Boende
På Pensionat Skäret
Styrsö Bed & Breakfast (vid Skäret) har fyra
Styrsö Bed &
Kitchen
Även Styrsö Nya Missionskyrka har 15 rum
med varierande möjligheter, där man kan få

Sevärdheter
För många räcker det med den starka
naturupplevelsen av en promenad vid havet,
men vissa platser är lite extra. Vi har Stora
Rös
bronsåldersrös, varifrån du kan skåda tre olika
västsvenska landskap.
Vid Brännholmsviken ligger Vikingakyrkogården
bronsåldersboplatsen.
gamla badortsÖberg
ska huset från 1812. Hembygdsmuseet nära
kyrkan och
liksom Halsvik
bör man inte missa. Bada kan man göra i
Några utsiktsplatser
Amneviksvallen
fram denna karta.

Promenader och jogging
hjälp av denna karta tar sig runt och upplever
lämna gatorna och med hjälp av våra grå

inte vill, för skärgårdsbåtarna går från de tre
platserna större delen av dygnet, året om. Från

Lilla Rävholmen

Styrsö - en ö värd att utforska och trivas på

Adolfs unika signatur från hans besök
1940. En pro
Salskärs udde ger

Historia
trevlig och bekväm picknick-plats när
västanvinden ligger på är Kvarnberget med
utsikt över innerfarlederna och Donsö.
slingor (gul, blå
vill jogga eller promenera. För enbart
slinga (vitgrön), som delvis går över öppna
Vinga och
med iordninggjorda picknick-platser.

Redan på stenåldern bodde här på somrarna
över
bodde här – kanske året runt. Vi har Stora Rös
och en (idag fördold) boplats på öns södra
del.
1500-talet medförde en ny koloni
och Gustav Vasa stödde etableringen på ön
samhälle som kunde

mer än 100 får på ängen. En av tre större
handelsträdgårdar fanns här på 1900-talet.

Halsvik
Här åt sydväst hade skutskepparna sina

hamnen ligger Styrsös äldsta hus, en
rödmålad framkammarstuga på vänster sida.

Tången
uppsving, men omständigheterna var knappa.
På 1800-talet etablerades skutsjöfart och på

Orienteringskartan ges ut av
i samarbete
med Styrsö Tånge Fiskehamnsförening och Styrsö Sockens Hembygdsförening.

Sydväst om Byn ligger Stora ängen, där det

Förr var Tången en helt egen del av ön och

på andra kustorter.
Styrsö är idag en idyll men också en förort
med många pendlare. Vår natur och kultur är
unik!
är väl utbyggd med ny sjömack och erbjuder
Familjen Öberg tog i början av 1800-talet
över det sillsalteri som låg här och startade
värdshus. Mot slutet av 1800-talet bildades
badhus
sommargäster etablerade sig här. Sällskapet
Arbores verkade för trädplantering och trivsel

samt bad 200 meter norrut.

Byn
ligger runt nuvarande kyrkan. Här vid öns

njuta här.

Matställen
Vid Styrsö Skäret ligger Pensionat Skäret där
värdshus/pub med uteservering.
På vintern öppet endast under veckosluten. Där
ligger också Café Öbergska med uteservering
i en kryddträdgård. De har öppet från mars
t o m oktober. På Tången ligger Båtebacken
också med uteservering och som serverar
enkel mat, på vintern med begränsad
öppethållning.

