se

Räkfrossa, Trubadurafton och Allsång 
på våra sommarrestauranger! visitoxelosund.se

Naturpasset 15 april - 30 sept
Orientera i skogsområden på Femöre 
eller Brannäs under sommaren. 
Kontrollerna sitter ute hela perioden 
och kan besökas när eller hur ofta 
som helst och i den ordning som 
passar dig bäst. Startpaket med info 
och kartor med kontrollangivelser kan 
köpas för 100 kr hos: Team-Sportia, 
Astrids Väv & Garn eller Koordinaten i 
Oxelösund. Arr: OK Måsen 

15-30 juli Folklustspel Röda rosor 
och gulli-gull. Lö & Sö 15.00, 
Fr 19.00. Förköp av biljetter  på Skär-
gårdsmuseet i G:a Oxelösund. Övrig 
info och biljettbokning 0738-468 978. 
Obs, ändrade öppettider på museet 
lör-sön 11.00–14.00 under perioden 
15-30/7 p.g.a. teatern. 
skargardsmuseet.se

16  Premiär för Musikquiz live med  
 Klas, Ingo och Sune 20.00 på 
 restaurang Källan på Jogersö 
 kallanrestaurang.se
17  juni – 27 augusti Sörmländsk 
 fotosalong. Jurybedömd foto-
 utställning. Tema: Party.
17  Ångtågresa Oxelösund - Eskilstuna  
 via Nyköping S – Vrena – 
 Hälleforsnäs. fsvj.se
17  Torgfest för mångfald. 
	 Konserter,	graffiti	och	allsång	m.m.		
 på Järntorget. visitoxelosund.se
19-23  Sommartennis i fem dagar på 
 Oxelösunds Tennisklubbs banor på  
 Ramdalens IP. 1,5 tim/dag. För barn  
 från 5 år och uppåt. Föranmälan till  
 Oxelösunds Tennisklubb. 
 oxelosundstk.se 
21  Räkfrossa med trubadur Gott och  
 blandat med allsång 19.00 på 
 restaurang Källan på Jogersö, 
 kallanrestaurang.se
24  Musik i Sommarkväll 
 ”Folkmusik i sommartid” 
 i Stjärnholms kyrka 18.00. 
 oxelosundsforsamling.se
26-30 Sommarcamp – testa olika 
 aktiviteter! Sommarläger för 
 ungdomar födda 2003-2007. Prova  
 på aktiviteter med våra lokala 
 idrottsföreningar. Varje dag
 9.00–16.00 på Ramdalens IP.
 Föranmälan till 0155-383 50 eller  
 383 70. Arr: Kultur och fritid, 
 Oxelösunds kommun
 visitoxelosund.se 
28  juni – 13 augusti Femörefortet
 Dagliga visningar, 11.00, 11.30,
 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,  
 14.30 och 15.00 femorefortet.se
28  Barnteater ”Soporna” 
 17.00 på Jogersö kallanrestaurang.se
28  Räkfrossa med trubadur 
 Spader Dam 19.00 på restaurang 
 Källan kallanrestaurang.se

30  MusikQuiz live med Klas, Ingo och 
 Sune 20.00 på restaurang Källan 
 kallanrestaurang.se
30  juni - 2 juli Kammarmusikdagarna  
 Stiftsgården Stjärnholm 
 stjarnholm.se

Juli
1  Trubadurkväll på restaurang Källan  
 kallanrestaurang.se
1  Musik i Sommarkväll 18.00 
 Frösängskapellet 
 oxelösundsförsamling.se
1-4  ORCi-SM. Segling i Östersviken, 
 Oxelösund oxss.nu
2  Rälsbusstrafik till Jönåker via 
 Nyköping Södra och Enstaberga.  
	 Upplev	hur	det	var	när	persontrafi-		
 ken fanns i Oxelösund. fsvj.se
2  Öppet Lokstall 11.00–15.00.   
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé och  
 varmkorv. fsvj.se
3-7  Sommartennis i fem dagar, 
 Oxelösunds Tennisklubbs banor på  
 Ramdalens IP. 1,5 tim/dag. För barn  
 från 5 år och uppåt. Föranmälan. 
 oxelosundstk.se
4 juli till 15 augusti Guidad vandring  
 på Kulturstigen, tisdagar 14.00-  
 15.30. oxhembygd.se
5  Räkfrossa med Armborst och 
 tulpaner 19.00 på restaurang Källan 
 kallanrestaurang.se
7  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 på restaurang Källan  
 kallanrestaurang.se
8  Trubadurkväll med Spader Dam på  
 restaurang Källan kallanrestaurang.se
8  Musik i Sommarkväll ”Familjen 
 Diederichsen musicerar” 18.00 
 i Frösängskapellet 
 oxelösundsförsamling.se

8  Pokerrun Open. Start 11.00 i 
 Oxelösunds Gästhamn, mål 16.30 i  
 Nyköpings hamn. pokerrunopen.se
9  Robotbåten R142 YSTAD besöker  
 Oxelösund, visitoxelosund.se
10-14  Prova-på-vecka för korthålls-
 skytte 11.00-14.00 på Oxelösunds 
 skjutbana, från 12 år, pris 50:-. 
 Info: Jari Tupasela 076-2338215 
12  Räkfrossa med ”Taubeafton” 
 allsång 19.00 på restaurang Källan, 
 kallanrestaurang.se
13  Lax- och räkbuffé med livemusik  
 på Oxelö Krog i Gamla Oxelösund, 
 oxelokrog.com
14  Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 kallanrestaurang.se
15  Grillkväll med filéfrossa och   
 livemusik på restaurang Källan,   
 kallanrestaurang.se
15  Musik i Sommarkväll med Bengt  
 Torsek, sång & Tony Larsson, piano  
 18.00 i Frösängskapellet. 
 oxelösundsförsamling.se
19  Räkfrossa med trubadur Tidlund  
 och Wijk på restaurang Källan,   
 kallanrestaurang.se
21   Musikquiz live med Klas, Ingo och  
 Sune 20.00 på restaurang Källan  
 kallanrestaurang.se

19 augusti Folkfesten. Sommarens stora grill- och 
musikfest på Jogersö med Robert Wärn, Tomas Ravelli 
och Smalare än Thord. Mojje uppträder för alla barnen 

på Järntorget 12.00. Se sid 13 eller media-mix.nu
Oxelöloppet. Starter: Knatte 13.00, Ungdom 13.30 och 

övriga 14.00. laget.se/slk_ oxelosund
Söndag 20 augusti: Surf Skee, Seamasters, 

arr: Oxelösunds Kanotklubb.

Folkfesten
Handelserik helg i Oxelosund" "
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September
2  Veterantåg till Vrenadagen
 Ångtåg ochrälsbuss går under dagen  
 till Vrena via Nyköping. I Vrena pågår  
 aktiviteter med knallar etc. Välj själv  
 hur länge du stannar och res med   
 olika tåg under dagen. fsvj.se
2-4  Onyxdagarna på Järntorget, 
 Oxelösund. Innebandy på 
 utomhusrink. onyxinnebandy.se
3  Rälsbusstrafik till Jönåker via   
 Nyköping Södra och Enstaberga. 
 Upplev hur det var när person-
	 trafiken	fanns	i	Oxelösund. fsvj.se
3  Öppet Lokstall 11.00–15.00 .   
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé  
 och varmkorv. fsvj.se  
8-10  Kulturarvsdagar 2017. Tema: 
 Natur- och kulturarv. Miljöer med   
 möjligheter, Skördedagar Femöre,  
 Brannäs oxhembygd.se
9  Arkö Runt Familjekappsegling 
 31 distansminuter med efterföljande 
 grillfest. oxss.nu
9  Hundens dag på Järntorget, 
 Oxelösund 11.00–13.00, med bland  
 annat hundparad. Samarrangemang  
 mellan Oxelösunds brukshundklubb  
 och Centrumföreningen. 
 oxelosundsbk.se

18  M A Numminen på Koordinaten   
 19.00 visitoxelosund.se
23  Skaldjursafton på restaurang 
 Källan, kallanrestaurang.se 
30  Kantelemusik med Kantele Duo 
 18.00 i S:t Botvids kyrka
 oxelösundsförsamling.se 
30  Oxelösund firar Finland 100 år,  
 10.00-22.00,läs mer på 
 visitoxelosund.se
30 Världens Barn 10.00-14.00 på 
 Koordinaten. Familjedag med 
 aktiviteter. Insamling till Världens   
 Barn. Läs mer på visitoxelosund.se

Oktober
1 oktober – 30 november 
 S:t Botvids kyrka 60 år - utställning  
 med foton, urklipp, minnen. 
 oxelosundsförsamling.se
16  Irmelin, St Botvids kyrka 19.00.  
 Acapellagruppen Irmelin (Eva Rune,  
 Maria Misgeld och Karin Ericsson  
 Back) och körsångare från Oxelö-
 sunds körer. visitoxelosund.se
21  Oktoberfest på restaurang Källan,  
 kallanrestaurang.se
24  FN-konsert 19.00 i S:t Botvids 
 kyrka, fri entré, kollekt till Fredsam.  
 Arr: Fredsam
27 Halloween Cup. Fotbollsturnering  
 för årskurs 6-9 på Ramdalens 
 sportcenter 18.00-24.00, 20:- entré.  
 Drogfritt
28 Barnteater, ”En häxas dagbok”   
 12.00 på Koordinaten. Ålder 
 4-10 år visitoxelosund.se 
28  M. Luther 500 år 18.00 i S:t Botvids  
 kyrka oxelosundsförsamling.se
31  oktober – 2 november Femöre-
 fortet Höstlovsöppet, visningar   
 11.00 och 14.00 femorefortet.se

November
11  Arkivens dag. Öppet hus på
 Lotsarkivet i Gamla Oxelösund   
 11.00-14.00, lotsarkivet.se
25  Festlig orgelmusik till S:t Botvids 
 ära med Ulf Samuelsson.

December
1  Julbord på restaurang Källan. 
 Se kallanrestaurang.se	för	fler	datum.

2  Julmarknad ”Ljus & Värme” 
 Julmarknad med knallar.
2  Tomtetåg – Ljus och Värme 
 Ångtåg mellan Nyköping och 
 Oxelösund. fsvj.se
3 Julmarknadsresa
 till Eskilstuna. fsvj.se
7  Anna Stadling - American Tunes for  
 Christmas, Koordinaten 19.00, 
 visitoxelosund.se
26  Julkonsert 18.00  i S:t Botvids   
 Kyrka
26  Skärgårdsmuseets årliga lilla 
 julmarknad, 11.00–15.00.
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14 november 
Anders Lundin Expedition:
Livet - från apa till självförverkligare,
Koordinaten 19.30, visitoxelosund.se

Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar.

Badhus
På Medley Ramdalens Sportcenter 
finns	bland	annat	badhus	och	gym.	
Se aktuell information och öppettider 
medley.se/ramdalenssportcenter
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Erbjudande 1
12.000 kr 
och gräv själv på din mark
Du gräver ett smalt 20-30 cm dike fram till husfasaden 

där fibern ska gå in. Vi drar in  fibern i huset och sätter 

upp en fiberkonverter med olika nätverksuttag.

Erbjudande 2
14.500 kr 
och en totallösning
Anslut villan för en engångskostnad på 14 500 kr. 

Vi står för hela arbetet med grävning, fiberdragning, 

håltagning, installation av utrustning samt grovåter-

ställning av din mark.

12.000 kr 

Gräv själv!

1

14.500 kr 

Vi gör jobbet!

2

Erbjudande 3
600 kr/mån 
inkl 100/10 Mbit/s internet
En totallösning där du delar upp kostnaden i 36 

månader och får tillgång till 100/10 Mbit/s Internet i 

paketet. Vi står för hela arbetet med grävning, fiber-

dragning, håltagning, installation samt grovåterställ-

ning av din mark.

600kr/mån med

100 Mbit Internet

3

Vill du veta mer? Gå in på www.oxds.se eller ring Kundcenter på 0155-388 40 så hjälper vi dig.

Anslut dig till Stadsnätet
Fiber är nu den vanligaste fasta bredbandsanslutningen i Sverige. Med internet, telefoni och tv från Stadsnätet 
får du en stabilare, snabbare och säkrare anslutning än med andra alternativ. Valmöjligheten mellan olika leve-
rantörer ger dig högre kvalité till lägre priser. För dig som är husägare kan vi erbjuda tre olika lösningar.

Priset är inklusive moms.

Oxelösunds bästa uppkoppling med personlig service 

Priset är inklusive moms.

Priset är inklusive moms.

ANNONS

September
2  Veterantåg till Vrenadagen
 Ångtåg ochrälsbuss går under dagen  
 till Vrena via Nyköping. I Vrena pågår  
 aktiviteter med knallar etc. Välj själv  
 hur länge du stannar och res med   
 olika tåg under dagen. fsvj.se
2-4  Onyxdagarna på Järntorget, 
 Oxelösund. Innebandy på 
 utomhusrink. onyxinnebandy.se
3  Rälsbusstrafik till Jönåker via   
 Nyköping Södra och Enstaberga. 
 Upplev hur det var när person-
	 trafiken	fanns	i	Oxelösund. fsvj.se
3  Öppet Lokstall 11.00–15.00 .   
 Visning av fordon, miniutställning  
 och hur arbetet går till. Minicafé  
 och varmkorv. fsvj.se  
8-10  Kulturarvsdagar 2017. Tema: 
 Natur- och kulturarv. Miljöer med   
 möjligheter, Skördedagar Femöre,  
 Brannäs oxhembygd.se
9  Arkö Runt Familjekappsegling 
 31 distansminuter med efterföljande 
 grillfest. oxss.nu
9  Hundens dag på Järntorget, 
 Oxelösund 11.00–13.00, med bland  
 annat hundparad. Samarrangemang  
 mellan Oxelösunds brukshundklubb  
 och Centrumföreningen. 
 oxelosundsbk.se

18  M A Numminen på Koordinaten   
 19.00 visitoxelosund.se
23  Skaldjursafton på restaurang 
 Källan, kallanrestaurang.se 
30  Kantelemusik med Kantele Duo 
 18.00 i S:t Botvids kyrka
 oxelösundsförsamling.se 
30  Oxelösund firar Finland 100 år,  
 10.00-22.00,läs mer på 
 visitoxelosund.se
30 Världens Barn 10.00-14.00 på 
 Koordinaten. Familjedag med 
 aktiviteter. Insamling till Världens   
 Barn. Läs mer på visitoxelosund.se

Oktober
1 oktober – 30 november 
 S:t Botvids kyrka 60 år - utställning  
 med foton, urklipp, minnen. 
 oxelosundsförsamling.se
16  Irmelin, St Botvids kyrka 19.00.  
 Acapellagruppen Irmelin (Eva Rune,  
 Maria Misgeld och Karin Ericsson  
 Back) och körsångare från Oxelö-
 sunds körer. visitoxelosund.se
21  Oktoberfest på restaurang Källan,  
 kallanrestaurang.se
24  FN-konsert 19.00 i S:t Botvids 
 kyrka, fri entré, kollekt till Fredsam.  
 Arr: Fredsam
27 Halloween Cup. Fotbollsturnering  
 för årskurs 6-9 på Ramdalens 
 sportcenter 18.00-24.00, 20:- entré.  
 Drogfritt
28 Barnteater, ”En häxas dagbok”   
 12.00 på Koordinaten. Ålder 
 4-10 år visitoxelosund.se 
28  M. Luther 500 år 18.00 i S:t Botvids  
 kyrka oxelosundsförsamling.se
31  oktober – 2 november Femöre-
 fortet Höstlovsöppet, visningar   
 11.00 och 14.00 femorefortet.se

November
11  Arkivens dag. Öppet hus på
 Lotsarkivet i Gamla Oxelösund   
 11.00-14.00, lotsarkivet.se
25  Festlig orgelmusik till S:t Botvids 
 ära med Ulf Samuelsson.

December
1  Julbord på restaurang Källan. 
 Se kallanrestaurang.se	för	fler	datum.

2  Julmarknad ”Ljus & Värme” 
 Julmarknad med knallar.
2  Tomtetåg – Ljus och Värme 
 Ångtåg mellan Nyköping och 
 Oxelösund. fsvj.se
3 Julmarknadsresa
 till Eskilstuna. fsvj.se
7  Anna Stadling - American Tunes for  
 Christmas, Koordinaten 19.00, 
 visitoxelosund.se
26  Julkonsert 18.00  i S:t Botvids   
 Kyrka
26  Skärgårdsmuseets årliga lilla 
 julmarknad, 11.00–15.00.
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14 november 
Anders Lundin Expedition:
Livet - från apa till självförverkligare,
Koordinaten 19.30, visitoxelosund.se

Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar.

Badhus
På Medley Ramdalens Sportcenter 
finns	bland	annat	badhus	och	gym.	
Se aktuell information och öppettider 
medley.se/ramdalenssportcenter
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Don't disturb and don't destroy 
— that's the main rule when it 
comes to understanding the 
Swedish Right of Public Access 
(Allemansrätten). 

Walking and cycling 
You are welcome to explore nature on 
foot or bicycle. But private grounds, 
plantations and farmland are off limits. 
Remember to close gates behind you. 
You can walk or cycle pretty much 
anywhere in the countryside. The excep-
tions are to ensure that you do not disturb 
and do not destroy. 

Berries, wildflowers 
and mushrooms
You may pick berries, mushrooms and 
legally unprotected flowers.

Camping — tents 
You may pitch your tent for a night or two 
in the countryside as long as you don’t 
disturb the landowner or cause damage 
to nature. 

Camping — caravans 
and motor homes 
The basic rule is that on weekdays you 
may stay for up to 24 hours in lay-bys and 
sign-posted parking areas along public 
roads. On weekends and public holidays 
you may stay until the next weekday.

Do not litter
Littering is completely forbidden! Broke 
glass, tins, plastic, fishing line and other 
refuse can injure both humans and 
wildlife.

Fishing
You are free to fish with rods and hand 
gears along the coasts of Sweden and in 
the five largest lakes. In other waters a 
license is required. 

On the water
You may operate boats, go ashore and 
bathe along beaches, but not near dwel-
lings. Be aware that there are bird san-
ctuaries and other areas to which access 
is forbidden. More info on: 
naturvardsverket.se

Midsummer is celebrated in Sweden at 
the end of June with traditional dancing 
and singing around a midsummer may-
pole, decorated in leaves and flowers. 
You form a circle and dance around 
the maypole, whilst singing known folk 
songs. It is custom to wear a flower 
garland during midsummer, especially 
for women and children. Traditional food 
served at midsummer includes soused 
herring, sour cream and chives, new po-
tatoes and strawberries for dessert. It is 
popular to drink schnapps with the meal.

 Swimming 
 and Beaches:
1.  Jogersö Havsbad
2.  Stenviksbadet
3.  Vivesta Havsbad
4.  Femöre
5. Beten & Äspskär islands

 Eating and 
 Cafés:
6.  Café Koordinaten
7.  Birgers Esplanaden, Café and   
 bakery
8.  Birgers Prisman, Café and bakery
9.  Källan Restaurant & Café
10.  Skärgårdsvåfflan waffle shop
11.  Sailor Kickis Krog & Catering
12.  Long (Asian food)
13.  Harrys, Restaurant & Pub
14.  Oxelö Krog, Restaurant
15.  Camilla & Puttes Diner
16.  Läget Restaurant
17.  Delfi Restaurant
18.  Café Vanillia

 Activities and
 outings:
19.  Femöre Nature Reserve
20.  Femöre Fortress, Lighthouse 
 Cottages
21.  Maritime Museum
22.  Archipelago Museum
23.  Sculpture Park
24.  Boda Borg, Questing
25.  Ramdalen Sports Centre
26.  St. Botvids Church
27.  Engine Shed, Veteran Railway

 Accommodation:
28.  Jogersö Camping
29.  Stjärnholms Castle
30.  Poppeln Hostel
31.  Cottages for rent

 Services:
6.  Community Centre Koordinaten,
 Tourist information, Library
32.  ICA Kvantum Supermarket 
 (Post Office)
33.  Vårdcentral/Healthcare Centre
34.  Pharmacy (Apotek)
35.  Systembolaget, Liquor store
36.  Sörmlands Sparbank, cash machine
37.  Folktandvården/Dental Health
38. Netto Supermarket
30.  Bicycle Rental (Poppeln)
39.  Lindqvist Tire Shop
40.  Båt & Motor, boat and mobile homes
41.  Matöppet Supermarket
42.  Tempo Supermarket
43. Waerners Car Service

Map information, 
see map on page 20-21

Midsummer

Celebrate a traditional 
midsummer in Oxelösund
Join us as we celebrate midsummer with
music and dance in Gamla Oxelösund
(see map on page 20-21) on Friday 23
June starting at 10:00. We dress the
maypole and raise it once it is ready.
There will be circle dances and a dance
show between 14:00 & 16:00.

Sweden’s right of public access
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 ”
It’s easy to get around Oxelösund thanks 
to its free parking and well-developed 
network of bike and pedestrian paths. 
The Tourist-train takes you around free 
of charge, and the Tourist taxi takes you 
quickly and cheaply to many places.

Travel around the archipelago with 
scheduled boats, your own kayak or boat 
and experience our naturally beautiful 
archipelago with hiking paths, beautiful 
viewpoints, historic museums and pictu-
resque places to swim.

Boat tour to Hävringe
Cultural and nature trip to Hävringe
Guided archipelago tour to Sweden’s 
oldest wooden beacon, which has helped 
sailors find their way for over 250 years. 
Read more and book at: trosarederi.se 

Swimming tours
Swimming tours by boat to Beten and Äs-
pskär. Daily boat tours with M/S Fiskeskär 
from the guest harbour at Badhusviken. 
Read more and book at: 
femoregasthamn.com

Rowing boats
Rent a rowing boat at Gamla Oxelösund if 
you want to hike on Furön or go fishing.
hembygd.se/oxelosund

Kayak
Rent a sea kayak or join a guided tour in
the archipelago. Read more:
kajakochfritid.se

Tourist taxi
For just SEK 30 per person it is possible 
to travel during the summer, June–Sep-
tember, between our most popular places 
to visit with our tourist taxi. The taxi is 
available for use every day between 
09:00 and 22:00.

The tourist taxi stops at:
•  ICA Kvantum, Centre
•  Guest Harbour, Badhusviken
•  Jogersö Camping, Jogersö
•  Poppeln Hostel, Esplanaden
•  Femöre Fortress large parking, 
 Femöre Huvud
•  Boda Borg, Thorsgatan
•  Oxelö Krog, Gamla Oxelösund
•  Sailor Kickis/Femöre guest harbour,   
 Femöre
•  Skärgårdsvåfflan, Västra Femöre
Taxi Nyköping/Oxelösund +46 (0)155 21 75 00 
or at the stops. SEK 30 per person.

Seal safari through 
Oxelösund’s archipelago
During May and June you can join a seal 
safari in Oxelösund’s outer archipelago. 
The tour departs from the guest harbour 
in Badhusviken. trosarederi.se 

Lions-train
Travel around Oxelösund free of charge
in a fun and unique way with Lions tourist
train. It’s easy and convenient for our
boat guests to travel from the guest har-
bours to the centre to buy supplies and
avoid carrying heavy shopping bags!
The tours run between Järntorget in the
centre, the guest harbours in Badhusvi-
ken and Femöre, and Jogersö Havsbad.
The train runs 19 June–12 August, with
the exception of midsummer weekend
and Sundays. The first tour starts at 
09:30 at Järntorget and the last tour 
ends at the same location at 18:10 on 
weekdays, and 16:30 on Saturdays. Trips 
are free of charge, but we welcome your 
contributions to Lions fundraising efforts
for those in need. A complete timetable
can be found on oxelosund.lions.se

Cycling
Oxelösund is a very bike-friendly town 
and perfect for those of you who want to 
experience both town and countryside on 
two wheels. The over forty kilometre long 
network of bike paths takes you quickly 
and easily around all of Oxelösund.

Free parking throughout 
Oxelösund
Just remember to use your ‘P-skiva’ 
parking disc, which you place in the car 
windscreen, at the parking outside the 
ICA Kvantum supermarket where parking 
time is limited to max. 2 hours. You can 
collect your ‘P-skiva’ at Koordinaten.

Local public buses
We offer good communications with 
Länstrafiken Sörmland’s green buses, line 
715, which serves Nyköping–Oxelösund. 
You can also use this line within Oxe-
lösund. Tickets may not be bought with 
cash on the buses. You can buy discount 
cards at the bus station in Nyköping or 
pay with credit or debit cards on the bus. 
For a travel planner, timetables and pri-
ces visit: sormlandstrafiken.se

Getting around in Oxelosund Swimming & 
beaches
You’re spoilt for choice in Oxelösund 
when it comes to beaches thanks to 
the great variety available. Unpack 
your picnic and enjoy views across the 
open sea from the rocks at Femöre, 
build a sandcastle on the beach at 
Stenvik, play beach volleyball and sun-
bathe at Jogersö, or take a morning 
dip at Vivesta Havsbad.

Jogersö Havsbad 
— long sandy beach with all facilities
Jogersö Havsbad is Sörmland’s largest 
seaside resort. It’s a popular place to 
swim with many visitors and a large 
capacity. The swimming area is naturally 
located with sandy beach, rocks and 
grassy areas, perfect for your blanket. 
There are also jetties, a diving tower, 
beach volleyball, mini-golf, kayak rental, 
café and large green areas for fun and 
games. Changing rooms and toilets are 
also available. Jogersö camping and 
Källan restaurant are located next to the 
seaside resort. There is also a recreatio-
nal area with jogging track. 

Femöre — beautiful island with 
swimming from rocks
Femöre is an island offering many 
opportunities. Just a short walk from 
the centre you can enjoy the lapping 
waves right up close, without access 
to a boat. The smooth rocks are 
perfect for swimming, sunbathing and 
picnics. The views and nature are both 
beautiful and unique all year round. 
Find your own favourite bay or your 
very own rock. There are also beautiful 
areas for walking in the countryside if 
you tire of swimming and sunbathing.

Stenvik — child friendly and central
A small cosy swimming area for the 
family with sandy beach, rocks, jetty, 
grassy areas, swings and toilets all 
within walking distance of the centre 
and guest harbour in Badhusviken.

Vivesta Havsbad — scenic 
swimming in beautiful surroundings 
Vivesta is a small picturesque place 
to swim, with a sandy beach beautifully 
located by the rocks. There are also be-
autiful surroundings for those of you who 
enjoy walking and admiring sea views.

Places to swim are marked on the map 
on page 20-21.
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Don't disturb and don't destroy 
— that's the main rule when it 
comes to understanding the 
Swedish Right of Public Access 
(Allemansrätten). 

Walking and cycling 
You are welcome to explore nature on 
foot or bicycle. But private grounds, 
plantations and farmland are off limits. 
Remember to close gates behind you. 
You can walk or cycle pretty much 
anywhere in the countryside. The excep-
tions are to ensure that you do not disturb 
and do not destroy. 

Berries, wildflowers 
and mushrooms
You may pick berries, mushrooms and 
legally unprotected flowers.

Camping — tents 
You may pitch your tent for a night or two 
in the countryside as long as you don’t 
disturb the landowner or cause damage 
to nature. 

Camping — caravans 
and motor homes 
The basic rule is that on weekdays you 
may stay for up to 24 hours in lay-bys and 
sign-posted parking areas along public 
roads. On weekends and public holidays 
you may stay until the next weekday.

Do not litter
Littering is completely forbidden! Broke 
glass, tins, plastic, fishing line and other 
refuse can injure both humans and 
wildlife.

Fishing
You are free to fish with rods and hand 
gears along the coasts of Sweden and in 
the five largest lakes. In other waters a 
license is required. 

On the water
You may operate boats, go ashore and 
bathe along beaches, but not near dwel-
lings. Be aware that there are bird san-
ctuaries and other areas to which access 
is forbidden. More info on: 
naturvardsverket.se

Midsummer is celebrated in Sweden at 
the end of June with traditional dancing 
and singing around a midsummer may-
pole, decorated in leaves and flowers. 
You form a circle and dance around 
the maypole, whilst singing known folk 
songs. It is custom to wear a flower 
garland during midsummer, especially 
for women and children. Traditional food 
served at midsummer includes soused 
herring, sour cream and chives, new po-
tatoes and strawberries for dessert. It is 
popular to drink schnapps with the meal.

 Swimming 
 and Beaches:
1.  Jogersö Havsbad
2.  Stenviksbadet
3.  Vivesta Havsbad
4.  Femöre
5. Beten & Äspskär islands

 Eating and 
 Cafés:
6.  Café Koordinaten
7.  Birgers Esplanaden, Café and   
 bakery
8.  Birgers Prisman, Café and bakery
9.  Källan Restaurant & Café
10.  Skärgårdsvåfflan waffle shop
11.  Sailor Kickis Krog & Catering
12.  Long (Asian food)
13.  Harrys, Restaurant & Pub
14.  Oxelö Krog, Restaurant
15.  Camilla & Puttes Diner
16.  Läget Restaurant
17.  Delfi Restaurant
18.  Café Vanillia

 Activities and
 outings:
19.  Femöre Nature Reserve
20.  Femöre Fortress, Lighthouse 
 Cottages
21.  Maritime Museum
22.  Archipelago Museum
23.  Sculpture Park
24.  Boda Borg, Questing
25.  Ramdalen Sports Centre
26.  St. Botvids Church
27.  Engine Shed, Veteran Railway

 Accommodation:
28.  Jogersö Camping
29.  Stjärnholms Castle
30.  Poppeln Hostel
31.  Cottages for rent

 Services:
6.  Community Centre Koordinaten,
 Tourist information, Library
32.  ICA Kvantum Supermarket 
 (Post Office)
33.  Vårdcentral/Healthcare Centre
34.  Pharmacy (Apotek)
35.  Systembolaget, Liquor store
36.  Sörmlands Sparbank, cash machine
37.  Folktandvården/Dental Health
38. Netto Supermarket
30.  Bicycle Rental (Poppeln)
39.  Lindqvist Tire Shop
40.  Båt & Motor, boat and mobile homes
41.  Matöppet Supermarket
42.  Tempo Supermarket
43. Waerners Car Service

Map information, 
see map on page 20-21

Midsummer

Celebrate a traditional 
midsummer in Oxelösund
Join us as we celebrate midsummer with
music and dance in Gamla Oxelösund
(see map on page 20-21) on Friday 23
June starting at 10:00. We dress the
maypole and raise it once it is ready.
There will be circle dances and a dance
show between 14:00 & 16:00.

Sweden’s right of public access
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 ”
It’s easy to get around Oxelösund thanks 
to its free parking and well-developed 
network of bike and pedestrian paths. 
The Tourist-train takes you around free 
of charge, and the Tourist taxi takes you 
quickly and cheaply to many places.

Travel around the archipelago with 
scheduled boats, your own kayak or boat 
and experience our naturally beautiful 
archipelago with hiking paths, beautiful 
viewpoints, historic museums and pictu-
resque places to swim.

Boat tour to Hävringe
Cultural and nature trip to Hävringe
Guided archipelago tour to Sweden’s 
oldest wooden beacon, which has helped 
sailors find their way for over 250 years. 
Read more and book at: trosarederi.se 

Swimming tours
Swimming tours by boat to Beten and Äs-
pskär. Daily boat tours with M/S Fiskeskär 
from the guest harbour at Badhusviken. 
Read more and book at: 
femoregasthamn.com

Rowing boats
Rent a rowing boat at Gamla Oxelösund if 
you want to hike on Furön or go fishing.
hembygd.se/oxelosund

Kayak
Rent a sea kayak or join a guided tour in
the archipelago. Read more:
kajakochfritid.se

Tourist taxi
For just SEK 30 per person it is possible 
to travel during the summer, June–Sep-
tember, between our most popular places 
to visit with our tourist taxi. The taxi is 
available for use every day between 
09:00 and 22:00.

The tourist taxi stops at:
•  ICA Kvantum, Centre
•  Guest Harbour, Badhusviken
•  Jogersö Camping, Jogersö
•  Poppeln Hostel, Esplanaden
•  Femöre Fortress large parking, 
 Femöre Huvud
•  Boda Borg, Thorsgatan
•  Oxelö Krog, Gamla Oxelösund
•  Sailor Kickis/Femöre guest harbour,   
 Femöre
•  Skärgårdsvåfflan, Västra Femöre
Taxi Nyköping/Oxelösund +46 (0)155 21 75 00 
or at the stops. SEK 30 per person.

Seal safari through 
Oxelösund’s archipelago
During May and June you can join a seal 
safari in Oxelösund’s outer archipelago. 
The tour departs from the guest harbour 
in Badhusviken. trosarederi.se 

Lions-train
Travel around Oxelösund free of charge
in a fun and unique way with Lions tourist
train. It’s easy and convenient for our
boat guests to travel from the guest har-
bours to the centre to buy supplies and
avoid carrying heavy shopping bags!
The tours run between Järntorget in the
centre, the guest harbours in Badhusvi-
ken and Femöre, and Jogersö Havsbad.
The train runs 19 June–12 August, with
the exception of midsummer weekend
and Sundays. The first tour starts at 
09:30 at Järntorget and the last tour 
ends at the same location at 18:10 on 
weekdays, and 16:30 on Saturdays. Trips 
are free of charge, but we welcome your 
contributions to Lions fundraising efforts
for those in need. A complete timetable
can be found on oxelosund.lions.se

Cycling
Oxelösund is a very bike-friendly town 
and perfect for those of you who want to 
experience both town and countryside on 
two wheels. The over forty kilometre long 
network of bike paths takes you quickly 
and easily around all of Oxelösund.

Free parking throughout 
Oxelösund
Just remember to use your ‘P-skiva’ 
parking disc, which you place in the car 
windscreen, at the parking outside the 
ICA Kvantum supermarket where parking 
time is limited to max. 2 hours. You can 
collect your ‘P-skiva’ at Koordinaten.

Local public buses
We offer good communications with 
Länstrafiken Sörmland’s green buses, line 
715, which serves Nyköping–Oxelösund. 
You can also use this line within Oxe-
lösund. Tickets may not be bought with 
cash on the buses. You can buy discount 
cards at the bus station in Nyköping or 
pay with credit or debit cards on the bus. 
For a travel planner, timetables and pri-
ces visit: sormlandstrafiken.se

Getting around in Oxelosund Swimming & 
beaches
You’re spoilt for choice in Oxelösund 
when it comes to beaches thanks to 
the great variety available. Unpack 
your picnic and enjoy views across the 
open sea from the rocks at Femöre, 
build a sandcastle on the beach at 
Stenvik, play beach volleyball and sun-
bathe at Jogersö, or take a morning 
dip at Vivesta Havsbad.

Jogersö Havsbad 
— long sandy beach with all facilities
Jogersö Havsbad is Sörmland’s largest 
seaside resort. It’s a popular place to 
swim with many visitors and a large 
capacity. The swimming area is naturally 
located with sandy beach, rocks and 
grassy areas, perfect for your blanket. 
There are also jetties, a diving tower, 
beach volleyball, mini-golf, kayak rental, 
café and large green areas for fun and 
games. Changing rooms and toilets are 
also available. Jogersö camping and 
Källan restaurant are located next to the 
seaside resort. There is also a recreatio-
nal area with jogging track. 

Femöre — beautiful island with 
swimming from rocks
Femöre is an island offering many 
opportunities. Just a short walk from 
the centre you can enjoy the lapping 
waves right up close, without access 
to a boat. The smooth rocks are 
perfect for swimming, sunbathing and 
picnics. The views and nature are both 
beautiful and unique all year round. 
Find your own favourite bay or your 
very own rock. There are also beautiful 
areas for walking in the countryside if 
you tire of swimming and sunbathing.

Stenvik — child friendly and central
A small cosy swimming area for the 
family with sandy beach, rocks, jetty, 
grassy areas, swings and toilets all 
within walking distance of the centre 
and guest harbour in Badhusviken.

Vivesta Havsbad — scenic 
swimming in beautiful surroundings 
Vivesta is a small picturesque place 
to swim, with a sandy beach beautifully 
located by the rocks. There are also be-
autiful surroundings for those of you who 
enjoy walking and admiring sea views.

Places to swim are marked on the map 
on page 20-21.
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Museums in 
Oxelosund
Femore Fortress
Discover a top secret, nuclear weapon 
safe coastal artillery site from the Cold 
War! This year the fortress celebrates its 
50-year anniversary. Read more about 
the celebration on our homepage. Guided 
tours 20 metres under the ground. Group 
tours for private people, companies, 
school classes etc. can be booked all 
year round. Café and shop. Entry tickets 
bought on site. For more information: 
femorefortet.se

Guided tours:
13 May–18 June Open Saturdays and
Sundays
Tours 11:00, 12:00, 13:30 & 14:30
28 June–13 August open daily
Tours every half hour, first tour 11:00,
last tour 15:00.
19 August–8 October Open Saturdays 
and Sundays Tours 11:00, 12:00, 13:30 
& 14:30

Veteran railway
The Sörmlands Veteranjärnväg Oxelö-
sund Association’s old engine sheds tell 
the story of a lost era from the town’s 
almost 150-year-old railway history.
Summer activities:

13 May Oxelö Market, Train between 
Oxelösund and Nyköping 08:00–20:00
4 June Open Engine Shed, Open House
in the Railway Museum 11:00–15:00
2 July Open Engine Shed, Open House in
the Railway Museum 11:00–15:00
6 August Open Engine Shed, Open 
House
in the Railway Museum 11:00–15:00
3 September Open Engine Shed, Open 
House in
the Railway Museum 11:00–15:00
More information and prices: fsvj.se

Archipelago museum
Welcome to Grantorpet in Gamla Oxelö-
sund. Experience the contrast between 
beautiful scenery and the tough archipe-
lago life of past times. The year is 1945, 
it’s been a long hard winter since Edvin 
died, but spring is coming after all. Flea 
market at Fyrhuset and Dasset.
Opening hours 2017:
27 May–18 June and 19–27 August;

Sat–Sun 12:00–16:00
20 June–13 August;
Tue–Sun 12:00–16:00 
(Sat-Sun the period 15-30 July open 
11:00-14:00 due to theatre) Free entry. 
Groups 13 May–17 Sep; arranged on 
agreement, 30 SEK For more information: 
skargardsmuseet.se

Maritime museum
The Maritime museum in Oxelösund
opened last year. The museum presents
the region’s maritime history through the
club’s extensive collection of films, photo-
graphs and boat models. Visitors learn
about many interesting stories through
exhibitions and directly from the club’s 
committed members. 
Summer opening hours: 
June–August; Fri-Sun 11:00–
15:00 (open for tours on other days on 
agreement). Small café available. For 
more info: klubbmaritim.weebly.com

Coastal life & boating
There are now 26 red posts with pennants 
around Oxelösund, which make up part of 
the outdoor exhibition ‘Historien i Sörmland’ 
which gives information about people who 
have sailed, piloted, looked after lighthou-
ses, fished, pirated and run aground. It is 
also about how Oxelösund became one of 
the country’s major harbours. A cooperation 
between Sörmland’s museum and Oxelö-
sund municipality. Read more at: 
sormlandsmuseum.se 

Sculpture park at 
Stjärnholms Slott
The sculpture park offers a beautiful, 
exciting and thought-provoking art ex-
perience. The park acts as a bridge and 
developmental dialogue between art and 
the church. Explore, test and question – 
that is the aim of contemporary art.
Free of charge to visit the sculpture park.
For more information: stjarnholm.se
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The beach on the island Beten

Want to find out more?
There is of course a lot more to see and 
experience in Oxelösund. If you want 
to find out more, contact the tourist 
information at Koordinaten, Järntorget, 
in the centre of Oxelösund. 
See map on page 20-21. 

We are here to help you with any ques-
tions and comments you may have. We 
can help you with accommodation, places 
to eat, sightseeing and things to do. We 
sell tickets to most events and activities 

in the region. Koordinaten also includes 
a library, café, recreation centre, galleries 
and local information centre.

Our opening hours:
Mon−Thu 09:00−19:00
Fri 09:00−18:00
Sat 10:00–14:00
Sun 12:00–15:00

Contact us at +46 (0)155 383 50 or read 
more at visitoxelosund.se

Fur weitere informationen: visitoxelosund.se "

Nicht stören — nicht zerstören. 
So lautet die Grundregel des 
swedischen Allemansrätten.

Wandern, Radfahren und Reiten
In der Natur dürfen Sie wandern, Radfah-
ren und reiten. Das Betreten von Privat-
grundstücken, Saaten und Schonungen 
ist jedoch verboten. Vergessen Sie nicht, 
Gatter wieder sorgfältig zu schließen. 

Angeln
Sie dürfen mit üblichem Handangelgerät 
an allen Meeresküsten und in unseren 
fünf größten Seen lizenzfrei angeln. Für 
alle anderen Gewässer benötigen Sie 
einen Angelschein.

Zu Wasser
Es ist erlaubt, Boot zu fahren, an Strän-
den bzw. Ufern zeitweisemit dem Boot 
anzulegen, an Land zu gehen und zu ba-
den. Dies gilt jedoch nicht für Wohn- und 
Ferienhausgrundstücke, Vogelschutzge-
biete und andere Regionen mit behörd-
lichem Zutrittsverbot. 

Camping
Es ist erlaubt, eine Nacht zu zelten, sofern 
der Standort sich nicht in der Nähe eines 
Wohn- oder Ferienhaus befindet. Wenn Sie 
länger als eine Nachtbleiben oder mehr als 
ein Zelt aufstellen möchten, benötigen Sie die 
Erlaubnis des Grundbesitzers. Das Abstellen 
von Wohnwagen oder Wohnmobilen an Pri-
vatwegen (”Enskild väg”) ist ebenfalls nur mit 
der Erlaubnis des Grundbesitzers erlaubt. 

Früchte die Natur
Es ist erlaubt, Beeren und Pilze zu sam-
meln sowie Wildblumen zu pflücken, die 
nicht unter Naturschutz stehen. Verboten 
ist es jedoch, Bäume oder Büsche zu 
fällen, Äste oder Zweige abzubrechen, 
Rinde abzureißen oder lebende Bäume in 
anderer Weise zu schädigen.

Lassen Sie keine Abfälle zurück! 
Sie dürfen in der Natur keinerlei Unrat 
zurück lassen. Zerbrochenes Glas, Do-
sen, Plastik, Angelleinen und andrer Müll 
können Mensch wie Tier schädigen.
naturvardsverket.se

„Midsommar“ wird in Schweden jeweils 
Ende Juni gefeiert mit dem Tanz um den 
Maibaum — eine mit Grün und Blumen 
geschmückte Stange. Man bildet eine 
lange Schlange, fasst sich an den 
Händen und tanzt um den Maibaum 
herum, während bekannte Spielweisen 
gesungen werden. Vor allem bei Frauen 
und Kindern ist es weit verbreitet, sich 
an Mittsommer einen Blumenkranz zu 
flechten und ins Haar zu setzen. Geges-
sen werden eingelegte Heringe, frische 
Kartoffeln, Sauerrahm mit Schnittlauch 
und Erdbeeren zum Nachtisch. Viele 
trinken einen Schnaps zum Essen.

Mittsommer

Feiern Sie ein traditionelles 
Mittsommerfest 
im Stadtteil Gamla Oxelösund (siehe
Karte Seite 20-21) Seien Sie am 23.
Juni dabei und feiern Sie Mittsommer mit
Musik und Tanz; Beginn ist um 10.00 Uhr.
Wir schmücken und richten den Maibaum
auf; zwischen 14 und 16 Uhr werden
Theaterstücke und Tänze dargeboten.

Das swedische Recht zum 
Gemeingebrauch der Natur

 Sonnen 
 und baden:
1.  Jogersö Strandbad
2.  Stenviksbad
3.  Vivesta Strandbad
4.  Femöre
5. Beten & Äspskär inseln

 Essen und (fika) 
 Kaffeetrinken:
6.  Café Koordinaten
7.  Birgers Esplanaden
8.  Birgers Prisman
9.  Källan Restaurant & Café
10.  Skärgårdsvåfflan
11.  Sailor Kickis Krog & Catering
12.  Long (asiatische Küche)
13.  Harrys, Restaurant und Pub
14.  Gasthaus Oxelö 
15.  Camilla & Puttes Diner
16.  Restaurant Läget
17.  Restaurant Delfi
18.  Café Vanillia

 Sehen und
 unternehmen:
19.  Femöre Naturreservat
20.  Femörefortet, Leuchtturm-
 wärterhaus
21.  Seefahrtsmuseum 
22.  Archipelmuseum 
23.  Skulpturenpark 
24.  Boda Borg 
25.  Ramdalens Sportcenter 
26.  Sankt Botvids-Kirche 
27.  Lokschuppen, Museumseisenbahn

 Unterkünfte:
28.  Jogersö Camping 
29.  Schloss Stjärnholm 
30.  Jugendherberge Poppeln
31. Ferienhäuser zu vermieten

 Service:
6.  Gemeindezentrum Koordinaten,
 Touristeninformation, Bibliothek
32.  ICA Kvantum (Supermarkt, Post) 
33.  Gesundheitszentrum 
34.  Apotheke 
35.  Systembolaget (Alkohol-Markt)
36.  Sörmlands Sparbank, Geldautomat 
37.  Folktandvården (Zahnarzt) 
38.  Netto (Supermarkt)
30.  Fahrradverleih (Poppeln) 
39.  Lindqvist Gummiwerkstatt 
40.  Boot & Motor 
41.  Matöppet (Supermarkt)
42.  Tempo (Supermarkt)
43. Waerners Auto und Service

Karteninformationen, 
siehe Karte auf Seite 20-21 

Subject to printing errors and any other modifications. Druckfehler und andere Änderungen vorbehalten.
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Museums in 
Oxelosund
Femore Fortress
Discover a top secret, nuclear weapon 
safe coastal artillery site from the Cold 
War! This year the fortress celebrates its 
50-year anniversary. Read more about 
the celebration on our homepage. Guided 
tours 20 metres under the ground. Group 
tours for private people, companies, 
school classes etc. can be booked all 
year round. Café and shop. Entry tickets 
bought on site. For more information: 
femorefortet.se

Guided tours:
13 May–18 June Open Saturdays and
Sundays
Tours 11:00, 12:00, 13:30 & 14:30
28 June–13 August open daily
Tours every half hour, first tour 11:00,
last tour 15:00.
19 August–8 October Open Saturdays 
and Sundays Tours 11:00, 12:00, 13:30 
& 14:30

Veteran railway
The Sörmlands Veteranjärnväg Oxelö-
sund Association’s old engine sheds tell 
the story of a lost era from the town’s 
almost 150-year-old railway history.
Summer activities:

13 May Oxelö Market, Train between 
Oxelösund and Nyköping 08:00–20:00
4 June Open Engine Shed, Open House
in the Railway Museum 11:00–15:00
2 July Open Engine Shed, Open House in
the Railway Museum 11:00–15:00
6 August Open Engine Shed, Open 
House
in the Railway Museum 11:00–15:00
3 September Open Engine Shed, Open 
House in
the Railway Museum 11:00–15:00
More information and prices: fsvj.se

Archipelago museum
Welcome to Grantorpet in Gamla Oxelö-
sund. Experience the contrast between 
beautiful scenery and the tough archipe-
lago life of past times. The year is 1945, 
it’s been a long hard winter since Edvin 
died, but spring is coming after all. Flea 
market at Fyrhuset and Dasset.
Opening hours 2017:
27 May–18 June and 19–27 August;

Sat–Sun 12:00–16:00
20 June–13 August;
Tue–Sun 12:00–16:00 
(Sat-Sun the period 15-30 July open 
11:00-14:00 due to theatre) Free entry. 
Groups 13 May–17 Sep; arranged on 
agreement, 30 SEK For more information: 
skargardsmuseet.se

Maritime museum
The Maritime museum in Oxelösund
opened last year. The museum presents
the region’s maritime history through the
club’s extensive collection of films, photo-
graphs and boat models. Visitors learn
about many interesting stories through
exhibitions and directly from the club’s 
committed members. 
Summer opening hours: 
June–August; Fri-Sun 11:00–
15:00 (open for tours on other days on 
agreement). Small café available. For 
more info: klubbmaritim.weebly.com

Coastal life & boating
There are now 26 red posts with pennants 
around Oxelösund, which make up part of 
the outdoor exhibition ‘Historien i Sörmland’ 
which gives information about people who 
have sailed, piloted, looked after lighthou-
ses, fished, pirated and run aground. It is 
also about how Oxelösund became one of 
the country’s major harbours. A cooperation 
between Sörmland’s museum and Oxelö-
sund municipality. Read more at: 
sormlandsmuseum.se 

Sculpture park at 
Stjärnholms Slott
The sculpture park offers a beautiful, 
exciting and thought-provoking art ex-
perience. The park acts as a bridge and 
developmental dialogue between art and 
the church. Explore, test and question – 
that is the aim of contemporary art.
Free of charge to visit the sculpture park.
For more information: stjarnholm.se
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The beach on the island Beten

Want to find out more?
There is of course a lot more to see and 
experience in Oxelösund. If you want 
to find out more, contact the tourist 
information at Koordinaten, Järntorget, 
in the centre of Oxelösund. 
See map on page 20-21. 

We are here to help you with any ques-
tions and comments you may have. We 
can help you with accommodation, places 
to eat, sightseeing and things to do. We 
sell tickets to most events and activities 

in the region. Koordinaten also includes 
a library, café, recreation centre, galleries 
and local information centre.

Our opening hours:
Mon−Thu 09:00−19:00
Fri 09:00−18:00
Sat 10:00–14:00
Sun 12:00–15:00

Contact us at +46 (0)155 383 50 or read 
more at visitoxelosund.se

Fur weitere informationen: visitoxelosund.se "

Nicht stören — nicht zerstören. 
So lautet die Grundregel des 
swedischen Allemansrätten.

Wandern, Radfahren und Reiten
In der Natur dürfen Sie wandern, Radfah-
ren und reiten. Das Betreten von Privat-
grundstücken, Saaten und Schonungen 
ist jedoch verboten. Vergessen Sie nicht, 
Gatter wieder sorgfältig zu schließen. 

Angeln
Sie dürfen mit üblichem Handangelgerät 
an allen Meeresküsten und in unseren 
fünf größten Seen lizenzfrei angeln. Für 
alle anderen Gewässer benötigen Sie 
einen Angelschein.

Zu Wasser
Es ist erlaubt, Boot zu fahren, an Strän-
den bzw. Ufern zeitweisemit dem Boot 
anzulegen, an Land zu gehen und zu ba-
den. Dies gilt jedoch nicht für Wohn- und 
Ferienhausgrundstücke, Vogelschutzge-
biete und andere Regionen mit behörd-
lichem Zutrittsverbot. 

Camping
Es ist erlaubt, eine Nacht zu zelten, sofern 
der Standort sich nicht in der Nähe eines 
Wohn- oder Ferienhaus befindet. Wenn Sie 
länger als eine Nachtbleiben oder mehr als 
ein Zelt aufstellen möchten, benötigen Sie die 
Erlaubnis des Grundbesitzers. Das Abstellen 
von Wohnwagen oder Wohnmobilen an Pri-
vatwegen (”Enskild väg”) ist ebenfalls nur mit 
der Erlaubnis des Grundbesitzers erlaubt. 

Früchte die Natur
Es ist erlaubt, Beeren und Pilze zu sam-
meln sowie Wildblumen zu pflücken, die 
nicht unter Naturschutz stehen. Verboten 
ist es jedoch, Bäume oder Büsche zu 
fällen, Äste oder Zweige abzubrechen, 
Rinde abzureißen oder lebende Bäume in 
anderer Weise zu schädigen.

Lassen Sie keine Abfälle zurück! 
Sie dürfen in der Natur keinerlei Unrat 
zurück lassen. Zerbrochenes Glas, Do-
sen, Plastik, Angelleinen und andrer Müll 
können Mensch wie Tier schädigen.
naturvardsverket.se

„Midsommar“ wird in Schweden jeweils 
Ende Juni gefeiert mit dem Tanz um den 
Maibaum — eine mit Grün und Blumen 
geschmückte Stange. Man bildet eine 
lange Schlange, fasst sich an den 
Händen und tanzt um den Maibaum 
herum, während bekannte Spielweisen 
gesungen werden. Vor allem bei Frauen 
und Kindern ist es weit verbreitet, sich 
an Mittsommer einen Blumenkranz zu 
flechten und ins Haar zu setzen. Geges-
sen werden eingelegte Heringe, frische 
Kartoffeln, Sauerrahm mit Schnittlauch 
und Erdbeeren zum Nachtisch. Viele 
trinken einen Schnaps zum Essen.

Mittsommer

Feiern Sie ein traditionelles 
Mittsommerfest 
im Stadtteil Gamla Oxelösund (siehe
Karte Seite 20-21) Seien Sie am 23.
Juni dabei und feiern Sie Mittsommer mit
Musik und Tanz; Beginn ist um 10.00 Uhr.
Wir schmücken und richten den Maibaum
auf; zwischen 14 und 16 Uhr werden
Theaterstücke und Tänze dargeboten.

Das swedische Recht zum 
Gemeingebrauch der Natur

 Sonnen 
 und baden:
1.  Jogersö Strandbad
2.  Stenviksbad
3.  Vivesta Strandbad
4.  Femöre
5. Beten & Äspskär inseln

 Essen und (fika) 
 Kaffeetrinken:
6.  Café Koordinaten
7.  Birgers Esplanaden
8.  Birgers Prisman
9.  Källan Restaurant & Café
10.  Skärgårdsvåfflan
11.  Sailor Kickis Krog & Catering
12.  Long (asiatische Küche)
13.  Harrys, Restaurant und Pub
14.  Gasthaus Oxelö 
15.  Camilla & Puttes Diner
16.  Restaurant Läget
17.  Restaurant Delfi
18.  Café Vanillia

 Sehen und
 unternehmen:
19.  Femöre Naturreservat
20.  Femörefortet, Leuchtturm-
 wärterhaus
21.  Seefahrtsmuseum 
22.  Archipelmuseum 
23.  Skulpturenpark 
24.  Boda Borg 
25.  Ramdalens Sportcenter 
26.  Sankt Botvids-Kirche 
27.  Lokschuppen, Museumseisenbahn

 Unterkünfte:
28.  Jogersö Camping 
29.  Schloss Stjärnholm 
30.  Jugendherberge Poppeln
31. Ferienhäuser zu vermieten

 Service:
6.  Gemeindezentrum Koordinaten,
 Touristeninformation, Bibliothek
32.  ICA Kvantum (Supermarkt, Post) 
33.  Gesundheitszentrum 
34.  Apotheke 
35.  Systembolaget (Alkohol-Markt)
36.  Sörmlands Sparbank, Geldautomat 
37.  Folktandvården (Zahnarzt) 
38.  Netto (Supermarkt)
30.  Fahrradverleih (Poppeln) 
39.  Lindqvist Gummiwerkstatt 
40.  Boot & Motor 
41.  Matöppet (Supermarkt)
42.  Tempo (Supermarkt)
43. Waerners Auto und Service

Karteninformationen, 
siehe Karte auf Seite 20-21 
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Sonne und Bad
Oxelösund verfügt über zahlreiche Bade-
plätze und wir versprechen Ihnen, dass für 
jeden Geschmack etwas dabei ist. Bringen 
Sie ein Picknick mit und genießen Sie die 
Aussicht über das offene Meer auf den 
Klippen von Femöre. Bauen Sie ein Sands-
chloss am Strand von Stenvik, spielen Sie 
Volleyball und sonnen Sie sich auf der Insel 
Jögersö oder nehmen Sie ein morgend-
liches Bad im Vivesta Strandbad.

Jogersö Strandbad 
— großer Sandstrand mit allem Komfort
Das Jögersö Strandbad ist Sörmlands 
größtes Strandbad. Es ist ein beliebtes 
Bad mit vielen Besuchern und viel Platz. 
Das Bad ist schön eingebettet in die Natur 
mit Sandstrand, Klippen und Grasflächen, 
auf die man seine Decke legen kann. Hier 
finden sich Holzstege, ein Sprungturm und 
Beachvolleyball-Feld, Minigolf, Kajak-Ver-
leih, ein Café und große Grünflächen 
für Sport und Spiel. Umkleideräume und 
Toiletten sind ebenfalls vorhanden. Neben 
dem Strandbad befinden sich der schöne 
Jögersö-Campingplatz und das Restaurant 
Källan. Ebenfalls gibt es ein Freizeitgebiet 
mit Laufwegen.

Femöre — schöne Insel mit Felsen
Femöre ist eine Insel mit vielen Möglich-
keiten. Hier können Sie das Meer hautnah 
erleben. Das Ortszentrum ist so nah, dass 
Sie kein Boot benötigen, sondern zu Fuß 
hierher kommen können. Die Klippen laden 
ein zum sonnen, baden und picknicken. 
Aussicht und Natur sind das Jahr über 
gleichermaßen großartig und einzigartig. 
Hier können Sie Ihre persönliche Lieblings-
bucht oder Ihre eigene Klippe finden. Wer 
müde ist von Sonne und Meer, findet hier 
ein herrliches Naherholungsgebiet.

Stenvik — kinderfreundlich und zentral
Ein kleines gemütliches Familienbad mit 
Sandstrand, Klippen, Holzstegen, Gras-
flächen, Schaukeln und Toiletten in beque-
mer Laufentfernung vom Zentrum und dem 
Gästehafen in Badhusviken.

Vivesta Strandbad — naturbelassen 
und in schöner Umgebung
Vivesta ist ein gemütliches und pittoreskes 
kleines Strandbad mit schönem Sandstrand 
direkt neben den Felsen. Die schöne Kulis-
se lädt ein, umherzustreifen und Meer und 
Aussicht zu bewundern.

Die Badeplätze sind auf der Karte 
markiert auf Seite 20-21.

 ”
Es ist ganz leicht, Oxelösund auf eigene 
Faust zu erkunden: neben kostenlosen Park-
plätzen finden Sie hier sehr gut ausgebaute 
Fahrrad- und Fußgängerwege. Der Touris-
tenzug befördert Sie gratis durch den Ort, 
und mit dem Touristentaxi erreichen Sie viele 
Ziele schnell und günstig. Mit den Ausflugs-
booten, im eigenen Kajak oder Schiff können 
Sie einen Ausflug in die Schären machen. 
Die Schäreninseln bieten Wanderwege, 
schöne Aussichtsplätze, historische Museen 
und herrliche Badestellen.

Bootstour nach Hävringe
Kultur- und Naturfahrten nach Hävringe
Geführte Schärentour zu Schwedens ältes-
tem Lotsen- und späteren Leuchtturm aus 
Holz, der die Seefahrer mehr als 250 Jahre 
sicher lotste. Weitere Informationen und 
Buchung: trosarederi.se 

Bade- und Bootstouren
Bade-und Bootstouren nach Beten und 
Äspskär. Tägliche Bootstouren mit der M/S 
Fiskeskär ab Gästehafen Badhusviken
Weitere Informationen und Buchung: 
femoregasthamn.com

Ruderboot
Mieten Sie ein Ruderboot in Gamla Oxelö-
sund für eine Wanderung auf der Insel Furön 
oder zum Fischen. Weitere Informationen 
und Buchung: hembygd.se/oxelosund 

Kajak
Mieten Sie ein Seekajak oder nehmen Sie
an einer geführten Kajaktour im Schärengar-
ten teil. Weitere Informationen und
Buchung: kajakochfritid.se 

Touristentaxi 
Zwischen Juni und September bietet das 
Touristentaxi für lediglich 30 SEK die Mög-
lichkeit, auf einer festgelegten Route die 
wichtigsten Adressen im Ort anzufahren – 
täglich zwischen 9 und 22 Uhr.
Hallestellen des Touristentaxis:
•  ICA Kvantum, Zentrum 
•  Gasthafen, Badhusviken 
•  Jogersö Camping, Jogersö 
•  Jugendherberge Poppeln, Esplanaden 
•  Femörefortets großer Parkplatz, 
 Femöre huvud
•  Boda Borg, Thorsgatan 
•  Gasthaus Oxelö, Gamla Oxelösund 
•  Sailor Kickis/Femöre Gasthafen, Femöre 
•  Skärgårdsvåfflan, Västra Femöre
Telefonische Buchung bei Taxi Nyköping/
Oxelösund, 0155-217500 oder an den Hal-
testellen. 30 SEK pro Person.

Lions-Zug
Nehmen Sie teil an einer etwas anderen,
gemütlichen Rundfahrt mit dem kostenlosen
Lions-Touristenzug! Unseren Bootsgäste er-
leichtern wir den Weg vom Hafen in die Stadt 
und nehmen Ihnen das Tragen schwerer  
Einkaufstaschen ab. Die Route verläuft 
zwischen dem Bahnhof im Zentrum und den 
Gasthäfen Badhusviken und Femöre einsch-
ließlich dem Strandbad Jögersö. Der Zug 
verkehrt zwischen dem 19. Juni und dem 12. 
August jeweils montags bis samstags (Aus-
nahme: Mittsommer-Wochenende). Die erste 
Tour beginnt um 9.30 Uhr am Bahnhof; die 
letzte Tour endet hier in der Woche um 18.10 
Uhr bzw. 16.30 Uhr an Samstagen. Die Tour 
ist kostenlos, aber wir freuen uns, wenn Sie 
für die Wohltätigkeitsarbeit des Lions-Club 
spenden möchten. Alle Abfahrtszeiten entne-
hmen Sie bitte oxelosund.lions.se oder den 
Aushängen an den Haltestellen.

Fahrrad
Oxelösund ist eine sehr Fahrradfahrer-fre-
undliche Stadt und vortrefflich geeignet, 
wenn Sie Stadt und Natur auf zwei Rädern 
entdecken wollen. Auf dem gut 40 Kilometer 
langen Radwegenetz kommen Sie in Oxelö-
sund schnell und komfortabel überall hin.

Kostenlos parken in ganz Oxelösund
In Oxelösund ist das Parken kostenlos. 
Lediglich vor dem Supermarkt ICA Kvantum 
benötigen Sie eine Parkscheibe, da das 
Parken auf dem Parkplatz auf zwei Stunden 
begrenzt ist. Bei Bedarf erhalten Sie eine 
Parkscheibe im Koordinaten.

Seehund-Safari
in Oxelösunds Schärengarten. Im Mai und 
Juni können Sie an einer Seehund-Safari im 
äußeren Schärengarten Oxelösunds teilne-
hmen. Die Touren starten am Gästehafen 
im Badhusviken. Weitere Informationen und 
Buchung: trosarederi.se 

Busverbindungen
Die grünen Busse von Länstrafiken Sörm-
land bieten gute Verbindungen innerhalb von 
Oxelösund. Zusätzlich fährt die Linie 715 
auch zwischen Oxelösund und Nyköping.

Im Bus können Sie Fahrkarten nur per Kre-
ditkarte kaufen, Barzahlung ist nicht möglich. 
Eine aufladbare Rabattkarte erhalten Sie 
an der Busstation Nyköping. Reiseplaner, 
Fahrpläne und Preise finden Sie auf 
sormlandstrafiken.se (Englisch) 

Die Umgebung von Oxelosund  ”
Museen in 
Oxelosund
Femörefortet
Erleben Sie eine streng geheime, kernwaf-
fensichere Küsten-Artillerie-Anlage aus
dem Kalten Krieg! In diesem Jahr feiert
das Fort sein 50-jähriges Jubiläum – lesen
Sie mehr über die Feier auf der Website.
Geführte Touren 20 Meter unter der Erde,
Gruppen-Führungen für Privatpersonen,
Unternehmen, Schulklassen u.v.m. können
ganzjährig gebucht werden. Ein Café und
ein Souvenirladen befinden sich ebenfalls
hier. Eintrittskarten können vor Ort gekauft
werden. Weitere Informationen auf
femorefortet.se (Deutsch)

Geführte Touren: 13. Mai bis 18. Juni
Geöffnet an Samstagen und Sonntagen
Führungen um 11.00, 12.00, 13.30 und
14.30 Uhr
28. Juni bis 13. August täglich geöffnet
Führungen zwischen 11.00 und 15.00 Uhr
(letzte Führung) im 30-Minutentakt
19. August bis 8. Oktober geöffnet an
Samstagen und Sonntagen
Führungen um 11.00, 12.00, 13.30 und
14.30 Uhr

Museumseisenbahn
Der Verein Sörmlands Veteranjärnväg
hält in Oxelösunds alten Lokhallen das
Erbe einer verschwundenen Zeit aus der
150-jährigen Eisenbahngeschichte des
Landes in Ehren.
Sommer-Aktivitäten:
13. Mai Oxelö-Markt, Zug zwischen Oxelö-
sund und Nyköping (8.00-20.00 Uhr)
4. Juni Ringlokschuppen geöffnet, Tag der
offenen Tür im Eisenbahnmuseum (11.00-
15.00 Uhr)
2. Juli Ringlokschuppen geöffnet, Tag der
offenen Tür im Eisenbahnmuseum (11.00-
15.00 Uhr)
6. August Ringlokschuppen geöffnet, Tag
der offenen Tür im Eisenbahnmuseum
(11.00-15.00 Uhr) 
3. September Ringlokschuppen 
geöffnet, Tag
der offenen Tür im Eisenbahnmuseum
(11.00-15.00 Uhr) Weitere Informationen
und Preise: fsvj.se

Küstenleben und Seefahrt
Überall in Oxelösund befinden sich derzeit 
26 rote Pfosten mit Wimpeln – es han-
delt sich um die Freiluftausstellung „Die 
Geschichte Sörmlands“ über Menschen, 
die segelten, lotsten, Feuer bewachten, 
fischten, auf See räuberten und auf Grund 
gingen. Und darüber, warum Oxelösund 
zu einem der größten Häfen des Landes 
wurde. Eine Zusammenarbeit zwischen 
Sörmlands Museum und der Gemeinde Oxe-
lösund. Weitere Informationen unter 
sormlandsmuseum.se 

Schärengarten-Museum
Willkommen auf Grantorpet im alten Oxelö-
sund! Erleben Sie den Kontrast zwischen
der schönen Umgebung und dem harten 
Inselleben der Vergangenheit. Wir schreiben
das Jahr 1946. Die Geschichte um die Fami-
lie Eriksson wird weiter erzählt. Kuriositäten 
und Flohmarkt im Leuchtturm und ehemali-
gen Toilettenhäuschen Dasset. Öffnungszei-
ten 2017: 
27. Mai-18. Juni und 20.-28. August Samstag/
Sonntag 12-16 Uhr
20. Juni-13. August Dienstag bis Sonntag
12-16 Uhr; Montag geschlossen. Samstag 
und Sonntag während  die Periode 15.-30. 
Juli 11-14. Eintritt frei.
Gruppen 13. Mai bis 17. September nach 
Vereinbarung, SEK 30. Weitere Informatio-
nen unter skargardsmuseet.se (Schwedisch)

Seefahrtsmuseum
Im vergangenen Jahr eröffnete 
das Seefahrtsmuseum in Oxelösund. 
Gezeigt wird die maritime Geschichte der 
Region mit einer Vielfalt an alten Filmen, 
Fotografien und Schiffsmodellen. Besucher 
können viele interessante Geschichten 
erfahren, die in Ausstellungen gezeigt bzw. 
von engagierten Vereinsmitgliedern berichtet 
werden.
Sommer-Öffnungszeiten:
Juni bis August Freitag, Samstag und Son-
ntag 11-15
Uhr,; an den übrigen
Tagen sind Führungen nach Vereinbarung
möglich. Hier findet sich auch ein
einfaches Café. Weitere Informationen:
(Schwedisch) klubbmaritim.weebly.com

Skulpturenpark bei 
Schloss Stjärnholm 
Der Skulpturenpark lädt ein zu einem
schönen, spannenden und zum Nachdenken
anregenden Kunsterlebnis. Der Park wird
zu einer Brücke und einem sich entwickeln-
den Dialog zwischen Kunst und Kirche.
Untersuchen Sie, probieren Sie aus und
stellen Sie infrage – das ist die Aufgabe der
zeitgenössischen Kultur.
Der Besuch des Skulpturenparks ist kosten-
los. Informationen unter stjarnholm.se

Wollen Sie mehr erfahren?
Natürlich gibt es in Oxelösund noch viel 
mehr zu sehen und zu entdecken. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der Touris-
teninformation, im sogenannten „Gemeinde-
zentrum Koordinaten“ im Ortszentrum (siehe 
Karte Seite 20-21).

Wir helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen
und Anliegen und bieten Hilfe bei der
Suche nach Unterkünften, Restaurants,
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Bei
uns erhalten Sie auch Eintrittskarten für
Veranstaltungen und Aktivitäten im Ort. Im

Koordinaten befinden sich eine Bibliothek,
ein Café, ein Freizeit-Treff, Gallerien und
das Gemeindezentrum.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
9.00-19.00
Freitag 09.00-18.00
Samstag 10.00-14.00
Sonntag 12.00-15.00

Telefonisch können Sie uns erreichen
unter 0046 (0)155 38350. Zusätzliche
Informationen auf Englisch finden Sie auf
visitoxelosund.se
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Sonne und Bad
Oxelösund verfügt über zahlreiche Bade-
plätze und wir versprechen Ihnen, dass für 
jeden Geschmack etwas dabei ist. Bringen 
Sie ein Picknick mit und genießen Sie die 
Aussicht über das offene Meer auf den 
Klippen von Femöre. Bauen Sie ein Sands-
chloss am Strand von Stenvik, spielen Sie 
Volleyball und sonnen Sie sich auf der Insel 
Jögersö oder nehmen Sie ein morgend-
liches Bad im Vivesta Strandbad.

Jogersö Strandbad 
— großer Sandstrand mit allem Komfort
Das Jögersö Strandbad ist Sörmlands 
größtes Strandbad. Es ist ein beliebtes 
Bad mit vielen Besuchern und viel Platz. 
Das Bad ist schön eingebettet in die Natur 
mit Sandstrand, Klippen und Grasflächen, 
auf die man seine Decke legen kann. Hier 
finden sich Holzstege, ein Sprungturm und 
Beachvolleyball-Feld, Minigolf, Kajak-Ver-
leih, ein Café und große Grünflächen 
für Sport und Spiel. Umkleideräume und 
Toiletten sind ebenfalls vorhanden. Neben 
dem Strandbad befinden sich der schöne 
Jögersö-Campingplatz und das Restaurant 
Källan. Ebenfalls gibt es ein Freizeitgebiet 
mit Laufwegen.

Femöre — schöne Insel mit Felsen
Femöre ist eine Insel mit vielen Möglich-
keiten. Hier können Sie das Meer hautnah 
erleben. Das Ortszentrum ist so nah, dass 
Sie kein Boot benötigen, sondern zu Fuß 
hierher kommen können. Die Klippen laden 
ein zum sonnen, baden und picknicken. 
Aussicht und Natur sind das Jahr über 
gleichermaßen großartig und einzigartig. 
Hier können Sie Ihre persönliche Lieblings-
bucht oder Ihre eigene Klippe finden. Wer 
müde ist von Sonne und Meer, findet hier 
ein herrliches Naherholungsgebiet.

Stenvik — kinderfreundlich und zentral
Ein kleines gemütliches Familienbad mit 
Sandstrand, Klippen, Holzstegen, Gras-
flächen, Schaukeln und Toiletten in beque-
mer Laufentfernung vom Zentrum und dem 
Gästehafen in Badhusviken.

Vivesta Strandbad — naturbelassen 
und in schöner Umgebung
Vivesta ist ein gemütliches und pittoreskes 
kleines Strandbad mit schönem Sandstrand 
direkt neben den Felsen. Die schöne Kulis-
se lädt ein, umherzustreifen und Meer und 
Aussicht zu bewundern.

Die Badeplätze sind auf der Karte 
markiert auf Seite 20-21.

 ”
Es ist ganz leicht, Oxelösund auf eigene 
Faust zu erkunden: neben kostenlosen Park-
plätzen finden Sie hier sehr gut ausgebaute 
Fahrrad- und Fußgängerwege. Der Touris-
tenzug befördert Sie gratis durch den Ort, 
und mit dem Touristentaxi erreichen Sie viele 
Ziele schnell und günstig. Mit den Ausflugs-
booten, im eigenen Kajak oder Schiff können 
Sie einen Ausflug in die Schären machen. 
Die Schäreninseln bieten Wanderwege, 
schöne Aussichtsplätze, historische Museen 
und herrliche Badestellen.

Bootstour nach Hävringe
Kultur- und Naturfahrten nach Hävringe
Geführte Schärentour zu Schwedens ältes-
tem Lotsen- und späteren Leuchtturm aus 
Holz, der die Seefahrer mehr als 250 Jahre 
sicher lotste. Weitere Informationen und 
Buchung: trosarederi.se 

Bade- und Bootstouren
Bade-und Bootstouren nach Beten und 
Äspskär. Tägliche Bootstouren mit der M/S 
Fiskeskär ab Gästehafen Badhusviken
Weitere Informationen und Buchung: 
femoregasthamn.com

Ruderboot
Mieten Sie ein Ruderboot in Gamla Oxelö-
sund für eine Wanderung auf der Insel Furön 
oder zum Fischen. Weitere Informationen 
und Buchung: hembygd.se/oxelosund 

Kajak
Mieten Sie ein Seekajak oder nehmen Sie
an einer geführten Kajaktour im Schärengar-
ten teil. Weitere Informationen und
Buchung: kajakochfritid.se 

Touristentaxi 
Zwischen Juni und September bietet das 
Touristentaxi für lediglich 30 SEK die Mög-
lichkeit, auf einer festgelegten Route die 
wichtigsten Adressen im Ort anzufahren – 
täglich zwischen 9 und 22 Uhr.
Hallestellen des Touristentaxis:
•  ICA Kvantum, Zentrum 
•  Gasthafen, Badhusviken 
•  Jogersö Camping, Jogersö 
•  Jugendherberge Poppeln, Esplanaden 
•  Femörefortets großer Parkplatz, 
 Femöre huvud
•  Boda Borg, Thorsgatan 
•  Gasthaus Oxelö, Gamla Oxelösund 
•  Sailor Kickis/Femöre Gasthafen, Femöre 
•  Skärgårdsvåfflan, Västra Femöre
Telefonische Buchung bei Taxi Nyköping/
Oxelösund, 0155-217500 oder an den Hal-
testellen. 30 SEK pro Person.

Lions-Zug
Nehmen Sie teil an einer etwas anderen,
gemütlichen Rundfahrt mit dem kostenlosen
Lions-Touristenzug! Unseren Bootsgäste er-
leichtern wir den Weg vom Hafen in die Stadt 
und nehmen Ihnen das Tragen schwerer  
Einkaufstaschen ab. Die Route verläuft 
zwischen dem Bahnhof im Zentrum und den 
Gasthäfen Badhusviken und Femöre einsch-
ließlich dem Strandbad Jögersö. Der Zug 
verkehrt zwischen dem 19. Juni und dem 12. 
August jeweils montags bis samstags (Aus-
nahme: Mittsommer-Wochenende). Die erste 
Tour beginnt um 9.30 Uhr am Bahnhof; die 
letzte Tour endet hier in der Woche um 18.10 
Uhr bzw. 16.30 Uhr an Samstagen. Die Tour 
ist kostenlos, aber wir freuen uns, wenn Sie 
für die Wohltätigkeitsarbeit des Lions-Club 
spenden möchten. Alle Abfahrtszeiten entne-
hmen Sie bitte oxelosund.lions.se oder den 
Aushängen an den Haltestellen.

Fahrrad
Oxelösund ist eine sehr Fahrradfahrer-fre-
undliche Stadt und vortrefflich geeignet, 
wenn Sie Stadt und Natur auf zwei Rädern 
entdecken wollen. Auf dem gut 40 Kilometer 
langen Radwegenetz kommen Sie in Oxelö-
sund schnell und komfortabel überall hin.

Kostenlos parken in ganz Oxelösund
In Oxelösund ist das Parken kostenlos. 
Lediglich vor dem Supermarkt ICA Kvantum 
benötigen Sie eine Parkscheibe, da das 
Parken auf dem Parkplatz auf zwei Stunden 
begrenzt ist. Bei Bedarf erhalten Sie eine 
Parkscheibe im Koordinaten.

Seehund-Safari
in Oxelösunds Schärengarten. Im Mai und 
Juni können Sie an einer Seehund-Safari im 
äußeren Schärengarten Oxelösunds teilne-
hmen. Die Touren starten am Gästehafen 
im Badhusviken. Weitere Informationen und 
Buchung: trosarederi.se 

Busverbindungen
Die grünen Busse von Länstrafiken Sörm-
land bieten gute Verbindungen innerhalb von 
Oxelösund. Zusätzlich fährt die Linie 715 
auch zwischen Oxelösund und Nyköping.

Im Bus können Sie Fahrkarten nur per Kre-
ditkarte kaufen, Barzahlung ist nicht möglich. 
Eine aufladbare Rabattkarte erhalten Sie 
an der Busstation Nyköping. Reiseplaner, 
Fahrpläne und Preise finden Sie auf 
sormlandstrafiken.se (Englisch) 

Die Umgebung von Oxelosund  ”
Museen in 
Oxelosund
Femörefortet
Erleben Sie eine streng geheime, kernwaf-
fensichere Küsten-Artillerie-Anlage aus
dem Kalten Krieg! In diesem Jahr feiert
das Fort sein 50-jähriges Jubiläum – lesen
Sie mehr über die Feier auf der Website.
Geführte Touren 20 Meter unter der Erde,
Gruppen-Führungen für Privatpersonen,
Unternehmen, Schulklassen u.v.m. können
ganzjährig gebucht werden. Ein Café und
ein Souvenirladen befinden sich ebenfalls
hier. Eintrittskarten können vor Ort gekauft
werden. Weitere Informationen auf
femorefortet.se (Deutsch)

Geführte Touren: 13. Mai bis 18. Juni
Geöffnet an Samstagen und Sonntagen
Führungen um 11.00, 12.00, 13.30 und
14.30 Uhr
28. Juni bis 13. August täglich geöffnet
Führungen zwischen 11.00 und 15.00 Uhr
(letzte Führung) im 30-Minutentakt
19. August bis 8. Oktober geöffnet an
Samstagen und Sonntagen
Führungen um 11.00, 12.00, 13.30 und
14.30 Uhr

Museumseisenbahn
Der Verein Sörmlands Veteranjärnväg
hält in Oxelösunds alten Lokhallen das
Erbe einer verschwundenen Zeit aus der
150-jährigen Eisenbahngeschichte des
Landes in Ehren.
Sommer-Aktivitäten:
13. Mai Oxelö-Markt, Zug zwischen Oxelö-
sund und Nyköping (8.00-20.00 Uhr)
4. Juni Ringlokschuppen geöffnet, Tag der
offenen Tür im Eisenbahnmuseum (11.00-
15.00 Uhr)
2. Juli Ringlokschuppen geöffnet, Tag der
offenen Tür im Eisenbahnmuseum (11.00-
15.00 Uhr)
6. August Ringlokschuppen geöffnet, Tag
der offenen Tür im Eisenbahnmuseum
(11.00-15.00 Uhr) 
3. September Ringlokschuppen 
geöffnet, Tag
der offenen Tür im Eisenbahnmuseum
(11.00-15.00 Uhr) Weitere Informationen
und Preise: fsvj.se

Küstenleben und Seefahrt
Überall in Oxelösund befinden sich derzeit 
26 rote Pfosten mit Wimpeln – es han-
delt sich um die Freiluftausstellung „Die 
Geschichte Sörmlands“ über Menschen, 
die segelten, lotsten, Feuer bewachten, 
fischten, auf See räuberten und auf Grund 
gingen. Und darüber, warum Oxelösund 
zu einem der größten Häfen des Landes 
wurde. Eine Zusammenarbeit zwischen 
Sörmlands Museum und der Gemeinde Oxe-
lösund. Weitere Informationen unter 
sormlandsmuseum.se 

Schärengarten-Museum
Willkommen auf Grantorpet im alten Oxelö-
sund! Erleben Sie den Kontrast zwischen
der schönen Umgebung und dem harten 
Inselleben der Vergangenheit. Wir schreiben
das Jahr 1946. Die Geschichte um die Fami-
lie Eriksson wird weiter erzählt. Kuriositäten 
und Flohmarkt im Leuchtturm und ehemali-
gen Toilettenhäuschen Dasset. Öffnungszei-
ten 2017: 
27. Mai-18. Juni und 20.-28. August Samstag/
Sonntag 12-16 Uhr
20. Juni-13. August Dienstag bis Sonntag
12-16 Uhr; Montag geschlossen. Samstag 
und Sonntag während  die Periode 15.-30. 
Juli 11-14. Eintritt frei.
Gruppen 13. Mai bis 17. September nach 
Vereinbarung, SEK 30. Weitere Informatio-
nen unter skargardsmuseet.se (Schwedisch)

Seefahrtsmuseum
Im vergangenen Jahr eröffnete 
das Seefahrtsmuseum in Oxelösund. 
Gezeigt wird die maritime Geschichte der 
Region mit einer Vielfalt an alten Filmen, 
Fotografien und Schiffsmodellen. Besucher 
können viele interessante Geschichten 
erfahren, die in Ausstellungen gezeigt bzw. 
von engagierten Vereinsmitgliedern berichtet 
werden.
Sommer-Öffnungszeiten:
Juni bis August Freitag, Samstag und Son-
ntag 11-15
Uhr,; an den übrigen
Tagen sind Führungen nach Vereinbarung
möglich. Hier findet sich auch ein
einfaches Café. Weitere Informationen:
(Schwedisch) klubbmaritim.weebly.com

Skulpturenpark bei 
Schloss Stjärnholm 
Der Skulpturenpark lädt ein zu einem
schönen, spannenden und zum Nachdenken
anregenden Kunsterlebnis. Der Park wird
zu einer Brücke und einem sich entwickeln-
den Dialog zwischen Kunst und Kirche.
Untersuchen Sie, probieren Sie aus und
stellen Sie infrage – das ist die Aufgabe der
zeitgenössischen Kultur.
Der Besuch des Skulpturenparks ist kosten-
los. Informationen unter stjarnholm.se

Wollen Sie mehr erfahren?
Natürlich gibt es in Oxelösund noch viel 
mehr zu sehen und zu entdecken. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der Touris-
teninformation, im sogenannten „Gemeinde-
zentrum Koordinaten“ im Ortszentrum (siehe 
Karte Seite 20-21).

Wir helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen
und Anliegen und bieten Hilfe bei der
Suche nach Unterkünften, Restaurants,
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Bei
uns erhalten Sie auch Eintrittskarten für
Veranstaltungen und Aktivitäten im Ort. Im

Koordinaten befinden sich eine Bibliothek,
ein Café, ein Freizeit-Treff, Gallerien und
das Gemeindezentrum.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
9.00-19.00
Freitag 09.00-18.00
Samstag 10.00-14.00
Sonntag 12.00-15.00

Telefonisch können Sie uns erreichen
unter 0046 (0)155 38350. Zusätzliche
Informationen auf Englisch finden Sie auf
visitoxelosund.se



Välkommen 
TILL DIN NATURLIGA 
matvarubutik!

Vi är belägna mitt på Järn-
torget och har gratis 
och stora parkerings-

möjligheter.

Stor fisk- och 
delikatessdisk
• Färsk fisk
• Pannfärdig fisk
• Manuell ostdisk
• Manuell charkdisk

     
      

       
       

     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

   ica.se/kvantumoxelosund, facebook: facebook.com/icakvantumoxelosund

Hos oss 
hittar du:

• Nybakat bröd varje dag

• Eget kondis med tårtor, 

kondisbitar samt bakelser

• Spel & Café

• Underbara delikatesser

• Havets läckerheter

• Catering och festmat

• Stor härlig köttavdelning

 

Vi har 
eget bageri 

& kondis!

Välkomna!

Plocka din egen sommarsallad hos oss!


