
Visit Styrsö

3 bå  erminaler
Från BRATTEN och SKÄRET går båt  ll Saltholmen omkr
1 gång i  mman
Från TÅNGEN  ll Saltholmen varje  mme e  er kl 15.00
WC fi nns sommar  d vid bå  erminalerna och badplat-
serna
Bad med sandstrand vid U  ervik och Kallbadet, klippor 
vid U  ervik och Sandvik - även grillplats
Servering fi nns vid Bra  en och sommar  d i Tången
Aff ärer fi nns i Tången och vid kyrkan mi   på ön
Stora Rös ligger 60 m ö h med vidunderlig utsikt och 
bronsåldersrös
Cykel kan hyras på Bra  en och ibland gol  il (031-
971332)
Färsk fi sk fi nns på Donsö hamn 2,6 km (0709-369907)
Promenads  gar fi nns på hela ön – karta på andra sidan

3 boat terminals
From BRATTEN and SKÄRET boat to Saltholmen leaves 
about once an hour
From TÅNGEN to Saltholmen every hour a  er 15.00
WC are available during the summer at the boat termi-
nals and bathing areas
Bath with sandy beach at U  ervik and Kallbadet, cliff s at 
U  ervik and Sandvik - also BBQ-place
Pubs are available at Bra  en and summer  me at Tången
Supermarkets are located in Tången and near the Church 
in the middle of the island
Stora Rös is 60 in meters height with wonderful views 
and bronze age cairn
Bicycles at Bra  en and some  mes Golfcars (031-971332)
Fresh fi sh is available over the bridge at Donsö harbour, 
2.6 km (0709-369907)
Walking paths are layed out on the whole island - map 
on the other side

Upptäck Styrsö
Styrsö är Södra skärgårdens yppigaste ö 
med gammal bebyggelse, karga klippor, 
grönskande skogar och salta bad. Våra 
S  gfi nnare har anlagt promenadvägar 
runt om i terrängen (se andra sidan) som 
gör det lä   a   komma runt och njuta 
naturen; Röd runda / Grön runda

Discover Styrsö
Styrsö is the Sothern Archipelago’s 
most popular island with old houses, 
harsh cliff s, thriving forests and salty 
baths. Our S  gfi nnare group have 
laid out footpaths around the terrain 
(see the other side) which makes it 
easy to get around and enjoy nature; 
Red round / Green round
4 communi  es
From ancient  mes, the four villages 
stem; Kyrkbyn, the central part with 
farmhouses gathered above the 
Great Meadow - important agricul-
tural land. To the west lies the fi shing 
village Tången, where the fi shing bo-
ats formerly lay close, Halsvik where 
the merchant ship owners se  led 
and at last Bra  en where the society 
dwelled the years around 1900.
Stora Rös is popular to visit with fan-
tas  c views over Vinga lighthouse, 
the promenade around the island’s 
south side is comfortable and shows 
interes  ng loacal coast nature. The 
fi t visitor can reach Styrsö Po  an 
or Salskärs Udde to experience the 
Atlan  c.

4 samhällen
Från äldre  d stammar de fyra byarna; 
Kyrkbyn, den centrala delen med gårdar 
samlade ovanför Stora ängen – vik  g 
jordbruksmark. I väster ligger fi skarbyn 
Tången, där fi skebåtarna förr låg tä  , 
Halsvik där skutskepparna bosa  e sig 
och så Bra  en där societeten höll  ll 
åren runt 1900.

Stora Rös är populärt a   besöka 
med fantas  sk utsikt mot Vinga fyr, 
promenaden runt öns sydsida är be-
kväm och visar intressant skärgårds-
natur. Den späns  ge kan ta sig  ll 
Styrsö Po  an eller Salskärs Udde 
för a   uppleva Västerhavet.
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Walking Styrsö

Styrsös gatunät ligger i norr, medan 
södra delen är vildmarkslik med skogar 
och bergslänter. Många bekväma s  gar 
leder vandraren genom naturen fram 
 ll utsiktsplatser och strandkanten. Bara 

a   ta för sig. QR-koden eller styrso.se/
info i mobilen leder  ll djupare informa-
 on om Styrsö. Du fi nner där också en 

bra egen karta för Android-telefon (ej 
iPhone).

Das Straßennetz von Styrsö liegt 
im Norden, während der südli-
che Teil hält Urwald mit Wäldern 
und Berghängen. Viele bequeme 
Wege führen den Wanderer 
durch die Natur zu Aussichts-
punkten und zum Strandrand. 
Nur zu benutzen. Der QR-Code 
oder styrso.se/info im Handy 
führt zu  eferen Informa  onen 
über Styrsö. Hier fi nden Sie auch 
eine gute lokale Karte für das 
Android Handy (nicht iPhone).

Styrsö’s street network is located 
in the north, while the southern 
part is wilderness with forests 
and mountain slopes. Many 
comfortable paths lead the hiker 
through the nature to lookout 
points and the beach edge. 
Just to embrace. The QR-code 
or styrso.se/info in the mobile 
phone leads to deeper informa-
 on about Styrsö. Here you also 

fi nd a local map for Android 
phone (not iPhone).


