
5 Oxelösund centrum
• Koordinaten – ett allaktivitetshus med turistinformation 

bibliotek, gallerier och café.
• Äventyrshuset Boda Borg har spännande och utmanande 

äventyrsbanor samt café, kiosk och restaurang.
• St Botvids kyrka är byggd på klippan där det förut stod en 

klockstapel. Kyrkan är byggd som ett sjömärke och syns i 
alla riktningar.

• I Oxelösunds centrum finner ni även ICA Kvantum med 
post och café. Runt torget finns också apotek, bankomat, 
café, möjligheter till shopping, Systembolag, gratis parker-
ing och mycket mer.

• Restaurang Long, kinesisk restaurang vid Frösängsgärde. 
På Järntorget ligger Harry’s restaurang och bar. 
I centrum finns också Camilla och Puttes Breakfast & 
Diner.

Brannäs
• Våtmarken är en konstgjord våtmark som används för 

att rena vattnet från för stora mängder av kväve. Dess 
frodighet skapar förutsättningar för en mångfald av  
fågelarter. Skyltad vandringsled.

• Vivesta havsbad med ett lugnt tempo och stor gräsyta.               

Stjärnholm
• Stjärnholms slott, hotell i naturskön omgivning med 

tillhörande restaurang och slottsbutik.
• Skulpturpark som bjuder på vackra, spännande och 

tankeväckande konstupplevelser på temat tro, hopp och 
kärlek.

• Hönshuset syateljé med försäljning av textilt hantverk.

Jogersö
• Camping med minilivs och minigolf.
• Havsbad med sandstrand, klippor, hopptorn och stora 

gräsytor .
• Källan är en havsnära restaurang med café.
• Kajak och Frid hyr ut havskajaker och erbjuder guidade 

kajakturer i Oxelösunds skärgård. 

• Ett litet mysigt familjebad med sandstrand, klippor, bryg-
ga, gräsytor, gungor och toalett. 

• Femörefortet, ett upplevelsemuséum under jorden. Följ 
med en kunnig guide cirka 20 meter ner i underjorden i 
denna förr ”topp-hemliga” militäranläggning. Öppet dagli-
gen under sommaren.

• Fyrvaktarbostaden, ett härligt utflyktsmål som bjuder på 
spännande natur, klippor och hav längst ut på Femöre-
huvud.

• Sol och bad. Femöre naturreservat erbjuder fina mö-
jligheter till såväl vandring som sol och bad. 

• Restaurang Sailor Kickis och Femöre Gästhamn med 
rustik fiskrestaurang med skärgårdskänsla längst ute 
på piren i Fiskehamnen. På populära Skärgårdsvåfflan, 
västra femöre, kan du äta våfflor i alla dess former i mysig 
skärgårdsmiljö.

Badhusviken
• Gästhamnen Badhusviken ligger på gångavstånd från 

centrum, är Oxelösunds största gästhamn. Hamnkontor 
med servicebutik samt allmän toalett.

• Restaurang Läget i anknytning till gästhamnen serverar 
dagens lunch och á la carte.

• Skärgårdsbåten M/S Fiskeskär trafikerar öarna Beten och 
Äspskär sommartid från gästhamnen. Båda öarna har 
grillplats, vindskydd, toalett och fina badmöjligheter.

Gamla Oxelösund
• Oxelö krog. Gammal sjömanskrog vid kajen i Gamla 

Oxelösund med café, restaurang och butik.
• Skärgårdsmuséet, inrett som ett gammalt skärgårdshem 

med nytt tema varje år. Kul aktivitet för såväl gammal som 
ung. Gratis entré.

• Kulturstigen, en naturskön vandring genom det idylliska 
Gamla Oxelösund. Skyltad vandringsled med det dåtida 
skärgårdsboendet i fokus.

Se och göra längs vägen

Vandrings- och cykelleder i Oxelösund
Hälsans stig
På Hälsans stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. 
Hjärt- och kärlsjukas riksförbund har tillsammans med landets 
kommuner anlagt ett drygt 80-tal promenad- och motionsslin-
gor. Idéen är att främja motion i alla åldrar och att förebygga 
hjärt-kärlsjukdomar.

I Oxelösund är Hälsans stig placerad längs attraktiva
promenadstråk. Ni passerar bland annat Oxelösunds centrum, 
Badhusviken med dess gästhamn och tillhörande restaurang 
Läget samt Ramdalens sport- och fritidsanläggning.

Sörmlandsleden
Sörmlandsleden består av 100 vindlande vandringsmil i 
sörmländsk kulturbygd, fylld av historia, djupa skogar, vresiga 
bergknallar och glittrande sjöar. För mer information och 
detaljerade etappbeskrivningar, besök www.sormlandsleden.se.

I Oxelösund erbjuder Sörmlandsleden vandring i såväl skog, 
stad som havsnära natur. Leden tar er bland annat genom 
naturområden som Femöre naturreservat och Våtmarken på 
Brannäs, båda med rikt fågelliv. Dessutom finns möjlighet att 
från Gamla Oxelösund ta sig ut till Furön med roddbåt där ni 
kan vandra och övernatta i vindskydd. Följ den oranga
s-markeringen för att hitta rätt.

Rekommenderade cykelleder
I Oxelösunds kommun finns totalt 42 km anlagd cykelväg som 
går genom både stads- och naturmiljöer.

Här har vi samlat några av dessa fina cykelstråk som tar er 
mellan Oxelösunds olika attraktioner och naturområden. De 
rekommenderade cykelstråken är lagda så att ni antingen kan 
cykla enstaka sträckor eller en större rundtur.

Cykeluthyrning 
På vandrarhemmet Poppeln, Esplanaden, kan du som inte har 
tillgång till egen cykel hyra en.  
För mer information: www.poppeln.nu

Kulturstigen i Gamla Oxelösund
Vid Oxelö-sundet fanns redan på 1600-talet en skans och en 
krog. Här byggde lotsarna under 1870-talet sina egna bostäder 
och det är detta samhälle som nu kallas Gamla Oxelösund.

Följ kulturstigen i Gamla Oxelösund, som börjar vid lots-
utkiksberget och passerar genom denna idylliska kultur- och 
naturmiljö med gamla anor. Följ skyltningen Kulturstig samt blå 
markering för att hitta rätt. Fristående broschyr med detaljerad 
karta finns i turistbyrån och vid informationstavlan på  
parkeringen i Gamla Oxelösund.

Var vänlig och visa hänsyn mot de boende i området genom att 
hålla er till stigen och blå markeringar. Bryggorna längs stigen 
är privata och bör därför ej beträdas. Tack och trevlig tur.

Allemansrätten
Du får:

• Ströva fritt i naturen.
• Åka båt och bada i insjöar och vattendrag.
• Tälta ett dygn i skog och mark, förutsatt att det inte vållar 

någon skada. Fråga dock gärna om lov.

Du får inte:.
• Gå över privat tomt, åker eller plantering. 
• Plocka fridlysta blommor eller bryta ris eller grenar.
• Använda någon annans privata brygga. 
• Tälta nära boningshus, viktigt med hänsyn till de boende.
• Jaga eller ta bon eller fågelägg. 
• Hundar får inte vara lösa från1 mars till 20 augusti. 
• Du får aldrig elda på klipphällar. Skador som uppstår läker 

aldrig.
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Oxelösunds turistinformation 
Koordinaten, Järntorget 7–9, Oxelösund
Telefon 0155-383 50 | turism@oxelosund.se
www.visitoxelosund.se | facebook.com/visitoxelosund

www.visitoxelosund.se

Med start i centrum tar Oxelösunds 
vandring- och cyklingsguide med 
besökaren på en slinga som tar dig 
till åtta platser med varierade utbud.  

Som besökare får du på ett håll-
bart och genuint sätt möjlighet att 
utforska stadens egna smultron-
ställen och populära turistmål, där 
skärgårdsliv, slott, museer och 
roliga aktiviteter möter varandra.
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Tecken och symboler
Rekommenderade cykelstråk på anlagd cykelväg
Rekommenderade cykelstråk utanför anlagd cykelväg
Sörmlandsleden
Hälsans stig
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Allmän badplats

Minigolf

Uthyrning roddbåt, Bygdegården G:a Oxelösund

Vindskydd

Toalett

Parkering
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Kulturstigen i Gamla Oxelösund


