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Skärgårdsmuseet

Besök skärgårdsmuseet och
spana in den gripande utställningen om den fiktiva fiskarfamiljen Eriksson. På ett kreativt och
fängslande sätt berättar familjen
Eriksson om hur det var att leva
förr i tiden. Inför varje ny säsong
får besökaren uppleva en ny
utställning och ett nytt skede i
familjen Erikssons liv.
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Gillar du att göra loppisfynd? Då
får du inte missa att besöka skärgårdsmuseets lilla men mysiga
loppis!
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Skärgårdslivet

Strosa runt och njut av det
idylliska skärgårdslivet men
respektera privata tomter och
bryggor.

1
4

4 Oxelö krog
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Kulturstigen

Möt idyllisk natur- och kulturmiljö genom en promenad
längs Kulturstigen. Vandringsleden runt gamla Oxelösund
tar dig med på ett historiskt
äventyr som berättar om ett
gammalt lotssamhälle. Du
kan välja mellan att på egen
hand följa de blåa skyltarna
eller boka en guidad tur, se
visitoxelosund.se för mer info.

Börjar magen kurra? Besök
då charmiga och välplacerade
Oxelö krog. På Oxelö krog kan
du med fin utsikt över hamn och
skärgård dricka en kopp kaffe,
stilla ditt sötsug eller äta något
mer matigt. Perfekta stället för
en paus!
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5 Furön och

Sörmlandsleden

För dig som inte fått nog av
Oxelösunds skärgårdsliv: hyr en
båt av Oxelösunds hembygdsförening och ro över till Furön
och upplev vacker natur eller
vandra längs Sörmlandsleden

Oxelösunds Turistinformation
Koordinaten, Järntorget 7–9
613 30 Oxelösund
telefon: +46 155 383 50
turism@oxelosund.se
visitoxelosund.se
facebook.com/visitoxelosund
instagram.com/visitoxelosund

Upplev Gamla Oxelösund
En plats som bjuder på skärgårdsidyll och kulturmiljö
Gamla Oxelösund är en gammal lotsplats som under
1600-talet utvecklades till en försvarsskans med en krog
och begravningsplats. Idag finns endast en gravsten kvar
från denna tid.
Det äldsta bevarade huset i Gamla Oxelösund är den
nuvarande café krogen – Oxelö krog som uppfördes någon
gång under slutet av 1700-talet. Det faluröda trähuset med
utsikt över havet är ett perfekt ställe att avnjuta en fika eller
måltid på. Huset har tidigare fungerat som gästgiveri, skjutsstation och hembygdsgård. Gamla Oxelösund består av
flera gamla hus från åren 1850 – 1950.
Vägen ut till Gamla Oxelösund kantas av industriområden
och det är denna häftiga kontrast mellan vacker natur-, skärgård- och industrimiljö som kännetecknar Oxelösund.
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