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Ta en tur till natursköna öarna Kopparholmarna. Från toppen av  

Östra Kopparholmarna har du en fantastisk utsikt över skärgården och havet.  

Sommartid är naturutställningen mitt på ön öppen.  

Här finns vandringsleder runt öarna, följ orange markering.  

Härliga havsbad från berghällar eller den lilla sandstranden. Det är tillåtet att fiska  

med handredskap. Längst ut på västra ön finns ett vindskydd med grillplats.  

Gäststuga med 4 bäddar finns att hyra. Även dusch och bastu, boka på: 

https://minasidor.norrkoping.se/kopparholmarna 

Naturutställningen är öppen: 

 18 juni-21 aug kl 10-19 samt lördagar 27 aug - 17 sept kl 10-19.  

Skärgårdslinjen avgår från Arkösund: 22/6 - 28/8  varje dag 09:30 åter 16:40.  

Fre-Sön 8 juli - 14 aug avresa från Kopparholmarna 12:45 avresa från Arkösund kl 13:00. 

Taxibåt kan bokas på tel 072-381 63 69 (Tomas) eller 070-929 81 21 (Jonas) 

eller hyr en kajak av Arkö Kajak vid Sköldviks badplats och paddla ut till Kopparholmarna.   

 

Ute på Badholmarna finns ett gult litet hus ”Isola Bella” som byggdes i början på  

1900-talet för att tjäna som badhytt åt badgästerna. Idag finns här utställningen  

”Livet under ytan” .Här kan du bekanta dig med Östersjöns djur och växter.  

Visste du att tångsnällan är släkt med Sjöhästen och att hanen bär rommen och de 

nykläckta ungarna i en ficka på svansen? Eller att blåstången förökar sig under stilla 

fullmånekvällar vid Midsommartid. Du kan också bekanta dig med ullhandskrabban och 

den svartmunnade smörbulten. Tycker du om att håva efter smådjur går det också bra. 

Hur lång tid tar det för skräpet i havet att brytas ned? Vad kan du om allemansrätten? 

Här kan du testa dina kunskaper. Svaren finns under luckorna. Våra montrar finns på 

utsidan på utställningshuset. Här finns naturguider som gärna hjälper dig och  

berättar mera om djur och växter i Östersjön.  
Snorkelleden Sveriges första Tipspromenad under ytan. Runt Badholmarna ligger 11 

snorkelstationer markerade med en sjöfågel. Där dyker du ned och kan läsa frågan som 

sitter på ett betongblock. På utställningen ”Livet under ytan” finns snorkelutrustning att 

låna. Där får du också tipslappar som går att skriva på i vattnet. Vill du inte snorkla finns 

en tipspromenad på land runt Badholmarna. 

Öppet 11 juni till 15 augusti. 

Mån - Fredag 11 - 17, Lördag 9 - 16, Söndag 11:30  - 16  

”Livet under ytan” 

Kopparholmarna 
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Nordanskogsbadet 
Vid  Arkösunds Camping. Lättillgängligt. 

Botten är långgrund och passar även 

de små barnen. 

 

Sköldviks Badplats 

Sandstrand som är lätt att nå även för den 

som har svårt att gå. Ca 2 km från 

Arkösunds Centrum. Tillgång till toaletter 

Arkösunds Minigolf 
Mitt i  Arkösund hittar du en 12-håls bana.  

Klubbor hyr du på Arkösunds Hamnkrog mitt emot golfbanan. 

Badholmarna 
4 öar förbundna med broar. Härliga klippor och liten sandstrand. Utsiktsplats med bänkar 

och fin utsikt mot farleden och havet. Omklädningshytter. Ny sand på stranden. 

. 

Arkösunds ”Idrottsplats”  

Egentligen säger vi bara: ”Borta på fotbollsplanen”.  

Här finns lite av varje. Inhägnad lekplats med gungor, klätterhus och sandlåda. . 

Boulebana, glöm inte ta med klot. Utegym med 4 stationer, 

instruktioner vid varje station. Ytterligare 3 stationer finns vid Hotellet. 

Och så ”fotbollsplan”. Här kan du spela krocket eller kubb och naturligtvis fotboll. 

Ta med egna spel. Bänkbord för eget fika finns. 

 

NYHET! Bastu 

på Badholmarna 

Välkomna till Arkösunds  

Intresseförenings vedeldade 

bastu med härlig utsikt över 

inloppet till Arkösund. 

Uppvärmningstid ca 1 tim. 

Boka och betala via kontant-

kort, Swish eller faktura.  

Bokas på: aif.bokamera.se 



 

 

  

Naturpasset och  

Bild-Jakt för vuxna 2022 
Naturpasset - ett enkelt och roligt sätt att komma ut i vår  

vackra natur. I skogen vid Långtidsparkeringen finns 40 

kontroller utsatta från Maj till Oktober. Eller ta en prome-

nad i vårt fina samhälle och leta efter16 kontrollpunkter. 

Mera information finns i respektive mapp. Naturpasset 

kostar 100kr och Bild-Jakten för vuxna kostar 40kr. 

Båda finns att köpa på Arkösunds Livs. 
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Arkösunds Vandringsled 

Leden är ca tre km lång och startar vid Arkösunds hamn eller Långtidsparkeringen. Vand-

ringsleden slingrar sig fram genom blåbärs- och tallskog , gamla betes- och slåtterängar. 

Om du tycker leden är för lång finns en genväg att ta. Följ orange markering. 

 Bryggvandring 
Ta en promenad och njut av vackra vyer längs strandlinjen runt Kvarnberget. Gå på 

vår nyrenoverade långa brygga med flera nya sittplatser för sköna pausar. 

Bryggvandringen går mellan Arkö Krog och Badholmarna. 

Utsiktsplats 
Ca 1 km från centrala Arkösund på Världens  

Ände vägen hittar du vår Utsiktsplats med en fantastisk vy 

över land och hav. 

Barnens 

Bild-Jakt 2022 
Följ slingan runt Kvarnberget och para ihop den bild som 

passar in till varje kontrollpunkt på kartan. Ditt svar lämnar 

du in hos ”Livet under ytan utställningen” på  

Bad-holmarna. Alla som har 12 rätt vinner ett diplom  

och en glassbiljett till Lykkes Glass ute på kajen. 

Bild-Jakten kostar 20kr och du köper den hos 

Hamnkrogen eller Hamnkontoret. 



 

Jaktskär Marin 
Fullservice-Marina i Arkösund med Turn-

key service. Utför lyft och förvaring av bå-

tar upp till 40-fot. Allt från konservering och 

service på hösten till bottenarbeten och 

rustningar inför sjösättningen på våren.  

Världens Ände 73. Tel 0705-78 40 72 
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Vikbolandets Våtsliperi 
Våtslipar knivar, stämjärn, hyvelstål, yxor 

mm samt sågkedjor. Upptagningsområde 

Vikbolandet. Hämtning/lämning enligt 

överenskommelse. Tel 070-82875 36 

Facebook: Vikbolandets Våtsliperi  

Marias 

Skärgårdsträdgård 

Visningsträdgård efter överenskom-

melse. Beställning av blombuketter. 

Stugor att hyra i trädgården.  

Tel 0704-61 51 84  

för besök och beställning.  

Välkomna. Regattavägen 8. 

Facebook: Arkösund Stugor att hyra i 

Marias Skärgårdsträdgård. 

Instagram: 

mariasskärgårdsträdgård 

 

 

Arkösunds Marin AB 
Reparationer och service av inom/utom-

bordare. Reservdelar mm. Upptagning, 

förvaring och sjösättning. Kranen tar 5 ton, 

slipen 30 ton upp till 17 m längd. 

Tel 0125 - 200 53 

 

Blandved 1 kubik 550kr 

Björkved 1 kubik 750kr / I säck 100kr 

Leveranspris beroende på mängd  

och leveransadress. 

073-763 90 55 . Facebook: Arkösunds Ved 

Arkösunds Ved 

 

En Papperskorg 

är till för skräp. 

Havet är till för fiskar. 

Snälla -  

Förväxla dom inte 

 P A:s Marin & Textil 

Kapellmakeri 

Vi utför lagningar samt nysömnad  

av båtkapell. Även tillverkning 

och design av nya kapellställningar 

och bågar. 

Fyrvägen 8, 610 25 Vikbolandet 

pia.albinson@outlook.com 

Tel 070-929 81 21 

 

Estelle Skärgårdstrafik 
Båttaxi går i tidtabell åt Östgötatrafiken 

Linje 781 trafikerar Arkösunds Skärgård.  

I första hand för boende på öarna.  

Förbokas 0771-71 10 20  

senast 18:00 kvällen före avresa.  

Tidtabell se: ostgotatrafiken.se 

Ateljé Arkösund 
En mysig tatueringsstudio i  den svenska 

skärgården. Erbjuder en lugn och inspire-

rande miljö som sätter konsten i fokus. Be-

sök @ateljearkosund för att inspireras eller 

ta kontakta via mail: jennysjokvist@live.se 

 

Rökholmens  

Småbåtshamn 
Rökholmens småbåtshamn är en fullt  

utrustad småbåtshamn i Arkösund, där  

båtarna kan ligga i året runt för dom som  

önskar. För mera info: 073-384 59 49 
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Toaletter 

 Tre toaletter samt en Handikappanpassad finns i det 

röda huset till höger om Arkösunds Hamnkrog  

 

Sophus 
5 sophus finns  

runt om i Arkösund. 

Återvinnings- 
station.  

Finns vid Centrum- 
parkeringen. 

 
Buss 440 till 

Östra Husby/Norrköping  
Tidtabell se: www.ostgotatrafiken.se 

  

 
Arkö Båks Vänner 

Föreningens syfte och målsättning  

är att bevara kulturhistoriska  

Arkö Båk och Svarta Utterklabben. 

Båken Dag 9 juli kl 11:00. Behöver  

du transport ring Ewa 070-82014 28. 

Internationella Fyrdagen 20 aug 

Öppen Båk klockan 11 och 13. 

Bli medlem 200:- företag/förening 

100:- för privatperson.  

BG 450-9345. 

www.arkobak.se 

 

Vikbolandets Vårdcentral 

och Folktandvård 

Apoteket Hjärtat 
Bygdevägen 13, Östra Husby 

Vårdcentralen: vardagar 8 - 17 

Tel 010-105 92 80 

Folktandvården: Mån-Tor 7:30- 17 

Fre 7:30-15. Tel 010-105 95 09 

Apoteket Hjärtat  

Mån - Fre 9-17:30 Lunch 12:15 - 13 

Tel 0771-40 54 05 

Arkösunds  

Intresseförening 

 

Hjärtstartare 
Finns på Sjöräddningens röda hus i 

början av hamnen samt på 

Nordanskogsvägen 9. Privata Hjärtstartare 

hittas på: www.hjartstartarregistret.se. 

Sök på postnummer 610 25 

 

Det är vi i Arkösunds Intresseförening som arrangerar Valborgs- och Midsommarfirande 

samt Musikkvällar med välkända artister. Ser till att det finns Minigolf, Utegym, Boule, 

Bryggvandring, Blommor i samhället. Fotbollsskola, Turistinformation,  

AdventsMys vid Marknadsbodarna, Julgran, Julbock och Julbelysning. 

Som medlem får du ett medlemskort som bl a ger dig 10% rabatt på mat på ordinarie  

meny på Arkösunds Hotell och Strandgrillen.10% på Skeppa samt  

5% på Arkösunds Livs och flera är på gång. 

AIF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.  

Välkommen som medlem genom att fylla i formuläret på aif.upplevarkosund.se och betala 

årsavgift 100:-/pers, 200:-/familj eller 500:-/företag. Swish 1235792940 eller BG 5763-9122. 

 

Arkösunds Intresseförening - AIF 

 

 

www.lillaarkosundet.se 
I skärgården finns inga tullavgifter men ett 

bidrag gör att sundet kan hållas öppet. 

Swish 123 516 4272. 

 

Busskuren 
Sveriges finaste busskur? 

Bibliotek och galleri. Har du 
en tavla med båtmotiv hör av 
dig till aif.upplevarkosund.se 



    

    

    

    

    

    

Arkösunds Intresseförening - www.upplevarkosund.se - Facebook: Arkösunds Intresseförening 12 

 

Stolta sponsorer till Arkösunds Musikkvällar 


