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Gräsö Turism är en ideell förening,
bestående av turistföretagare och
privatpersoner som delar
föreningens mål, på Gräsö och dess
grannöar. Föreningen verkar för en
gynnsam utveckling och sammanhållning mellan turistföretagarna i
syfte att utveckla turistnäringen på
Gräsön, till öns fasta befolknings
fromma.

När och hur du
än kommer skall
du vara hjärtligt
välkommen, för
Gräsö har så
mycket att ge!

Föreningen arrangerar välbesökta påsk
och julmarknader, har hand om öns
cykelspår och ger varje år ut
Gräsöguiden. Med guiden vi berätta
om allt som finns här på Gräsö,
utflyktsmål, service, företag, nya
projekt och fina upplevelser. Packa
kaffekorg och kamera, cykla i
cykelspåren, bocka av smultronplatser
på Gräsökartan…
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I kalendariet på sida 24 kan du läsa
mer om vad som händer på Gräsö, året
runt. Vi vill tipsa lite extra om Gräsö
Runt och Gräsödagen 2/7 där
hembygdsföreningen kommer ha en
utställning om färjetrafiken till Gräsö
som fyller 80 år i år.
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För frågor, kontakt och medlemskap: info@grasoturism.se
Vill du bli medlem? Betala in 150:- till Plusgirokonto 168192-3 och ange hela
ditt namn samt mailadress/telefonnummer som referens.
Det går också bra att swisha till 123 007 53 25. Vill man stötta föreningen
anger man istället ”gåva”.

Omslagsfoto: Louise Westerberg

Ansvarig utgivare: Jan Törnqvist
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Gräsö
Gräsö utanför Öregrund är Sveriges tionde ö till storleken.
Ön har långsamt stigit ur havet och är numera allmänt känd som
en semesterö. Öster och söder om huvudön ligger den vidsträckta
och vackra skärgården med hundratals öar, kobbar och skär som
en sista utpost mot Ålands hav.
Det här är havsöarnas och martallarnas obestridda rike.
Trots sin närhet till storstäder som
Uppsala, Gävle och Stockholm har
Gräsön med omgivande skärgård
förblivit relativt oexploaterad och
därmed kunnat bevara mycket av det
genuina odlingslandskapet, naturen
och skärgårdskulturen till glädje för
dagens besökare.

Ett småbrutet landskap med mängder
av tullande träd, hölador och
gärdesgårdar. Dessutom ett landskap
med mycket höga naturvärden och en
unik biologisk mångfald. Idag ger
Gräsöns turistföretagare besökare en
mängd valmöjligheter att bo, äta, sova
och vila ut i denna skärgårdsidyll.

Skälet till att ön har en så säregen
karaktär är att kulturlandskapet sedan
vikingatiden formats av
skärgårdsbefolkningens förmåga att
tillvarata de små markarealer man
kunnat odla upp som komplement till
sitt fiske, sin jakt och sitt småskaliga
jordbruk. Detta präglar idag Gräsön.
Små instängslade åkrar, ängar och
betesmarker som ligger insprängda
mellan berghällar och skogspartier.

Här finns också många smultronställen
som t.ex. de gamla fiskehamnarna,
fyrplatserna, badställena, byarna,
fornlämningarna samt naturen med sin
rika flora och fauna. Det bor ca 650
personer på ön, desto fler under
sommaren. Gräsöns yta är 93 km2 och
är 30 km lång och ön är 6 km bred.

0173-428 00
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GRÄSÖ GÅRDS VANDRARHEM
Vi erbjuder en avkopplande vistelse vid havet och i den
vackra roslagsnaturen. Vi har 2- & 3-bäddsrum samt två
enklare 4-bäddsstugor med utsikt över det glittrande
vattnet och Öregrund. I en av dessa stugor tillåts husdjur.
Det är gångavstånd
både till mataffär
och till färjan och vi
har även
cykeluthyrning.
Öppet året runt.
Bokning och mer
info;
Ring 070 305 35 15

Välkomna!
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Välkommen till Gräsöbadens Camping
Njut av sommaren i Roslagen 0173-33190

www.grasobadenscamping.se

Välkomna till oss, här bor du i stuga eller campar på våra fina stora
campingplatser. Du bor så nära naturen man kan komma, med ett
skimrande hav som närmsta granne, barnvänlig sandstrand och
solstekta klippor. Tröttnar du på sol och bad kan du fiska från någon
av bryggorna, hyra en cykel, spela boule, volleyboll eller utmana
familjen i minigolf. Ströva omkring i omgivningarna, njut av lugnet och
tystnaden. Det är lätt att fascineras av öns unika kulturlandskap. Här
finns både minilivs och restaurang med fullständiga rättigheter

Restaurang Doppingen 0173-10550
Gräsöbadens Camping

Varmt välkomna till oss!
Med en storslagen utsikt över havet serverar vi enkel men
vällagad mat. Du kan slinka in och äta en husmans, pizza
eller avnjuta en god middag på verandan och samtidigt se
solen gå ner. Vågskvalp ingår i priset. Vi hoppas kunna
bjuda på bra service, härlig stämning med underhållning,
mat och dryck och framför allt mycket sol. Självklart har vi
gästbrygga för er som kommer med båt.

www.grasobadenscamping.se/restaurang
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Vision 2022
- att arbeta för en levande skärgård sommar som
vintertid
- att verka för en stimulerande miljö för boende och
företag
- att påverka politiker och beslutsfattare på alla
nivåer
för bättre villkor för en levande skärgård
- att skapa resurser för utveckling och framtid på Gräsö
Gräsö Skärgårdsråd initierar och genomför
allmänna möten där syftet är att bilda
arbetsgrupper med deltagare från
närområdet. Alla som är intresserade är
välkomna att arbeta ideellt för Gräsös
bästa.
Gräsö Skärgårdsråd är medlem i
Skärgårdarnas riksförbund. Riksförbundet
arbetar med frågor som gäller alla Sveriges
skärgårdar.

Skärgårdsrådet samverkar bla med
Östhammars kommun, Upplands Lokaltrafik
och Färjerederiet där bland annat frågor
om turtäthet och sommartrafiken
diskuteras.
Kontakt: Ordförande Birgitta Söderberg
070-597 07 03

Stöd oss! Plusgiro: 427 07 11-7
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GRÄSÖDAGEN 2 JULI
Mellan 11.00-15.00 samlas lokala
företagare och föreningar för att visa
upp sin verksamhet.
I år kommer bl.a. hembygdsföreningen att
ha en utställning om Gräsöfärjans 80årsjubileum. Dagen arrangeras i anslutning
till målgången av Gräsö Runt som också har
sin prisutdelning under dagen. Föreningen
Gräsö Träning och Fritid säljer kaffe,
fikabröd & korv med bröd.
Vill du visa upp din verksamhet, hör av dig
till Malin Berg: 070-688 19 03
eller malinberg75@gmail.com

GRÄSÖ SKÖTBÅTSFÖRENING
Gräsö Runt är en roddoch seglingstävling som
sträcker sig cirka 33 sjömil
runt Sveriges tionde
största ö.
Tävlingen är inte bara ett
kraftprov utan vill även
hedra gamla tiders strömmingsfiskare som
slet hårt på sina fisken runt ön.

Gräsö Skötbåtsförening är en ideell
förening med intresse för traktens
allmogebåtar och vill verka för att
bevara traditionella allmogebåtar
och att sprida kunskap och värna
om båtbyggarkonst.

Mer information om tävlingen finner
ni på: www.graso-sf.se
Vill du stödja Gräsö
skötbåtsförening?
Betala in 100 kr/person på
PG 722358-9 eller
swisha 123 022 67 79

Foto: Malena Åkerlöf
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*Massagebehandlingar

*Yogakurser
*Föreläsningar i friskvård
Boka behandling:
Katarina 076-1172884
Svartbäck 145
Certifierad massageterapeut
Yogalärare och Friskvårdskonsult
Facebook: @bankeforsfriskvard.se
Instagram:@grasoyogamassage
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Välkommen till
Gräsö Antik&Kuriosa
Sommaröppet på
Café Uppgården
v.28-30

Utsällningar
Konstveckan
v.28

Anders Matsgården i Söderboda
Antikt, vintage, retro, lokalt hantverk. Öppet året runt.
För frågor om antikviteter, inköp och auktioner, ring Agne Andersson,
Leufsta Auktioner 073-065 12 97
För mer information, aktuella öppettider, händelser och vägbeskrivning se:
www.gravlingsnaturprodukter.se/sidor/antik-kuriosaboden

- Mötesplatsen mitt i byn -
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Hej vi heter Janne och Martina det är vi som är GRÄVLINGS
NATURPRODUKTER GRÄSÖ HB. Vi håller till här ute på Gräsö och
bedriver småskalig tillverkning av lädersmorning, kådsalva, tjärsalva,
tjärljus, tjärtvål, honungsljus, hornslöjd, träslöjd, textilredskap, smycken,
nautica m.m. Vi säljer både via våra återförsäljare och direkt till kund.
Vår målsättning är att hålla gamla
tekniker och traditioner vid liv samt i
största möjliga mån arbeta på ett hållbart
vis. Vi är båda två är utbildade
slöjdhandledare och håller gärna i kurser,
aktiviteter och inspirationsdagar med
tema natur, hantverk och slöjd.
En annan del av verksamheten är
skärslipning; alltså slipning av knivar,
Foto: Karin Kronvall
saxar, yxor, stämjärn, sekatörer, liar,
borrar, med mera. Mer info på hemsidan.
Janne har dessutom motorsågskörkort och sysslar med slyröjning,
verktygsrenovering, magnetfiske, skyddsjakt, fälluthyrning, avlägsnande av
skadegörande djur och återställande av grävlingsskadad grund med mera.
Var hittar man då oss? Vi håller till på
Gräsö Antik & Kuriosa i Söderboda.
Där säljer vi också honung, handgjorda
korgar med mera. Man kan lämna saker
för reparation och slipning och passa på
att fynda bland riktigt fina antikviteter
från Leufsta Auktioner.
Aktuella öppettider, händelser och
vägbeskrivning hittar man på vår hemsida.
Kan du inte komma? Webbutiken är alltid öppen!
Är det något du funderar över? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi försöker
alltid att se möjligheter framför svårigheter.
070-327 54 21 www.gravlingsnaturprodukter.se
Följ oss på Facebook och Instagram: @gravlingsnaturprodukter
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Karta över Gräsö
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VAR BEREDD NÄR KRISEN KOMMER
-Även på landet Text: Camilla Strandman
Foto: Marie Högström

På senare tid har krisberedskap blivit en allt mer aktuell fråga- på gott och
ont. Det goda är att medvetenheten
om hur
sårbarMoll
vår bekväma tillvaro
Text
&
foto:
Tomas
faktiskt är men att det verkligen går att förbereda sig. Det onda är förstås
att det ska behövas...
På landsbygden är det nog generellt enklare att klara sig utan el, vatten och
vanlig uppvärmning, för där har vi flera möjligheter att leva lite mer
”gammaldags”. Det finns vanliga brunnar med handpump eller hink, många har
torrdass kvar och eldstäder finns i de flesta hus liksom tillgång till ved. Men den
allra viktigaste tillgångarna är nog kloka grannar och egen kunskap!
I broschyren från MSB ”Om krisen kommer” listas en hel del bra åtgärder man
kan vidta för sin egen beredskap, och många gäller förstås såväl i stad som på
landet.
• Se till att ha ett förråd av baslivsmedel, torrvaror typ pasta, havregryn, mjöl.
Glöm inte att ”omsätta” förrådet så varorna är fräscha.
• Konserver med basmat, gärna lite proteinrik (tonfisk, sardiner, köttbullar...)
håller sig i åratal
• I stan rekommenderas att ha vatten på flaska, men på landet finns ofta bra
möjligheter att hämta vatten från lokala brunnar, kolla var sådana finns.
Däremot är det viktigt att ha rena vattendunkar/hinkar!
• Den som har en riktig vedspis kan vara trygg för att värme och matlagning
ordnar sig. Även en öppen spis kan funka, bra att ha t ex några extra tegelstenar
så kan man bygga upp en matlagningsplats inne i spisen. Har man inget att elda
i kan en utegrill för kol fungera som matlagningsplats.
• Stearinljus och tändstickor! Vedförråd!
• Basutrustning för sjukvård, förbandsmaterial, värkmedicin, koltabletter o dyl.
• För info från omvärlden: Batteridriven radio (med fräscha batterier),
solcellsladdare för mobil (powerbank)
• Viktigast av allt: lär känna dina grannar så ni kan hjälpas åt när det behövs!
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Upptäck Gräsön med cykel
Upplev Gräsö på öns egna villkor och ta del av den levande historia, som
framträder klart i det numera så unika kulturlandskapet.
För detta ändamål har vi framställt en cykelguide innehållande tre turer.
Välj mellan den korta som tar mindre än en halvtimme att cykla,
mellanturen på ett par timmar eller den långa heldagsturen som tar dig till
öns norra ände. Alla turer startar vid färjeläget på Gräsö.

3. Heldagsturen:

40 km lång (t.o.r.) tar turen dig till
Örskärssund vid öns norra ände och
sedan tillbaka ned till färjeläget. Du
kommer att passera flera av öns byar
och kan göra avstickare till fiskelägena
på öns norra del.

4. Bonusturen:

Helt ny är turen till Högklyksberget.
Cykla söderut på landsvägen så hittar
du första cykelskylten under
vägskylten där det står ”Rosten.”
Här börjar turen som är ca 8km lång.
Följ cykelskyltarna så kommer du fram
till Gräsös vackraste utsikt.

Foto: Andréa Paulsson

1. Korta turen:

Turen tar dig på mindre än en
halvtimme (c:a 4,5 km) genom öns
allra äldsta odlingsbygd. Du passerar
Österbyn och Västerbyn och kan göra
en avstickare till järnåldersgravfältet
vid Gräsö Gård om du känner för det.

I broschyren ”Cykla på Gräsön” kan du
läsa mer om cykelspåren. Broschyren hittar
du på turistbyrån i Öregrund och på Gräsö
Gårds vandrarhem där det även finns cyklar
att hyra.

2. Mellanturen:

Knappt 20 km lång tar mellanturen dig
utefter västra sidan på ön, upp förbi
Klockarboda och därefter tvärs över ön
genom skogen och tillbaka utefter
östra sidan.
Vägstandarden varierar mellan asfalt
och skogsväg. På en kort sträcka får du
leda cykeln. Cykelkärra lämpar sig inte
för mellanturen.
Foto: Andréa Paulsson
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Varmt välkomna till

Gräsö Konstrunda
2022
11-17 juli
Utställningsplatserna är utspridda
över hela ön och ni får möjlighet
att uppleva den härliga atmosfär
och natur som finns på Gräsö.
Kliv in i sjöbodar, lador, ateljéer,
partytält, bygdegårdar och njut av
konst/konsthantverk, fika och
musik.
För karta och mer info gå in på vår
hemsida: grasokonstrunda.se
Välkomna!
Ulla Gerbrand och Kyll Hellberg

Gräsö Konstrunda
alla dagar

12.00-17.00
Medarrangör:
Stöjande företag:

Foto: Linda Andersson
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Gräsöfärjan 80 år

Mitt under brinnande världskrig, 16/5 1942, var isoleringens tid förbi för
Gräsö.
Östhammars tidning skriver: På förbindelseleden Öregrund-Gräsön har nu
insatts den efterlängtade nya färjan, som man hoppas skall på ett
tillfredsställande sätt lösa detta trafikproblem för såväl staden som ön. (. . .)
Färjan är levererad av Byggnads AB Contractor i Nyköping och är försedd med
en 30hkr. råoljemotor som f. n. drivs med gengas. Motorn är från Scandiaverken
i Lysekil och gengasverket från Motor-AB Trim i Stockholm.
Maximilastförmågan är 33 ton, och färjan kan samtidigt ta ombord två st.
12-tonslastbilar och två st. personbilar. Längden är 22 ½ m. och bredden 7 m.
Vid full last är djupgåendet 2,30m. Färjan skall göra åtta turer om dagen med
början kl. 4.30. Sista turen slutar kl. 24.

Foto: Östhammars Tidning
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16 maj 1942 invigdes Gräsö-färjan av landshövding Levinsson, fotograf: Herbert Sandman

Färjan mottogs med flaggor, barnkör och parader när den enligt Östhammars
Tidning ”en smula hårdhänt” anlöpte färjefästet på Gräsösidan. Vägstyrelsens
ordförande, nämndeman Gustaf Pettersson hälsade alla välkomna med en
inledande summering om färjeledens tillkomst. Den totala kostnaden,
inklusive omställning till gengas, hade hamnat på 460 000:- (en summa som
motsvarar över 10 miljoner kronor i dagens värde enligt SCB:s
prisomräknare.) Petterson fortsätter att berätta att: arbetet förlöpt lugnt och
friktionsfritt men dock krävt sitt offer i det en av de anställda arbetarna
omkom genom en olyckshändelse. För sitt kära Gräsö offrade denne man sitt
liv.
Därefter gratulerar Pettersson både Gräsö och Öregrund till den nya
anläggningen och lämnar över till landshövdning Levinson. I ett bejublat tal
påpekar landshövdingen vikten av ett snabbt och säkert varuutbyte mellan
Gräsö och Öregrund under rådande krisläge. Det var ju lika viktigt för
gräsöborna att kunna avsätta sina jordbruksprodukter och fiskefångster som
för öregrundborna att ha säker tillgång på mat. Landshövdingen förutspådde
också ökade möjligheter till sommarvistelser på ön, något han fick alldeles rätt
i. Den festliga dagen avslutades med lunchmiddag på stadshuset dit ett 50-tal
celebra gäster var inbjudna. Den förolyckade gräsöbon, som aldrig namngavs i
talet, var Karl Simon Jonsson, Klockarboda.
Hur var det förr, innan färjan? Hembygdsföreningen har mycket spännande information i
sitt arkiv, se annons på sidan 14 för öppettider. Materialet till den här texten kommer från
Gräsöbullentinen nr 77 samt nr 78 som båda två har Gräsöfärjan som tema. Tack till
Gräsö Hembygdsförening och Agne Andersson för hjälp med material och värdefull
information.
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Att tänka på…
Allemansrätten gäller på Gräsö precis som i övriga Sverige. Det är en
rättighet som också innebär ett ansvar; inte störa, inte förstöra.
Vandra, cykla eller rida: Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera
över tomter, skogsplanteringar, åkrar eller annan mark med grödor. Undvik att cykla eller
rida på stigar där terrängen är mjuk och marken är känslig.
Motorfordon och privata vägar: Du får inte köra bil, motorcykel eller moped på mark
som inte är täckt med snö. Det gäller all mark, alltså även stigar och motionsspår. Det är
inte heller tillåtet att köra med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för
motortrafik. Sådant förbud skall vara utmärkt med vägmärke. Det är tillåtet att vandra och
cykla på privata vägar.
Tält och husvagn: Man får tälta i naturen en natt. För att tälta längre tid på samma plats
eller med flera tält krävs markägarens tillåtelse. Du måste också få tillstånd för att parkera
din husvagn längst en privat väg.
På vattnet: Du får åka båt, ankra och tillfälligt förtöja vid strand, gå iland och bada vid
stränderna, utom i närheten av bostadshus. Var uppmärksam på att det finns
fågelskyddsområden och andra skyddade områden där det kan vara förbjudet att åka båt
eller gå i land. Dessa områden är uppmärkta med skyltar.
Fiske: Du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längst kusterna. Det fria
fisket inkluderar ej nätfiske, angelfiske, trolling eller dragrodd.
Hundar: Lämna djurs bon och ungar ifred. Det är förjudet att störa eller skada de vilda
djuren. Mellan 1 mars och 20 augusti, medan djuren har ungar, får hundar inte springa lösa
i naturen. Under resten av året måste du ha din hund under uppsikt medan du är ute i
naturen. I många friluftsområden och i skärgården är det vanligt att hundar måste vara
kopplade året om.
Eldning: Under sommaren är det vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld
förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Under all annan tid är det tillåtet att göra upp
eld om man gör det med stor försiktighet och försäkrar sig om att elden släcks. Elda inte
direkt på berghällar -de spricker sönder. Kasta aldrig cigarettfimpar i naturen.
Bär, svamp och blommor: Du får plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta.
Men det är förbjudet att fälla träd och buskar utan tillstånd, bryta grenar och kvistar, ta bort
bark eller på annat sätt skada träden.
Ta med dig dina sopor tillbaka: Det är förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen.
Lämna aldrig några sopor, de kan vara farliga för både människor och djur.
Källa: Naturvårdsverket

Foto: Louise Westerberg
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B JANSSON DÄCK
Mälbomar 44
742 97 Gräsö
Björn Jansson
b.janssondack@gmail.com
tel: 0706237629
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Gräsö -En levande ö året
runt
Gräsö är en i högsta grad levande ö, inte bara på
sommaren utan året runt, med ICA-handel,
idrottsförening och många andra aktiva
föreningar och företag. Nedan finner ni ett urval
av alla de aktiviteter som sker på Gräsö 2022:
•

6/6 Nationaldagsfirande i Bygdegården kl 12

•

12/6 Upplandsstiftelsen 50 år -Jubileumsdag på Rävsten kl.11-14

•

24/6 Midsommarfirande vid Sågen i Norrboda kl 11. Vi klär stången o dansar
runt, det finns glass, fiskdamm, lotter o lek. Ta med fikakorg

•

24/6 Traditionellt midsommarfirande vid Nötsveden

•

1/7-2/7 Gräsö Runt

•

2/7 Gräsödagen kl.11-15, prisutdelning, utställare, hembygdsföreningens
utställning om Gräsöfärjan 80 år m.m.

•

3/7 Öppet i Hembygdsgården kl.14-16

•

10/7 Öppet Arkiv med Gräsö Hembygdsförening på Gräsö Gård 14-16

•

11-17/7 Gräsö Konstrunda kl.12-17

•

17/7 Öppet i Hembygdsgården kl.14-16

•

23/7 Bakluckeloppis vid sågen

•

24/7 Öppet Arkiv med Gräsö Hembygdsförening på Gräsö Gård 14-16

•

30/7 Hembygdsgårdens dag med loppis i Söderboda kl.10

•

5/11 Gräsö Gårds Julmarknad kl.11-15

•

10/12 Lucia med allsång i Bygdegården

24

Kontaktinfo
070-305 35 15 www.grasogard.se

Gräsö gårds Vandrarhem
Gräsö konstrunda

070 - 575 59 67, 073-914 04 31 info@grasokonstrunda.se

Restaurang Doppingen

0173-10550 info@restaurangdoppingen.se

Gräsöbadens Familjecamping

0173-33190 info@grasobadenscamping.se
0173-36003 info@grasokanot.se

Gräsö Kanotcentral

076-336 01 88 info@ravsten.se

Rävstens stugby

0173-33330 matkasse.sjoboden@nara.ica.se

ICA Nära Sjöboden
Örskärs fyr, Boende & Dagsturer
LW Skärgårdsbruk

(0173-34021 endast under säsong) boka@orskarsfyr.se
(070-553 59 39, 070-311 22 03) hundenhettan@gmail.com

B Jansson Däck

070-623 76 29 b.janssondack@gmail.com

Gräsö Klippbod

070 482 71 12
0173-333 13 grasofonden@gmail.om

Gräsöfonden

070-372 45 14

Henriks Skogstjänster
Gräsö Schakt AB

070-594 55 64, 070-356 40 13 graso.schakt@telia.com
grasohembygdsforening@gmail.com

Gräsö Hembygdsförening

070-688 19 03 malinberg75@gmail.com

Gräsö Träning & Fritid
Grävlings Naturprodukter Gräsö HB

070-327 54 21 kontakt@gravlingsnaturprodukter.se
070-446 24 51

Johans Gräsö&Trim

076-117 28 84 cabe.wellness@live.se

Bankefors Hälsa&Utveckling AB

070-543 13 32 sus.kjellgren@gmail.com

Norra Roslagens Aloe Vera Produkter

070-517 45 11 info@stugsupporten.se

Stugsupporten
Skärgårdscatering
Svenska Kyrkan Roslagens Norra
Pastorat

073-971 51 12 info.skargardscatering.se
0173-428 14 maud.nilssonpersson@svenskakyrkan.se

Äventyret Vässarö

0173-370 22 info@vassaro.se

Upplandsstiftelsen

018-611 62 71 info@upplandsstiftelsen.se

Visit Roslagen Turistbyrå

0767-650 660 info@visitroslagen.se

Gräsö IF

www.laget.se/GNIF
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Buss och färja till Gräsö
Res kollektivt till Gräsö med buss linje
775 och 811 till Öregrund.
Sök din resa i reseplaneraren i UL appen
eller på ul.se för exakta avgångstider.
Du kan även kontakta UL Kundtjänst på
0771-14 14 14
Sommartid (13/6-14/8) går bussen inte hela
vägen ned till färjan utan stannar på

hållplatsen vid Smedjegatan så var ute i god
tid och förberedd på en kort promenad. Det
finns också möjlighet till anropsstyrd
beställningstaxi ut på Gräsö men då måste
man boka i förväg. Ute på ön går bussarna
853 och 854 fram till skolavslutningen,
därefter finns det möjlighet till kallelseturer
(se tidtabell 853 nedan samt på www.ul.se)

13 juni-14 augusti 2022

För att komma till Gräsö behöver man åka med bilfärjan som går med jämna
mellanrum. Färjan är gratis och färden över tar ungefär 5-10 minuter beroende
på väder och antal resande. Sommartid går färjan ofta, här hittar ni mer info:
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/farjetrafik/
grasoleden/
Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65
Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Tidtabeller och information i Färjerederiets app

Med appen Trafikinfo Färjerederiet är det lätt att planera resan och
få trafikinformation i realtid.
• Se nästa avgång
• Få trafikmeddelanden om störningar i realtid.
• Hitta aktuell information och fakta om våra färjeleder.
• Hämta appen i App store eller Google play.
• Tjänsten är kostnadsfri.
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Att tänka på när du skall åka med Gräsöfärjan:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Var beredd att köra ombord på vägfärjan så snart den har lagt till. Fordon släpps
ombord i turordning, följ personalens anvisningar. Bussar har företräde.
Följ trafikljussignalerna som visar vilken fil du ska stå i ombord. Signalerna styrs av
personalen.
Var uppmärksam på vad som händer, tala inte i mobiltelefon vid ombordkörning.
Tyngre fordon som exempelvis husbilar, husvagnar, bilar med släp och bussar placeras
i mittfilerna. De sista personbilarna i ytterfilerna lastas sist för att inte blockera för
ombordkörning av större fordon.
Kör ända fram till grindarna eller nära fordonet framför dig. Då ryms fler bilar på
däcket. Undantag: Handikappfordon, som lämnar en lucka till framförvarande
fordon.
När du parkerat ombord, stäng av motorn och dra åt handbromsen. Släck alla ljus på
bilen, speciellt kvällstid. Billjusen bländar vägfärjans kapten och även andra fartyg i
närheten.
Se till att din motorcykel är parkerad så att den inte riskerar att falla omkull, om färjan
kränger.
Gå ombord på den markerade gångvägen på vägfärjans ena sida och led cykeln om du
cyklar. Gräsöfärjan har ett passagerarutrymme vid sidan om bildäck, som skyddar dig
från väder och vind. När vägfärjan lägger till, lämnar du genom att hålla dig till den
markerade gångvägen som leder mot land. Tänk på att inte gå ut i bilarnas filer vid
lastning och lossning.
Under sommaren är trycket på vägfärjorna stort. Köer
och väntetider kan förekomma. Planera ditt resande och
åk i god tid för att undvika långa köer. Ett tips är att åka
på förmiddagarna eller att samåka eller att parkera bilen
och åka som fotgängare med vägfärjan.

Gräsöfärjan går alla dagar, året om oavsett väder och vind.
Foto: Marie Högström
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