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Håll koll!

På grund av rådande omständigheter med
covid-19 kan uppgifter i den här broschyren
komma att ändras efter tryckning. Det är
därför viktigt att du dubbelkollar tidtabeller
och öppettider innan du reser.
www.vastervik.com/skargard
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I år är allt annorlunda. Hela världen har drabbats av viruset covid-19; resor
och socialt umgänge begränsas och nya rekommendationer och riktlinjer ändrar
snabbt vår vardag. Trots det håller vi drömmen vid liv och hoppas att ni ändå
ska få möjlighet att uppleva vår fantastiska värld av öar, kobbar och skär, kust
och skärgård. Kanske bor du alldeles i närheten och kan utforska dina hemtrakter?
Eller kanske har du möjlighet att resa lite längre? Men om du inte kan göra det i år,
så hoppas vi att du vill besöka oss en annan gång – när allt är över. Vi är noga med
att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar också våra
besökare att hålla sig uppdaterade. På grund av rådande osäkerhet kan information som finns i den här broschyren komma att ändras. På webbsidan nedan
publicerar vi därför eventuella avvikelser:

LOFTAHAMMARS
TURISTBYRÅ/SWEEDS
Bjursundsvägen 62
590 95 Loftahammar
0493-681 65
loftahammar@vastervik.com
www.vastervik.com/loftahammar
Öppet sommartid
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Håll drömmen vid liv

Tjust skärgård ligger
i nordöstra hörnet
av Småland, med
Valdemarsviken
i norr, Oskarshamns
kommun i söder
och skärgårdsstaden Västervik
i centrum.

UKNA

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ
Rådhuset, Stora Torget
593 33 Västervik
0490-875 20
turist@vastervik.com
www.vastervik.com
Öppet året runt

EDSBRUK
ÖVERUM
HELGENÄS

www.vastervik.com/skargard
We are careful to follow the recommendations of the Public Health Authority
and also urge our visitors to stay updated. Due to current uncertainty, the informa
tion in this brochure may change. On the website below we publish any deviations:

LOFTAHAMMAR
ODENSVI

www.vastervik.com/skargard

GAMLEBY

STOCKHOLM

RÅGÖ
NORRKÖPING
LINKÖPING
GÖTEBORG

INNEHÅLL
Ö-luffa
Rågö 
Hasselö
Idö 
Loftahammar 
Lofta Caffè
Stora Grindö 

4
9
10
16
20
23
23

24
26
30
36
38
40
44

Gästhamnar 
Västervik 
Kulbacken
Blankaholm 
Gamleby 
Gryt
Skärgårdstrafik

HASSELÖ
ALMVIK

VÄSTERVIK

KALMAR

BLACKSTAD

MALMÖ
VIMMERBY 20

TECKENFÖRKLARING

Projektledare: Lina Johansson (tfn 070-467 63 52, lina@hasselo.com)

Latrintömning / Latrine waste

Formgivning: Kristina Franzén

Båtbottentvätt / Boat bottom wash

Foto: Omslagsbild Hans Carlén, övriga fotografier av Marc Hollenberg,
Kristina Westring, Lina Johansson, Johnny Franzén, David Wall,
Rebecka Åman Wiberg, Anna Bodjo, Björn Dahlgren och Sara Winsnes.

Skärgårdstrafik / Archipelago traffic
Restaurang / Restaurant
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Livsmedel / Groceries
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Printed matter
3041 0083

Gästhamn / Guest harbour
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Dag ett
PRISER OCH BOKNING
Skärgårdsbåt till Hasselö: 110 kr/vuxen,
55 kr barn 4–12 år, enkel resa.
Båttaxi Gränsö kanal–Hasselö:
900–1 500 kr (upp till 12 eller 20 personer)
Boka Restaurang Sjökanten:
070-234 96 88, sjokanten@hasselo.com
Boka Hasselö Vandrarhem:
0490-911 30, www.hasselo.com

FRIA AKTIVITETER
Cykel: 90 kr/vuxencyklar, 50 kr/barn
Guidad rundtur med fyrhjuling och
vagn: 165 kr/person, 80 kr/barn
Havskajak: 270 kr/dag
Hyr motorbåt: 700 kr/dag
Vedeldad bastu och badtunna: 250 kr/
person (minst 1 500 kr)
Övrigt: flera vandringsleder, minigolf,
trambåtar, beachvolleyboll och lekplats
vid Hasselö Sand, grusplan vid vandrarhemmet med fotbollsmål, basketkorg
och pingis-bord.
Missa inte heller: Haga slätt hembageri,
Röda korsets loppisbod, Slågauddens
gårdsmuseum och presentaffären
HannaNora.

Ö-luffa i sommar

Packa ryggsäcken och ta med familjen på äventyr i skärgården.
Vi har gjort ett förslag på en två dagars ö-luff med frisk luft, god mat
och mycket tid tillsammans. Hoppa ombord och njut av sommarlovet!

Sagolika klippor på Sladö.

Sommarlov.

Cykla på Hasselö.

Hasselö och Sladö
TA BÅTEN TILL HASSELÖ
Kliv ombord på M/S Ellen Key vid Skärgårdsterminalen i Västervik, Gränsö slott eller
Västervik Resort. Du kan också boka en helt egen taxibåt från den brygga som passar er
allra bäst (se sid 47).

ANKOMST HASSELÖ SAND
Efter en timmes båtfärd landar ni vid Hasselös långgrunda sandstrand. Checka in på vandrarhemmet några hundra meter bort, i ett rum med bäddade sängar och frukost som ingår.

UTFKLYKT MED CYKEL
Handelsboden vid stranden säljer det mesta som behövs för en vistelse i skärgården.
Hyr cykel, köp med takeaway-lunch och trampa runt den vackra grusvägen som löper
nio km från norr till söder.

SLADÖS VACKRA KLIPPOR
Hasselö är inte en ensam ö utan sitter ihop med grannön Sladö, som är naturreservat med
öppen ängsmark och hamlade lindar. Där vägen tar slut finns cykelparkering och en fyra
kilometer lång vandringsled runt öudden. Glöm inte badkläderna och missa för allt i världen
inte de enastående badklipporna!

TRERÄTTERS MIDDAG MED SJÖUTSIKT
Efter en hel dag i naturen kan det vara skönt att slå sig ner vid dukat bord. Restaurang
Sjökanten som ligger intill bryggor och sjöbodar på gården Slågaudden serverar trerättersmenyer som matchar även den mest kräsne gourmeten.

Bonusdag: STORA GRINDÖ
Vill du göra en avstickare? Den lilla ön Stora Grindö ligger norr om Hasselö och Rågö.
Här finns Laxboa som säljer rökt fisk och glass men som också tar emot måltidsbeställningar
och erbjuder boende i stuga. Passa på att göra en avstickare hit med taxibåt, kajak eller
egen båt. Nära Stora Grindö finns även öarna Väderskär med sitt gamla kapell och den
gamla lotsplatsen Stedsholmen. Läs mer om Stora Grindö på sidan 23.
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Dag två
PRISER OCH BOKNING
Skärgårdsbåt Hasselö–Rågö: 50 kr/
vuxen, 25 kr/barn 4–12 år, enkel resa.
Lunch: 120–260 kr
Kaffe med dopp: 60 kr
Båttaxi Rågö–Stora Grindö: ca 800 kr
enkel resväg
Båtresa Rågö–Loftahammar: 90 kr/
vuxen, 45 kr/barn 4–12 år, enkel resa.
Boka Rågö: 0493-610 55,
070-584 30 02, www.rago.nu

Idylliska hus på Rågö.

Upptäcksfärd.

Kaffe med dopp.

Rågö
M/S BELLA TILL RÅGÖ
Efter frukosten går färden vidare till nästa ö. Skärgårdens nyaste passagerarbåt M/S Bella
utgår från Loftahammar och tar er vidare till Rågö, bara 15 minuters båtresa från Hasselö.

UPPTÄCK RÅGÖ
FRIA AKTIVITETER
I ladan ovanför restaurangen finns en
utställning om gamla träbåtar och om
livet i skärgården förr. I byn hittar du
också Tjust Allmogebåtars träbåtsverkstad. Ta en promenad förbi och lär dig
mer om det gedigna hantverket.

Rågö är en naturskön idyll i den lummiga innerskärgården, som varit naturreservat sedan
60-talet och inbjuder till såväl god mat som bad, kulturell förplägnad och friluftsliv.

LUNCH PÅ RÅGÖBYNS SERVERING

Restaurangen på Rågö är vida känd för sin aptitretande meny. Vad sägs om smörstekt
abborre med färskpotatis, västerbottenpaj eller nyrökta räkor med bröd och aioli?

UPPTÄCK ÖN
Rågö är en alldeles lagom stor ö för att du ska hinna ta dig hela vägen runt till fots, på
rösade leder och fina stigar. Här finns fina badklippor och till och med en liten sandstrand.
Köp med dig kaffe med dopp från restaurangen och ge dig ut på upptäcksfärd.

ÖVERNATTA PÅ RÅGÖ
Vill du stanna längre på Rågö så finns
flera mysiga hus för veckouthyrning men
också ett begränsat antal sängplatser
som kan hyras för kortare tid. Kontakta
Rågö för mer information!

MOT FASTLANDET
Efter besöket på Rågö kan du antingen ta båten tillbaka till Västervik, med byte på Hasselö.
Eller varför inte istället ta båten till Loftahammar och utforska det lilla kustsamhället med
sina vackra omgivningar omkring, innan du beger dig hemåt.

Paddla
KAJAKUTHYRNING OCH TURER
Tjust skärgård är den perfekta
kajakdestinationen. Här finns
Sveriges främsta kajakbyggare,
en anrik kanotklubb och många
uthyrare och guider. Läs mer här:
www.vastervik.com/kajak
Friluftsfrämjandet, Västervik
070-515 50 97, 070-466 77 64
www.friluftsframjandet.se
Hasselö, 0490-911 30
www.hasselo.com
Horn kajak, Horns udde, Västervik
070-240 34 41
aina-olle@hotmail.com
Idö, 0490-285 80
www.idoskargardsliv.com
Tjust Sport & Kayak, Loftahammar
073-510 93 91, www.tjustsport.se

Bonusdag: LOFTAHAMMAR
Du kan starta eller avsluta ö-luffningen i Loftahammar, det lilla kustsamhället norr om
Västervik. Loftahammar är utgångshamn för M/S Bella, skärgårdsbåten som trafikerar
Rågö och Hasselö. I Loftahahammar finns vandrarhem, campingplatser och stuguthyrning
– en perfekt bas för äventyr i skärgården. Läs mer om Loftahammar på sidorna 20–23.
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Ostkustenkajak
Västervik Resort 073-0410388
paddlaivastervik@gmail.com
www.ostkustenkajak.se
Vituddens kanotvarv
0490-219 50, www.vitudden.com
My Outdoorpassion
Johannes Löf, 070-174 99 53
jorhajness@icloud.com
7
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Skyddad natur - det bästa vi har!
Ge dig själv chansen till en unik upplevelse i något
av länets naturreservat och nationalparker i år.
Här finns natur kvar på sina egna villkor, här finns
det rum för oss människor att hämta kraft och
inspiration.
Det här är vår allra finaste natur. Och det bästa
med skyddad natur är ju att den finns kvar, också
för våra barn och barnbarn!

Rågö
Naturreservatet Rågö är ett riktigt smultron
ställe, med en egen träbåtsverkstad, vacker
natur, kacklande höns och råmande kossor.
Här kan du slå av på takten – strosa omkring
längs rösade vandringsleder, njuta av havs
utsikten och bada från stränder eller klippor.

RESTAURANG OCH BOENDE

Besök oss och läs om vårt
arbete med att skydda vår
gemensamma natur på
www.lansstyrelsen.se/kalmar
och följ oss på
länsstyrelsen
Kalmar län

GÄSTHAMN OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK
Reguljära turer avgår från Loftahammar med
den nya båten M/S Bella fem gånger om dagen
18/6–14/8. Du kan även resa från Västervik
och byta båt på Hasselö (se tidtabell sid 46).
Rågö har en avgiftsfri gästhamn med närmare
35 båtplatser.
Öppet: Dagligen 18/6 –14/8 (sön–tors: kl 10–18,
fre–lör: kl 10–20). På för- och eftersäsong kan
mat och boende bokas av grupper.
Kontakt: 0493-610 55, 070-584 30 02,
www.rago.nu

Rågös restaurang serverar skärgårdsinspirerade
varma och kalla rätter, liksom kaffe med hembakt. Bland annat erbjuds Rågös skärgårdstallrik, baserad på egenfiskade specialiteter. Vill
du stanna över natt finns tre fina uthyrningshus
med totalt 24 bäddar. Rågö har också blivit ett
favorittillhåll för bröllop och andra större fester.
I den stora ladan finns plats för 50 personer
sittande vid bord.

DAY TRIP TO RÅGÖ

RÅGÖDAGEN 18 JULI
Den 18 juli 2020 går sommarens stora, åter
kommande festdag för hela familjen av stapeln
– i hampans, råoljans och trätjärans tecken!

The Rågö Nature Reserve is an idyllic
island outside Loftahammar. You can follow the
marked walking trails, and swim from the island’s
sandy or rocky beaches. The restaurant on Rågö
serves archipelago-inspired hot and cold meals, as
well as coffee and home-baked cakes and pastries. If
you want to stay overnight, there are three pleasant
cottages available to rent, with a total of 24 beds.
Open: Daily 18/6 –14/8
(Sun–Thurs: 10am–6pm; Fri–Sat: 10am–8pm).
Contact: +46 493-610 55, + 46 70-584 30 02
www.rago.nu

Rågö är skärgårdsidyllen utanför Loftahammar
där du kan slå av på takten, njuta och bara vara.

Take the ferry M/S Bella from the pier at
Sandbyhov in Loftahammar to Rågö, or
hop on M/S Ellen Key in Västervik and
change boats on the island of Hasselö.
Enjoy delicious food at Restaurant Rågö
and experience the archipelago at its best.
Price boat tour from (two-way)
from Loftahammar:
Adult 180 SEK / Child 4–12 yrs 90 SEK.
Price boat tour from (two-way) from
Västervik (with a stop on Hasselö):
Adult 320 SEK / Child 4–12 yrs 160 SEK.
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LEVANDE SKÄRGÅRD – ÅRET RUNT

Hasselö

Familjevänliga Hasselö – så nära
men ändå så annorlunda. Möt en
helt annan värld bara en kort resa
bort. Natursköna miljöer och härliga
smultronställen; goda måltider och
aktiviteter under årets alla årstider.
Välkommen till oss!

Hasselö är tillsammans med grannön och naturreservatet Sladö två
av skärgårdens mest levande öar. Drygt 35 personer är bofasta, det
finns skärgårdstrafik året runt, vandrarhem och på vintern till och
med en lördagsöppen (liten) pub. Under sommaren är Hasselö en
välbesökt idyll med restaurang, lanthandel, hembageri och aktiviteter.

HASSELÖ SAND
Skärgårdsbåtarna lägger till vid öns barnvänliga strand – Hasselö Sand.
Lanthandeln och glasskiosken intill är en välsorterad servicepunkt med mejerivaror, färska grönsaker, bröd, glass och godis, och
dessutom ett sortiment av leksaker och kläder.
Gästhamnen har plats för 30–35 båtar. Pris: 160 kr, el 40 kr.
Sandkornets Servering erbjuder måltider med fullständiga
rättigheter, kaffe och hembakade kakor. Även kvällsöppet lördagar.
Cykeloch kajakuthyrningen ligger i lanthandeln och erbjuder
cyklar, havskajaker, kanadensare, motorbåtar och trampbåtar.

RESTAURANG SJÖKANTEN
Bland båthus och sjöbodar 2,5 km söder om Hasselö Sand, ligger
öns mysiga restaurang (där du även kan hyra bastu och badtunna).
Obs! Du måste alltid boka bord i förväg: 070-234 96 88.
Skärgårdslunch på Sjökanten
På grund av covid-19 serverar Sjökanten inte sin ordinarie skärgårdsbuffé i år. Istället erbjuds olika lunchalternativ som serveras
vid bordet och möjlighet att ta med som take-away ut i det gröna.
Boka bord för lunch 11.30–15.00.
Pris: från 195–245 kr/vuxna och 10 kr/ålder för barn upp till 12 år.

Norra hamnen på Sladö.

Middag på kvällen
Under sommaren serveras trerättersmenyer med väl valda drycker
flera kvällar i veckan (se hemsida för datum).
Pris: 450 kr/vuxna, halva priset för barn upp till 12 år.

HASSELÖ VANDRARHEM
Vandrarhemmet erbjuder boende i fina dubbel- och familjerum och
i stugor. Året runt arrangeras fester, bröllop, skräddarsydda konferensoch grupparrangemang med måltider i samarbete med Restaurang
Sjökanten.
Pris logi: 600–900 kr/rum
Boende deluxe: del i dubbelrum, frukost, lakan och städning.
Pris: ett dygn 765 kr/person, två dygn 1 275 kr/person.
Hasselö med allt inkluderat: boende i dubbeleller familjerum,
cykel, frukost, lunch och trerätters middag på Restaurang Sjökanten.
Pris: ett dygn 1 495 kr/vx 545 kr/bn, två dygn 2 495 kr/vx 995 kr/bn.

HASSELÖ
1
2
3
4

1 Hasselö By
2 Hasselö
Vandrarhem,
loppisbod
3 Hasselö Sand
4 Badklippor
5 Haga slätt logi
och hembageri
6 HannaNora
7 Restaurang
Sjökanten, 		
gårdmuseum
8 Gårdsmuseum
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SLADÖ

4

2 km

EVENEMANG I HASSELÖ MISSIONSHUS
En aktiv hembygdsförening ansvarar numera för Hasselös gamla
missionshus. Lokalen kan bokas för möten och evenemang för
upp till 100 personer (Maria Malmlöf tfn 070-313 04 91). Några av
sommarens evenemang:
15 JULI Utställning och livesändning av Hasselörodden.
17 JULI Missionshusauktion med Per Gynnerfelt som utropare.
Start kl 12.30 (visning från 11.30). Alla intäkter går till fortsatt
upprustning av huset.
26 JULI–1 AUGUSTI Konst- och hantverksutställning.
Vernissage och invigning kl 12.00. Konstnärer med anknytning
till Tjust skärgård visar och säljer sina alster.
10 OKTOBER Skördemarknad kl 10.00.
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En levande idyll, som har öppet året runt.

Skärgårdsbuffé på Restaurang Sjökanten.

UTFLYKTER
Dagsutflykt till Sjökanten: båtresa med M/S Ellen Key från
Västervik eller M/S Bella från Loftahammar, transport med fyr
hjuling och vagn eller hyrcykel under hela dagen och skärgårdslunch på Restaurang Sjökanten. Pris: 545 kr/vuxna, 225 kr/barn.
Guidad rundtur: rundtur med fyrhjuling och vagn tillsammans med
fiskare Tomas Liew från Sladö som berättar intressant om skär
gårdens nutid och historia. Endast rundtur och guide: 165 kr/person.
Paket med båtresa, rundtur och skärgårdslunch: 645 kr/person.
Paddla havskajak till Sjökanten: båtresa med M/S Ellen Key från
Västervik, havskajak med utrustning från Hasselö sand och skärgårdslunch på Restaurang Sjökanten. Pris: 725 kr/person.

HAGASLÄTT HEMBAGERI & LOGI
I sommar smygöppnar en helt ny verksamhet
på Hasselö. Det är Hagaslätt hembageri
& logi som rullar fram sin kafévagn och
serverar traditionellt 11-kaffe, ’frukost
hela dagen’ och lättare luncher. Det går
även att boka boende i den gamla
drängstugan på gården.
Boka: 070-829 97 03, 073-359 20 74,
kontakt@hagaslatt.se

RESAN TILL HASSELÖ
Sommartid avgår M/S Ellen Key från Västervik, Gränsö slott och
Västervik Resort 2–4 per dag. Från Loftahammar och Rågö avgår
M/S Bella 2–4 gånger per dag. Pris (tur och retur): 220 kr/vuxna
och 110 kr/barn. Året runt avgår reguljära turer från Gränsö kanal
(se sid 47) och vintertid trafikeras ön med svävare.
Pris (t o r): 90–130 kr/vuxna.

Dagsutflykt till Hasselö Sand: båtresa med skärgårdstrafiken,
skärgårdstallrik med rökt lax och potatissallad på Sandkornets
servering. Pris: 385 kr/vuxna, 190 kr/barn.
Guidad tur med kajak: från Hasselö Sand tillsammans med vår
erfarna guide Johannes Löf – kustjägarofficern som lämnade den
gröna uniformen men behöll den gröna livsstilen. Lilla utflykten:
fyra timmar, inkl kajak, guidad tur och fika: 650 kr/person (vid
minst tre deltagare). Stora utflykten: sju timmar, inkl kajak, guidad
tur och enklare lunch: 995 kr/person (vid minst två deltagare).
Boka: 0490-911 30, info@hasselo.com

Hasselö and its neighbouring island of Sladö, which is a nature
reserve, are two of the archipelago’s most vibrant islands, with boat
services and a hostel open all year round. The archipelago boats dock
at Hasselö Sand, the island’s child-friendly beach. You will find a village
shop, ice cream kiosk, marina, restaurant and a place to hire bikes and
sea-kayaks nearby.

RESTAURANG SJÖKANTEN
Restaurang Sjökanten is pleasantly situated among boathouses and
fishing huts 2.5 km south of Hasselö Sand. At midday (between 11.30am
and 3 pm) the restaurant serves its archipelago inspired with smoked
salmon, chicken, fish soup and lots of delicious trimmings.
Price: 225 SEK/adult. Children up to the age of 12 pay 10 SEK for
each year of their age, e.g. a five-year old pays 50 SEK. Three-course
evening meals are served several times a week during the summer months.
Book (space is limited – always book in advance): +46 70 234 96 88

HASSELÖ HOSTEL
The hostel on Hasselö offers accommodation in lovely double and family
rooms, as well as cabins. Price for accommodation: from 250 SEK/person.
Hasselö All-Inclusive: accommodation in a double or family room, bike
rental, breakfast, lunch and three-course dinner.
Price: 1,495 SEK/adult, 545 SEK/child.

Kvällsutflykt till Sjökanten: båtresa med M/S Ellen Key från
Västervik tur och retur och trerätters middag på Restaurang
Sjökanten. Pris: 670 kr/person. När: ons, fre, lör 4/7–9/8, från
Västervik kl 17 och åter från Hasselö kl 21.00. Boka: middagen
bokar du på Sjökanten på sjokanten@hasselo.com eller
070-234 96 88. Båtresan bokar du online på www.hasselo.com
Boka gärna din utflykt direkt online på www.hasselo.com

NYTT FÖR I ÅR
I sommar har vi en kvällstur med skärgårdstrafiken som avgår från
Hasselö kl 21.00 onsdagar, fredagar och lördagar 4/7–9/8.

ÖPPETTIDER
Handelsboa & Sandkornets servering: dagligen 6/6–23/8, lördagar
16/5, 23/5, 30/5, 29/8, 5/9, 12/9. Sjökanten: 19/6–16/8. Övriga året:
konferenser, gruppbokningar, särskilda arrangemang, vandrarhemmet
är öppet året runt och Sjökantens vinterpub alla lördagar året runt!
Kontakt: 0490-911 30, www.hasselo.com
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Vid stranden finns Hasselö Sands gästhamn.
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HAGASLÄTT HOME BAKERY & LODGING
This summer, a whole new business opens
up on Hasselö. Hagaslätt home bakery &
lodging that rolls out their coffee cart and
serves traditional 11 o´clock coffee, 'breakfast all day' and light lunches. It´s also
possible to book accommodation in the
old farmhands cabin.
Bookings: +46-70829 97 03,
+4673359 20 74, kontakt@hagaslatt.se

HORSÖ
EKÖ

l
l
ll
l
l
BJÖRKÖ
SMÅGÖ

In the summer, M/S Ellen Key departs from Västervik, Gränsö Slott and
Västervik Resort 2–4 per day. From Loftahammar and Rågö, M/S Bella
leaves 2–4 times a day. Price (t o r): SEK 220/adult and 110 SEK/child.
All year round, regular tours depart from the Gränsö Kanal (see page 47)
and in winter time the island is transported by hovercraft.
Price (t o r): SEK 90–130/adult.

SOLIDÖ

l

Ocean kayak to Sjökanten:
Ferry trip with M/S Ellen
Key from Västervik, Ocean
kayak with equipment from
Hasselö Sand and archipelago-inspired
lunch at Restaurant Sjökanten.
Price: 725 SEK/person.

RÅGÖ

l

HASSELÖ

l

DAY-TRIPS

Guided tour: Guided ATV
tour with local fisherman
Tomas Liew from Sladö:
165 SEK/person. One-day
trip with ferry from Västervik
or Loftahammar, the guided
tour and archipelago-inspired lunch:
645 SEK/person.

KÅRÖ
GRINDÖ

THE TRIP TO HASSELÖ

One-day-trip to Sjökanten:
Ferry trip with M/S Ellen Key
from Västervik or M/S Bella
from Loftahammar, ATV transport or bike rental on Hasselö
and archipelago-inspired
lunch at Restaurant Sjökanten.
Price: Adults 545 SEK / Children 220 SEK.

ll

SLADÖ

STEDSHOLMEN

Hjärtstartare i Skärgården har gjorts
möjligt med stöd från Tjustbygdens Sparbank
HJÄRTSTARTARE FINNS PÅ DESSA ÖAR:

GÄRDSHOLMEN, EKÖ, HORSÖ, KÅRÖ, STEDSHOLMEN,
BJÖRKÖ, SMÅGÖ, SOLIDÖ, RÅGÖ, HASSELÖ, SLADÖ,
ÄSKESKÄR, IDÖ, NÄVELSÖ, NORRA MARSÖ,
FLATHOLMEN, ÖSTRA EKNÖ, VÄSTRA EKNÖ, HUNÖ,
HAMNÖ, ÖRÖ, ÄLÖ OCH STRUPÖ.

ÄSKESKÄR

Day trip to Hasselö Sand: Ferry trip with the
archipelago traffic, lunch with smoked salmon
and potato salad at Sandkornets serving.
Price: SEK 385/adult, SEK 190/child.

EXEMPEL PÅ ANDRA PROJEKT VI STÖDJER I SKÄRGÅRDEN:

Guided tour with Ocean kayak: from
Hasselö Sand together with our experienced
guide Johannes Löf. Small excursion: four
hours, including kayak, guided tour and
coffee: SEK 650/person (at least three
participants). Great excursion: seven hours,
including kayak, guided tour and easier
lunch: SEK 995/person (with at least two
participants). Book: tel. +46-490911 30,
info@hasselo.com
Evening outing to Sjökanten: boat trip
with M/S Ellen Key from Västervik and three
course dinner at Restaurant Sjökanten.
Price: SEK 670/person. Wed, Fri, Sat 4/7–
9/8, from Västervik at 17 and again from
Hasselö at 21.00. Book: the dinner you book
at Sjökanten on tel. +46-70234 96 88 or
email sjokanten@hasselo.com. You can book
your boat trip online at www.hasselo.com

Vi utvecklar
skärgården

GÄRDSHOLMEN

IDÖ

NÄVELSÖ

HÄNDELÖP

N. MARSÖ
STRANDBO BRYGGA

FLATHOLMEN

l

l Sjöräddningssällskapet Loftahammar
l Loftahammar Endurance Day (LED)
l Båtklubben i Loftahammar
l Rågö Skärgårdsutställning
l Sladö Byalag, kanal mellan Sladö och Hasselö
l Östra Eknö Byalag, orkidéprojekt
l Mellanskärgårdens Intresseförening – Friluftsliv och tillgänglighet
l Upprustning av Hasselö Missionshus
l Skärgårdsbåtar
l Jollar till Strömmen båtklubb
l Jollar och säkerhetsbåt till Gamleby Segelsällskap
l En säkerhetsbåt till Gamleby fritidsgårds sommarverksamhet
l Västerviks Museum – Det maritima arvet
l WMS – Nya bryggor Skjutarholmen

ÖSTRA EKNÖ

VÄSTRA EKNÖ
HUNÖ

HAMNÖ
ÖRÖ

LINDNÄS VARV
ÄLÖ

Please book your trip directly on
our website, www.hasselo.com

Tel. 0490 - 81 50 00 • www.tjustbanken.se
STRUPÖ
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1 Idö Fiskeby
2 Idö Lotsutkik

Idö

3 Badklippor
4 Promenadstig

IDÖ
1

Lotsplatsen som blev besöksmagnet.

2

LOTSPLATSEN SOM BLEV BESÖKSMÅL
I ytterskärgården utanför Västervik, precis intill farleden, ligger Idö – ön
som stigit från nedlagd lotsplats till en av skärgårdens främsta besöksmagneter med skärgårdskrog, gästhamn, aktiviteter, kafé och handelsbod. Den gamla lotsutkiken stängdes ner 1986 men är en av få längs
med kustensom fortfarande är intakt. Som besökare är du välkommen
att klättra uppför de smala trapporna till toppen och njuta av den
sagolika utsikten över skärgården.

IDÖ SKÄRGÅRDSKROG
Den välrenommerade skärgårdskrogen ligger på höjden ovanför den
gamla lotsplatsen. Njut av en välkomponerad skärgårdsmeny med
storslagen utsikt över havsbandet – lika fascinerande i alla väder och
under alla årstider.

Idö, i ytterskärgården
utanför Västervik, är den
perfekta platsen för dig som
vill varva ner och som tycker
om natur, djurliv, kultur och
historia. Sommarlivet på Idö,
avskilt från fastlandet, plockar
fram livsnjutaren i dig och du
bestämmer helt och hållet själv
hur du vill spendera dagen.

3 4

3

NORRA
BOCKHOLMEN

KAFÉ OCH HANDELSBOD
Intill strandkanten ligger kaféet och handelsboden som serverar kaffe,
hembakat, smörgåsar och glass. Handelsboden erbjuder även ett litet
sortiment av livsmedel samt skärgårdsinspirerade present- och inredningsartiklar.

GÄSTHAMN
Gästhamnen har plats för 40 båtar. Här finns färskvatten, el, dusch,
toalett och bastu.
Hamnavgift: 160 kr, el kostar 40 kr.
Hamnvärd: Lars Nilsson tfn 070-566 77 38

SKÄRGÅRDSTRAFIK FRÅN VÄSTERVIK
Den reguljära skärgårdstrafiken angör Idö fyra gånger om dagen.
Båtresan tar 45 minuter från Västervik (pris 220 kr/person t.o.r.)
och fem minuter från Horns udde (pris 120 kr/person t.o.r.).
Välkomponerade menyer med storslagen utsikt.

ÖRN- & SÄLSAFARI
Boka plats på Idös mäktiga örn- och sälsafari och upplev vildmarken på nära håll. 27/6–9/8 är turen fyra timmar lång med
möjlighet att boka lunch. Övrig tid är turen 2,5 tim.
Från Slottsholmen kl 9.45 lördagar 7/5–1/9, även tisdagar 27/6–9/8.
Från Västervik Resort kl 10.00 torsdagar och söndagar 27/6–9/8.
Från Horns udde kl 10.15 lördagar och söndagar 7/5–1/9,
även tisdagar och torsdagar 27/6–9/8.
Pris: vuxen 450 kr, ungdom (13–17 år) 350 kr, barn (1–12 år) 225 kr.
Pris inkl. lunch: vuxen 550 kr, ungdom (13–17 år) 450 kr,
barn (1–12 år) 300 kr.
Boka: 070-285 80 04, bokning@idoskargardsliv.com,
www.idoskargardsliv.om, www.vastervik.com
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Idö gästhamn ligger nära farleden.

The island of Idö is located just outside Västervik’s town
centre, in the outer archipelago. Previously home to a pilot station,
the island is now one of the archipelago’s most popular destinations, with an archipelago restaurant, marina, kayak rental, a café
and a shop. Visitors are also welcome to climb up the old pilot
lookout tower to enjoy the magnificent views.

IDÖ SKÄRGÅRDSKROG
The archipelago restaurant is famed for its food and situated on
the hill above the old pilot station. Here you can enjoy a varied
archipelago menu and stunning views across the archipelago –
fascinating in all weather and seasons.

MARINA
The marina has mooring for 40 boats. Facilities include fresh
water, electricity, shower, WC and sauna. Marina fee: 160 SEK,
electricity: 40 SEK. Marina Host: Lars Nilsson tel.
+46 70-566 77 38
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Boka
Sälar
örn-på
och
solvarma
sälsafariklippor.
med Idö skärgårdstaxi.

EAGLE AND SEAL SAFARI

LOFTA
CAFFÈ
CAFFÈ KULTUR MÖTE

Experience the wildlife around the island of
Idö up close on this amazing eagle and seal
safari. The tour takes 4 hours with a stop
at Idö 27/6–9/8. 2,5 hours without stop.
Fr. Slottsholmen 9.45am Saturdays
7/5–1/9, also Tuesdays 27/6–9/8.
Fr. Västervik Resort 10am Thursdays
and Sundays 27/6–9/8.
Fr. Horns udde 10.15am Saturdays and
Sundays 7/5–1/9, also Tuesdays and Thursdays 27/6–9/8.
Price: adult 450 SEK, Young People (13–17 yrs) 350 SEK,
children (1–12 yrs) 225 SEK.
Price incl. lunch: adult 550 SEK, Young People (13–17 years)
450 SEK, children (1–12 yrs) 300 SEK.
Book: 070-285 80 04, bokning@idoskargardsliv.com,
www.idoskargardsliv.com, www.vastervik.com

Vi bidrar till en enklare vardag

Espresso – Cappuccino – Latte – Glass
Lunch – Dryck – Kakor – Kultur – Möte
Konsert – Konstutställning
076-185 44 06, www.lofta-caffe.com
Lofta gamla skola, 594 93 Gamleby

www.vmeab.se
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Loftahammar

SWEEDS
Få den perfekta semesterupplevelsen tillsammans
med SWEEDS. Välj mellan många olika stugor
för uthyrning, på landet eller alldeles intill havet.
Genom SWEEDS kan du också hyra motorbåt
och cykel för vidare utflykter i området.
Kontakt: 0493-610 01 info@sweeds.com,
www.sweeds.se

Tjust Sport & Kayak hyr ut kajaker
(073-510 93 91, www.tjustsport.se)

MarinCenter i Loftahammar.

Hyr motorbåt hos SWEEDS.

TÄTTÖ HAVSBAD & CAMPING

LOFTAHAMMARS HEMBYGDSGÅRD

LOFTAHAMMARS GOLFKLUBB

På den natursköna halvön Tättö ligger Loftahammars trestjärniga familjecamping med sitt
barnvänliga bad, omgiven av ett storslaget skärgårdslandskap. Här erbjuds campingtomter, stugor,
vandrarhem, servicebutik och restaurang med
fullständiga rättigheter. Det finns mycket att
hitta på; du kan hyra kanot, roddbåt, motorbåt,
kajak, trampbåt och cykel. Välkommen att boka!
Kontakt: 0493-613 30, info@tattohavsbad.se,
www.tattohavsbad.se

I en av de gamla kvarnarna i byn Aleglo och i
den lilla stugan Torsborg finns Loftahammars
hembygdsgård. Museet visar samlingar med
anknytning till sjöfart, hushåll, jordbruk,
skärgård och fiske, bland annat Markensbåten
Teresia och en liten Tjustöka (lillöka).
Öppet: Ons 8/7, 15/7, 22/7 och 29/7, 15.00–
18.00. Även övrig tid efter överenskommelse.
Kontakt: 070-862 06 22,
www.hembygd.se/loftahammar

På Loftahammars Golfklubb kan du förutom
vanlig golf, även spela minigolf och den snabbt
växande sporten padeltennis. Loftahammars
golfbana är en av Sveriges finaste 9-hålsbanor
och utmanar med sin längd – hela 6 380 meter
från back-tee. Banan är vackert belägen i kuperad skogs- och parkterräng. Greenfee kan lösas
för såväl 9 som 18 hål. I klubbhuset finns lunch
och fika. Alla är hjärtligt välkomna!
Kontakt: 0493-689 22, www.loftahammarsgk.se

Ett sommarparadis
Det lilla skärgårdssamhället Loftahammar är ett
riktigt sommarparadis. Gör en dagsutflykt eller
övernatta. Flanera runt i marinan, ta en fika och
ät gott på någon av restaurangerna. Glöm inte
badkläderna – här finns flera riktigt fina stränder
och klippbad. Loftahammars Turistbyrå håller
öppet maj–september och finns på Bjursunds
vägen 62 i Loftahammar. Kontakt: 0493-681 65.
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The small archipelago community Lofta
hammar is a real summer paradise. Walk around
in the marina, have a coffee or a nice meal at one
of the restaurants. Don’t forget your swimwear –
there are several really nice beaches. Loftahammar
tourist office is open May–September and is
located at Bjursundsvägen 62 in Loftahammar.
Contact: +46 (0)493-681 65

LOFTAHAMMARS
INTRESSEFÖRENING

… är en synnerligen aktiv förening som jobbar
hårt för att skapa en positiv utveckling av
bygden. Bli medlem: betala 100 kr till
BG 938-3068 (glöm inte att ange namn).
Kontakt: Loftahammars Intresseförening,
info@loftahammar.com, www.loftahammar.com
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Evenemang
11 JULI

Vivassen runt och
Lilla skolloppet – run for fun

Det sju kilometer långa välgörenhets- och
motionsloppet startar i Loftahammar, går
genom kuperad terräng till Källvik, via flyt
bryggor till Tättö och åter till samhället.
Denna dag arrangeras även Lilla skolloppet
för barn – run for fun.
Kontakt: tfn 070-320 09 04, 070-370 13 04,
www.loftahammarsstiftelse.se

1 AUGUSTI

Loftahammar Endurance Day
Det här är en av Sveriges vackraste swimruntävlingar som numera förutom huvudloppet
även består av ytterligare tre lopp, med olika
sträckningar och svårighetsgrader.

LED
10 km simning och 45 km löpning i en makalöst vacker terräng. Målgången är unik och de
avslutande 1 100 meters simning kan bara
upplevas här!

Hallå där…
MATTIAS EVALD
– LOFTAHAMMAR
ENDURANCE DAY
Årets upplaga av swimrun-tävlingen Lofta
hammar Endurance Day går för första gången
ända ut till Sladös yttersta klippor. Det innebär
både längre löpning och simning – och tilläggsnamnet Black Edition.
Vad är egentligen ett swimrun?
– Det är en sport där löpning kombineras
med simning i våtdräkt. Det som gör det till
just swimrun är att man växlar mellan simning
och löpning många gånger under tävlingen.
Kommer ni kunna genomföra tävlingarna
i år med tanke på covid-19?
– Det planerar vi men är beredda på att
anpassa oss efter rådande omständigheter.
Vilka åtgärder kommer ni att vidta?
– Om det blir nödvändigt så kommer vi att
ha startfållor med begränsat antal startande, prisutdelning när de första gått i mål och vätske- och
energistationerna utspridda över större ytor.
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Lofta Caffè är en mötesplats där du kan njuta av italiensk caffè
kultur, lätta maträtter och kulturevenemang i naturskön miljö.
Aktuella evenemang finns alltid på vår hemsida: www.lofta-caffe.com
eller på Facebook under Lofta Caffe (tfn 076-185 44 06)

KONSTUTSTÄLLNINGAR 2020
8/5–24/5 Hoschang Moschiri, Västervik
(måleri)

4/7–23/7 Ermias Ekube, Västervik (måleri)
25/7–16/8 Moy Mackay, Peebles Scotland
(tovade tavlor)

21/8–6/9 Mona och Stefan Gelebo,
Västervik (foto)
11/9–27/9 Nathalie Chavez och Hanna
Tonek Bonnett, Västervik (foto)
2/10–18/10 Anna Hertzberg-Holgersson,
Borgholm (måleri)

MarinCenter är en av ostkustens mest
kompletta marinor, med 400 brygg
platser utrustade med el, vatten och
belysning. Här finns full service och
vinterförvaring både ute och inne. Lyft
kapacitet 40 ton. Auktoriserad service
för Evinrude, Volvo, Suzuki, Mercury
och Mercruiser. Servicebyggnad, bastu,
tillbehörsbutik, sjömack och sjökrog.
Kontakt MarinCenter: 0493-613 15,
070-530 89 12, www.marincenter.se

23/10– 8/11 Emelie Klockarås, Västervik
(akvarell)

Stora Grindö

Vass (31 juli)
Dagen före LED-dagen går Vass av stapeln –
ett prova-på-lopp för alla som vill prova på att
simma 900 meter och springa 5 000 meter.

Läs mer: www.loftahammarenduranceday.com

CAFFÈ – KULTUR – MÖTE

17/6–2/7 Marie Pettersson, Vråka (måleri)

Ultimo
Startar kl 9 vid Hasselö Sand, 6,5 km simning
och 19 km löpning. Målgång i Loftahammar

KOMPLETT MARINA
OCH GÄSTHAMN
MED FULL SERVICE

LOFTA CAFFÈ

29/5–14/6 Hansi Kobes, Västervik (måleri)

Hasselö Challenge
4 km simning och 26 km löpning med målgång vid Hasselö Sand.

Tips för åskådare!
Bra platser att se tävlingen på är Bjursunds
camping, Källsingsö, Hultö, Björkö, Solidö,
Smågö, Hasselö, Rågö, Tättö och givetvis
vid start/mål.

MARINCENTER

Loftahammar Endurance Day
är en unik upplevelse.

Utmed segelleden öster om Loftahammar kurar Stora Grindös fiskeläge mellan bergssidorna.
I Laxboa, öns rökeri, butik och servering, kan du handla din middagsfisk eller bli serverad allt
från en läcker laxmåltid till en kopp espresso på bryggan. Laxboa erbjuder också enkelt logi,
konferenser och grupparrangemang med god mat, båtfärder natur-, kultur- och fiskeupplevelser.
Välkommen hälsar Håvmästare Jan Hartman med hov! Öppet: 1/6–16/8: dagligen kl. 10–18
(måltidsservering endast till förbokade sällskap). Maj och sept: öppet enligt överenskommelse.
Kontakt: 070-867 06 75, 0493-614 32, info@laxboa.com, www.laxboa.com
Laxboa på Stora Grindö.
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GÄSTHAMNAR I TJUST SKÄRGÅRD
LOFTAHAMMAR
N57°54.18’E016°41.90’

1 MarinCenter, Loftahammar
Båtservice och restaurang /
Boat services and restaurant
0493-613 15
www.marincenter.se

2

RÅGÖ

N57°51.62’E016°43.72’

2 Rågö
Idyll i naturreservat /
Idyllic nature reserve
0493-610 55
www.rago.nu

3

HASSELÖ

N57°49.82’E016°43.95’

3 Hasselö Sand
Barnvänligt, aktiviteter /
Child friendly, activities
0490-911 30
www.hasselo.com

4
5

VÄSTERVIK RESORT

N57°44.21’E016°40.23’

SLOTTSHOLMEN
N57°45.43’E016°38.39’

4 Slottsholmen
Centralt mitt i stan /
Right in the town centre
0490-350 66
www.slottsholmenmarina.se

IDÖ

N57°42.25’E016°45.87’

6
5 Västervik Resort
Sveriges största familjeresort /
Swedens largest family resort
0490-25 80 00
www.vastervikresort.se

BLANKAHOLM

N57°35.37’E016°31.64’

7

7 Blankaholms Gästhamn
Oexponerad pärla /
Undiscovered gem
070-539 93 14
www.blankaholmsgasthamn.nu

6 Idö Gästhamn
Skärgårdskrog i farleden /
Archipelago restaurant by the fairway
070-566 77 38
www.idoskargardsliv.com

SKÄRGÅRDEN
5 000 öar,
kobbar och skär
Naturhamnar i Tjust skärgård
Här är det enkelt att hitta sin egen
vik. Beställ leverans av matkasse
och takeaway från en restaurang!
www.vastervik.com/skargard

Slottsholmen Marina, mitt i centrala Västervik, har ett perfekt läge.

Båtliv i Västervik
SKÄRGÅRDSSOMMAR
Västervik ÄR båtliv och skärgård. Få platser kan stoltsera med ett så
brett och varierat utbud inom ett så ”lagom” stort område. Gäst
hamnarna ligger tätt – från norr till söder hittar du små och stora
hamnar med olika typer av service. Kronan på verket är Björn Ulvaeus
landmärke vid Slottsholmen, där han tillsammans med Slotts
holmen Marina skapar ostkustens bästa marina med en helt ny
brygganläggning och en flytande servicebyggnad – mitt i hamnen.

SUMMER IN THE ARCHIPELAGO
Västervik is synonymous with archipelago and recreational boating.
Few places can offer such a wide range of attractions and service facilities
in their immediate vicinity. Marinas of varied sizes are located closely
together. Björn Ulvaeus’ landmark at Slottsholmen is the icing on
the cake. In cooperation with Slottsholmen Marina his ambition is to
establish the best marina on the east-coast, with a new pier and a floating
service building, in the middle of the harbor.
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Gränsö Kanal

Västervik

Gränsö

Lucernafjärden

12

Kulbacken

Skeppsbrofjärden

Lucerna

5643

Västervik
Resort

Västerviks stad

Skärgårdsstaden i Småland
Vad krävs för att vara en riktig skär
gårdsstad? Kanske en stadskärna med
utblick över ö-världen, båtturer som gör
det enkelt att nå yttersta havsbandet och
en levande skärgård ständigt närvarande
mitt i småstadsvimlet? Västervik är skärgårdsstaden i Småland som kan skriva
under på alla dessa punkter. Lägg därtill
en stark båtbyggartradition, ett framväxande landmärke med en världs
berömd ABBA-medlem som byggherre
och en av ostkustens bästa gästhamnar –
så blir bilden förmodligen komplett.
26

ÖVERNATTA I VÄSTERVIK
Best Western Plus
aaaa
Västerviks Stadshotell
0490-82 000, www.stadshotellet.nu
Gränsö slott
0490-824 30, www.granso.se
Hotell Park
0490-108 06, www.hotellpark.se
Lilla Hotellet
0490-129 70, www.lillahotellet-vastervik.se

Slottsholmen
0490-795 800, www.slottsholmen.com
Sure Hotel by Best Western Centralhotellet
0490-895 50, www.centralhotellet.com
Västervik Guesthouse
0493-556 060, www.vastervikguesthouse.se
Västervik Resort
0490-25 80 00, www.vastervikresort.se
vastervikresort@vastervik.se

Västerviks Museum

3

Hotell Park

5

Västervik Guesthouse

2

Smedjan

4

Centralhotellet

6

Västerviks Turistbyrå
0
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Magnus och Anna Liljander
driver Hotell Park.
250

Ü
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Västervik ligger praktiskt taget mitt i skärgården.

1

500 Meter
© Lantmäteriet

Smedjan – restaurang, café och butik.

SMEDJAN
– CAFÉ, RESTAURANG, BUTIK
Vid gästhamnen strax nedanför Kulbacken, bara 10
minuters vacker promenad från Västerviks centrum,
hittar du Smedjan med café, restaurang och butik.
Här kan du äta och dricka gott, ta en mysig fika eller
varför inte en glass i solen? Titta in i butiken med
inredningsdetaljer och presentartiklar, starkt anknutna
till havet och skärgården. Smedjan erbjuder även
evenemang och fester för bokade sällskap.
Kontakt: 070-609 91 57
www.smedjanvastervik.se

SURE HOTEL BY
BEST WESTERN
CENTRALHOTELLET

HOTELL PARK

Välkommen till Centralhotellet, ett
familjeägt hotell som drivits av samma
familj sedan 1968. Här bor du bekvämt
med hög standard, mitt i staden och nära
havet. Hotellet är medlem i Best Western
Hotels & Resorts, en av Sveriges största
hotellkedjor för privatägda hotell.

Mysigt, ombonat och nästan som hemma!
Hotell Park ligger mitt emot resecentrum,
bara ett stenkast från skärgårdsbåtar, butiker
och restauranger. Hotellet har 13 olika rum
– alla med knarrande golv, sneda väggar,
blommiga tapeter och fönster som kan öppnas
mot världen utanför. Frukost serveras på
hotellet och äts med fördel på vår härliga
innergård. Välkommen "hem" till oss!

Kontakt: 0490-895 50
www.centralhotellet.com

Kontakt: 0490-108 06
www.hotellpark.se
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Välkommen till en
liten unik butik!

Vi för tyger, tapeter, inredningsdetaljer
från världsledande märken.

Vi tapetserar möbler och utför
sömnadsuppdrag.

VÄSTERVIK GUESTHOUSE
Nytt hotellboende i inre hamnen mitt i Västervik,
med fantastisk utsikt över havet. Hotellet har 20 rum,
nyckelfri snabbincheckning och tillgång till gästkök.
Kontakt: www.vastervikguesthouse.se 0493-556 060

BÅTUTHYRNING MITT
I CENTRALA VÄSTERVIK
Hyr båt hos Västervik Guesthouse och upptäck skärgården
utanför. Båtarna är av modell
Crescent 434, har styrpulpet
och 15 hk motor. Kontakta oss
för bokning!

Bowie och Ricci jobbar bara halvtid
Storgatan 30, Västervik (bredvid Ogräs)
Nya öppettider: mån stängt, tis–fre 11–18, lör 11–14. Lunchstängt 13–14
Välkommen till butiken! Anette Landström Pettersson 070-551 36 43

Västerviks inrednings och byggnadsvårdsdetaljer trädgård och återbruk

VÄSTERVIK GLASSCAFÉ

Fantastisk utsikt över vattnet.

Njut av havsutsikten och mumsa
på en glass! Västervik Glasscafe
erbjuder glassuppläggningar,
mjukglass och milkshakes gjorda
på svensk SIA glass. För den som
är sugen på något matigare serverar
vi våfflor med olika tillbehör.

hos magnus & eva
nu med

Webshop välkommen!

Nödvändig information
Vi vet att även en skärgårdsbesökare behöver gå på
toaletten eller göra sig av med skräpet efter picknick.
Av den anledningen har Västerviks kommun och
Länsstyrelsen satt ut dass och soptunnor runt om på
öar och i våra naturområden. Hitta din närmaste via
vår karta på www.vastervik.se/sopor.

Välkommen att besöka, bo och utvecklas i hela vår
underbara kommun!

Butiken med kvalité och känsla
Rådhusgatan 40 i Västervik
www.hosmagnusocheva.se
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072-518 14 15
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Kulbacken

MISSA INTE
• Mars Makalös
• Till er tjänst – sommarens utställning
• På Västerviks Museums youtubekanal
hittar du flera spännande filmer om
Mars Makalös och Västerviks historia
• Kyrkogården berättar – kyrkogårdsvandring som levandegör Västerviks stads
historia www.kyrkogardenberattar.se
• Bronsålderskust – upptäck bronsåldern
i Västerviks kommun www.vastervik.se

Ett perfekt utflyktsmål

• Våtlabbet ”upptäck Östersjöns små
invånare”

Följ strandpromenaden från Västerviks centrum, via Slottsholmen och träbryggorna, till
Kulbacken. Det här är inte bara den ultimata
platsen för att fotografera skärgårdsstaden
ifrån utan också ett perfekt utflyktsmål för
hela familjen. Förutom Västerviks Museum
och naturum så inbjuder hela miljön av gamla
torp, allmogebåtar och härliga grönområden
med promenadstigar, till lek och äventyr.

• När-naturguidning

VÄSTERVIKS MUSEUM
Västerviks Museum visar utställningar om
den lokala sjöfarten och Västerviks historia
och dessutom en världsunik utställning om
det svenska krigsfartyget Mars Makalös, dåtidens största fartyg, som sjönk under ett brinnande sjöslag utanför Öland 1564. Här visas
föremål som legat på havets botten under mer
än 450 år, samt ett fantastiskt film- och fotomaterial som förflyttar dig ner till vrakplatsen,
75 meter under ytan.

NATURUM VÄSTERVIK

Vid ett besök på naturum Västervik (under
2020 till största delen utomhus) inspireras
du till möten med Östersjön och naturen.
Naturum erbjuder guidning utomhus med
olika teman, för alla åldrar. Spana in den nya
fjärilsstigen på Kulbacken och lär dig mer om
Under sommaren erbjuder Västerviks Museum och
naturum Västervik mycket verksamhet utomhus.

insekter som pollinerar våra fruktträd och
bärbuskar. Upplev naturen under ytan och
få tips om Ostkustens bästa snorkellokaler.
Håll avstånd – men också koll på naturums
hemsida och Facebook för aktuella guidningar,
aktiviteter och program.

• Akvarium
• Fågelspaning

TILL ER TJÄNST
På Kulbacken kommer det under sommaren
2020 att finnas en utomhusutställning om
biologisk mångfald, pollinatörer, kulturlandskap och ekosystemtjänster. Varför är insekterna viktiga för oss? Vad gör de för nytta?
Hur vill de bo och vad vill de äta? Det kommer även att anordnas guidade turer, aktiviteter och möjlighet till självguidning.

KONTAKT
För aktuell information och öppettider
besök våra hemsidor och Facebook.
Naturum: tfn 070-551 85 20,
www.naturumvastervik.se
Västerviks Museum: tfn 0490-211 77,
www.vasterviksmuseum.se

STADSVANDRING
Vill du veta mer om Västerviks historia?
Följ med på en guidad stadsvandring
med Västerviks Museums
kunniga guider och hör
berättelser om stadens
hus och människor.
Besök stadens äldre
delar och undersök
spåren från förr.
Boka: 0490-211 77
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Baltic stories

Hasselörodden – ett kulturarv
Västerviks Museum har under tre år varit delaktiga i EU-projektet
Baltic Stories, som slutförs under 2020. I projektet har Hasselö
rodden varit ett studieobjekt, den årliga rodden tredje onsdagen i
juli varje år då ett 40-tal roddare tar sig från Hasselö by till Fiskare
torget i Västervik i gamla genuina träbåtar. Projektet har varit med
om att utveckla livesändningar av rodden samt tagit fram ett antal
filmer om rodden, dess historia och hur livet i skärgården kunde se
ut i slutet av 1800-talet. Du kan hittar filmerna på Youtube.
Tips! Hasselörodden sänds live även i år. Håll utkik på hemsidor
och sociala medier när 15 juli närmar sig!

Filmer om rodden finns på Youtube.

LADDA NER VERKTYG GRATIS
Projektet har tagit fram fem olika verktyg för utveckling
av evenemang (med särskilt fokus på kulturarv). Verktygen
som handlar om intressentanalys, storytelling, hållbarhet,
marknadsföring och samverkan mellan privata och offentliga
aktörer är helt gratis att ladda ner och använda. Du hittar
dem på www.balticstories.eu.
Hasselörodden har visats live på Fiskaretorget.

BALTIC STORIES. Professionalization of events for culturally embedded and
sustainable tourism development of destinations in South Baltic region.
Duration of the project: July 1 2017–June 30 2020
www.balticstories.eu
Baltic Stories

Förra året firade Hasselörodden 40-årsjubileum.
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MarinShop

SkärgårdStjänSt AB
www.skärgårdstjänst.se

Försäljning, service,
reparation och
sjöentreprenad
Roger 070-673 63 64
Anders 070-673 64 34

Till Händelöps klippor i yttersta havsbandet
kan du komma med bil eller cykel från Västervik.

Besök oss på
Barlastgatan 2, Västervik
0490-822 50
www.star-design.se

Kläder från
Holebrook

Krokar Västervik

Lykta Spårö båk
aluminiumbåtar

Sjökortsbrickor och
skärbräden

Smålandskustens skärgårdsförening har hela Smålandskusten
som arbetsområde och jobbar med att främja skärgårdens näringsliv, förbättra de bofastas levnadsvillkor samt skydda och vårda
skärgårdens miljö.
Viktiga projekt: hjärtstartare till skärgården, informationskvällar och studiebesök, utbildningar tillsammans med Räddningstjänsten i både Oskarshamn
och Västervik.
Bli medlem: betala in avgiften 150 kr till pg 83 34 09-6 + skriv ditt namn!
Kontakt: Birgitta Källgren, tfn 070-674 36 38, www.smalandskusten.se
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Mellanskärgårdens Intresseförening har skärgården mellan Loftahammar
och Västervik som arbetsområde och jobbar för förbättrade kommunikationer och ökade möjligheter för boende och näringsverksamhet.
Viktiga projekt: bredband via fiber till Björkö, Solidö, Smågö, Hasselö och Sladö,
vandringsled och lekplats på Hasselö, förstudie angående lågflödesmuddring av
Torrö sund.
Bli medlem: betala in avgiften 150 kr till bg 5015-4798 eller swisha 123 535 66 70
+ skriv ditt namn!
Kontakt: Lina Johansson, tfn 070-467 63 52, www.flundra.com

FOTO: AMANDHA HJALMARSSON

Älskar du skärgården? Bli medlem du också!

11 JULI

Skärgårdens dag Händelöp
Lördagen den 11 juli kl 10–15 är du välkommen till Skärgårdens dag
i Händelöps by. Utställare och hantverkare, rökt fisk och servering.
Bilparkering finns men ta gärna cykeln eller båten!
Kontakt: Händelses damklubb: marie.johansson2@hotmail.com,
073-907 58 84, www.handelop.se
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Blankaholm
Charmiga Blankaholm är den perfekta basen för
utflykter i söder med en gästhamn under uppbyggnad, en anrik lanthandel, en campingplats och ett
gästgiveri. Havet är alltid nära och det finns ett
stort utbud av aktiviteter och naturupplevelser.

BLANKAHOLMS GÄSTHAMN
Gästhamnen erbjuder inte bara övernattning
för båtgäster utan hyr även ut stugor bara några
meter från havet och ställplatser för husbil och
husvagn. I receptionen finns glasscafé och matservering med rättigheter.
Service: båtplatser med el och vatten, grillplats,
tvättmaskin, servicehus med toalett, dusch och
diskmöjlighet.
Aktiviteter: bastu, tennisbana, havskajak och
båtuthyrning m m.
Obs! Hela gästhamnsområdet befinner sig i en
renoveringsfas för att sakta men säkert utveckla
området. Vi ber er därför att ha tålamod!
Kontakt: tfn 070-539 93 14,
info@blankaholmsgasthamn.nu,
www.blankaholmsgasthamn.nu
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BÅTPLATS

EVENEMANG

Önskar ni hyra fast båtplats i nära anslutning
till E22:an? Gå in på www.baatplatsen.se så
hittar ni mer information.

27 juni
Livemusik i Glasscafeét med
J&M duon som får fart på festen.

TORG MED LANTHANDEL
OCH GÄSTGIVERI

4 juli
Bakluckeloppis arrangeras
av Blankaholms Gästhamn.

På det vackra sekelskiftestorget mitt i byn
ligger Blankaholms lanthandel, som varit just
lanthandel i hela 104 år. Förutom livsmedel
tillhandahåller den såväl apotekstjänster som
systembolag (www.blankaholmslanthandel.
com). Blankaholms Gästgiveri som ligger
bredvid, erbjuder boende, mat och sommar
spelningar (www.blankaholmsgastgiveri.se).

700–800 METER LÄNGRE BORT…

18 juli
Bakluckeloppis arrangeras
av Blankaholms Gästhamn.
1 augusti
Traditionell marknad med
svenskt hantverk kl 10–15
(tfn 070-221 23 30).

…ligger Blankaholms bad- och naturcamping med en familjevänlig badplats
(www.blankaholmscamping.se)

28 augusti
Lokal öl- och matmässa i
Folkets Park (073-444 22 69).

TIPS

För vidare information
Gå in på vår hemsida
www.blankaholmsgasthamn.nu

När du är i Blankaholm, missa inte en promenad
till Majkaseberget för att njuta av den fina
utsikten över Blankafjärden. Gillar du att
motionera så finns fina vandringsleder och bra
grus- och asfaltsvägar att cykla och springa på.

UPPLEV VÅRT
BRYGGERI
V IMMERBY

Konferens | Restaurang | Guidetur | Ölprovning

Bykärlek

Gamleby

Gamleby är den charmiga lilla orten några mil
norr om Västervik som inte bara stoltserar med
norra Europas enda trekantiga torg, här finns
också ett stort utbud av kaféer, restauranger,
specialbutiker, livsmedel, apotek och system
bolag. Orten har också ett särskilt rikt utbud av
secondhand, antikt och kuriosa och ett rykte
om sig att vara kommunens ”loppismecka”.

DEN GAMLA BYN

FOTO: REBECKA ÅMAN WIBERG

Gamleby har anor från järnåldern (runtom
finns ett flertal fornlämningar att se) och var
redan på Vikingatiden en betydande handelsplats. Faktum är att staden Västervik låg just
här före år 1433 – därav namnet Gamleby.

FYRSTJÄRNIGA KUSTCAMP GAMLEBY
Gamlebys fyrstjärniga camping KustCamp har
ett exklusivt läge vid Hammarsbadet i Gamleby
viken. Det är en välskött anläggning med fina
stugor för uthyrning, en nybyggd servicebyggnad
med hotellstandard och husvagnsplatser med havsutsikt. Det här är den närmsta campingplatsen
vid havet för den som besöker Astrid Lindgrens
Värld. Här finns en uppsjö av aktiviteter; hyr
Segways, motorbåt eller roddbåt; spela minigolf
och bada bastu. Eller gör ett besök på Garpedansberget – det förtrollade utkiksberget med över
hundra trollskulpturer som kantar vandrings
stigen. På campingens egen restaurang finns
ett brett matutbud och fantastiskt goda pizzor.
Kontakt: 0493-102 21, www.campa.se

STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR
Till sommaren öppnar en helt ny ställplats för
husbilar, placerad i Gamlebys hamn med tillgång till elplats och servicebyggnad.
Kontakt: 0493-102 21, www.campa.se

FEM-I-TOPP TIPS!
• Handla i Gamleby Köpcentrum.
• Besök norra Europas enda trekantiga torg.
• Ta en fika på nåt av ortens alla kaféer.
• Hälsa på trollen på Garpendansberget.
• Bada vid Hammarsbadet.

BANK! STREET ART FESTIVAL
Den 16–22 augusti kommer festivalen
BANK! till norra delarna av Västerviks
kommun – arrangemanget med finansi
eras av Tjustbygdens Sparbank som
tog Västervik med storm förra året och
som resulterade i flera hyllade fasad
målningar runtom i staden. Nu är spänningen stor över att se på vilket sätt de
utvalda konstnärerna väljer att förgylla
de norra kommundelarna. Missa inte det!
Den lilla orten Gamleby ligger
längst in i Gamlebyviken.
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En skärgård
som överraskar

Gryt
Längst i norr gränsar Tjust skärgård till en annan
vacker arkipelag – Gryts skärgård, med kända
öar som Harstena, Gräsmarö och Häradskär.

GRYTS SKÄRGÅRDSPENSIONAT
Centralt i samhället Gryt ligger det gemytliga
skärgårdspensionatet, på bekvämt promenadavstånd till havsbad och båtliv. Det tidstypiskt
inredda pensionatet har enkel- och dubbelrum,
frukostservering och vedeldad bastu. För förbokade sällskap finns även restaurang med
fullständiga rättigheter. Här anordnas bröllop,
fester och träffar av olika slag, samt konferenser
och du kan också boka hela pensionatet.
Aktivitetspaket: Gryts skärgårdspensionat
erbjuder flera olika aktivitetspaket. Vad sägs
om en heldagsutflykt med kajak eller westernridning i naturskön miljö, i ett paket med övernattning, lunch och middag?
Kontakt: 0123-407 00, 072-069 22 29,
www.grytspensionat.se
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FYRUDDEN
Fyrudden är knutpunkten längst ute i havsbandet, som binder samman fastland och skärgård. Hamnen byggdes från början som en
fiskehamn, för att underlätta transporterna av
fisk från skärgården in till städerna. Än idag
är Fyrudden skärgårdens huvudhamn, om än
med en helt annan karaktär. Intill gästhamnen
finns den välkända servicepunkten med såväl
livsmeddelsbutik som restaurang och kafé
med försäljning av både kulglass och mjukglass.
Här finns båttillbehörsbutik och försäljning av
gasol och drivmedel. Numera drivs Fyrudden
av Lise-Lotte och Ola som även driver Gryts
Skärgårdspensionat.
Kontakt: 0123-402 10, 076-106 41 41
www.fyrudden.se

KUSTCAMP EKÖN
Eköns fyrstjärniga campingplats har Ostkustens
bästa läge, så långt ut i havsbandet du kan
komma utan att åka båt, men ändå bara 20
minuter från E22. KustCamp Ekön ligger mitt
i den genuina skärgårdsmiljön i Eköns naturreservat, med släta badklippor, klapperstenstrand, havet och frihetskänslan utanför husvagnsdörren. Campingplatsen är en av Sveriges
bästa, med hög standard på servicehus och
gästkök, uppskattad restaurang, 13 stugor,
220 husvagnsplatser, villavagnar och husbilsplatser med förstärkt underlag.
Kontakt: 0123-402 83 www.campa.se

Andreas Svensson,
företagsmarknadschef

Vi bygger nytt!
Läs mer på vår
hemsida & anmäl
ditt intresse.

HANDLA DIN EL
LOKALT!
Visste du att vi är
Västerviks lokala
elhandelsbolag?
Teckna ditt avtal på
www.vmeab.se eller 0490-25 70 50

BO I VÄSTERVIK

Vi har allt för sommarens upplevelser,
matstunder & festligheter
I vår butik finns en underbar Fisk & Deli-disk med manuell betjäning.
Vi har ett stort sortiment med fokus på lokalt, eko och fritt från
tillsatser. I vår entré har vi kundtjänst med Post & Spel. Vill du ta en
glass eller fika är du välkommen till vårt Café. För barnen 3-10 år finns
ett minihus att leka och pyssla i när Du handlar, öppet varje dag
kl 11-19 i juli. Stort sortiment av Webergrillar och tillbehör.
Vi gillar mat & människor!

med personal

Spötorget 1 Västervik | Tel: 0490-25 72 50
www.bostadsbolaget.vastervik.se

www.vmeab.se

Framgång är alltid en laginsats.
Vi är ett team som drivs av att
göra goda affärer.
Vill du veta hur vi kan hjälpa dig
med din bostadsförsäljning?
Välkommen till Västerviks
ledande fastighetsmäklare.
Handla Online!

Hämta i butik eller boka hemleverans hem, till husvagnen eller båten! Du hittar Pick-up point vid Rätö brygga
och i anslutning till Västerviks Marina. www.maxivastervik.se Vi vill göra din semester lite enklare!

VÄSTERVIK | TEL 0490 822 40 | SVENSKFAST.SE/VASTERVIK
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BUTIK

6-23
Kallskänk 0490-56 68 35
Bageri
0490-56 68 50

Deli/Fisk
0490-56 68 34
Hem & Fritid 0490-56 68 95

Ljunghedsvägen 2. Tel. 0490-56 68 00
www.maxivastervik.se

Skärgårdstrafik

Hallå där…

DAN HEDEGREN – NY ENTREPRENÖR
SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

FOTO: ANNA BODJO

När Dan Hedegren från Hammarö Sjötrafik i Värmland vann upp
handlingen av skärgårdstrafiken i Tjust skärgård fanns pandemier, social
distansering och andra begränsningar inte i de flestas medvetanden. Men
förutsättningarna ändrades snabbt och när den här broschyren trycks har
det planerade startdatumet för trafiken just skjutits på framtiden.
Hur tänker ni kring sommaren?
– Ursprungsplanen var att starta trafiken till Hasselö den 16 maj och till
Idö den 19 juni. Efter många bra diskussioner med Västerviks kommun,
har vi i dagsläget inte satt något nytt startdatum. Varken kommunen eller
jag tolkar de allmänna rekommendationerna på ett sätt som gör det möjligt.
Ändras riktlinjerna får vi göra nya bedömningar.
Vilka åtgärder kommer ni göra för att passagerarna ska kunna vara
trygga?
– Om trafiken startas kommer vi exempelvis att reducera max antalet
passagerare och spärra av sittplatser så det blir större utrymme mellan
passagerarna. Vi kommer inte att hantera kontanter ombord, och vi
kommer erbjuda portionsförpackningar i serveringen och vidta särskilda
säkerhetsåtgärder för att skydda vår personal.
Vad fick dig att bli intresserad av att köra skärgårdstrafik i Västervik?
– Jag bedriver idag liknande trafik i flera av de värmländska kommunerna
kring Vänern och när jag såg upphandlingen blev jag direkt intresserad.
Västervik är en underbar stad och det här är en dröm för mig. Att driva ett
rederi är det roligaste jag gjort och att få utöka verksamheten är jättekul.
Västervik har verkligen välkomnat mig och jag känner mig otroligt peppad!
Kontakt: dan@sjotrafik.com, www.skeppa.se

Skärgårdsterminalen i Västervik.

Sommartrafik från Västervik
Loftahammar–Rågö–Hasselö
Västervik–Hasselö
Västervik–Idö
Ringlinjen
Guidad rundtur

!
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Tack vare ett stort bidrag från Tjustbygdens sparbank blev Västerviks kommun i januari 2020 ny
ägare av de båda skärgårdsbåtar som sedan årtionden trafikerat skärgården utanför Västervik.
Kommunen valde att handla upp själva trafiken men är fortfarande formella ägare av fartygen. Under
vintern och våren har båtarna renoverats och målats om, allt med siktet instället på att maximera
trivseln ombord. Samtidigt har båtarna också fått nya namn med anknytning till Västerviks historia.

VIKTIG INFORMATION! På grund rådande omständigheter med covid-19 är det vid
tryckandet av den här broschyren osäkert när skärgårdstrafiken med M/S Ellen Key
och M/S Kung Märta kan starta och med vilken frekvens de kan trafikera skärgården
i sommar. För aktuell information och köp av biljetter hänvisar vi er därför till sociala
medier och aktuella hemsidor. www.vastervik.com/skargard

M/S Kung Märta (som tidigare hette M/S Sladö)
har plats för 93 passagerare.

M/S Ellen Key (som tidigare hette M/S Freden)
har plats för 150 passagerare.
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Sommartrafik från Loftahammar

Skärgårdstrafik året runt

Taxibåtar

BÅT FRÅN GRÄNSÖ KANAL TILL MELLERSTA SKÄRGÅRDEN

M/S Bella utgår från Sandbyhovsbryggan i Loftahammar till öarna Rågö och Hasselö
och planerar reguljär trafik 18 juni–14 augusti.

Du kan åka reguljärt med båt eller svävare, till många av öarna i Tjust skärgård – året
runt. Oavsett årstid kan du resa med turer som avgår enligt tidtabell från Gränsö kanal
i Västervik till öar i mellersta skärgården (ex Hasselö, Sladö, Smågö och Björkö).
OBS! Alla turer måste förbokas kl 9–16 senast vardagen före avresa. Tider och möjliga
avgångsbryggor kan variera.

Ö-LUFFA
Med M/S Bella kan du besöka både Hasselö och Rågö under en och samma dag
(se sid 4–7). Om trafiken från Västervik till Hasselö kan starta sommaren 2020 så
möter M/S Bella skärgårdsbåten M/S Ellen Key där och gör det möjligt att resa hela
vägen mellan Loftahammar och Västervik.

Bokning
Blå turer: Molanders Båttransporter (tfn 070-671 39 14). OBS! Avgår endast skoldagar.
Dessa turer kommer att justeras efter sommaren 2019. Ring för mer information.
Röda turer / Gröna turer: Kalmar Läns Trafik (KLT) som bokas genom Solidö Skärgårdstaxi tfn 0490-910 19. *OBS! Gröna turer avgår ej 17/6–18/8 eller vid isläge.

BÅTCHARTER
Du kan boka M/S Bella för din egen båttur i skärgården, för upp till 29 personer.
Med M/S Bella reser du snabbt och bekvämt mellan öarna.

Anna-Pia Molander
kör båten Vilda,
skärgårdens
kombinerade
skol- och taxibåt.

Kontakt: 076-117 11 40, www.rago.nu

LOFTAHAMMAR–RÅGÖ–HASSELÖ

Via Källvik

M/S Bella
4 juli–9 augusti (ej 18 juli C )

18 juni–3 juli
Alla dagar
Loftahammar
Källvik

10.25

11.35

12.25 –

–

11.45

Till Rågö

10.45

11.55

–

Från Rågö

10.45

–

–

Hasselö

11.00 A

–

–

–

Alla dagar
15.25

16.35

10.25 B

11.45 B

–

–

10.25

11.35

–

–

11.45

16.55 D

–

10.45

11.55

–

15.45

17.45

–

10.45

–

–

11.00 A

–

–

15.45

–

10.45 B

–

12.45

–

16.00 A

–

11.00 AB

–

13.00 A –

16.00 A 18.00 A

Alla dagar

11.00

–

–

11.15

11.55

–

14.55 16.15

–

12.05

–

15.05

–

11.35

12.15

–

15.15

16.35

16.00

15.25

–

–

–

15.45

16.55

–

15.45

–

–

16.00 A

–

–

11.00 B

–

13.00

17.45

11.15 B

11.55 B

13.15

–

–

12.05 B

–

15.05

18.05

11.35 B

12.15 B

–

15.15

–

–

11.00

–

–

20.00

11.15

11.55

–

14.55 16.15

–

20.10

–

12.05

–

15.05

–

–

20.20

11.35

12.15

–

15.15

16.35

18.05

–

16.35 18.35

–

16.00

B Den 11 juli utgår denna tur, på grund av Vivassen runt.
C Lördag den 18 juli går M/S Bella i skytteltrafik mellan Loftahammar och Rågö, i samband med Rågödagen. Denna dag utgår därför alla ordinarie turer till och från
Hasselö (kontakta rederiet för bokning av separat båttur från Hasselö denna dag). Aktuella tider för båtturerna till Rågö den här dagen hittar du i separat information.
D Den här turen ankommer Rågö kl 16.55, ligger stilla på Rågö 50 minuter och går vidare till Hasselö kl 17.45.
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VIKTIG INFORMATION! På grund av rådande situation med covid-19 kan den
planerade tidtabellen ovan komma att ändras. Dubbelkolla därför information
och boka resa online innan du reser: www.rago.nu

Fr Gränsö kanal:
Kl 7.30, 11.00, 12.15, 15.00, 16.00
Fr skärgården:
Kl 6.55, 10.20, 11.30, 14.40, 15.40

Höst, vinter och vår avgår inga reguljära
lördagsturer från Gränsö kanal. Egen båttaxi
kan dock bokas. För båttrafik från Västervik
och Loftahammar sommartid se sid 44–46.

Tisdag

Söndag

Fr Gränsö kanal:
Kl 7.30, 14.20, 15.00

Fr Gränsö kanal: Kl 16.30*

Onsdag

Alla dagar

18.15

16.00 18.00

14.55 16.15

Lördag

Fr skärgården:
Kl 6.55, 8.30, 14.40

10–14 augusti
Fre och lör

A Båtbyte för resande till Västervik.

!

16.35

M/S Bella

Alla dagar
Rågö

–

12.45 –

Via Källvik
4 juli–9 augusti (ej 18 juli C )

Hasselö

12.25 –

–

–

18 juni–3 juli

Loftahammar

16.35

15.45

10.45 B

–

15.25

Alla dagar

–

–
16.55

11.55 B 12.45

Fre och lör

–

–

HASSELÖ–RÅGÖ–LOFTAHAMMAR

Källvik

–

–

15.45

12.45 –

–

11.35 B 12.25

10–14 augusti

Måndag

–
17.45

Fr Gränsö kanal:
Kl 7.30, 11.00, 12.15, 14.20, 15.30
Fr skärgården:
Kl 6.55, 10.20, 11.30, 14.00, 15.10

Torsdag
Fr Gränsö kanal:
Kl 7.30, 14.20, 16.00

Fr skärgården: Kl 16.00*
OBS! Reservation för ändringar.
Sök din resa i KLT:s mobilapp.

MOLANDERS BÅTTRANSPORTER
Boka din egen båtresa med mellersta skärgårdens skolbåt, den bekväma taxibåten
Vilda som tar upp till 12 passagerare. AnnaPia hälsar er välkomna ombord och erbjuder
både rundturer i skärgården och snabba
transporter till era resmål!
Kontakt: 070-671 39 14
www. molandersbattransporter.se

MARQUA SJÖTRANSPORTER,
HASSELÖ
Båttaxi (max 12 personer)
Skärgårdstransporter upp till ett ton.
Kontakt: Johan Rindmyr, 070-444 60 00
contact@marqua.se, www.hasselo.com

IDÖ SKÄRGÅRDSTAXI

Fr skärgården:
Kl 6.55, 8.30, 14.00, 15.40

Båttaxi (max 12 personer).
Skärgårdstransporter upp till 3,5 ton.
Kontakt: 070-566 77 38
bokning@idoskargardsliv.com

Fredag

SMÅGÖ SERVICE

Fr Gränsö kanal:
Kl 7.30, 11.00, 12.15, 13.20, 14.40, 17.00*

Båtcharter med M/S Bella (max 29 personer)
samt båttaxi (max 12 personer).
Kontakt: 073-055 11 40, www.smago.se

Fr skärgården:
Kl 6.55, 10.20, 11.30, 13.00, 14.20, 16.30*
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!

På grund av rådande omständigheter med covid-19
kan uppgifter i den här broschyren komma att ändras efter
tryckning. Det är därför viktigt att du dubbelkollar tidtabeller
och öppettider innan du reser. www.vastervik.com/skargard

