Upplevelser och utflykter på Ljusterö
Kommunikationer
Du kommer till oss med båt, buss, cykel eller bil.
Bada
Bada kan du göra på lilla badberget eller klippbadet i Linanäs, i Kårnäs och på naturreservatet Östra
Lagnö.
Idrottsaktiviteter
I Laggarsvik finns en fotbollsplan, boulebana, tennisbana och tennisvägg. En 18 håls golfbana hittar
du i Väsby. Natur och Sagostigen finner du starten vid Granliden, naturstigen är 4 respektive 6 km
lång och sagostigen berättar om Nils Karlsson Pyssling.
Hyr kajak och paddla i våra vackra vatten, hos Hemviken kajak eller VillaSjövik.
Vandringsvägar
Promenera i Linanäs och titta på alla vackra sekelskifteshus eller i den gamla tysta fiskebyn
Laggarsvik. När du vandrar till Vadholma/Öran så kan du besöka Ljusterös högsta topp Ljusterö
Huvud med en fantastisk utsikt, en och annan Finlandsbåt kan du då även titta ner på. Det finns
många vackra vägar innanför den stora Ljusterövägen så gör dina egna upptäckt.
Östra Lagnö naturreservat är en plats ingen får glömma att uppleva, för naturälskare, fågelskådare,
livsnjutare och alla vi som uppskattar det vackra och stilla, det karga och stormiga.
Museer
 Ljusterö konstmuseum Östrasalt som ligger på Ljusterö torg har fantastisk konst som du kan
höra Claes Moser guida i. Med jämna mellanrum är det ny konst som hänger på väggarna.
Här kan du göra ditt bästa konstköp, av kända konstnärer.


Hembygdsmuseet ligger i mellansjö som visar hur man bodde, handlade, fiskade och mycket
mer för 100 tals år sen.



Björklidens museum är öppen några veckor varje sommar som visar bla telefonväxlar och
annat från förr.



Västergården är en gammal bondgård som ordnar olika aktiviteter året runt.

Shopping
 Ett besök vid Mora Gård och Evas pittoreska lilla affär där du hittar allt från tvål till vackra
kläder.


Turistbyrån har en liten presentshop som är värd ett besök.



Linanäs Gästamn har en liten affär där du hittar allt vad du behöver, lättare luncher, kaffe
med tilltugg och en bensinstation. En gästhamn där du även kan duscha och använda
toaletten.



Tempo är vår stora matvaruaffär som ligger centralt på Ljusterö torg.



Lillström är en liten kvartersaffär som har mat till helgen och lite till.



Det finns loppis i Sundvik mot Östra Lagnö, vid Östanå färjeläge, varje år då vi har
Linanäsdagen så är det loppis längs en del av Linanäsvägen. Bakluckeloppis vid Bygdegården
och på parkeringen vid Ljusterö torg.

Post/Bank
Det finns en kombinerad Post/ATG/Café/bank på Ljusterö torg.
Turistbyrån
Finns på Ljusterö torg som även har en liten presentbutik.
Lekpark
På Ljusterö torg finner du en liten lekpark.
Båtturer
 Åk ut med en ribbåt och upptäck det vilda på säl och örnsafari, Ramsmora varv och Alms
marinservice ordnar detta för dig.


Upplev Ljusterö från sjösidan ta en Waxholmsbåten en kväll från Linanäs som går in i
Väsbyviken och vänder, njut av det vackra du är åter i Linanäs på en timme.



VillaSjövik har två olika boende fem meter från bryggan där du tar ett dopp eller solar.



Rastaborg pensionat, ett vackert gammalt genuint boende samt vandrarhemmet som ligger
vackert vid Linanäs Hamn.



Holmsängen i Ramsmora varv har ett modernt välkomnade hus för ca 12 personer.



Väsby Gård har övernattningsmöjligheter om du är fler än 10 st.



Några hus finns vid Ljusterö Golfbana för 8 personer.



Siaröfortet har vandrarhem och gör spännande guidningar i fortet, ja du har väl hört hur dom
visslar från förr.



Hemviken kajak erbjuder enklare boende.



Skärgårn ligger i Linanäs vid vattnet som erbjuder bla utsökt skärgårdstallrik med en utsikt
över Saxarfjärden.



Skeppskrogen i Linanäs serverar en fantastisk gravad lax, saftiga pizzor och annat gott.



Ljusterö Grill och kiosk ligger vid Ljusterö färjeläge som reserverar lunch och middagsbrickor.



Linanäs Gästhamn serverar thaimat och färdiga smörgåsar mm.



Tai Nan ligger vid Ljusterö torg som har heta/goda rätter.



Ljusterö torg erbjuder även sallader på caféet och Grillkiosken serverar bl.a. hamburgare som
har fått ett gott rykte.

Bo

Äta



Östanå Sjökrog öppnade förra våren och serverar spännande maträtter med en utsikt över
sundet som trafikeras av Finlandsbåtarna.



Ljusterö Krog ligger centralt på Ljusterö Torg.

Activities and excursions on Ljusterö
Transportation
You can get here by boat, bus, bicycle or car.
Swimming
You can swim by lilla badberget or klippbadet (cliffs) in Linanäs, in Kårnäs and in the nature reserve
Östra Lagnö.
Sports Activities
In Laggarsvik there is a football field, pétanque course, tennis court and wall. You´ll find an 18-hole
golf course in Väsby. A Nature and fairy-tale path starts in Granliden, 4 or 6 km long the fairy tale
path tells of Simon Small, the character from Astrid Linden’s book by the same name.
Rent a kayak from Hemviken kajak or VillaSjövik and paddle in our beautiful waters.
Hiking routes/ Walking
Walk in Linanäs and admire the beautiful houses from the turn of the century or in the quiet old
fishing village Laggarsvik. On your way to Vadholma/Öran make sure you climb the highest point of
Ljusterö; Ljusterö Huvud with its amazing views, above the passing ships. There are many roads
within the larger Ljusterövägen, - so go discover!
Östra Lagnö nature reserve is a must, for nature lovers, bird watchers, bon viveurs and all those who
appreciate the still and beautiful, yet barren and stormy.

Museums
 Ljusterö art museum Östrasalt on Ljusterö torg (square) has an amazing art collection and
guided tours by Claes Moser (host of the Swedish Antiques Roadshow). The exhibit changes
continuously. The art is for sale.


Hembygdsmuseet in Mellansjö shows what people in the area, hundreds of years ago, used
to shop for, fish for, their living conditions and much more.



Björklidens museum is open a few weeks every summer, exhibiting telephone switches and
other antiques.



Västergården is an old farm where several events are arranged all year round.

Shopping
 Visit Mora Gård and Eva’s picturesque little shop where you´ll find everything from soap to
beautiful clothes.


The Tourist Information Centre has a small gift shop well worth a visit.



Linanäs Hamn (harbour) has a small shop where you´ll find everything you need, lighter
lunches, coffee and pastries and a gas station. A marina where you can take a shower or use
the rest room.



Tempo is the large grocery store, centrally located at Ljusterö torg (square).



Lillström is a small corner shop with food for the weekend and more.



There is a flea market in Sundvik towards Östra Lagnö, by Östanå färjeläge (ferry station),
every year on Linanäsdagen (Linanäs day). There is a flea market along a section of the road
Linanäsvägen (Linanäs road). Boot sale by Bygdegården and on the parking lot by Ljusterö
torg (square).

Post office/Bank
There is a combined Post office/ Café/bank on Ljusterö torg (square).
Tourist information office
On Ljusterö torg (square), there is a small gift shop.
Playground
Ljusterö torg (square) has a small playground.
Boat tours
 Go out on a RIB boat and discover the wild on a seal and eagle safari that Ramsmora varv
and Alms marinservice organize.


Experience Ljusterö from the water, go by Waxholmsbåten (ferry) for an evening from
Linanäs into Väsby bay and turn around, enjoy its beauty and return within an hour.

Accommodation
 VillaSjövik has two different accommodations five meters from the jetty, where you can go
for a swim or sunbathe.


Rastaborg pensionat, a beautiful old guest house and hostel located by Linanäs hamn
(harbour).



Holmsängen by Ramsmora varv has a modern welcoming house for about 12 people.



Väsby Gård has accommodation if you are more than 10 people.



There are a few houses by Ljusterö Golfbana (golf course) that hold 8 people.



Siaröfortet has a hostel and give exciting guided tours of the fortress. You have probably
heard them whistle from the past.



Hemviken kajak offers basic accommodation.



Skärgårn in Linanäs, right by the water, offers a delicious archipelago plate and a view of
Saxar bay.



Skeppskrogen serves an amazing cured salmon, tasty pizzas and other treats.



Ljusterö Grill and kiosk is right next to Ljusterö ferry station that reserves lunch and dinner
trays.



Linanäs Marina serves Thai food and sandwiches.



Tai Nan cooks hot and tasty meals right by Ljusterö Square.

Eat



Ljusterö torg (square) offers salads at the café and the small Grill serves appreciated
hamburgers.



Östanå Sjökrog (tavern) opened last spring and serves exciting dishes with a view of the strait
where the ferries to and from Finland pass.



Ljusterö Krog is right on Ljusterö torg (Square).

