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Visit Roslagen fyller tio år!
Tiden går fort när man har roligt! År 2011 bildades det gemensamma destinationsbolaget
Visit Roslagen tillsammans med näringslivet. I år firar vi alltså 10 år!

på www.roslagen.se eller
via tel: 0767-650 660 eller på
turistbyråerna.

Båttur

I Roslagen hittar du massor av ljuvliga smultronställen – från Österskär i Österåker i söder
till Öregrund och Örskär i norr. Vi vill gärna göra det enklare för dig att upptäcka nya platser,
upplevelser och aktiviteter och har därför samlat våra bästa tips. Vad passar väl bättre än en
tio-i-topplista för att fira ett tioårigt jubileum?
I sommar finns det flera anledningar att fira eftersom Roslagens första flaggdag äger rum den 21
juni. Roslagens egen flagga lanserades förra sommaren (tack vare ett privat initiativ) och i år planerar vi för ett första flaggdagsfirande i Roslagen på årets ljusaste dag. Har du inte hunnit skaffa
en egen flagga så vill vi tipsa om att den finns att köpa på våra turistbyråer och på vår webbplats.

Roslagsambassadör

Arrangörer av evenemang ansvarar själva för att de följer
myndigheternas restriktioner och riktlinjer samt att meddela
om något är inställt. Visit Roslagen ansvarar ej för detta.

Låt dig inspireras av våra tips och av alla de härliga evenemang som varje år fyller tidningen du
nu håller i. Många evenemangsarrangörer har även i år fått anpassa sina verksamheter utifrån rådande restriktioner för att skapa en trygg miljö för dig som besökare. Ta för vana att dubbelkolla
med arrangören innan ditt besök för att vara säker på vad som gäller inför besöket.
Med önskan om en trygg och trevlig sommar i Roslagen!

Roslagsevenemang ges ut av Norrtelje Tidning och Visit Roslagen.
Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar.

Gisela Norén, VD Visit Roslagen

Välkommen!

VISIT ROSLAGEN INSPIRERAR
Visit Roslagens turistbyråer inspirerar, informerar
och bokar allt från evenemangsbiljetter, båtturer
och upplevelsepaket till boende och konferensanläggningar. Allt för att du ska kunna njuta av det
allra bästa i Roslagen!

VI VISAR VÄGEN TILL HELA ROSLAGEN

Välj personlig kontakt och service eller bli inspirerad
på roslagen.se och boka direkt där.

Roslagens turistbyråer ger dig all hjälp du behöver
för att upptäcka Roslagen!

Visit Roslagens konferensbokning Roslagskonferens
servar alla som planerar en konferens, kick-off eller
gruppresa att hitta rätt koncept och anläggning för sitt
arrangemang.

Norrtälje turistbyrå
Lilla Brogatan 3, Norrtälje

Östhammars turistbyrå
Rådhustorget 1, Östhammar
Öregrunds turistbyrå
Hamntorget, Öregrund
Information om öppettider
finns på roslagen.se

+46 767 650 660 www.roslagen.se
info@visitroslagen.se

Med Visit Roslagens personliga service och goda värdskap
får du hjälp att hitta just ditt Roslagen.

Välkommen att kontakta oss!
+46 767 650 660 • info@visitroslagen.se
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ROSLAGSEVENEMANG 3
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Vecka 22 (2–6 juni)
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5 juni

Upptäck Ängsö Nationalpark

BOKA
ONLINE!

Följ med på en unik skärgårdsupplevelse till den
blomstrande ön Ängsö. Båten avgår från Furusund värdshus. Lördagar 22 maj–5 jun , 19 juni, 3
och 10 juli kl. 10.00–13.50
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

5, 6 juni

10-års jubileum i Skaparladan
Juni

Kullehusteatern

Kullehusteatern planerar för Tre män på velociped under sommaren, med reservation för ändringar. Håll utkik på hemsidan för mer information för eventuella nytillkomna evenemang.
www.kullehusteatern.se.
Tel: 0767-650 660

2–30 juni

Museibingo

Norrtälje museer vill lyfta fram nio fantastiska
museer i Norrtälje kommun genom satsningen
Museibingo. Upptäck vilka fantastiska museer
som finns i Norrtälje kommun, samla stämplar
och besök alla! De deltagande museerna är fristående och har därmed egna entréavgifter.
Öppet: mån–sön kl. 10.00–17.00
Telefon: 0176-713 33

3, 5 juni

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln.

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten, färghandeln och Torsten Nordströms museum.
För öppettider se roslagen.se
Fri entré

5 juni

Custom Bike show

Den 47:e årgången av Custom Bike Show går av
stapeln den 5 juni och sänds digitalt på webben.
Se custombikeshow.se för mer information om
webbsändningen.
Arrangör: Twin Club MC Norrtelje

5, 6 juni

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK
och njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i
Norrtälje. Lördagar och söndagar kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

Skaparladan på Rådmansö firar 10 år. Det är öppet för alla med flera utomhusaktiviteter.
-Invigning av Konststigen och guidade turer av
densamma.
-Utställningar: 3 konstnärskap – 3 uttryck - 3
målarlärare - Jonna Jakobsson ställer ut i sommargalleriet och i Ladans ateljé, Weronica Enlund
ställer ut i Vintergalleriet och Manfred Pepper i
Ladans ateljé.
-På lördagen den 5 juni kan alla som vill måla på
60 meter duk.
Arrangör: Skaparladan
Tel: 070-747 76 62

5, 6 juni

Sommarprogram på Naturstigen,
Väddö

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämtning, livsglädje och gemenskap! Under sommaren ordnas naturaktiviteter på den nyanlagda Naturstigen vid Mälby gård på Väddö. Se roslagen.se
för aktuellt program. Lör–sön 10:00–12:00.
Telefon: 070-2432298

5, 6 juni

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

Utställningen är ett projekt av tre konstnärer i
Uppsala Konstnärsklubb; Elisabeth Bucht, Kajsa
G. Sjölen och Sofie Stenberg i samarbete med Stiftelsen Österbybruks herrgård. Tid: 11.00–16.00
Telefon: 0295- 200 72
Arrangör: Österbybruks herrgård

5, 6 juni

Stina Wollter, akvarell, utställning
i Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Stina Wollter är bosatt och verksam som konstnär
i Uppsala. I sina bilder vill Stina berätta om det
stora och det lilla, det privata och det allmängiltiga om världen, inom och utom kroppen. 9
juni–25 juni ons–fre kl. 12.00–18.00, 5 jun–27 jun
lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

5, 6 juni

6 juni

Konstkuben med konstnären
Christopher Long, Öregrund

Stadsvandring – Hus med historia

Den 5 juni landar det mobila utställningsrummet
Konstkuben i Öregrund där Uppsalabaserade
konstnären Christopher Long (f. 1982) visar
installationen The Lightness of Concrete in the
Face of it All. Vernissage är planerad den 5 juni
och genomförs efter rådande smittläge.
Telefon: 0720-64 67 97
Arrangör: Östhammars kommun

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf i
Norrtäljes gamla stadskärna bland sevärda hus
och berättar om några Norrtäljeprofiler. Föranmälan direkt till guiden: anders@norrtaljeguide.se
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis
(kontant eller swish) kl. 13.00–14.30
Telefon: 073-659 52 00

Vecka 23 (7–13 juni)

5 juni

Filosoficafé – Stämning, Kulturhuset
Storbrunn
Fika och filosofera på temat stämning. Inga
förkunskaper krävs, kom med nyfiket och öppet
sinne. Samtalsledare Sofia Franzén. Fri entré.
Föranmälan via e-post eller telefon.
Tid: kl. 11.00–12.30. Telefon: 0173-86300
E-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP med stöd av Lyftet
Storbrunn

6 juni

Magi i det fria med Tobbe Trollkarl!

Skattjakt, picnic, show och trolleriskola!
En magisk halvdagsaktivitet för hela familjen
med skattjakt, show och trolleriskola med max
100 pers (enligt FHM:s restriktioner) i publiken!
Ta med vänner, fira kalas, avslutningar, idrottsföreningar eller bara ha en magisk, mystisk och rolig
eftermiddag med hela familjen! Smittsäkert och
fri avbokning! Hemlig location i Norrtälje, plats
meddelas dagen innan.Pris: 200 kr/pers
Tid: kl 13–13.30 och 15–15.30

6 juni

Drop in fiske – Vaxholm –
Catch & Relax

BOKA
ONLINE!

Ett annorlunda sätt att komma ut på en guidad
sportfisketur. Vi startar från Vaxholm med minst
en båt.
Tid: Kl. 08–16.
Pris: 1790 kr/pers
Telefon: 08-54491320
Arrangör: Catch & Relax

6 juni

Nationaldagsfirande, Östhammar

Frösåkers hembygdsförening planerar för ett
stillsamt nationaldagsfirande.
Tid: kl. 15.00–16.00
Telefon: 070-307 17 59
Arrangör: Frösåkers hembygdsförening

7–13 juni

Konstkuben med konstnären
Christopher Long, Öregrund

Besök det mobila utställningsrummet
Konstkuben i Öregrund där Uppsalabaserade
konstnären Christopher Long (f. 1982) visar
installationen The Lightness of Concrete in the
Face of it All. Gratis inträde.
Arrangör: Östhammars kommun
Tel: 0173-860 00

8–13 juni

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln.

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten, färghandeln och Torsten Nordströms museum.
För öppettider se roslagen.se Fri entré

9, 10, 12, 13 juni

Stina Wollter, akvarell, utställning
i Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Stina Wollter är bosatt och verksam som konstnär
i Uppsala. I sina bilder vill Stina berätta om det
stora och det lilla, det privata och det allmängiltiga om världen, inom och utom kroppen. 9
juni–25 juni ons–fre kl. 12.00–18.00, 5 jun–27 jun
lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

10 juni

Rospiggarna-Indianerna
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

Midsommarfirande 25 juni
www.roslagen.se

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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9, 10, 11, 12, 13 juni

Telefon: 070-2432298
Arrangör: Livsuniversitet

Ånghammaren Österbybruk
Utställningen är ett projekt av tre konstnärer i
Uppsala Konstnärsklubb; Elisabeth Bucht, Kajsa
G. Sjölen och Sofie Stenberg i samarbete med
Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun mfl.
Öppet ons–sön kl. 11.00–16.00.
Telefon: 0295- 200 72
Arrangör: Österbybruks herrgård

13 juni

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,

12 juni

Plantmarknad på Färsna Gård

Norrtälje Trädgårdsförenings trädgårdsloppis i
samarbete med Färsna Gård i Norrtälje.
Tid: kl.11–14
Telefon: 0702787481

12 juni

Vernissage Mitt Österåker

Ett tillfälligt deltagarbaserat konstverk om plats
med unga och seniora videoguider på färgglada
dörrar. Utställningen inleds med vernissage den
12 juni och finns därefter att se till den 15 aug.
www.osteraker.se/upplevagora/kultur
Tel: 08-540 810 00
Arrangör: Österåkers kommun

Upplev våren i skärgården, med vårlunch boksläpp på Söderarms fyrplats. Båten avgår från
Räfsnäs. Anmälan till info@soderarm.com
Tid: 11.30–16.30
Pris: 850 kr/person
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB

13 juni

BOKA
ONLINE!

Örtvandring med sinnlig utomhusyoga i den
vackra ekbacken vid Vikingabyn Storholmen i
Svanberga.
Tid: kl. 10–15
Telefon: 070-342 51 70
Arrangör: Vikingabyn Storholmen

Vecka 24 (14–20 juni)

12 juni

Invigning av Naturstigen på Väddö

Den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö invigs
den 12 juni med tal, vandring, quiz och konsert i
Kulturladan med Anders Linder,Toomas Tuulse
och Carl-Axel och Monica Dominique.
Invigningen är en del av Norrtälje kommuns
50-års firande.
Föranmälan till eva@pilgrimsyoga.se
Arrangör: Livsuniversitetet mfl.
Tel: 070 24 32 298

12, 13 juni

10-års jubileum i Skaparladan

Skaparladan på Rådmansö firar 10 år. Det är öppet för alla med flera utomhusaktiviteter.
-Invigning av Konststigen och guidade turer av
densamma.
-Utställningar: 3 konstnärskap - 3 uttryck - 3
målarlärare - Jonna Jakobsson ställer ut i sommargalleriet och i Ladans ateljé, Weronica Enlund
ställer ut i Vintergalleriet och Manfred Pepper i
Ladans ateljé.
-På lördagen den 12 juni kan alla som vill måla på
60 meter duk.
Arrangör: Skaparladan
Tel: 070-747 76 62

13 juni

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: 10:00–12:00 . Föranmälan på e-post.
Kontakt: eva@pilgrimsyoga.se

14–18 juni

Konstkollo, Ånghammaren
Österbybruk

Är du intresserad av att bygga, måla, återbruka,
leka, testa och upptäcka? I utställningen ”Lek
mig till liv” i Ånghammaren finns ett “Rum för
uppfinnelse”. Här skapar vi tillsammans under
fem dagar. Ledare är konstnärerna och konstpedagogerna Elisabeth Bucht, Kajsa Sjölén och Sofie
Stenberg. Begränsat antal platser. Anmälan via
e-post lek.mig.till.liv@gmail.com
Tid: Kl. 10–15

14–20 juni

Konstkuben med konstnären
Christopher Long, Öregrund

Besök det mobila utställningsrummet
Konstkuben i Öregrund där Uppsalabaserade
konstnären Christopher Long (f. 1982) visar
installationen The Lightness of Concrete in the
Face of it All. Gratis inträde.
Arrangör: Östhammars kommun
Tel: 0173-860 00

15, 17, 19 juni

Läppstift & arsenik, utställning
om Torsten Nordström och
färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten, färghandeln och Torsten Nordströms museum.
För öppettider se roslagen.se
Fri entré

Topplista!

10

öar du kan besöka
med cykel, buss
eller bil:

• Furusund/Yxlan/Blidö
• Gräsö
• Högmarsö
• Ljusterö
• Marholmen
• Singö/Fogdö
• Söderön
• Väddö
• Vätö
• Östra Lagnö

ters middag: 930 SEK/person
Telefon: 0176-22 71 30
Arrangör: Norrtelje Brenneri

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl. 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

19 juni

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

Vårutflykt med boksläpp på
Söderarms fyrplats

Örtvandring med sinnlig
utomhusyoga – Naturens
läkande kraft

15–19 juni

16–20 juni

Stina Wollter, akvarell, utställning
i Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Stina Wollter är bosatt och verksam som konstnär i Uppsala. I sina bilder vill Stina berätta om
det stora och det lilla, det privata och det allmängiltiga om världen, inom och utom kroppen. 9
juni–25 juni ons–fre kl. 12.00–18.00, 5 jun–27
jun lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

17–19 juni

Bo som en viking

BOKA
ONLINE!

Vikingabyn Storholmen ligger sagolikt vackert
vid sjön Erken och ett naturreservat med ekar
och vikingagravar. Här bor ni i ett autentiskt
vikingahus och lagar mat över öppen eld. Bada
bastu, hoppa i sjön och skymningsvandra
bland gravhögar och korpar. HÄR INGÅR: Logi i
vikingahus för 2–5 pers, frukost,v ikingamiddag,
Linnebadlakan, halmmadrass & kudde, lakan i
naturlin, yllefilt.
Pris: 3600 kr/hus
Telefon: 070-342 51 70
Arrangör: Vikingabyn Storholmen

17–20 juni

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

Äventyrsresa med RIB-båt
till Söderarm

En unik chans till en äventyrsfylld upplevelse i
den yttersta skärgården. Båttur med RIB, med
fika och fyrvisning vid ankomst till Söderarm.
Militärhistorisk rundvandring, unik vedeldad
bunkerastu och trerätters middag. Båten avgår
från Räfsnäs. Anmälan till info@soderarm.com
senast 18 juni
Pris: 3250 kr/person (vid 10 deltagare)
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB

19 juni

Postrodden över Ålands Hav

Årets postrodd startar från Eckerö brygga Åland
klockan 10.00 (lokal tid). Första båtarna beräknas komma till Grisslehamn ca 13.00 (lokal tid).
reservation för ändringar pga pandemin.
Telefon: 0176-50259
Arrangör: Roslagens Sjöfartsmuseum

19 juni

Stadsvandring – Litterär vandring
längs ån

Med start på Lilla Torget och med utvalda citat ur
verk som inspirerats av Norrtälje och Roslagens
övärld arrangeras en litterär vandring längs
Norrtäljeån med Anders Djerf. Föranmälan till
guiden via e-post eller telefon. Pris: Vuxen 100
kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis (kontant
eller Swish)
Telefon: 073-659 52 00
E-post: anders@norrtaljeguide.se

19, 20 juni

Utställningen är ett projekt av tre konstnärer i
Uppsala Konstnärsklubb; Elisabeth Bucht, Kajsa
G. Sjölen och Sofie Stenberg i samarbete med
Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun mfl.
Tid: ons–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 0295- 200 72
Arrangör: Österbybruks herrgård

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

18 juni

Loppisrunda i Herräng

Historisk tur i Wira bruk
– guidad tur till fots

BOKA
ONLINE!

Idyllen Wira bruk var Sveriges strörsta klingsmedja med ensamrätt att smida blankvapen åt
den svenska krigsmakten i 130 år.
Se mer info på www.roslagen.se
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

18–19 juni

Brukstur till häst,
Österbybruk

Långtur med islandshästar och övernattning i
Forsmarks bruk. Med lunch, middag, frukost och
lunch dag 2.
Pris 5 200kr
Arrangör: Löfs Islandshästar
Telefon: 070-267 20 62

18–20 juni

Konstutställning Art Quilt,
Järnboden Harg

Välkommen till Art Quilt Circles utställning.
Gruppen som består av nio medlemmar som
för första gången gemensamt visar sina textila
konstverk i Art Quilt tekniker. Öppet varje dag.
Vernissage 18 juni kl. 12–17. Öppet: 18–30 juni,
mån–sön kl. 12–17, midsommarafton stängt.
Arrangör: Art Quilt Circles

En ny utställning varje vecka från 19 juni till och
med 15 augusti.
Se programmet på roslagen.se
Arrangör: Länna hembygdsförening
Tel: 070-274 07 88

19–20 juni

Ett utmärkt tillfälle att både göra loppisfynd och
upptäcka Herräng.
Tid: kl. 9–15
Arrangörer: HerrängsGruppen
Föreningen Folkets Hus i Herräng
Kulturcirkeln i Herräng

19 juni

Torghandel på Rådhustorget i
Östhammar.

Torghandelsgruppen säljer bondgårdsprodukter
och hantverk. Annonser om torghandelstillfällena publiceras i Annonsnytt i veckan inför
respektive lördag. Ingen annons= inställt!
Tid: 10–13
Arrangör: Torghandelsgruppen
Telefon: 070-341 32 23

20 juni

Örtvandring med sinnlig
utomhusyoga – Naturens
läkande kraft

BOKA
ONLINE!

Örtvandring med sinnlig utomhusyoga i den
vackra ekbacken vid Vikingabyn Storholmen i
Svanberga.
Tid: kl. 10–15
Telefon: 070-342 51 70
Arrangör:Vikingabyn Storholmen

19 juni

Sommarprogram på Naturstigen,
Väddö

Under sommaren ordnas olika naturaktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby gård på Väddö:
Tid: 10.00–12.00
Tel: 070-243 22 98

19 juni

Besökslördag på Norrtelje Brenneri i
Lohärad

Titta in bland kopparpannorna och hör historien
om Norrtelje Brenneri. Efter visningen blir det
provning på den inglasade höskullen.
Tid. 29 maj, 19 juni, 31 juli, 28 aug, 25 sep, 30 okt,
20 nov kl. 14.00–21.00
Pris: Visning: 590 SEK/person. Visning + två rät-

Vecka 25 (21–27 juni)
21 juni

Roslagens flaggdag

BOKA
ONLINE!

Roslagens första flaggdag firas på flera håll i
Roslagen. Flaggan hittar du hos Visit Roslagens
turistbyråer eller via roslagen.se. För program
och mer information, se roslagen.se

21–27 juni

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

En ny utställning varje vecka från 19 juni till och
med 15 augusti. Se programmet på roslagen.se
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Roslagsteatern ger ”Idiotens berättelse”, Norrtelje Brenneri .

Paddla med Kajak och Uteliv.

Arrangör: Länna hembygdsförening
Tel: 070-274 07 88

28–30 juni

22 juni

Rospiggarna-Dackarna
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas
hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

22 juni

Stadsvandring – Den betydelsefulla
badortsepoken

Med start på Lilla Torget i Norrtälje guidar
Anders Djerf till Societetsparken och ger en bild
av hur det såg ut här för hundra år sedan. Det
välbesökta kurbadet skapade välstånd i staden.
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis. Föranmälan till guiden via e-post eller telefon
Telefon: 073-659 52 00
E-post: anders@norrtaljeguide.se

22–27 juni

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

23–27 juni

Stina Wollter, akvarell, utställning
i Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Stina Wollter är bosatt och verksam som konstnär
i Uppsala. I sina bilder vill Stina berätta om det
stora och det lilla, det privata och det allmängiltiga om världen, inom och utom kroppen. 9
juni–25 juni ons–fre kl. 12.00–18.00, 5 jun–27 jun
lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

23–27 juni

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

Utställningen är ett projekt av tre konstnärer i
Uppsala Konstnärsklubb; Elisabeth Bucht, Kajsa
G. Sjölen och Sofie Stenberg i samarbete med
Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun mfl.
Tid: ons–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 0295- 200 72
Arrangör: Österbybruks herrgård

25 juni

Midsommarafton på Erikskulle

På Erikskulle arrangerar vi ett traditionellt midsommarfirande med dans och lekar
Tid: Kl. 10–14. Fri entré
Telefon: 073-5686693

26 juni

Lars Matts Eriks Sjöbod,
Grisslehamn

Lars Matts Eriks sjöbod har öppet med förhoppning att kunna erbjuda prova-på-rodd med

postroddsbåt.
Tid: kl. 10.00–16.00
Telefon: 0176-50259
Arrangör: Sjöfartsmuséet

Konstkuben med konstnären
Christopher Long, Öregrund

26–27 juni

Utställningar i Bruksgården Harg

Arrangör: Östhammars konstnärsförening och
Studieförbundet vuxenskolan

26, 27 juni

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning fr o m
26 juni–15 augusti. I år är arbetsnamnet ”Åter i
bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material
och idéer.
Tid: lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

26, 27 juni

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter på
den nya Naturstigen vid Mälby Gård på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: kl.10.00–12.00
Kontakt: eva@pilgrimsyoga.se
Telefon: 070-2432298
Arrangör: Livsuniversitet

27 juni

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna som
vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård!
Tempot och rutten anpassas efter turens deltagare,
distansen brukar landa på ca 10 km. Kl. 10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

27 juni

Örtvandring med sinnlig
utomhusyoga – Naturens
läkande kraft

BOKA
ONLINE!

Örtvandring med sinnlig utomhusyoga i den
vackra ekbacken vid Vikingabyn Storholmen i
Svanberga.
Tid: kl. 10–15
Telefon: 070-342 51 70
Arrangör: Vikingabyn Storholmen

Vecka 26 (28–30 juni)
28–30 juni

Åkersberga Sportklubbs
Friidrottsskola 2021

Öppet: tis–sön kl 12.00–16.00.
Telefon: 0176-713 33

Friidrottsskolan 2021 arrangeras dagtid under v.
26 och 32 och riktar sig till barn födda 2008–2014.
Deltagarna får lära sig friidrottens olika grenar
med hjälp av föreningens ungdomsledare.
Telefon: 076-8788617
Tid: Kl. 09.00–15.00
Pris: 1 vecka: 1300 kr per barn (syskonrabatt 2
barn 2200 kr) 2 veckor: 2100 kr per barn (syskonrabatt 2 barn 4000 kr)

29–30 juni

Besök det mobila utställningsrummet
Konstkuben i Öregrund där Uppsalabaserade
konstnären Christopher Long (f. 1982) visar
installationen The Lightness of Concrete in the
Face of it All. Gratis inträde.
Arrangör: Östhammars kommun
Tel: 0173-860 00

28, 30 juni

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl. 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning
BOKA
ONLINE!

Roslagsteatern presenterar
”Idiotens berättelse”, Norrtelje
Brenneri

30 juni

Hasse Alfredssons klassiker: En moralitet om
ondska och godhet och om en längtan efter att bli
sedd för den man är. I denna svindlande historia
om den vänliga men utnyttjade idioten, Sven,
blir publiken bombarderad med känslor. På scen:
Anders Axelsson Regi: Sebastian Edberg
Tid: kl. 19.00 (cirka 2 timmar inkl. paus)
Pris 295 kr/person + förköpsavgift 15 kr.
Endast förköp: www.roslagsteatern.se
Telefon: 076-826 97 37
Arrangör: Roslagsteatern med stöd av Norrtälje
Kommun, Roslagens Sparbanks Stiftelser och
Statens kulturråd.

En alldeles egen båttur där er egen kapten tar ert
sällskap på ett gastronomiskt skärgårdsäventyr!
Här väntar spännande smaker och unika intryck
från ett par av Roslagens fantastiska skärgårdskrogar. Gula Båten tar er från Furusund till
Ängsö nationalpark där en rätt från Furusund
Värdshus dukas upp. Två rätter väntar vid
Restaurang Varvet på Högmarsö och desserten
på Furusund Värdshus. Drycker med eller utan
alkohol ingår. Min. 5 pers per sällskap
Plats: start/slut Furusund
Tid: 16.30–22.00 / 17.30–23.00
Pris: 2795 kr per person
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

29 juni

30 juni

Familjepaddling på
Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Följ med på ett härligt familjeäventyr där hela
familjen kan njuta av en dag på sjön tillsammans
med guider. Kajak, paddel, sittbrunnskapell,
flytväst, välutbildad instruktör, kaffe och frukt/
kaka ingår.
Pris: 745 kr (gäller 1 vuxen och 1 barn), extra
person 200 kr/person
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

29, 30 juni

Boating Dinner – ö till ö

Grillkväll med underhållning på
Rånäs Slott – Allsång med Björta

Njut av en härlig grillafton och underhållning på
Slottsterrassen!
Tid: kl. 16.00–20.00
Telefon: 08-223600
Pris: 795 kr (vuxen), Barn 4–12 år 195 kr, barn
upp till 3 år gratis.

30 juni

3-dagars tur med kajak,
Gräddö

BOKA
ONLINE!

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten, färghandeln och Torsten Nordströms museum.
För öppettider se roslagen.se
Fri entré

Under tre dagar utforskar vi öarna i den norra
delen av Stockholms skärgård med guide. Tid för
härlig paddling, upptäcktsfärder på öar och god
mat. Utrustning, guide, del i 2-manstält, lunch x 3,
middag x 2 och frukost x 2 ingår.
Pris: 4290 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

29, 30 juni

28–30 juni

Utställning & Café i Zettersténska
villan

I Zettersténska villan kan du se utställningen
”Vattenvägar-spår av liv och död från järnålder
och vikingar” producerad i samarbete mellan
Norrtälje museer, Vikingabyn Storholmen och
stiftelsen Roslagsmuseet. Begränsat antal besökare samtidigt. Fri entré.

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

En ny utställning varje vecka från 19 juni till och
med 15 augusti.
Se programmet på roslagen.se
Arrangör: Länna hembygdsförening
Tel: 070-274 07 88

Viktig information i Coronatider
Just nu är det många evenemang som ändras eller ställs in med
kort varsel. Kontrollera alltid med arrangören innan ditt besök.
Telefonnummer hittar du i texten vid respektive evenemang.

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
		
ROSLAGSEVENEMANG 7

JULI

Vecka 26 (1–4 juli)

Juli

Kullehusteatern

Kullehusteatern planerar för Tre män på velociped under sommaren, med reservation för ändringar. Håll utkik på hemsidan för mer information för eventuella nytillkomna evenemang.
www.kullehusteatern.se.
Tel: 0767-650 660

Juli

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

30 juni–2 juli

I Zettersténska villan kan du se utställningen
”Vattenvägar – spår av liv och död från järnålder
och vikingar” producerad i samarbete mellan
Norrtälje museer, Vikingabyn Storholmen och
stiftelsen Roslagsmuseet.
Tis–sön kl. 12.00–16.00. Fri entré.
Telefon: 0176-713 33

Under tre dagar utforskar vi öarna i den norra
delen av Stockholms skärgård med guide. Tid för
härlig paddling, upptäcktsfärd på öar och god
mat. Utrustning, guide, del i 2-manstält, lunch x 3,
middag x2 och frukost x 2 ingår.
Pris: 4290 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

1–4 juli

1 juli

Utställning & Café i Zettersténska
villan

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 070-2740788
Arrangör: Länna hembygdsförening

1–3 juli

Bo som en viking

BOKA
ONLINE!

Arrangör: Östhammars konstnärsförening och
Studieförbundet vuxenskolan

Vikingabyn Storholmen ligger sagolikt vackert
vid sjön Erken och ett naturreservat med ekar
och vikingagravar. Här bor ni i ett autentiskt
vikingahus och lagar mat över öppen eld. Bada
bastu, hoppa i sjön och skymningsvandra bland
gravhögar och korpar. HÄR INGÅR: Logi i
vikingahus för 2–5 pers, frukost,v ikingamiddag,
Linnebadlakan, halmmadrass & kudde, lakan i
naturlin, yllefilt.
Pris: 3600 kr/hus
Telefon: 070-342 51 70
Arrangör: Vikingabyn Storholmen

1–31 juli

28 juni–2 juli

Utställningen är ett projekt av tre konstnärer i
Uppsala Konstnärsklubb; Elisabeth Bucht, Kajsa
G. Sjölen och Sofie Stenberg i samarbete med
Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun mfl.
Tid: ons–sön kl. 11.00–16.00
Arrangör: Österbybruks herrgård

Juli

Utställningar i Bruksgården Harg

Museibingo

Norrtälje museer vill lyfta fram nio fantastiska
museer i Norrtälje kommun genom satsningen
Museibingo. Upptäck vilka fantastiska museer
som finns i Norrtälje kommun, samla stämplar
och besök alla!
Läs mer på roslagen.se eller kultur.norrtalje.se
Arrangör: Norrtälje museer i samarbete med
medverkande museer.

BOKA
ONLINE!

1–4 juli

Åkersberga Sportklubbs
Friidrottsskola 2021

Friidrottsskolan 2021 arrangeras dagtid under v.
26 och 32 och riktar sig till barn födda 2008–2014.
Deltagarna får lära sig friidrottens olika grenar
med hjälp av föreningens ungdomsledare.
Telefon: 076-8788617
Tid: kl. 09.00–15.00
Pris: 1 vecka: 1300 kr per barn (syskonrabatt 2
barn 2200 kr) 2 veckor: 2100 kr per barn (syskonrabatt 2 barn 4000 kr)

Läs gratis i vårt
sommarbibliotek!

3-dagars tur med kajak, Gräddö

Stadsvandring i Östhammar

BOKA
ONLINE!

Den forna hantverkarstaden med en gång livlig
sjöfart har även en historia som kurort. Allt detta
och mycket mer därtill får du veta på en guidning
genom staden tillsammans med en auktoriserad
guide. Samling utanför Rådhuset, Rådhustorget
Östhammar.
Pris: Vuxen 150 kr, barn 7–14 år 75 kr, barn under
7 år fri entré. Kl. 17 (turen tar cirka 1,15 timme)
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

1–3 juli

Huldrans afton

BOKA
ONLINE!

Huldrans afton – vallmusik och skogsbad (shinrin yoku) i skymningen. Vi leds till en vacker plats
i skogen där vi guidas i ett s.k. skogsbad (shinrinyoku). Därefter leds vi i qigong och hamnar
slutligen vid en sjö där en vallmusikskonsert tar
vid i skymningen.
Tid: 20.15–23
Samling på Domaruddens parkering
www.huldransnatt.se
Arrangör: Huldrans natt / Jordnära Kultur

1 juli

Boating Dinner – ö till ö

BOKA
ONLINE!

En alldeles egen båttur där er egen kapten tar ert
sällskap på ett gastronomiskt skärgårdsäventyr!
Här väntar spännande smaker och unika intryck
från ett par av Roslagens fantastiska skärgårdskrogar. Gula Båten tar er från Furusund till Ängsö
nationalpark där en rätt från Furusund Värdshus
dukas upp. Två rätter väntar vid Restaurang
Varvet på Högmarsö och desserten på Furusund

Värdshus. Drycker med eller utan alkohol ingår.
Min. 5 pers per sällskap
Plats: start/slut Furusund
Tid: kl. 16.30–22.00 / 17.30–23.00
Pris: 2795 kr per person
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

1 juli

Stadsvandring mellan verkstäder –
Gevär och tändkulemotorer

Med start på Roslagsmuseets gård, guidas vi av
Anders Djerf till Norrtäljes tidiga industrihistoria – Gevärsfaktoriet, ångbryggeri, kvarnar, elverk
och Pythagoras motorfabrik. Föranmälan direkt
till guiden via e-post eller telefon.
Kl. 18.00–19.30
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis
(kontant eller Swish)
Kontakt: anders@norrtaljeguide.se
Telefon: 073-659 52 00

1 juli

BeatUs plays The Beatles – en OBOKA
NLINE!
tribute, Societetshuset Öregrund

Oftast står dessa herrar bakom Robert Wells i
hans produktioner. Ikväll byter de skepnad och
för oss tillbaka till 60-talet för att uppleva popen
och historien om bandet som fick världens musik
att ta en annan riktning. Begränsat antal 50
personer.
Tid: kl. 19.30 – 21.15
Telefon: 0767-650 660
Pris: 275 kr

1–3 juli

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten,
färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Fri entré
Tis–fre kl. 10.00–16.00
Lör kl. 12.00–16.00

Ledighetens digitala tidningar på ett ställe
Njut av obegränsad tillgång till över 20 sommartidningar. Du behöver varken inlogg eller vara
prenumerant för att läsa. Perfekt inspiration
för dig som tänker hemestra och semestra i
Sverige – med allt du behöver veta från
Örnsköldsvik till Skåne.
Läs e- tidningar när och där det passar dig
I hängmattan, på stranden eller kanske i stan?
Du bestämmer! Och ska du spendera ledigheten
offline kan du enkelt ladda ner din läsning
i förväg. Våra e-tidningar läser du smidigt
på din mobil, surfplatta eller dator.
Varmt välkommen till vårt sommarbibliotek:
bonniernewslocal.se/sommar
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Vikingaleden passerar genom Hargs bruk.

Cykeluthyrning i Öregrund.

1–4 juli

3, 4 juli

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

Prova på Hästskokastning med Balders HSK och
njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i Norrtälje. Lördagar och söndagar kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

Landart, utomhus vid Järnboden, Harg

Pitch & Waffles!

Pris: 3650 kr/person (minst 8 personer).
E-post: info@soderarm.com
Telefon: 0176-432 12

3 juli

Stadsvandring – Offentlig konst i
Norrtäljes stadskärna

2–3 juli

3, 4 juli

Långtur med islandshästar genom den uppländska naturen. Lunchmacka, fika, middag och
frukost. Pris: 5200 kr
Arrangör: Löfs Islandshästar
Telefon: 070-2672062

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
Harg 3 juli –15 augusti. Musikevenemangen (som
kan ändras) planeras tisdagar i juli. Tis–sön kl.
12.00–17.00
Arrangör: Studiefrämjandet, CG Beck-Friis stiftelse, Föreningslyftet, Östhammars kommun

Med start på Lilla Torget berättar guiden och
konstnären Anders Djerf om den offentliga konsten i Norrtälje, om konstnärerna och deras verk.
Föranmälan till guiden via e-post eller telefon. Kl.
13–14.30
Pris: Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre
gratis (kontant eller swish)
Kontakt: anders@norrtaljeguide.se
Telefon: 073-659 52 00

1–5 juli

3, 4 juli

3 juli

Vigelsboturer med Löfs Islandshästar,
Österbybruk

Konstkuben med konstnären
Christopher Long, Öregrund

Den 5 juni landar det mobila utställningsrummet
Konstkuben i Öregrund där Uppsalabaserade
konstnären Christopher Long (f. 1982) visar
installationen The Lightness of Concrete in the
Face of it All. Vernissage är planerad den 5 juni
och genomförs efter rådande smittläge.
Telefon: 0720-64 67 97

2 juli

Roslagsteatern presenterar
”Idiotens berättelse”,
Norrtelje Brenneri

Edvard Koinberg, foto i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Edvard Koinberg är fotograf med ett stort antal
utställningar över hela världen bakom sig. Hans
fotografier på blommor är ofta tagna i trakterna
kring Dannemora och Österbybruk och har en
tidlös känsla över sig.
lör –sön kl. 11.00–16.00, ons–fre kl. 12.00–18.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

3, 4 juli

Sommarprogram på Naturstigen

Hasse Alfredssons klassiker: En moralitet om
ondska och godhet och om en längtan efter att bli
sedd för den man är. I denna svindlande historia
om den vänliga men utnyttjade idioten, Sven,
blir publiken bombarderad med känslor. På scen:
Anders Axelsson Regi: Sebastian Edberg
Tid: kl. 19:00 (cirka 2 timmar inkl. paus)
Pris 295 kr/person + förköpsavgift 15 kr.
Endast förköp: www.roslagsteatern.se
Arrangör: Roslagsteatern med stöd av Norrtälje
Kommun, Roslagens Sparbanks Stiftelser och
Statens kulturråd.
Telefon: 076-826 97 37

3 juli

Grisslehamn, porten
till Åland hav

Konstutställning Järnboden i Harg

BOKA
ONLINE!

Guidad vandring med karaktär och historia –
Albert Engström, hav och fiske
För mer info se www.roslagen.se
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

3, 4 juli

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning fr o m
26 juni–15 augusti. I år är arbetsnamnet ”Åter i
bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material
och idéer.
Tid: lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

3, 4 juli

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl. 10.00–16.00
Telefon: 08-223600

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap! Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter på den nya
Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se roslagen.se
för detaljerat program.
Lördag–söndag kl. 10–12 (ej 25/7). Föranmälan
via e-post.
Kontakt: eva@pilgrimsyoga.se
Telefon: 070-2432298
Arrangör: Livsuniversitet

3 juli

Albert Engströmdagen 2021,
Grisslehamn

Välkommen till Grisslehamn på Albert Engströmsdagen!
Tid: kl. 11.00–15.00
Telefon: 0175-308 90
Arrangör: Samtliga kulturprogram genomförs i
samverkan med ABF Norrtälje och Eckerö Linjen
sponsrar verksamheten.

3, 4 juli

Utställning i Tolvmansgården

Utställning och kaffeservering i Tolvmansgården
i Rimbo. Lör–sön kl. 12.00–15.00
Telefon: 070-7968262, 070-878 88 20
Arrangör: Rimbo hembygdsförening

3, 4 juli

Militärhistorisk dagsresa
med stridsbåt till f.d.
batteri Söderarm

Stridsbåtstur från Räfsnäs med unik chans att
besöka f.d. batteri Södrarm på Söderarms fyrplats. Guide finns ombord. På Söderarm blir det
rundvandring med guide, bastubad i en bunker
från andra världskriget, en drink i kanonbaren
och trerätters middag. Anmälan via e-post senast
18 juni

Tid: kl. 11.00–16.00
Telefon: 07356893
Arrangör: Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Filosoficafé – Mening, Kulturhuset
Storbrunn

Fika och filosofera på temat mening. Inga förkunskaper krävs, kom med nyfiket och öppet sinne.
Samtalsledare Sofia Franzén. Fri entré. Föranmälan via telefon eller e-post.
Tid: kl. 11.00–12.30
Telefon: 0173-86300
E-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP med stöd av Lyftet
Storbrunn

4 juli

Drop in fiske – Vaxholm
– Catch & Relax

BOKA
ONLINE!

Ett annorlunda sätt att komma ut på en guidad
sportfisketur. Vi startar från Vaxholm med minst
en båt.
Tid: Kl. 08–16.
Pris: 1790 kr
Arrangör: Catch & Relax
Telefon: 08-54491320

4 juli

Spontan bilträff, Forsmarks bruk
Kom i din bil till Faster Märtas kafé.
Tid: kl. 11 – 15.
Telefon: 0733-52 13 33

4 juli

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Utställningen gör nedslag i bygdens trädgårdshistoria. Kaffeservering finns.
Sön kl. 11.00–16.00, ons. kl. 17.00–20.00
www.hembygd.se/fasterna
Arrangör: Fasterna Hembygdsförening

4 juli

Öppet i hembygdsgården på Gräsö

Besök hembygdsgården i Söderboda på Gräsö.
Byggnaden är från 1700-talet och tack vare en
mängd äldre föremål känns det som att kliva in i
en svunnen tid. Fri entré
Tid: kl. 14.00–16.00
Arrangör: Gräsö hembygdsförening
Kontakt: grasohembygdsforening@gmail.com

4 juli

Sommarfest på Erikskulle

Årlig sommarfest sedan 1919. I år med invigning
av ny muséiutställning, uppförande av lokala låtar,
trädgårdshörna, blommarknad och historisk
mannekänguppvisning. Fri entré

Vecka 27 (5–11 juli)
5 juli

Kajakpaddling – Prova på
kurs i Roslagen, Gräddö

BOKA
ONLINE!

En kajakkurs för dig som aldrig har suttit i en
havskajak förut och vill ha en introduktion
med instruktör för att se om det är något för dig.
Kursen inleds med lite teori innan vi ger oss ut på
vattnet och utforskar det roliga med kajakpaddling. Tid: kl.9.30–12.30 samt tid för egen paddling
på eftermiddagen.
Pris: 690 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

5 juli

Konstkuben med konstnären
Christopher Long, Öregrund

Den 5 juni landar det mobila utställningsrummet
Konstkuben i Öregrund där Uppsalabaserade
konstnären Christopher Long (f. 1982) visar
installationen The Lightness of Concrete in the
Face of it All. Vernissage är planerad den 5 juni
och genomförs efter rådande smittläge.
Telefon: 0720-64 67 97
Arrangör: Östhammars kommun

5, 6 juli

Boating Dinner – ö till ö

BOKA
ONLINE!

En alldeles egen båttur där er egen kapten tar ert
sällskap på ett gastronomiskt skärgårdsäventyr!
Här väntar spännande smaker och unika intryck
från ett par av Roslagens fantastiska skärgårdskrogar. Gula Båten tar er från Furusund till Ängsö
nationalpark där en rätt från Furusund Värdshus
dukas upp. Två rätter väntar vid Restaurang
Varvet på Högmarsö och desserten på Furusund
Värdshus. Drycker med eller utan alkohol ingår.
Min. 5 pers per sällskap
Plats: start/slut Furusund
Tid: kl. 16.30–22.00 / 17.30–23.00
Pris: 2795 kr per person
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

5 juli–11 juli

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 070-2740788
Arrangör: Länna hembygdsförening

7–11 juli

Edvard Koinberg, foto i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Edvard Koinberg är fotograf med ett stort antal
utställningar över hela världen bakom sig. Hans
fotografier på blommor är ofta tagna i trakterna
kring Dannemora och Österbybruk och har en
tidlös känsla över sig.

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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lör –sön kl. 11.00–16.00, ons–fre kl. 12.00–18.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

5–11 juli

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

6–10 juli

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl. 10.00–16.00
Telefon: 08-223600

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten,
färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Fri entré
Tis–fre kl. 10.00–16.00
Lör kl. 12.00-16.00

5–9 juli

6–11 juli

Simlekgrupp, simskola och märkestagning i 3
veckor för villiga i alla åldrar. Även simborgarmärke för vuxna, utan föranmälan.
Tid: måndag–fredag kl 9–15
Telefon: 073-5582242
www.solosimskola.se

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl. 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

Solö sommarsimskola

5 juli–15 augusti

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

6–11 juli

Biblioteksbussen

Biblioteksbussen är ett bibliotek som kommer till
en plats nära dig. Vi besöker över 100 hållplatser
en gång i månaden året runt.
Telefon: 0176-71379
www.kultur.norrtalje.se
BOKA
ONLINE!

6 juli

Lär känna din stad till cykel

Denna cykelguidning fokuserar på den gamla stadens historia. Den forna hantverkarstaden med
en gång livlig sjöfart har även en historia som kurort. Allt detta och mycket mer därtill får du veta
på en guidning genom staden tillsammans med
en guide. Samling utanför Rådhuset, Östhammar.
Ta med egen cykel. Tidsåtgång: ca 1.15 timme.
Tid: kl. 17:00
Pris: 150 kr
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

Konstutställning Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
Harg 3 juli –15 augusti. Musikevenemangen (som
kan ändras) planeras tisdagar i juli. Tis–sön kl.
12.00–17.00
Arrangör: Studiefrämjandet, CG Beck-Friis stiftelse, Föreningslyftet, Östhammars kommun

7 juli

Jan Johansen på Rånäs Slott!

Njut av en härlig grillafton och underhållning
med Jan Johansen på Slottsterrassen!
Pris: 795 kr per person (grillbuffé samt underhållning). Barn 4 – 12 år, 195 kr. Barn upp till 3 år
gratis.
Arrangör: Rånäs slott
Telefonnummer: 08-22 36 00

7 juli

6 juli

Underhållning i Albert Engströms
Ateljé

Boka in en nybörjarkurs i kajakpaddling, och lär
dig exempelvis mer om att: Paddla med rätt teknik, kamrat- och självräddning, samt navigering
och säkerhet till sjöss.
Tid: kl. 17–20
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

7, 11 juli

Nybörjarkurs i havskajak – Rävsten

6 juli

Rospiggarna-Masarna
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

Onsdagskvällar i juli bjuds på underhållning i
Albert Engströms ateljé, Grisslehamn.
Tid: kl. 19.00
Pris: 150 Kr
Telefon: 0175-308 90
Arrangör: Albert Engström sällskapet

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Familjepaddling på
Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Följ med på ett härligt familjeäventyr där hela
familjen kan njuta av en dag på sjön tillsammans med våra duktiga guider. Kajak, paddel,
sittbrunnskapell, flytväst, välutbildad instruktör,
kaffe och frukt/kaka ingår.
Pris: 745 kr (gäller 1 vuxen och 1 barn), extra
person 200 kr/person

till 25 juni:
Lördag-söndag 12–15
Gäller även från 16/8–26/9

Gimo-dammen runt, Östhammar
åker
Näsuddens naturreservat, Öster
Pilgrimsvandring, Ljusterö
mmar
Raggaröns vandringsled, Östha
rrtälje
Riddersholms naturreservat, No
Rävspåret, Rävsten
Tallparken, Öregrund
Trastsjöskogen, Österåker
Vandring på Arholma/Lidö/Blidö
Vandring Singö/Fogdö

7 juli

Stadsvandring i Öregrund

BOKA
ONLINE!

Guiden berättar historien om den gamla sjöfartsstaden – en historia kryddad med både spänning,
dramatik från förr till nutid. Ni vandrar på de små
pittoreska gatorna bland den äldre bebyggelsen.
Guidningen tar ca 1 timme och 15 minuter. Samling utanför Öregrunds turistbyrå.
Pris: Vuxen 150 kr. Barn 7–14 år. 75 kr . Barn
under 7 år: Fri entré
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660
Tid: 7, 14, 28 juli kl.16, 24 juli kl.11.

8 juli

Stadsvandring – Hus med historia

7 juli

8–9 juli

Allsångskvällar på Sjötorget i Östhammar. Under
fem onsdagar i juli och augusti kommer husbandet med lokala artister att underhålla er. Självklart
är det ni besökare som också står för skönsången.
Vi håller till vid paviljongen på Sjötorget.
Tid: kl 19-20.30
Arrangör. Fokus Östhammar/Allsång

Malsta, Norrtälje • 0176-22 62 62

ÖPPETTIDER
FÖR DROP-IN

kortvandringar

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Utställningen gör nedslag i bygdens trädgårdshistoria. Kaffeservering finns.
Sön kl. 11.00–16.00, ons. kl. 17.00–20.00
www.hembygd.se/fasterna
Arrangör: Fasterna Hembygdsförening

Grupprace med final från 270 kr/p

TIDTAGNING

10

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf i
Norrtäljes gamla stadskärna bland sevärda hus och
berättar om några Norrtäljeprofiler. Föranmälan
direkt till guiden: anders@norrtaljeguide.se
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre
gratis (kontant eller swish)
kl. 12.00–13.30
Telefon: 073-659 52 00

Allsång på Sjötorget Östhammar

6 juli

Topplista!

Under sommaren
26/6–15/8:

ALLA DAGAR
12–18

Bo som en viking

Vikingabyn Storholmen ligger sagolikt vackert
vid sjön Erken och ett naturreservat med ekar
och vikingagravar. Här bor ni i ett autentiskt
vikingahus och lagar mat över öppen eld. Bada
bastu, hoppa i sjön och skymningsvandra bland
gravhögar och korpar. HÄR INGÅR: Logi i
vikingahus för 2–5 pers, frukost,vikingamiddag,
Linnebadlakan, halmmadrass & kudde, lakan i
naturlin, yllefilt.
Pris: 3600 kr/hus

8 juli

Havskajakspaddling i Söderarms
ytterskärgård

Dagen startar med en båttur från Räfsnäs till
Torskär och Söderarms fyrplats. Härifrån utgår
turen med instruktör. Den välfyllda lunchkorgen
avnjuts på en fin klippa.
Pris: 2450 kr/person
Anmälan till info@kajak-uteliv.com
Telefon: 0176- 403 15
Arrangör: Söderarm AB & Kajak & Uteliv

8 juli

Paddla kajak i Roslagens Skär- OBOKA
NLINE!
gård med lunchkorg, Gräddö

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna
som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km. Kl.
10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

9 juli

Stand Up Paddle kurs

BOKA
ONLINE!

Lär dig grunderna i att ta dig fram stående på
vattnet. I kursen ingår SUP bräda, paddel, flytväst,
våtdräkt, välutbildad instruktör och kursintyg.
Pris: 375 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

Sommar i din kyrka
Vill du veta vad som händer i din församling i sommar?
Information om sommarens gudstjänster och musikguds
tjänster hittar du i kalendern på www.svenskakyrkan.se/
roslagensostrapastorat samt i Svenska kyrkans annons i
Norrtelje Tidning varje fredag.
Det finns också möjlighet att se digitala andakter, musik med
mera på facebook ”RÖST i Svenska kyrkan” eller på YouTube
”RÖST i Svenska kyrkan”.

Bokade grupper på övriga tider

gokartforalla.com

BOKA
ONLINE!

Telefon: 070-342 51 70
Arrangör: Vikingabyn Storholmen

Tel 0176-799 00

10 ROSLAGSEVENEMANG

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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Topplista!

10

industrihistoriska
besöksmål

Berkinge bruk
Edsbro masugn
Forsmarks bruk
Gimo bruk
Ortala bruk
Pythagoras industrimuseum
Skebobruk
Rånäs bruk
Wira bruk
Österbybruk

10 juli

Gamla foton, vykort och
tidningsartiklar om Blidöbygden

Kom till Båtmanstorpet på Blidö och se foton
och vykort från början av förra seklet och senare,
tagna i Blidöbygden. Här finns också gamla
tidningsklipp om större händelser på våra öar.
Fri entré
Tid: kl. 11.00–14.00
Telefon: 070-4844686
Arrangör: Blidö sockens hembygdsförening

10 juli

Middag och underhållning på
Söderarms fyrplats

Musikunderhållning av Sven Fredriksson med
vänner i ytterskärgården, med en härlig sommarmiddag i Tornet eller på altanen i västerläge,
där du kan se solen gå ner. Båt avgår från Räfsnäs.
Bokning via e-post senast 5/7.
Pris: 2500 kr/person
Kontakt: info@soderarm.com
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB och Roslagsevent AB

10, 11 juli

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: Lördag–söndag kl. 10–12
Föranmälan via e-post: eva@pilgrimsyoga.se
Telefon: 070-2432298
Arrangör: Livsuniversitet

10, 11 juli

Utställning i Tolvmansgården

Utställning och kaffeservering i Tolvmansgården
i Rimbo.
Lör–sön kl. 12.00–15.00
Telefon: 070-7968262, 070-878 88 20
Arrangör: Rimbo hembygdsförening

10, 11 juli

Östhammar.
Tid: 14:00. Tidsåtgång ca 1.15 timme.
Pris: Vuxen 150 kr, barn 7–14 år 75 kr, barn under
7 år fri entré.
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

11 juli

Stadsvandring – Den betydelsefulla
badortsepoken

Med start på Lilla Torget i Norrtälje guidar
Anders Djerf till Societetsparken och ger en bild
av hur det såg ut här för hundra år sedan. Det
välbesökta kurbadet skapade välstånd i staden.
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis. Föranmälan till guiden via e-post eller telefon
Telefon: 073-659 52 00
E-post: anders@norrtaljeguide.se

Vecka 28 (12–18 juli)
12–18 juli

Gräsö konstrunda

Vecka 28 smyckar konstnärer sina hem, sjöbodar,
lador och bygdegårdar med sin konst! Konstutställningarna är utspridda över hela ön och ni får
möjlighet att uppleva den härliga atmosfär och
natur som finns på Gräsö.
Tid: kl. 12–17 alla dagar

12–18 juli

Wiraspelen, Wira bruk

Wiraspelen är ett musikskådespel som spelas på
amfiteatern i Wira bruk. Notera att det i dagsläget
är osäkert om den blir av och det kan bli ändringar.
Telefon: 0730-250215

14 –18 juli

Edvard Koinberg, foto i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Välkommen till sommarens utställning fr o m
26 juni–15 augusti. I år är arbetsnamnet ”Åter i
bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material
och idéer.
Tid: lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

Edvard Koinberg är fotograf med ett stort antal
utställningar över hela världen bakom sig. Hans
fotografier på blommor är ofta tagna i trakterna
kring Dannemora och Österbybruk och har en
tidlös känsla över sig.
lör –sön kl. 11.00–16.00, ons–fre kl. 12.00–18.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

10, 11 juli

12–18 juli

Fru Strids galleri, Väddö

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK och
njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i Norrtälje. Lördagar och söndagar kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

11 juli

Stadsvandring i Östhammar

BOKA
ONLINE!

Den forna hantverkarstaden med en gång livlig
sjöfart har även en historia som kurort. Allt detta
och mycket mer därtill får du veta på en guidning
genom staden tillsammans med en auktoriserad
guide. Samling utanför Rådhuset, Rådhustorget

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 070-2740788
Arrangör: Länna hembygdsförening

12–18 juli

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer stäl-

Kullehusteatern
ler ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl. 10.00–16.00
Telefon: 08-223600

12–16 juli

Solö sommarsimskola

Simlekgrupp, simskola och märkestagning i 3
veckor för villiga i alla åldrar. Även simborgarmärke för vuxna, utan föranmälan.
Tid: måndag–fredag kl 9–15
Telefon: 073-5582242
www.solosimskola.se

12 juli

Båttur till Svenska Högarna

Dagstur till Svenska Högarna med sin fyrplats.
Påstigning vid Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

12 juli

Kajakpaddling – Prova på kurs OBOKA
NLINE!
i Roslagen, Gräddö

En kajakkurs för dig som aldrig har suttit i en
havskajak förut och vill ha en introduktion
med instruktör för att se om det är något för
dig. Kursen inleds med teori innan vi ger oss
ut och utforskar det roliga med kajakpaddling.
Tid: kl.9.30–12.30 samt tid för egen paddling på
eftermiddagen.
Pris: 690 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

13 juli

Familjevandring,
Östhammar

BOKA
ONLINE!

Följ med på en härlig vandring för familjen
genom Östhammars gamla stad. Tidsresan tar er
från vikingatid in i sagans värld till nutid. Samling
utanför Rådhuset, Rådhustorget Östhammar
Tid: 13:00. Tidsåtgång: ca 1.15 timme
Pris: Vuxen 150 kr, barn 7–14 år 75 kr, barn under
7 år fri entré.
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

13–18 juli

Landart, utomhus vid Järnboden, Harg

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl. 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

13–18 juli

Konstutställning Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
Harg 3 juli –15 augusti. Musikevenemangen (som
kan ändras) planeras tisdagar i juli. Tis–sön kl.
12.00–17.00
Arrangör: Studiefrämjandet, CG Beck-Friis stiftelse, Föreningslyftet, Östhammars kommun

14 juli

Underhållning i Albert Engströms
Ateljé

Onsdagskvällar i juli bjuds på underhållning i
Albert Engströms ateljé, Grisslehamn.
Tid: kl. 19.00. Pris: 150 Kr
Telefon: 0175-308 90
Arrangör: Albert Engström sällskapet

14, 18 juli

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Utställningen gör nedslag i bygdens trädgårdshistoria. Kaffeservering finns.
Sön kl. 11.00–16.00, ons. kl. 17.00–20.00
www.hembygd.se/fasterna
Arrangör: Fasterna Hembygdsförening

14 juli

Allsång på Sjötorget Östhammar

Allsångskvällar på Sjötorget i Östhammar. Under
fem onsdagar i juli och augusti kommer husbandet med lokala artister att underhålla er. Självklart
är det ni besökare som också står för skönsången.
Vi håller till vid paviljongen på Sjötorget.
Tid: kl 19–20.30
Arrangör: Fokus Östhammar/Allsång

14 juli

Stadsvandring i Öregrund

BOKA
ONLINE!

Dagstur till Svenska Stenarna och vackra Stora
Vitkobben längst ut i havsbandet. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl. 09.00-17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

Guiden berättar historien om den gamla sjöfartsstaden – en historia kryddad med både spänning,
dramatik från förr till nutid. Ni vandrar på de små
pittoreska gatorna bland den äldre bebyggelsen.
Guidningen tar ca 1 timme och 15 minuter. Samling utanför Öregrunds turistbyrå.
Pris: Vuxen 150 kr. Barn 7–14 år. 75 kr . Barn
under 7 år: Fri entré
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660
Tid: 6, 14 juli kl 16, 24 juli kl. 11, 28 juli kl 16.

13–17 juli

14 juli

13 juli

Båttur till Svenska Stenarna

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten,
färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Fri entré
Tis–fre kl. 10.00–16.00
Lör kl. 12.00–16.00

Grillkväll med underhållning på
Rånäs Slott – Allsång med Björta!

Njut av en härlig grillafton och underhållning på
Slottsterrassen!
Tid: kl. 16–20
Pris: 795 kr (vuxen), Barn 4–12 år 195 kr, barn
upp till 3 år gratis.
Telefon: 08-223600

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
		
ROSLAGSEVENEMANG 11
Telefon: 076-3011791
Arrangör: Blidö sockens hembygdsförening

15 juli

Stadsvandring med
John Ajvide-Lindqvist
– i ”Vänlighetens” spår

BOKA
ONLINE!

Följ med skräckförfattaren John Ajvide-Lindqvist
på en 60 minuter lång stadsvandring genom
Norrtälje. Här får du ta del av författarens egna
ord och tankar om platserna i hans senaste succébok Vänligheten. Boken, som beskrivs som författarens snällaste men otäckaste, handlar om vad
som händer när den enkla, vardagliga vänligheten
människor emellan vittrar sönder. Handlingen
utspelar sig i centrala Norrtälje.
Pris: 365 kr
Tid: kl. 14–15
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

15 juli, 27 juli

Kurs i räddningstekniker för kajak,
Rävsten

Separat kurs om man vill fokusera på olika räddningstekniker praktiskt.
Tid: kl. 17–19
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

15 juli

Stadsvandring – Litterär vandring
längs ån

Med start på Lilla Torget och med utvalda citat ur
verk som inspirerats av Norrtälje och Roslagens
övärld arrangeras en litterär vandring längs
Norrtäljeån med Anders Djerf. Föranmälan till
guiden via e-post eller telefon. Pris: Vuxen 100
kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis (kontant
eller Swish)
Telefon: 073-659 52 00
E-post: anders@norrtaljeguide.se

15 juli

Båttur till Skarvs skärgård

Dagstur till Skarvs ytterskärgård i yttersta havsbandet norr om Svenska Högarna. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 690 kr
Tid: kl. 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

Båttur till Kallskär

Båttur till vackra Kallskärs skärgård. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 600 kr
Tid: kl. 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

16 juli

Stand Up Paddle kurs

17 juli

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna
som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km. Kl.
10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

17 juli

Lars Matts Eriks Sjöbod, Grisslehamn

Lars Matts Eriks sjöbod har öppet med förhoppning att kunna erbjuda prova-på-rodd med
postroddsbåt.
Tid: kl. 10.00-16.00
Telefon: 0176-50259
Arrangör: Sjöfartsmuséet

17 juli

Temadag folklig dräkt på Erikskulle

Temadag om de kläder som allmogen hade på sig
under tiden efter medeltid och innan världskrig.
Föreläsare och en marknad med dräktrelaterade
varor. Kommer du i dräkt (hel, halv eller bara
påbörjad, efter förlaga eller inspirerad) så har vi
en fotograf som gärna tar bild av dig i vår vackra
miljö. Fri entré.
Tid: kl. 11.00–16.00
Telefon: 073- 568 66 93
Arrangör: Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

17, 18 juli

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: Lördag–söndag kl. 10–12
Föranmälan till: eva@pilgrimsyoga.se
Telefon: 070 24 32 298
Arrangör: Livsuniversitet

17, 18 juli

Pitch & Waffles!

16 juli

BOKA
ONLINE!

Lär dig grunderna i att ta dig fram stående på
vattnet. I kursen ingår SUP bräda, paddel, flytväst,
våtdräkt, välutbildad instruktör och kursintyg.
Pris: 375 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

16–17 juli

Brukstur till häst, Österbybruk

Långtur med islandshästar och övernattning i
Forsmarks bruk. Med lunch x 2, middag, frukost.
Pris 5 200kr
Arrangör: Löfs Islandshästar
Telefon: 070-2672062

16, 17, 18 juli

Konstutställning hos Edblad i Gåsvik

Konstnär Ingela Matsson ställer ut sina akvareller.
mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 0176-208752

17 juli

American Car Show

Klassisk bilshow som siktar på sin 43:e upplaga i
Norrtäljes Societetspark i sommar.
Arrangör: Yankee Ranch

17 juli

Kryddväxter, medicinalväxter och
goda tesorter, Blidö

Birgitta Angeberg-Edlund berättar om trädgårdslandet vid Båtsmanstorpet på Blidö och förklarar
hur olika växter kan användas för ut- och invärtes
bruk samt vilka växter som kan användas till te.
Fri entré.
Tid: kl. 11.00–14.00

Vecka 29 (19–25 juli)

Prova på Hästskokastning med Balders HSK och
njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i Norrtälje. Lördagar och söndagar kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

17–18 juli

Häftigt äventyr i
Söderarmsskärgården

Häftig båttur, Mag Fed på liten ö, bad i världsunik
bunkerbastu och middag i f.d. lotsutkiken på
Söderarms fyrplats. Övernattning i de gamla lots
– och fyrmästarbostäderna eller i militär barack
från 2:a världskriget. Anmälan till info@soderarm.com senast 2 veckor före aktuellt datum.
Pris: 5600 kr/pers (minimum 6 deltagare)
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB & Tyr Event

17, 18 juli

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning fr o m
26 juni–15 augusti. I år är arbetsnamnet ”Åter i
bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material
och idéer.
Tid: lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

17, 18 juli

Utställning i Tolvmansgården

Utställning och kaffeservering i Tolvmansgården
i Rimbo.
Lör–sön kl. 12.00–15.00
Telefon: 070-7968262, 070-878 88 20
Arrangör: Rimbo hembygdsförening

18 juli

Öppet i hembygdsgården på Gräsö

Besök hembygdsgården i Söderboda på Gräsö.
Byggnaden är från 1700-talet och tack vare en
mängd äldre föremål känns det som att kliva in i
en svunnen tid. Fri entré
Tid: Kl. 14.00–16.00
Kontakt: grasohembygdsforening@gmail.com
Arrangör: Gräsö hembygdsförening

19 juli

Kajakpaddling – Prova på kurs
i Roslagen, Gräddö

BOKA
ONLINE!

En kajakkurs för dig som aldrig har suttit i en
havskajak förut och vill ha en introduktion
med instruktör för att se om det är något för dig.
Kursen inleds med teori innan vi ger oss ut och
utforskar det roliga med kajakpaddling. Tid:
kl.9.30–12.30 samt tid för egen paddling på eftermiddagen. Pris: 690 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

19 juli

Stadsvandring mellan verkstäder –
Gevär och tändkulemotorer

Med start på Roslagsmuseets gård, guidas vi av
Anders Djerf till Norrtäljes tidiga industrihistoria – Gevärsfaktoriet, ångbryggeri, kvarnar, elverk
och Pythagoras motorfabrik. Föranmälan direkt
till guiden via e-post eller telefon. Kl. 13-14.30
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis
(kontant eller Swish)
Kontakt: anders@norrtaljeguide.se
Telefon: 073-659 52 00

19–23 juli

Solö sommarsimskola

Simlekgrupp, simskola och märkestagning i 3
veckor för villiga i alla åldrar. Även simborgarmärke för vuxna, utan föranmälan.
Tid: måndag–fredag kl 9–15
Telefon: 073-5582242
www.solosimskola.se

19–25 juli

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 070-2740788
Arrangör: Länna hembygdsförening

19–25 juli

Konstutställning hos Edblad i Gåsvik

Konstnär Ingela Matsson ställer ut sina akvareller.
mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 0176-208752

19–25 juli

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl. 10.00–16.00
Telefon: 08-223600

21–25 juli

Edvard Koinberg, foto i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

20 juli

Familjevandring,
Östhammar

BOKA
ONLINE!

Följ med på en härlig vandring för familjen
genom Östhammars gamla stad. Tidsresan tar er
från vikingatid in i sagans värld till nutid. Samling
utanför Rådhuset, Rådhustorget Östhammar.
Tid: 13:00. Tidsåtgång: ca 1.15 timme
Pris: Vuxen 150 kr, barn 7–14 år 75 kr, barn under
7 år fri entré.
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

20–24 juli

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten,
färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Fri entré
Tis–fre kl. 10.00–16.00
Lör kl. 12.00–16.00

20–24 juli

Vikingasommar –
Vikingabyn Storholmen

BOKA
ONLINE!

Vikingaaktiviteter för barn och stora! Se på och
lär dig av vikingar när de gör sina hantverkssysslor. Prova på hantverk, se uppvisningar, hör
på sagor och pröva vikingalekar. I vikingabyn
finns rekonstruerade byggnader och miljöer som
skapar atmosfär. Förbokning via Visit Roslagen.
Pris: Vuxen: 110 kr Barn 3–15 år: 95 kr Pensionär:
95 kr Barn 0–3 år: Gratis
Arrangör: Vikingabyn Storholmen
Telefon: 070-342 51 70

20–25 juli

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl. 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

20–25 juli

Konstutställning Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
Harg 3 juli –15 augusti. Musikevenemangen (som
kan ändras) planeras tisdagar i juli. Tis–sön kl.
12.00–17.00
Arrangör: Studiefrämjandet, CG Beck-Friis stiftelse, Föreningslyftet, Östhammars kommun

21 juli

Underhållning i Albert Engströms
Ateljé

Onsdagskvällar i juli bjuds på underhållning i
Albert Engströms ateljé, Grisslehamn.
Tid: kl. 19.00
Pris: 150 Kr
Telefon: 0175-308 90
Arrangör: Albert Engström sällskapet

21 juli

Edvard Koinberg är fotograf med ett stort antal
utställningar över hela världen bakom sig. Hans
fotografier på blommor är ofta tagna i trakterna
kring Dannemora och Österbybruk och har en
tidlös känsla över sig.
lör –sön kl. 11.00–16.00, ons–fre kl. 12.00–18.00
Telefon: 073-7390219
Arrangör: Sadelmakarlängan

20 juli

Grillkväll med underhållning på
Rånäs Slott – Stefan Nykvist

Njut av en härlig grillafton och underhållning på
Slottsterrassen!
Tid: kl. 16.00–20.00
Telefon: 08-223600
Pris: 795 kr (vuxen), Barn 4–12 år 195 kr, barn
upp till 3 år gratis.

21 juli

Allsång på Sjötorget Östhammar

Båttur till Svenska Högarna

Dagstur till Svenska Högarna med sin fyrplats.
Påstigning vid Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl. 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

Under fem onsdagar i juli och augusti kommer
husbandet med lokala artister att underhålla
er. Självklart är det ni besökare som också står
för skönsången. Vi håller till vid paviljongen på
Sjötorget.
Tid: kl. 19–20.30
Arrangör: Fokus Östhammar/Allsån

20 juli

21, 25 juli

Familjepaddling på
Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Följ med på ett härligt familjeäventyr där hela
familjen kan njuta av en dag på sjön tillsammans
med duktiga guider. Kajak, paddel, sittbrunnskapell, flytväst, välutbildad instruktör, kaffe och
frukt/kaka ingår.
Pris: 745 kr (gäller 1 vuxen och 1 barn), extra
person 200 kr/person
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Utställningen gör nedslag i bygdens trädgårdshistoria. Kaffeservering finns.
Sön kl. 11.00–16.00, ons. kl. 17.00–20.00
www.hembygd.se/fasterna
Arrangör: Fasterna Hembygdsförening
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22 juli

och säkerhet till sjöss.
Tid: kl. 13–16 (6 juli kl. 17–20)
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

Dagen startar med en båttur från Räfsnäs till
Torskär och Söderarms fyrplats. Härifrån utgår
turen med instruktör. Den välfyllda lunchkorgen
avnjuts på en fin klippa.
Pris: 2450 kr/person
Anmälan till info@kajak-uteliv.com
Telefon: 0176- 403 15
Arrangör: Söderarm AB & Kajak & Uteliv

22 juli

Havskajakspaddling i Söderarms
ytterskärgård

22 juli

Stadsvandring i Östhammar
– Tema Roslagens kvinnor

BOKA
ONLINE!

Guidad tur med fokus på kända och okända kvinnor bosatta i Roslagen. Pigan från en skärgårdsö
som arbetade i ett borgarhem. Den unga Fanny
som tog steget från badortsidyllen till Paris konstnärskretsar. Ingrid Schram som i över 60 år arbetade i familjens textilaffär. Därtill alla torgmadammer, fiskarhustrur, baderskor, administratörer,
entreprenörer och egenföretagare som verkat i
staden. Samling utanför Rådhuset, Rådhustorget
Östhammar.
Tid: 17:00. Tidsåtgång: ca 1.15 timme
Pris: Vuxen 150 kr, barn 7–14 år 75 kr, barn under
7 år fri entré.
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

22 juli

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna
som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km. Kl.
10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

22 juli

Rospiggarna-Piraterna
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

22 juli,

Nybörjarkurs i havskajak – Rävsten

Boka in en nybörjarkurs i kajakpaddling, och lär
dig exempelvis mer om att: Paddla med rätt teknik, kamrat- och självräddning, samt navigering

Stadsvandring – Den betydelsefulla
badortsepoken

Med start på Lilla Torget i Norrtälje guidar
Anders Djerf till Societetsparken och ger en bild
av hur det såg ut här för hundra år sedan. Det
välbesökta kurbadet skapade välstånd i staden.
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis. Föranmälan till guiden via e-post eller telefon
Telefon: 073-659 52 00
E-post: anders@norrtaljeguide.se

22–29 juli

Äventyrsvecka på
Äventyrens ö, Åkersberga

Välkomna till en spännande äventyrssemester
för hela familjen på en privat ö i Stockholms
skärgård!
Kontakt: max@aventyrenso.se
Arrangör: Äventyrens ö

23 juli

Stand Up Paddle kurs

BOKA
ONLINE!

Lär dig grunderna i att ta dig fram stående på
vattnet. I kursen ingår SUP bräda, paddel, flytväst,
våtdräkt, välutbildad instruktör och kursintyg.
Pris: 375 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

23 juli

Båttur till Skarvs skärgård

Dagstur till Skarvs ytterskärgård i yttersta havsbandet norr om Svenska Högarna. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 690 kr
Tid: kl. 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

23–25 juli

Sommarnattens toner

BOKA
ONLINE!

Musikfestival i dagarna tre i Orangeriet i Skebobruk med två konserter per dag.
Programmet ses i sin helhet i egen ruta här i
tidningen.
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: David Lampel och Skebobruks kulturförening

23–25 juli

3-dagars tur med kajak,
Gräddö

BOKA
ONLINE!

Under tre dagar utforskar vi öarna i den norra

delen av Stockholms skärgård med guide. Tid
för härlig paddling, upptäcksfärd på öar och god
mat. Utrustning, guide, del i 2-manstält, lunch x 3,
middag x 2 och frukost x 2 ingår.
Pris: 4290 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

24 juli

Unik sälspaning

BOKA
ONLINE!

Sälspaning med skeppare Ljungberg och båten
Fagerudd från Åsättra på Ljusterö till Skälgrundet, som även kallas Sälgrundet, där sälarna ofta
samlas för lek och vila på klipporna. Där finns ett
rikt fågelliv och ofta visar havsörnarna upp sig
under turen. En härlig båttur, djurliv och skärgårdsnatur gör detta till ett minne för livet! Vi
gör strandhugg under ca en timme för lunch på
mysiga Ingmarsö krog.
Pris: 1365 kr inkl båtresa, guide, lunch, kaffe och
kaka
Plats: start/slut Åsättra brygga på Ljusterö
Tid: 9–14.30
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

24 juli

Viksbåten på Erikskulle museum är kanske den
bäst bevarade svenska båten från vikingatiden. På
Viksbåtens Dag presenterar de två mest kunniga
experterna på området båten från sina respektive
perspektiv; det akademiska och det praktiska. Fri
entré
Tid: kl. 11.00–16.00
Telefon: 0735686693

Stadsvandring i Öregrund

24 juli

Båttur till Fredlarnas skärgård

Båttur till Fredlarnas skärgård som ligger i yttersta havsbandet nordväst om Svenska Högarna.
Turen är en dagstur med påstigning vid Simpnäs,
Gräddö och Räfsnäs.
Tid: kl. 09.00–17.00
Pris: 600 kr
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

24 juli

Sommarprogram på
Naturstigen

BOKA
ONLINE!

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: kl. 10–12. Föranmälan via e-post eva@
pilgrimsyoga.se
Telefon: 070 24 32 298
Arrangör: Livsuniversitet

24, 25 juli

Viksbåtens Dag på Erikskulle

24, 28 juli

Telefon: 070-7382028
Arrangör: Blidö sockens hembygdsförening

BOKA
ONLINE!

Guiden berättar historien om den gamla sjöfartsstaden – en historia kryddad med både spänning,
dramatik från förr till nutid. Ni vandrar på de små
pittoreska gatorna bland den äldre bebyggelsen.
Guidningen tar ca 1 timme och 15 minuter. Samling utanför Öregrunds turistbyrå.
Pris: Vuxen 150 kr. Barn 7–14 år, 75 kr . Barn
under 7 år: Fri entré
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660
Tid: 24 juli kl. 11, 28 juli kl 16.

24 juli

Tova – spinna. Linberedning.

Prova på att tova och spinna med ull från Blidös
egna får. Ewa Broberg och medhjälpare visar hur
man tvättar, kardar och tovar. Få utlopp för din
kreativitet och tillverka en egen sak. Jan Engström
demonstrerar linberedning med lin odlat på
Blidö. Fri entré
Tid: kl. 11.00–14.00

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK och
njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i Norrtälje. Lördagar och söndagar kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

24, 25 juli

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning fr o m
26 juni–15 augusti. I år är arbetsnamnet ”Åter i
bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material
och idéer.
Tid: lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

24, 25 juli

Utställning i Tolvmansgården

Utställning och kaffeservering i Tolvmansgården
i Rimbo.
Lör–sön kl. 12.00–15.00
Telefon: 070-7968262, 070-878 88 20
Arrangör: Rimbo hembygdsförening

25 juli

Hildegard av Bingens Örtagård

Vi vandrar runt i örtagården och lär känna några
av de växter som kan användas som mat och
medicin enligt Hildegards beskrivningar.
Telefon: 073-632 56 60
Arrangör: Häverö Edebo hembygdsförening

Sommarnattens toner 23-25 juli, Orangeriet Skebobruk
Fredag 23 / 7 15.00
Christian Lindberg, trombon och
Roland Pöntinen, piano
Program: Tjajkovskij, Weber, Piazzolla,
Lampel (uruppförande)
Arrangörer av evenemang
förtiderna
att främsta tromboEn avansvarar
världenssjälva
genom
de följer myndigheternas
restriktioner
ochmed
riktlinnister
tillsammans
en av festivalens favojer samt att meddela om
något ärvid
inställt.
ritartister
pianot bjuder på ett omväxlande,
Visit Roslagen ansvarar
ej för detta.
spännande
och händelserikt program.
För alla musikälskare!
Fredag 23 / 7 19.30
Elin Rombo, sopran och Sharon Rogers, piano
Program: Hyllning till Jenny Lind (1820-1887 )
Vi firar ”den svenska näktergalens” något försenade 200-årsjubileum på bästa möjliga sätt tillsammans med en av den internationella sångscenens
vackraste och mest uppmärksammade röster.
För alla som uppskattar skönsång!
Lördag 24 / 7 15.00
Nils Landgren, sång och trombon
med Johan Norberg, gitarr
Program: « Chapter Two », jazz med
klass
Festivalen får här ett svängigt inslag
med två av Sveriges mest uppskattade och mångsidiga musiker.
Oförglömliga standardlåtar
blandas med känslosamma
ballader tolkade av en av
världens mjukaste röster.
För alla jazzfans!

Lördag 24 / 7 19.30
Trio Chausson.Matthieu Handtschoewercker,
violin, Antoine Landowski, cello och Boris de
Larochelambert, piano
Program: Schubert, Beethoven,
Lampel (uruppförande)
Denna mycket meriterade franska ensemble
bjuder på ett ljuvligt romantiskt program med
ett uruppförande av David Lampels ”Det femte
inseglet”, inspirerat av en El Greco målning.
För alla kammarmusikälskare!

Söndag 25 / 7 19.30
Carl Ackerfeldt, sång med Lisa Rydberg, violin,
Lisa Långbacka, accordeon och Olof Boman,
piano och allsångsledare
Program: Allsång på Orangeriet, sångfest med
publiken
Att sjunga tillsammans är en sedvänja med långa
anor och brukar ofta framhållas som en svensk
tradition. Här finns chansen att sjunga med i vår
gemensamma sångskatt tillsammans med fyra
härliga artister. För alla som sjunger i badrummet!

Söndag 25 / 7 15.00
Barockensemblen « Stravaganza »
Domitille Gilon, violin, Matthias Férré, gamba,
Victorien Disse, teorb och barockgitarr och
Thomas Soltani, cembalo
Program: « Folies, Follia och Fandango », dansant
barockmusik
Barock och rock har mer gemensamt än några
bokstäver. Här får vi höra
livliga och medryckande
dansrytmer med häftiga
improvisationer som fick
det att rycka i benen
på dåtidens
lyssnare. Kanske
också dagens?
För alla som
gillar barock
& roll!

Mellan konserterna, 17.30–18.30 ger festivalens konstnärlige ledare, kompositören David
Lampel, varje dag en ”musiklektion” relaterad
till dagens konserter i Skebopuben (gratis för
publiken).
Invid konsertlokalen serveras smörgåsar, kaffe,
kakor, öl, vin mm.
I Smedjan serveras lättare mat, smörgåsar, pajer,
kaffe, kakor, vin, öl mm.
Konstutställningar äger rum i Orangeriet, i
Smedjan samt i Bruksgatan 10.
Skebobruks museum håller öppet under konsertdagarna.
Boka på roslagen.se
BOKA
ONLINE!

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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25 juli

Hemvändardag, hembygdsgården i
Östhammar
Hemvändardag tillsammans med Frösåkers
hembygdsförening.
Tid: kl. 13.00–16.00
Kontakt: tommy.sjolander@telia.com
Arrangör: Frösåkers hembygdsförening

Vecka 30 (26–31 juli)
26–29 juli

Äventyrsvecka på
Äventyrens ö, Åkersberga

Välkomna till en spännande äventyrssemester
för hela familjen på en privat ö i Stockholms
skärgård!
Kontakt: max@aventyrenso.se
Arrangör: Äventyrens ö

26 juli–1 augusti

Konst- och hantverksveckor på
Kvarngården, Bergshamra

Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl. 11.00–15.00
Telefon: 070-2740788
Arrangör: Länna hembygdsförening

26 juli–1 augusti

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl. 10.00–16.00
Telefon: 08-223600

26 juli

Kajakpaddling – Prova på
kurs i Roslagen, Gräddö

BOKA
ONLINE!

En kajakkurs för dig som aldrig har suttit i en
havskajak förut och vill ha en introduktion
med instruktör för att se om det är något för
dig. Kursen inleds med teori innan vi ger oss
ut och utforskar det roliga med kajakpaddling.
Tid: kl.9.30–12.30 samt tid för egen paddling på
eftermiddagen.
Pris: 690 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

27 juli

Familjepaddling
på Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Följ med på ett härligt familjeäventyr där hela
familjen kan njuta av en dag på sjön tillsammans
med duktiga guider. Kajak, paddel, sittbrunnskapell, flytväst, välutbildad instruktör, kaffe och
frukt/kaka ingår.
Pris: 745 kr (gäller 1 vuxen och 1 barn), extra
person 200 kr/person
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

27 juli

Stadsvandring – Offentlig konst i
Norrtäljes stadskärna

Med start på Lilla Torget berättar guiden och
konstnären Anders Djerf om den offentliga konsten i Norrtälje, om konstnärerna och deras verk.
Föranmälan till guiden via e-post eller telefon. Kl.
12–13.30
Pris: Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre
gratis (kontant eller swish)
Kontakt: anders@norrtaljeguide.se
Telefon: 073-659 52 00

27 juli

Kurs i räddningstekniker för kajak,
Rävsten

Separat kurs om man vill fokusera på olika räddningstekniker praktiskt.
Tid: kl. 17–19
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

27 juli,

Nybörjarkurs i havskajak – Rävsten

Boka in en nybörjarkurs i kajakpaddling, och lär
dig exempelvis mer om att: Paddla med rätt teknik, kamrat- och självräddning, samt navigering
och säkerhet till sjöss.
Tid: kl. 13–16
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

27 juli

Rospiggarna-Vetlanda
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas hemmabana En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

27 juli–31 juli

Vikingasommar
– Vikingabyn Storholmen

BOKA
ONLINE!

Vikingaaktiviteter för barn och stora! Se på och
lär dig av vikingar när de gör sina hantverkssysslor. Prova på hantverk, se uppvisningar, hör
på sagor och pröva vikingalekar. I vikingabyn
finns rekonstruerade byggnader och miljöer som
skapar atmosfär. Förbokning via Visit Roslagen.
Pris: Vuxen: 110 kr Barn 3–15 år: 95 kr Pensionär:
95 kr Barn 0–3 år: Gratis
Arrangör: Vikingabyn Storholmen
Telefon: 070-342 51 70

27–31 juli

10

Topplista!

fina
utsiktsplatser

Arholma batteri & båk
Brahamsberget, Rävsten
Kanonberget, Lidö
Ljusterö huvud
Siaröfortet/Furusundsleden
Söderarms fyr
Södra bergen, Norrtälje
Tallparken, Öregrund
Ålandsberget, Furusund
Örskärs fyr

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten,
färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Fri entré
Tis–fre kl. 10.00–16.00
Lör kl. 12.00–16.00

27 juli–1 augusti

Konstutställning Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
Harg 3 juli –15 augusti. Musikevenemangen (som
kan ändras) planeras tisdagar i juli. Tis–sön kl.
12.00–17.00
Arrangör: Studiefrämjandet, CG Beck-Friis stiftelse, Föreningslyftet, Östhammars kommun

27 juli–1 augusti

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl. 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

28 juli, 4 augusti

Allsång, Sjötorget Östhammar

BOKA
ONLINE!

Allsångskvällar på Sjötorget i Östhammar. Under
fem onsdagar i juli och augusti kommer husbandet med lokala artister att underhålla er. Självklart
är det ni besökare som också står för skönsången.
Vi håller till vid paviljongen på Sjötorget.
Tid: kl 19–20.30
Arrangör. Fokus Östhammar/Allsång

28 juli

Stadsvandring i Öregrund

BOKA
ONLINE!

Guiden berättar historien om den gamla sjöfartsstaden – en historia kryddad med både spänning,
dramatik från förr till nutid. Ni vandrar på de små
pittoreska gatorna bland den äldre bebyggelsen.
Guidningen tar ca 1 timme och 15 minuter. Samling utanför Öregrunds turistbyrå kl. 16.
Pris: Vuxen 150 kr. Barn 7–14 år, 75 kr . Barn
under 7 år: Fri entré
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

28 juli

Underhållning i Albert Engströms
Ateljé

Onsdagskvällar i juli bjuds på underhållning i
Albert Engströms ateljé, Grisslehamn.
Tid: kl. 19.00
Pris: 150 Kr
Telefon: 0175-308 90
Arrangör: Albert Engström sällskapet

28 juli

Grillkväll med underhållning på
Rånäs Slott – Allsång med Björta!

Njut av en härlig grillafton och underhållning på
Slottsterrassen!
Tid: kl. 16–20
Pris: 795 kr (vuxen), Barn 4–12 år 195 kr, barn
upp till 3 år gratis.
Telefon: 08-223600

28 juli

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Utställningen gör nedslag i bygdens trädgårdshistoria. Kaffeservering finns.
Sön kl. 11.00–16.00, ons. kl. 17.00–20.00
www.hembygd.se/fasterna
Arrangör: Fasterna Hembygdsförening

28 juli

Allsång på Sjötorget Östhammar

Under fem onsdagar i juli och augusti kommer
husbandet med lokala artister att underhålla
er. Självklart ärdet ni besökare som också står
för skönsången. Vi håller till vid paviljongen på
Sjötorget.
Tid: kl 19–20.30
Arrangör: Fokus Östhammar/Allsång

29 juli

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna som
vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård!
Tempot och rutten anpassas efter turens deltagare,
distansen brukar landa på ca 10 km. Kl. 10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

30 juli

Stand Up Paddle kurs

BOKA
ONLINE!

Lär dig grunderna i att ta dig fram stående på
vattnet. I kursen ingår SUP bräda, paddel, flytväst,
våtdräkt, välutbildad instruktör och kursintyg.
Pris: 375 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

30 juli –1 augusti

Flygfyren Sommarcup

Varmt välkomna till 2021 års upplaga av Flygfyren Sommarcup! Turneringen är för åldersklasserna 10–16 år och spelas i Norrtälje.
Tid: kl. 13.00–20.00
Telefon: 073-6004733
Arrangör: BKV Norrtälje

31 juli

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Telefon: 070 24 32 298
Arrangör: Livsuniversitet

31 juli

Besökslördag på Norrtelje Brenneri i
Lohärad

Titta in bland kopparpannorna och hör historien
om Norrtelje Brenneri. Efter visningen blir det

provning på den inglasade höskullen.
Tid: kl. 14.00–21.00
Pris: Visning: 590 SEK/person. Visning + två rätters middag: 930 SEK/person
Telefon: 0176 227130
Arrangör: Norrtelje Brenneri

31 juli

Jakob Danhard, keramik i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Augusti månads utställning i Sadelmakarlängans galleri är keramik av Jakob Danhard som
är bosatt och verksam i Färila i Hälsingland. kl
11.00–16.00. Fritt inträde
Telefon: 073-7390219

31 juli

Sommarlitteratur på Herrängs Marina
Rose Tillberg Mattsson och Aliya Dahlgren
bjuder in till Sommarlitteratur med ett tiotal Roslagsförfattare på Herrängs Marina tillsammans
med krögaren Maths Dahlgren.
Tid: kl. 13.00–19.00
Telefon: 070- 215 00 00
Arrangör: Rose Tillberg Mattsson och Aliya
Dahlgren tillsammans med Maths Dahlgren.

31 juli, 1 augusti

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK och
njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i Norrtälje. Lördagar och söndagar kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

31 juli, 1 augusti

Konstrundan 2021 i Skebobruk

I den gamla bruksorten Skebobruk har Café
Gamla Hotellet på senare år blivit bekant för sina
utställningar av hög kvalitet. I år visas HÄR ÄR
JAG, en konstutställning med verk av skulptören,
målaren och grafikern Torsten Renqvist. Under
konstrundan utökas utställningen med fler deltagande konstnärer. Enklare servering. Fri entré.
Tid: lör–sön kl. 12.00–16.00
Telefon: 0702497909

31 juli, 1 augusti

Utställning i Tolvmansgården

Utställning och kaffeservering i Tolvmansgården
i Rimbo.
Lör–sön kl. 12.00–15.00
Telefon: 070-7968262, 070-878 88 20
Arrangör: Rimbo hembygdsförening

31 juli, 1 augusti

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning fr o m
26 juni–15 augusti. I år är arbetsnamnet ”Åter i
bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material
och idéer.
Tid: lör–sön kl. 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97
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Vecka 30 (1 augusti)
Augusti

Teater ”Epoker i parken” – promenadteater i Österbybruks herrgårdspark
En föreställning full av historier om bruket och
dess människor från olika epoker.
Datum och tid: Se roslagen.se/evenemang
Arrangör: Föreningen Österbybruk Herrgård
spel.

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
utställningshall tar utställningen form.
Telefon: 0295-200 72
Tid: Ons–sön, kl 11–16
Arrangör: Utställningen är ett projekt av tre
konstnärer i Uppsala Konstnärsklubb; Elisabeth
Bucht, Kajsa G. Sjölen och Sofie Stenberg i samarbete med Stiftelsen Österbybruks herrgård.

1 augusti

Flygfyren Sommarcup

Varmt välkomna till 2021 års upplaga av Flygfyren Sommarcup! Turneringen är för åldersklasserna 10–16 år och spelas i Norrtälje.
Tid: kl 13.00–20.00
Arrangör: BKV Norrtälje
Telefon: 073-600 47 33

1 augusti

Utställning på Fasterna hembygdsförening, Rånäs
Trädgården–blomsterprakt och nyttoodling.
Tid: ons kl 17.00–20.00, sön 11.00–16.00

Augusti

Kullehusteatern

Kullehusteatern planerar för Tre män på velociped under sommaren, med reservation för ändringar. Håll utkik på hemsidan för mer information för eventuella nytillkomna evenemang.
www.kullehusteatern.se.
Telefon: 0767-650 660

1 augusti

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK
och njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i
Norrtälje. Lördagar och söndagar kl 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

1 augusti

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning. I år är
arbetsnamnet ”Åter i bruk”. Utställningen tar
tillvara kunskap, material och idéer.
Tid: lör–sön kl 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

1 augusti

Jakob Danhard, keramik i Sadelmakarlängans galleri, Österbybruk

Augusti månads utställning i Sadelmakarlängans
galleri är keramik av Jakob Danhard som är bosatt
och verksam i Färila i Hälsingland.
Tid: lör–sön kl 11.00–16.00, ons–fre kl 12.00–
18.00. Fritt inträde
Telefon: 073-7390219

1 augusti

Konstrundan 2021 i Skebobruk

I den gamla bruksorten Skebobruk har Café
Gamla Hotellet på senare år blivit bekant för sina
utställningar av hög kvalitet. I år visas HÄR ÄR
JAG, en konstutställning med verk av skulptören,
målaren och grafikern Torsten Renqvist. Under
konstrundan utökas utställningen med fler deltagande konstnärer. Enklare servering. Fri entré.
Tid: lör–sön kl 12.00–16.00
Telefon: 070-249-79 09

1 augusti

Utställning i Tolvmansgården

Utställning och kaffeservering i Tolvmansgården
i Rimbo.
Tid: lör–sön kl 12.00–15.00
Telefon: 070-7968262, 070–8788820

1 augusti

Konst- och hantverksveckor på Kvarngården, Bergshamra
Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl 11.00–15.00
Telefon: 070-274 07 88
Arrangör: Länna hembygdsförening

Vecka 31 (2–8 aug)
2 augusti

Kajakpaddling – Prova på kurs
i Roslagen, Gräddö

BOKA
ONLINE!

En kajakkurs för dig som aldrig har suttit i en
havskajak förut och vill ha en introduktion
med instruktör för att se om det är något för dig.
Kursen inleds med lite teori innan vi ger oss ut på
vattnet och utforskar det roliga med kajakpaddling. Tid: kl.9.30–12.30 samt tid för egen paddling
på eftermiddagen.
Pris: 690 kr
Telefon: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

2– 8 augusti

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl 10.00–16.00
Telefon: 08-22 36 00

2–8 augusti

Konst- och hantverksveckor på Kvarngården, Bergshamra
Välkommen till Konst- och hantverkarveckorna
på Kvarngården.
Tid: mån–sön kl 11.00–15.00
Telefon: 070-274 07 88
Arrangör: Länna hembygdsförening

2, 3, 4, 5 augusti

Norrtälje Summerboost Festival

Tony Irving presenterar: Norrtälje Summerboost
Festival. I samarbete med stadskärnans dansskolor, träningscenter och dansföreningar genomför
vi en stadsfestival, med inriktning på dans &
glädje
Arrangör: Tony Irving
Kontakt: festival@summerboost.se

3 augusti

Stadsvandring – Hus med historia

Välkommen till sommarens utställning. I år är
arbetsnamnet ”Åter i bruk”. Utställningen tar
tillvara kunskap, material och idéer.
Tid: lör–sön kl 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf i
Norrtäljes gamla stadskärna bland sevärda hus och
berättar om några Norrtäljeprofiler. Föranmälan
direkt till guiden: anders@norrtaljeguide.se
Pris: Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre
gratis (kontant eller swish)
Tid: kl. 13.00–14.30
Telefon: 073-659 52 00
Kontakt; anders@norrtaljeguide.se

Från 5 juli till början/mitten av augusti 2021
besöker Biblioteksbussen nya och gamla platser i
Norrtälje. Passa på att låna sommarläsning för alla
åldrar och smaker. Lånekort kan vi ordna ombord
mot uppvisande av legitimation. Mer information
om hållplatser och tider hittar du på kultur.norrtalje.se. Klicka dig fram till Biblioteksbussen.
Biblioteksbussen
Kontakt: mobil.bok@norrtalje.se
Telefon: 0176-71379

1 augusti

3 augusti

1–6 augusti

Utställning & Café i Zettersténska
villan

1–15 augusti

Biblioteksbussen rullar under sommaren

Utställningar i Bruksgården Harg

Arrangör: Östhammars konstnärsförening och
Studieförbundet vuxenskolan

1 augusti

Landart, utomhus vid Järnboden, Harg
Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

1 augusti

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

I utställningen möts tre konstnärskap. Med
utgångspunkt i det självupplevda utforskar och
omvandlar konstnärerna de egna erfarenheterna
och manifesterar den skörhet och styrka som lek
besitter. Med textilier, målningar, installationer
och interaktiva skulpturer i Ånghammarens stora

1 augusti

Fru Strids galleri, Väddö

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl 10.00–16.00
Telefon: 08-22 36 00

1 augusti

Familjepaddling
på Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Följ med på ett härligt familjeäventyr där hela
familjen kan njuta av en dag på sjön. Tillsammans med våra duktiga guider. Kajak, paddel,
sittbrunnskapell, flytväst, välutbildad instruktör,
kaffe och frukt/kaka ingår.
Pris: 745 kr (gäller 1 vuxen och 1 barn), extra
person 200 kr/person
Telefon: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

I Zettersténska villan kan du se utställningen
”Vattenvägar – spår av liv och död från järnålder
och vikingar” producerad i samarbete mellan
Norrtälje museer, Vikingabyn Storholmen och
stiftelsen Roslagsmuseet. Begränsat antal besökare samtidigt.
29 jun–15 aug tis–sön kl 12.00–16.00. Fri entré.
Telefon: 0176-713 33

3–8 augusti

1–31 augusti

Nybörjarkurs i havskajak – Rävsten

Museibingo

Norrtälje museer vill lyfta fram nio fantastiska
museer i Norrtälje kommun genom satsningen
Museibingo. Upptäck vilka fantastiska museer
som finns i Norrtälje kommun, samla stämplar
och besök alla!
Tid: Mån–sön, 10.00–17.00
De deltagande museerna är fristående och har
därmed egna entréavgifter.
Telefon: 0176-713 33

Viktig information i Coronatider
Just nu är det många evenemang som ändras eller ställs in med
kort varsel. Kontrollera alltid med arrangören innan ditt besök.
Telefonnummer hittar du i texten vid respektive evenemang.

Konstutställning Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
till och med den 15 augusti
Tid: kl 12.00–17.00. Musikevenemangen (som
kan ändras) planeras 5 tisdagar.

3 augusti

Boka in en nybörjarkurs i kajakpaddling, och lär
dig exempelvis mer om att: Paddla med rätt teknik, kamrat- och självräddning, samt navigering
och säkerhet till sjöss.
Tid: kl. 13–16
Telefon: 070-446 42 95
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

3–8 augusti

Landart, utomhus vid Järnboden, Harg
Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

3–7 augusti

Vikingasommar
– Vikingabyn Storholmen

BOKA
ONLINE!

Vikingaaktiviteter för barn och stora! Se på och
lär dig av vikingar när de gör sina hantverkssysslor. Prova på hantverk, se uppvisningar, hör
på sagor och pröva vikingalekar. I vikingabyn
finns rekonstruerade byggnader och miljöer som
skapar atmosfär. Förbokning via Visit Roslagen.
Pris: Vuxen: 110 kr Barn 3–15 år: 95 kr Pensionär:
95 kr Barn 0–3 år: Gratis
Arrangör: Vikingabyn Storholmen
Telefon: 070-342 51 70

3 – 8 augusti

Utställning & Café i Zettersténska
villan

I Zettersténska villan kan du se utställningen
”Vattenvägar – spår av liv och död från järnålder
och vikingar” producerad i samarbete mellan
Norrtälje museer, Vikingabyn Storholmen och
stiftelsen Roslagsmuseet. Begränsat antal besökare samtidigt.
29 jun–15 aug tis–sön kl 12.00–16.00. Fri entré.
Telefon: 0176-713 33

3–7 augusti

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten, färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Öppet tis–lör.
För öppettider se roslagen.se. Fri entré

4 augusti

Allsång på Sjötorget Östhammar

Allsångskvällar på Sjötorget i Östhammar. Under
fem onsdagar i juli och augusti kommer husbandet med lokala artister att underhålla er. Självklart
är det ni besökare som också står för skönsången.
Vi håller till vid paviljongen på Sjötorget.
Tid: kl 19–20.30
Arr. Fokus Östhammar/Allsång

4, 8 augusti

Utställning på Fasterna hembygds
förening, Rånäs
Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Tid: Ons 17.00–20.00, sön 11.00–16.00

4–8 augusti

Jakob Danhard, keramik i Sadel
makarlängans galleri, Österbybruk

Augusti månads utställning i Sadelmakarlängans
galleri är keramik av Jakob Danhard som är bosatt
och verksam i Färila i Hälsingland.
Tid: lör–sön kl 11.00–16.00, ons–fre kl 12.00–
18.00. Fritt inträde
Telefon: 073-7390219

5 augusti

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna
som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens
skärgård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km.
Kl. 10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

5 augusti

Havskajakspaddling i Söderarms
ytterskärgård

Dagen startar med en båttur från Räfsnäs till
Torskär och Söderarms fyrplats. Härifrån utgår
turen med instruktör. Den välfyllda lunchkorgen
avnjuts på en fin klippa.
Pris: 2450 kr/person
Anmälan till info@kajak-uteliv.com
Telefon: 0176- 403 15
Arrangör: Söderarm AB & Kajak & Uteliv

5 augusti

Stadsvandring–Offentlig konst
i Norrtäljes stadskärna

Med start på Lilla Torget berättar guiden och
konstnären Anders Djerf om den offentliga konsten i Norrtälje, om konstnärerna och deras verk.
Föranmälan till via e-post eller telefon.
Kl. 18–19.30
Pris: Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre
gratis (kontant eller swish)
Kontakt: anders@norrtaljeguide.se
Telefon: 073-659 52 00

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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gästhamnar
Lidö
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Norrtälje
Öregrund
Östhammar

Arholma
Finnhamn
Furusund
Grisslehamn
Ingmarsö

Roslagsteatern lockar till många skratt.

5–8 augusti

Öppen ateljé på Blidö

Lars-Åke Lindstedt och Gunnel Sofia Wahlberg
visar konst i egna ateljén på Blidö
Tid: tor–sön kl 11.00–17.00
Telefon: 076-853 17 57

6 augusti

Stand Up Paddle kurs

BOKA
ONLINE!

Lär dig grunderna i att ta dig fram stående på
vattnet. I kursen ingår SUP-bräda, paddel, flytväst,
våtdräkt, välutbildad instruktör och kursintyg.
Pris: 375 kr
Telefon: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

6–7 augusti

Vigelsboturer med Löfs Islandshästar,
Österbybruk
Långtur med islandshästar genom den uppländska naturen. Lunchmacka, fika, middag och
frukost. Pris: 5200 kr
Arrangör: Löfs Islandshästar
Telefon: 070-267 20 62

6–8 augusti

Dance Camp Norrtälje

För femte året i rad anordnar Tony Irving ett
träningsläger för dansare i Norrtälje! Sveriges
bästa danstränare kommer att utbilda och coacha
sex olika grupper med olika inriktningar, på olika
nivåer, i olika åldrar.
Pris 8–15 år: 2 900 kr (inkl. moms) Pris 15 år &
uppåt: 3 900 kr (inkl. moms).
Arrangör: Tony Irving
Kontakt: dancecamp@summerboost.se

7 augusti

Filosoficafe–Tid,
Kulturhuset Storbrunn

Fika och filosofera på temat tid. Inga förkunskaper krävs, kom med nyfiket och öppet sinne.
Samtalsledare Sofia Franzén. Fri entré. Föranmälan via telefon eller e-post.
Tid: kl 11.00–12.30
E-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP med stöd av Lyftet
Storbrunn
Telefon: 0173-86300

7–8 augusti

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning. I år är
arbetsnamnet ”Åter i bruk”. Utställningen tar
tillvara kunskap, material och idéer.
Tid: lör–sön kl 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

7, 8 augusti

Utställning: Skogen mellan oss,
Österbybruks herrgård

Utställning med Nina Edling vid Österbybruks
herrgård. Utställningen är en del av Konstfrämjandets projekt ”Skogen mellan oss”.
Tid: 11:00–16:00 alla dagar under utställningsperioden 7–22 aug.

Arrangör: Konstfrämjandet
i samarbete med Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun.
Telefon: 0295-200 72

7, 8 augusti

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK
och njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i
Norrtälje. Lördagar och söndagar kl 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

7–8 augusti

Konstdagar i Skaparladan

Två dagar med utställningar av och med åtta
konstnärer i Skaparladans lokaler på Rådmansö.
Telefon: 070-747 76 62
Arrangör: Skaparladan

8 augusti

Sjöman och skärgårdsvisor, Roslagens
skärgårdsmuseum, Väddö

Sjöman- och skärgårdsvisor framförs i samarbete
med Väddö musiksällskap. För program se:
www.sjofartsmuseet.se
Arrangör: Roslagens sjöfartsmuseum i samarbete
med Väddö musiksällskap.
Tid: 14.00–16.00
Telefon: 0176-502 59

8 augusti

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

I utställningen möts tre konstnärskap: Elisabeth
Bucht, Kajsa G. Sjölen och Sofie Stenberg. Textilier,
målningar, installationer och interaktiva skulpturer i Ånghammarens stora utställningshall.
Telefon: 0295 -200 72
Arrangör: Stiftelsen Österbybruks herrgård.

Vecka 32 (9–15 aug)
Opera på bruket – Carmen

BOKA
ONLINE!

Njut av Georges Bizets odödliga musik i Carmen
som ges i Ånghammaren på Österbybruk. På
scenen möter vi några av den nya generationens
operastjärnor samt Österbybruks operaorkester i
en kammarorkesterversion. Kombinera operföreställningen med en trerättersmiddag samt övernattning med frukost på Wärdshuset Gammel
Tammen och upplevelsen är total!
Håll utkik på roslagen.se för mer information och
aktuella datum.
Plats: Österbybruk
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

9 augusti

Kajakpaddling – Prova på kurs
i Roslagen, Gräddö

BOKA
ONLINE!

En kajakkurs för dig som aldrig har suttit i en

havskajak förut och vill ha en introduktion
med instruktör för att se om det är något för dig.
Kursen inleds med lite teori innan vi ger oss ut på
vattnet och utforskar det roliga med kajakpaddling. Tid: kl.9.30–12.30 samt tid för egen paddling
på eftermiddagen.
Pris: 690 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

9 augusti

Stadsvandring – Litterär vandring
längs ån

Med start på Lilla Torget och med utvalda citat ur
verk som inspirerats av Norrtälje och Roslagens
övärld arrangeras en litterär vandring längs
Norrtäljeån med Anders Djerf. Föranmälan till
guiden via e-post eller telefon. Pris: Vuxen 100
kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre gratis (kontant
eller Swish)
Telefon: 073-659 52 00
E-post: anders@norrtaljeguide.se

9–13 augusti

Åkersberga Sportklubbs
Friidrottsskola 2021

Friidrottsskolan 2021 arrangeras dagtid under v.
32 och riktar sig till barn födda 2008–2014. Deltagarna får lära sig friidrottens olika grenar med
hjälp av föreningens ungdomsledare.
Telefon: 076-878 86 17
Tid: kl 09.00–15.00
Pris: 1 vecka: 1300 kr per barn (syskonrabatt 2
barn 2200 kr) 2 veckor: 2100 kr per barn (syskonrabatt 2 barn 4000 kr)

9–15 augusti

Konstutställning och Café på Rånäs
Slott

Sommarens konstkoordinator är Sanna Ekman
som tillsammans med flera andra konstnärer ställer ut i Rånäs slotts Stenkvarn 3 juli–15 augusti.
Tid: mån–sön kl 10.00–16.00
Telefon: 08-22 36 00

9 –15 augusti

Utställning: Skogen mellan oss,
Österbybruks herrgård

Nina Edling ställer ut vid Österbybruks herrgård.
Utställningen är en del av Konstfrämjandets
projekt ”Skogen mellan oss”.
Tid: 11:00–16:00 alla dagar under utställningsperioden.
Arrangör: Konstfrämjandet
i samarbete med Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun.
Telefon: 0295-200 72

10 augusti

Familjepaddling
på Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Följ med på ett härligt familjeäventyr där hela
familjen kan njuta av en dag på sjön. Tillsammans med våra duktiga guider. Kajak, paddel,
sittbrunnskapell, flytväst, välutbildad instruktör,

kaffe och frukt/kaka ingår.
Pris: 745 kr (gäller 1 vuxen och 1 barn), extra
person 200 kr/person
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

10–14 augusti

Läppstift & arsenik, utställning om
Torsten Nordström och färghandeln

Välkommen till Läppstift & arsenik, en liten
utställning och informationsdel om Torsten,
färghandeln och Torsten Nordströms museum.
Tis–lör.
För öppettider se roslagen.se. Fri entré

10–15 augusti

Konstutställning Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning ställer ut i Järnboden
Harg 3 juli –15 augusti kl 12.00–17.00. Musikevenemangen (som kan ändras) planeras 5 tisdagar.

10–15 augusti

Utställning & Café i Zettersténska
villan

I Zettersténska villan kan du se utställningen
”Vattenvägar – spår av liv och död från järnålder
och vikingar” producerad i samarbete mellan
Norrtälje museer, Vikingabyn Storholmen och
stiftelsen Roslagsmuseet. Begränsat antal besökare samtidigt.
29 jun–15 aug tis–sön kl 12.00–16.00. Fri entré.
Telefon: 0176-713 33

10–15 augusti

Landart, utomhus vid Järnboden,
Harg

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl 12-17. Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

11 augusti

Skebobruk

BOKA
ONLINE!

Vallonbrukets unika industrihistoria berättas vid
Upplands äldsta kända järnbruk. Guidad promenad med besök i bruksmuseet.
Mer info på www.roslagen.se
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

11, 13–15 augusti

Roslagsteatern ger ”Hotell Spratt –
en Fars för hela familjen”

För 16:e året i rad lockar professionella skådespelare till många skratt hos Kullsta Friluftsteater. Medverkande: Nicklas Lind, Sandra Redlaff, Anders
Axelsson, Malin Sternbrink. Regi: Sara Edberg
Plats: Kullsta Friluftsteater.
Tid: ons, fre kl. 19, lör–sön kl. 16 (längd ca 2 h
inklusive paus)
Pris: 350 kr/pers + förköpsavgift 15 kr.
Förköp/info/tillgänglighet: www.roslagsteatern.se
Arrangör: Roslagsteatern
Telefon: 076-826 97 37
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rden)
Söderarmslinjen (till ytterskärgå
Ängsö nationalpark
Äventyrens ö
Öregrund
Örskär
Vikingasommar på Vikingabyn Storholmen.

11 augusti

Grillkväll med underhållning på
Rånäs Slott – ABBA tribute!

Mamma Mia! Nu har vi grillkväll med ABBAtema på slottsterrassen
Tid: kl 16.00–20.00
Pris: 795 kr (vuxen), Barn 4–12 år 195 kr, barn
upp till 3 år gratis.
Telefon: 08-22 36 00

11, 15 augusti

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Tid: ons 17.00–20.00, sön 11.00–16.00

11–15 augusti

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

I utställningen möts tre konstnärskap: Elisabeth Bucht, Kajsa G. Sjölen och Sofie Stenberg.
Textilier, målningar, installationer och interaktiva
skulpturer i Ånghammarens stora utställningshall.
Telefon: 0295 -200 72
Arrangör: Stiftelsen Österbybruks herrgård.

11–15 augusti

Jakob Danhard, keramik i Sadelmakarlängans galleri, Österbybruk

Augusti månads utställning i Sadelmakarlängans
galleri är keramik av Jakob Danhard som är bosatt
och verksam i Färila i Hälsingland. Fritt inträde.
Tid: lör–sön 11.00–16.00, ons–fre kl 12.00–18.00
Telefon: 073-7390219

12 augusti

Rospiggarna-Smederna
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

12 augusti

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km.
Kl. 10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

12 augusti

Fotovandring i Wira Bruk

BOKA
ONLINE!

Lär dig att ta fantastiska bilder i en avslappnad
och andlöst vacker miljö medan du njuter av
naturens kraft! Inspirerande naturfotovandring i
Wira Bruk under ledning av fotograf Anne Sofie
Eriksson. Lär dig mer om ljus, färger, former,
vinklar, fältdjup, komposition och hur du skapar
en känsla i dina bilder. Ta med valfri kamera
(mobilkamera går bra). Du behöver inte vara
tekniskt kunnig.
Pris: 900 kr inkl. kaffe, hembakad kaka, handledning av fotograf.
Plats: Wira Bruk
Tid: kl. 14–17
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

12 augusti

Kulturvandringar med Michael Blum

Den populära kulturvandringen med Michael
Blum återkommer i sommar. Upplev Norrtälje
genom hans personliga berättelser och musik. Fri
entré, ej förbokning. 12, 20 och 28/8 samt 4 och
12/9 14.00–15:30
Telefon: 070-491 50 36

13 augusti

Stand Up Paddle kurs

BOKA
ONLINE!

Lär dig grunderna i att ta dig fram stående på
vattnet. I kursen ingår SUP bräda, paddel, flytväst,
våtdräkt, välutbildad instruktör och kursintyg.
Pris: 375 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

14 augusti

RimboDagen 2021

En dag för alla i Rimbo med omnejd med knallar,
tivoli, bilutställning, konstutställning, skördemarknad, ponnyridning, hantverk med mera.
Telefon: 073-8145254

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna

Viktig information i Coronatider
Just nu är det många evenemang som ändras eller ställs in med
kort varsel. Kontrollera alltid med arrangören innan ditt besök.
Telefonnummer hittar du i texten vid respektive evenemang.

14, 15 augusti

Norrtälje Konstförening

Norrtälje konstförening firar 75 år med en
popup-utställning av lokala konstnärer, längs
med planket i nya hamnen.
Tid: 14 aug kl. 10–17, 15 aug kl. 10–16
Telefon: 070-5445202

14 augusti

Båttur till Svenska Högarna

Dagstur till Svenska Högarna med sin fyrplats.
Påstigning vid Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl. 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

14–15 augusti

Fru Strids galleri, Väddö

Välkommen till sommarens utställning. I år är
arbetsnamnet ”Åter i bruk”. Utställningen tar
tillvara kunskap, material och idéer.
Tid: lör–sön kl 11.00–16.00
Telefon: 070-483 96 97

14–15 augusti

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämt
ning, livsglädje och gemenskap!
Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter
på den nya Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: 14/8 kl. 10:00–14:00, 15/8 kl. 10:00–12:00,
21/8 kl. 10.00–16:00, 22/8 kl. 10:00–12.00
Telefon: 070 - 24 32 298
Arrangör: Livsuniversitet

14–15 augusti

Häftigt äventyr
i Söderarmsskärgården

Häftig båttur, Mag Fed på liten ö, bad i världsunik
bunkerbastu och middag i f.d. lotsutkiken på
Söderarms fyrplats. Övernattning i de gamla lots
– och fyrmästarbostäderna eller i militär barack
från 2:a världskriget. Anmälan till info@soderarm.com senast 2 veckor före aktuellt datum.
Pris: 5600 kr/pers (minimum 6 deltagare)
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB & Tyr Event

terstenska gården, guidas vi av Anders Djerf till
Norrtäljes tidiga industrihistoria – Gevärsfaktoriet, ångbryggeri, kvarnar, elverk och Pythagoras
motorfabrik. Föranmälan direkt till guiden via
e-post eller telefon. Kl. 13–14.30
Vuxen 100 kr, ungdom 10–16 år 60 kr, yngre
gratis (kontant eller Swish)
Kontakt: anders@norrtaljeguide.se
Telefon: 073-659 52 00

15 augusti

Bönvälling, svagdricka och surlimpa,
Häverö

Åsa Holmgren berättar om sitt arbete på Matkult,
som är en digital kunskapsbank om traditionell
matkultur. Fri entré.
Telefon: 073-632 56 60
Arrangör: Häverö-Edebo Hembygdsförening

Vecka 33 (16–22 aug)
16-22 augusti

Utställning: Skogen mellan oss,
Österbybruks herrgård

Nina Edling ställer ut vid Österbybruks herrgård.
Tid: 11:00-16:00
Telefon: 0295-200 72

17–22 augusti

Rakubränning, Järnboden i Harg

Workshop med keramiker Camilla Holewa i
rakubränning.
Tid: tis–sön kl. 12.00–17.00
Arrangör: Föreningen Konstvarning
Kontakt: camillaholewa@msn.com

17–22 augusti

Landart, utomhus vid Järnboden, Harg
Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus
runt Järnboden. Som besökare kan du delta i
skapandet. Tis–sön kl 12–17.
Kontakt: grafikmarjan@hotmail.com
Arrangör: Föreningen Konstvarning

18–22 augusti

14, 15 augusti

Jakob Danhard, keramik i Sadel
makarlängans galleri, Österbybruk

Prova på Hästskokastning med Balders HSK
och njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i
Norrtälje. Lördagar och söndagar kl 11–15.
Telefon: 079-334 08 68
Arrangör: Balders HSK

18 augusti

Pitch & Waffles!

15 augusti

Stadsvandring mellan verkstäder –
Gevär och tändkulemotorer
Med start på Roslagsmuseets gård vid Zet-

Augusti månads utställning i Sadelmakarlängans
galleri är keramik av Jakob Danhard som är bosatt
och verksam i Färila i Hälsingland. Fritt inträde
Tid: lör–sön kl 11.00–16:00, ons–fre kl 12.00–18.00
Telefon: 073-739 02 19

Utställning på Fasterna
hembygdsförening, Rånäs

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling
Tid: 18, 20–22 aug, ons kl. 17.00–20.00

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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18–22 augusti

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

I utställningen möts tre konstnärskap: Elisabeth
Bucht, Kajsa G. Sjölen och Sofie Stenberg. Textilier,
målningar, installationer och interaktiva skulpturer i Ånghammarens stora utställningshall.
Telefon: 0295 -200 72
Arrangör: Stiftelsen Österbybruks herrgård..

18, 20, 21, 22 augusti

Roslagsteatern ger ”Hotell Spratt –
en Fars för hela familjen”

För 16:e året i rad lockar professionella skådespelare till många skratt hos Kullsta Friluftsteater.
Medverkande: Nicklas Lind, Sandra Redlaff,
Anders Axelsson, Malin Sternbrink. Regi: Sara
Edberg
Plats: Kullsta Friluftsteater.
Tid: Ons & fre kl. 19, lör–sön kl. 16 (längd c:a 2 h
inkl paus)
Pris: 350 kr/pers + förköpsavgift 15 kr.
Förköp/info/tillgänglighet: www.roslagsteatern.se
Arrangör: Roslagsteatern
Telefon: 076-826 97 37

19–20 augusti

Kryssning med
Minsveparen M20, mellan
Stockholm och Söderarm

Den 19 augusti är M20 redo att lämna Stockholm
för en dags resa genom Stockholms Skärgård.
Slutmål är Söderarms fyrplats. På vägen får du
uppleva innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård. Lunch äter ni under vägen. Beräknad
ankomst till Söderarm är ca 15.00. På Söderarm
blir det världsunik vedeldad bunkerbastu och
middag i Tornet f.d. utkiken med fönster runt om.
Du får en trevlig kväll tillsammans med de övriga
innan du sover gott. På morgonen blir det frukost
innan du åker taxibåt till fastlandet och buss
tillbaka till Stockholm där ni är ca 11.30
Anmälan senast 31 juli via e-post.
Pris: 5500 kr/person.
Kontakt: info@soderarm.com
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB

20, 21 augusti

gård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km.
Tid: kl. 10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

21–22 augusti

Sommarprogram på Naturstigen

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämtning, livsglädje och gemenskap! Under sommaren ordnas en mängd aktiviteter på den nya
Naturstigen vid Mälby på Väddö. Se
roslagen.se för detaljerat program.
Tid: 21/8 kl. 10.00–16:00, 22/8 kl. 10:00–12.00
Telefon: 070 - 24 32 298
Arrangör: Livsuniversitet

21–22 augusti

Kryssning med
Minsveparen M20, mellan
Söderarm och Stockholm

Unik dagsupplevelse i ytterskärgården på Minsveparen M20 och Stridsbåt 90. Båttur samt lunch
och militärhistorisk rundvandring på Söderarm.
Anmälan görs via e-post senast 31 juli.
Kontakt: info@soderarm.com
Pris: 2400 kr/person
Arrangör: Söderarm AB

20–22 augusti

Kvisthamragruppen 2021

Nio konstnärer i Kvisthamra, Norrtälje, öppnar
sina ateljéer för allmänheten
Tid: fre–sön kl 11.00–17.00
Telefon: 070-814 03 49

20, 28 augusti

Kulturvandringar med Michael Blum

Den populära kulturvandringen med Michael
Blum återkommer i sommar. Upplev Norrtälje
genom hans personliga berättelser och musik. Fri
entré, ej förbokning.
Tid: 20 och 28/8 samt 4 och 12/9 kl. 14.00–15:30
Telefon: 070-491 50 36

21 augusti

21 augusti stiger du på en buss för transport
Stockholm – Räfsnäs. I Räfsnäs går du ombord på
M20 för transport till Söderarm.
På Söderarm blir det världsunik vedeldad
bunkerbastu och middag i Tornet f.d. utkiken
med fönster runt om. Du får en trevlig kväll
tillsammans med de övriga innan du sover gott.
På morgonen blir det frukost innan du återigen
går på M20 för en dags resa genom Stockholms
skärgård, en helt fantastisk resa med slutmål
Stockholm.
Anmälan senast 31 juli via e-post.
Pris: 5500 kr/person.
Kontakt: info@soderarm.com
Telefon: 0176-432 12
Arrangör: Söderarm AB

21, 22 augusti

20–21 augusti

Brukstur till häst, Österbybruk

Långtur med islandshästar och övernattning i
Forsmarks bruk. Med lunch, middag, frukost och
lunch dag 2.
Pris 5 200kr
Arrangör: Löfs Islandshästar
Telefon: 070-2672062

21 augusti

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna
som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skär-

Roslagsteatern ger ”Hotell Spratt – en
Fars för hela familjen”
För 16:e året i rad lockar professionella skådespelare till många skratt hos Kullsta Friluftsteater.
Medverkande: Nicklas Lind, Sandra Redlaff,
Anders Axelsson, Malin Sternbrink. Regi: Sara
Edberg
Plats: Kullsta Friluftsteater.
Tid: ons och fre kl. 19, lör–sön kl. 16 (längd ca 2 h
inklusive paus)
Pris: 350 kr/pers + förköpsavgift 15 kr.
Förköp/info/tillgänglighet: www.roslagsteatern.se
Telefon: 076-826 97 37

Temadagar på Hembygdsgården,
Östhammar

Temadagar på hembygdsgården i Östhammar
Tid: 25 aug kl 13.00, 1 sep kl 18.00
Arrangör: Frösåkers hembygdsförening
Kontakt: tommy.sjolander@telia.com

25–29 augusti

Konstutställning LEK MIG TILL LIV,
Ånghammaren Österbybruk

I utställningen möts tre konstnärskap: Elisabeth Bucht, Kajsa G. Sjölen och Sofie Stenberg.
Textilier, målningar, installationer och interaktiva
skulpturer i Ånghammarens stora utställningshall.
Telefon: 0295 -200 72
Arrangör: Stiftelsen Österbybruks herrgård..

28 augusti

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK
och njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård it
Norrtälje.
Tid: lör och sön kl. 11–15.
Telefon: 079-3340868
Arrangör: Balders HSK

22 augusti

Välkomna till en fartfylld allsång för hela familjen
på Ekbacken!
Tid: kl 16.00–18.00
Telefon: 070-819 71 32
BOKA
ONLINE!

22 augusti

Dagstur till Örskär

Örskär är en välskött idyll och en viktig rastplats
för flyttfåglar. Besökare lockas också av de många
olika orkidéarterna. Under dagen finns tid att
besöka fyrplatsen och fyren, lära sig mer om naturen och kulturen på Örskär på den guidade
turen. Lunch serveras i den gamla fyrmästarbostaden med uteservering.
HÄR INGÅR: Båtresa tur/retur Örskärssund,
Skärgårdslunch, kaffe, naturoch
kulturguidning samt entré till fyren.
Tid: kl. 10–15
Pris: 425 kr
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

Öregrund
– stadsvandring

BOKA
ONLINE!

En av Sveriges bäst bevarade trästäder. En charmerande idyll med snickarglädje och atmosfär
vid havet.
Mer info på www.roslagen.se
Arrangör: Visit Roslagen
Telefon: 0767-650 660

28 augusti

Kulturvandringar med Michael Blum

Den populära kulturvandringen med Michael
Blum återkommer i sommar. Upplev Norrtälje
genom hans personliga berättelser och musik. Fri
entré, ej förbokning.

Vecka 34 (23–29 aug)
24 augusti

Rospiggarna-Västervik
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas
hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

0

Vecka 35 (1–5 sep)

Rospiggarna-Lejonen
(Elitserien Speedway)

BOKA
ONLINE!

Kom och upplev den fartfyllda motorsporten
speedway live i Hallstavik, på Rospiggarnas
hemmabana. En folkfest för hela familjen.
Arrangör: Rospiggarna
Tid: kl. 19 (entrén öppnar kl. 17)
Telefon: 0767-650 660

3–5 september

3-dagars tur med kajak, Gräddö

BOKA
ONLINE!

25–29 augusti

4 september

Augusti månads utställning i Sadelmakarlängans

Den populära kulturvandringen med Michael
Blum återkommer i sommar. Upplev Norrtälje

Jakob Danhard, keramik i Sadelmakarlängans galleri, Österbybruk

Pitch & Waffles!

Prova på Hästskokastning med Balders HSK
och njut av nygräddade våfflor på Färsna Gård i
Norrtälje.
Tid: lör, sön kl 11–15.
Telefon: 079-33 408 68
Arrangör: Balders HSK

28 augusti

Besökslördag på Norrtelje Brenneri i
Lohärad

Titta in bland kopparpannorna och hör historien
om Norrtelje Brenneri. Efter visningen blir det
provning på den inglasade höskullen.
Tid. 28 aug, 25 sep, 14.00 –21:00
Pris: Visning: 590 SEK/person. Visning + två rätters middag: 930 SEK/person
Telefon: 0176-22 71 30

29 augusti

Barnens Vikingadag,
Vikingabyn Storholmen

BOKA
ONLINE!

Prova på vikingatida hantverk, baka bröd, lär
dig runor eller prova vikingalekar. Följ med och
vandra bland riktiga vikingagravar! Eventuellt
förbokning via Visit Roslagen.
Tid: kl. 12:00–15:00
Arrangör: Vikingabyn Storholmen
Telefon: 070-342 51 70

29 augusti

Häveröstämman 2021

Spelmansstämman på hembygdsgården i Häverödal inleds med ett allspel där upp mot 50 spelmän deltar i en konsert med en hel del låtar från
Häverö med omnejd. Servering och dansbana.
Tid: kl 13.00–17.00
Telefon: 070-626 76 42
Arrangör: Häverö Spelmän och Häverö Folkdanslag

29 augusti

Arkeologidagen på Erikskulle

I Söderbykarls har fornminnesintressade i över
100 år samlat vad man grävt upp i socknen.
Träffa arkeolog Gunilla Larsson som tar er runt
fornminnena på Erikskulle och sätter dem i sitt
sammanhang. Fri entré
Tid: kl 11.00–16.00
Telefon: 073-568 66 93

4–5 september

Trädgården – blomsterprakt och nyttoodling.
Tid: ons kl. 17.00–20.00, sön kl. 11.00–16.00

Utställning på Fasterna hembygdsförening, Rånäs

28, 29 augusti

genom hans personliga berättelser och musik. Fri
entré, ej förbokning. 12, 20 och 28/8 samt 4 och
12/9 14.00-15:30
Telefon: 070491 50 36

Under tre dagar utforskar vi öarna i den norra
delen av Stockholms skärgård med guide. Tid för
härlig paddling, upptäcktsfärder på öar och god
mat. Utrustning, guide, del i 2-manstält, lunch x 3,
middag x2 och frukost x 2 ingår.
Pris: 4290 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv

25 augusti

Tid: 28/8 samt 4 och 12/9 14.00–15:30
Telefon: 070-491 50 36

SEPTEMBER
2 september

Nybörjarkurs i havskajak – Rävsten

Boka in en nybörjarkurs i kajakpaddling, och lär
dig exempelvis mer om att: Paddla med rätt teknik, kamrat- och självräddning, samt navigering
och säkerhet till sjöss.
Tid: kl. 13–16
Arrangör: Gräsö Kanotcentral

25, 27, 28–29 augusti

25 augusti

Allsång på Ekbacken, Åkersberga

Båtresa med Minsveparen M20

galleri är keramik av Jakob Danhard som är bosatt
och verksam i Färila i Hälsingland. Fritt inträde
Tid: 11.00–16.00, ons–fre kl 12.00–18.00.
Telefon: 073-73 902 19

Kulturvandringar med Michael Blum

Alexander Brandt, metall i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Alexander Brandt är bosatt och verksam i Torsåker och utbildad på Stenebyskolan i järn och stål
för offentlig gestaltning och Nyckelviksskolans
metallinje. Fri entré.
Tid: ons–fre kl 12.00–18.00, lör–sön kl 11.00–
16.00
Telefon: 073-7390219
0

Vecka 36 (6–12 sep)

8 september

En stund i Furusund
– guidad tur till fots

Historia, anekdoter och allsång
Mer information på www.roslagen.se
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660

BOKA
ONLINE!
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8–12 september

Alexander Brandt, metall i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Alexander Brandt är bosatt och verksam i Torsåker och utbildad på Stenebyskolan i järn och stål
för offentlig gestaltning och Nyckelviksskolans
metallinje. Fri entré.
Tid: ons–fre kl. 12.00–18.00, lör–sön kl 11.00–
16.00
Telefon: 073-739 02 19

11 september

Nya Roslagsmarschen 2021

BOKA
ONLINE!

Roslagsledens roligaste vandringsevent bjuder
årligen på storslagna vyer och magisk sammanhållning längs leden.
Se roslagen.se för mer information och anmälan.
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

11 september

Kulturarvsdagen på Erikskulle

Muséet och alla hus är öppna och guidade turer
erbjuds varje heltimme. Smakprov från Visor och
Låtar från Söderbykarl, ett nothäfte sammanställt
från lokalt spelmansarv. Fri entré.
Tid: kl 11.00–16.00
Telefon: 073-568 66 93

goda viner på det charmiga skärgårdspensionatet
Folk och Fä. Vandringsguide/yogainstruktör
Nina Lindblom
Pris: 4 950 kr.
Telefon: 0708-79 85 37

18 september

Paddla kajak i Roslagens Skärgård med lunchkorg, Gräddö

BOKA
ONLINE!

Den här turen passar alla! Erfarna som oerfarna
som vill ha en trevlig dag i vackra Roslagens skärgård! Tempot och rutten anpassas efter turens
deltagare, distansen brukar landa på ca 10 km.
Tid: kl. 10–16.
Pris: 1190 kr
Telefonnummer: 0176-403 15
Arrangör: Kajak och Uteliv
Telefon: 073-739 02 1937

18, 19 september

Finska kulturdagar på Färsna

Roslagen Kalevala vill uppmärksamma vår
kommuns Jubileumsår 2021. I samverkan med
Norrtälje Naturcentrum anordnas ett tvåspråkigt
finskt kulturprogram.
Tid: kl 11.00–15.00
Telefon: 072 565 37
0

12 september

Vecka 38 (20–26 sep)

Kulturvandringar med Michael Blum

Den populära kulturvandringen med Michael
Blum återkommer i sommar. Upplev Norrtälje
genom hans personliga berättelser och musik. Fri
entré, ej förbokning. 12, 20 och 28/8 samt 4 och
12/9 14.00–15:30
Telefon: 070-491 50 36

12 september

Drop in fiske – Vaxholm
– Catch & Relax

BOKA
ONLINE!

Ett annorlunda sätt att komma ut på en guidad
sportfisketur. Vi startar från Vaxholm med minst
en båt. Tid: kl. 08–16.
Pris: 1790 kr
Arrangör: Catch & Relax
Telefon: 08-544 913 20
0

Vecka 37 (13–19 sep)

15–19 september

Alexander Brandt, metall i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Alexander Brandt är bosatt och verksam i Torsåker och utbildad på Stenebyskolan i järn och stål
för offentlig gestaltning och Nyckelviksskolans
metallinje. Fri entré.
Tid: ons–fre kl 12.00–18.00, lör–sön kl 11.00–
16.00

17–19 september

Vandring & yoga weekend på Folk &
Fä, Väddö

22–26 september

Alexander Brandt, metall i
Sadelmakarlängans galleri,
Österbybruk

Alexander Brandt är bosatt och verksam i Torsåker och utbildad på Stenebyskolan i järn och stål
för offentlig gestaltning och Nyckelviksskolans
metallinje. Fri entré. 8 sep–24 sep ons–fre kl
12.00–18.00, 4 sep–26 sep lör-sön kl 11.00-16.00
Telefon: 073-739 02 19

26 september

Österbybruk
– guidad tur till fots

BOKA
ONLINE!

Vacker bruksidyll med välbevarad vallonsmedja.
Mer info på www.roslagen.se
Arrangör: Visit Roslagen
Tel: 0767-650 660
0

Vecka 39 (27–30 sep)

30 september

Kikki Danielsson – Himlen kan vänta

Konsert i Norrtälje kyrka där vi får höra låtar från
de senaste skivorna och de mest älskade sångerna
ur Kikkis karriär. Köpt biljett från tidigare konsert
(16 april) gäller.
Tid: kl. 19.00-20.30
Biljettpris: 395 kr
Telefon: 076 765 06 60

GÅRDSBUTIKER
OCH ANDRA SMÅ
BUTIKER PÅ LANDET

SÖDRA ROSLAGEN

MELLERSTA ROSLAGEN

Idholmens gård, Finnhamn

Billinge gård, Roslagsbro/Norrtälje

Välkomna till Idholmens Gårdsbutik! Här hittar du bl.a. säsongens nyskördade, ekologiska
grönsaker samt KRAV-ägg från hönor som bor
i husvagn och annat smått och gott. Glada grisar
bökar i landet sommartid och Aberdeen Angus
kor betar på gårdens marker.
Telefon: 070-461 74 21

Sommarmusik i våra kyrkor

Musik i sommarkväll
Varje vecka under juni till september framförs
sommarkvällsmusik i våra kyrkor av duktiga
musiker - helt gratis!
Se fullständigt program på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/roslagens-vastra-pastorat
Program för hela
Sommarmusiken finns
i våra kyrkor och på
pastorsexpeditionerna
i Hallstavik och Rimbo.
Du kan också ringa
0175-748 00 så skickar
vi en folder till dig!

Bondens bod, Rådmansö

I min lilla bagarstuga så bakar jag alla möjliga
former av surdegsbröd. Hjärtat i bageriet är min
300 kilo tunga stenugn.
Telefon: 073-366 61 09

Bondens Bod är en genuin gårdsbutik på Rådmansö mitt i den vackraste delen av Roslagen.
Butiken erbjuder världens godaste naturbeteskött, ekologiska ägg, korv, potatis och grönsaker
allt efter säsong och årstid.
Telefon: 070- 647 51 84

Roslagens Musteri, Åkersberga

Breviksloge, Norrtälje

CaMumma, Åkersberga

Låt oss förvandla dina äpplen till en härlig must
eller kom in i vår butik och köp
en färdig välsmakande must. I vårt sortiment
finns färskpressad äppelmust i olika smaker, vare
sig du är ute efter en som passar till eftermiddagsfika, frukosten eller som middagsdryck.
Telefon: 073-319 74 07 ring för information och
öppettider.

Stora Säby Gård, Åkersberga

Välkommen till Stora Säby Gård! Här hittar
du utemöbler, växter, inredning, mathantverk,
nostalgiska tv-spel och perfekta presenter. Titta
in i någon av våra butiker, ät en lunch, ta en fika i
växthuset eller promenera i mysiga omgivningar.
För mer info och öppettider för respektive butik,
se www.storasabygard.se

Wägerths Konstsmide, Wira Bruk,
Österåker

Konstsmide som tillverkas och säljs på Wira Bruk.
Egen design som har som motto att ”i enkelheten
bor det sköna”. Ljuskronor, ljusstakar och bruksföremål. Telefon: 08-543 531 03

Åkersberga Växtförsäljning

Åkersberga Växtförsäljning är en oas för den
som är trädgårdsintresserad, vill få en trevlig
upplevelse eller inspiration till sin trädgård. Du
som har inredning som intresse har också stor
möjlighet att hitta det du söker. Passa på att njuta
av en välsmakande måltid eller en kopp kaffe i en
trevlig och mysig miljö.
Telefon: 08-540 625 00

Äpplarö Gård

En helg med vandring, yoga, matupplevelser och

Gårdsmejeri som säljer mjölk i lösvikt. Man fyller
en flaska på gården ur automaten och återanvänder därefter flaskan. Mjölken är enbart pastöriserad, så naturlig den bara får vara.
Telefon: 070-237 10 45

Present och gårdsbutik. Försäljning av inredning,
presentartiklar, sylt, saft mm. Sommartid; grönsaker och ägg efter tillgång.
Telefon: 070-147 15 49

Båt & Byggnadsvård i Roslagen

Byggnadsvårdsbutik som erbjuder ett attraktivt
utbud av kvalitetsprodukter inom båt- och byggnadsvård för såväl hantverkare som privatpersoner.
Telefon: 072-585 18 43

Cissi & Clara, Torvalla

I gårdsbutiken hittar du restaurangens egenproducerade skafferisortiment och ett varierat utbud
av mat som lagas på restaurangen, färskvaror i
säsong, lokala och globala delikatesser.
Telefon: 072-517 03 33

Edblad i Gåsvik – Butik och
Trädgårdscafé, Väddö

Välkommen till ett unikt utflyktsmål där både
stora och små trivs. Njut av en god lunch i
trädgårdscaféet och shoppa smycken, kläder och
inredning i den stora butiken. För alla barn med
spring i benen finns en stor lekplats.
Telefon: 0176-20 87 51

Hantverkarna, Norrtälje

Letar du efter lokalt hantverk? Då har du kommit
rätt!
Hos oss finner du lokalt tillverkat hantverk och
även svenskt hantverk av god kvalitet. Varmt
välkomna till vår butik centralt i Norrtälje!
Telefon: 0176-101 07

Mitt på ön Äpplarö ligger denna gård som sedan
2009 drivs av familjen Johansson. Runt om i hagarna på ön betar Klövsjöfåren, en utrotningshotad allmogeras. Hedemorahönsen vaktar sina ägg
kring stallet. Här finns försäljning av lammkött,
lammkorv, lammskinn, ullgarn, ullprodukter och
ägg efter tillgång.
Telefon: 076-948 66 64

Herrängs biodling, Norrtälje

Ljusterö gårdsbutik,
Apellgården

Den charmiga butiken på landet. Jolster satsar på
klassiskt mode, hög kvalitet och god service i en
hemtrevlig miljö. I butiken hittar du dam- och
herrkläder från utvalda leverantörer samt även
lammkött och lammskinn.
Telefon: 0176-500 45

Gårdsbutiken erbjuder ärligt producerad mat
med lokalt ursprung. Här kan du finna vår rekorderliga kola (ett certifierat mathantverk), viltfärs,
öl, äppelmust, ägg, honung, lammskinn, lammeller vildsvinskorv, te, marmelad och mycket,
mycket mer. Observera att sortimentet varierar
efter tillgång och årstid.
Telefon: 070-406 92 53

Ljusterö ost och deli

Vi säljer gårdsproducerade, hantverksmässigt
framställda ostar, chark tillsammans med goda
tillbehör. Vi Älskar häftiga, ovanliga och kaxiga
ostar, som alla är underbara på sitt eget lilla sätt.
Telefon: 070-630 80 61

Litet familjeföretag som är proffs på honung.
Gårdsförsäljning av honung och Bivax dukar.
Ring för öppettider.
Telefon: 076-878 58 98

Jolster kläder och inredning i Älmsta,
Väddö

Källängens Gårdsprodukter, Herräng

Råvaror med hög kvalitet från kanin, gris och get.
Telefon: 0738-39 13 57

Kröns trädgård, Hammarby-Älmsta,
Väddö

Kröns Trädgård är en handelsträdgård med
inriktning på blommor, prunkande trädgård,
vällagad mat och mysig miljö. Vi har ett stort
och varierande sortiment av växter, buskar och
träd, perenner och säsongsblommor. Kom till

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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Delikatesser från Strandnära.

Kröns trädgård.

Grönsaker från Roslagen.

vår restaurang och njut av en helglunch och till
högsommaren även middag med underhållning.
Fullständiga rättigheter. Naturligtvis har vi gofika
också. Restaurangen kan ha andra öppettider än
trädgården.
Telefon: 0176-510 41

Mörtsunda Gård, Bergshamra

Linneladan, Penningby

Nedergården Gammalt och nytt,
Gottröra

Inrednings- och presentbutiken Linneladan är
belägen i vackra Penningby vid Penningby slott.
En unik butik i ett 120 år gammalt sädesmagasin,
där du hittar det mesta! Textilier, porslin, möbler,
kläder, och delikatesser, samt ett litet fik med
uteservering under sommaren.
Telefon: 0176-266 037

LoppisLadan

En liten loppis på landet i Syninge – Här, på den
gamla gården i Östra Syninge kan du fynda allt
möjligt, stort som smått, bl.a. leksaker och kläder.
Telefon: 070-330 14 83. Kolla gärna Facebooksidan ÖstraSyningeGård för öppettider. Välkomna!

Mattsons lamm, gårdsbutik,
Svanberga

Närproducerat ekologiskt lammkött från Norr
Malma Gård. I gårdsbutiken kan du köpa färdiga
lammlådor och detaljer av lammkött, kryddor,
marinader, lammskinn, äppelmust. Butiken ligger
ca 1 mil norr om Norrtälje.
Telefon 070-370 33 91

Musko rökeri, Väddö

Leif ”Musko” Strandberg röker kött enligt gamla
traditioner för att få fram den mest genuina
smaken. Här kan du lämna in kött för rökning.
Telefon: 0176-27 41 06

Friska och glada djur ger ett gott och bra kött.
Gården drivs ekologiskt och djuren föds upp
enbart på gräs/hö/ensilage, vilket ger ett smakrikt,
mörkt och fint kött. Nöt- och lammkött.
Telefon 070-227 00 73

Här hittar ni en härlig blandning av gammalt och
nytt, stort som smått.
Allt är handplockat och utvalt med omsorg, men
det betyder inte att det är dyrare för det. Ta en
fika, glass eller lättare lunch. Sittplatser finns både
inomhus och på en altan på andra våningen med
en fantastisk utsikt över Metsjön. Eller slå er ner
ute i gräset!
Telefon: 072-151 74 61

Norrtelje Musteri, Norrtälje

Norrtelje Musteri finns i fina lokaler i Storsten,
Norrtälje.
Välkommen att handla must, lokalproducerad
honung, skafferiprodukter, inredning och mycket
annat i butiken!
Telefon: 070-776 74 81

Pärlmakeriet i Östernäs, Rådmansö

Kom och se hur en glaspärla blir till! Beställ ditt
alldeles egna smycke. Ring för öppettider.
Telefon: 073-952 61 89

Rågångens köttbutik, Skebobruk

Gårdsförsäljning av nötkött, lammkött och fläskkött.
Telefon: 076-200 43 55

Viktig information i Coronatider
Håll dig uppdaterad om vad som genomförs direkt hos arrangören
eller genom att besöka roslagen.se för mer information.

Rådmansö Bageributik, Rådmansö

Ett litet bageri med stort hjärta där kvalitén alltid
är i fokus. I vårt sköna kafé kan du njuta av en
god fika och beundra utsikten över Prästfjärden.
Härliga skafferiprodukter till försäljning.
Telefon: 072-526 06 00

Samstorps Gård, Rådmansö

Välsorterad gårdsbutik med närproducerade
delikatesser.
Utbudet varierar efter årstiden för att hela tiden
kunna erbjuda det godaste till er kunder. Allt vårt
kött är vakuumförpackat och märkt. Det går bra
att köpa enstaka bitar eller lådor med olika bitar
till ett bättre pris. Förutom kött säljer vi grönsaker,
honung, delikatesser och mycket annat.
Telefon: 070-887 13 67 eller 070-879 69 69

Singö choklad

Alla våra praliner är handrullade. Vi tillverkar
praliner på naturliga råvaror och smaksätter
med noga utvalda ingredienser. Vi gör praliner
av den finaste choklad. Alla praliner rullas minst
två gånger för hand, så vi vill kalla det för ett rent
chokladhantverk, helt enkelt. En ask eller påse
Singö Choklad är en mycket uppskattad present.
Telefon: 0176-20 92 22

Singö Skärgårdsslöjd, Singö Skola

Sommarförsäljning av lokalt hantverk i Singö
Skola.
Telefon: 0708-58 13 98

Smakfullt, Sundsta Säteris skafferi &
gårdsbutik, Norrtälje
Ligger i direkt närhet till restaurangen En Liten
Smula på landet på Sundsta. Här finns det Roslagsprodukter, hantverk och massa godsaker.
Telefon: 0175-605 54 (Vita huset & en liten
smula)

Tomta kalkonfarm, Grisslehamn

Här hittar du kalkonkött och rökta kalkonprodukter. Kalkondelikatesser som smakrika korvar,
mumsig leverpastej, hamburgare, kalkonpaj och

ägg med mera.
Telefon: 070-545 20 10

Tårtstugan

Tårtstugan gör vackra, unika, tårtor och bakverk
till speciella tillfällen
såsom bröllop, dop, födelsedagar och babyshowers. Från april 2021 kan man även besöka vår lilla
gårdsbutik. Här hittar du våra egna skafferivaror,
såsom granola, fröknäcke, småkakor och lite annat smått och gott.
Telefon: 070 -897 00 12

Viksholmsgård

Våran gårdsbutik är av den mindre sorten med
lammkött, korv samt ett axplock av vårat hantverk med ull och skinn. Resten av hantverket finner ni i Norrtälje innerstads butik Hantverkarna.
Telefon: 070-981 50 13

Vitsjökrokens gård, Norrtälje

En liten gård som ligger ca 10 min norr om Norrtälje. På gården finns en gårdsbod med självbetjäning. Biodling och produktion av hantverksmässiga matvaror där fokus ligger på kvalitet och
lokala råvaror. Här finns tex ägg, honung, rapsolja,
senap, kola, saft, sylt, läppbalsam och grönsaker
efter säsong.
Telefon: 070-174 97 86

Väddö Gårdsmejeri – Gårdsbutik

I vår gårdsbutik hittar ni våra ostar och yoghurt
samt vår glass. Alla våra produkter är tillverkade
i vårt eget mejeri på dagsfärsk mjölk från våra
kossor. I hyllorna hittar ni även delikatesser från
andra producenter, exempelvis marmelader, bröd,
sylt och saft.
Telefon: 0176-501 03

Väddö Hälsoträdgård

Ekologisk gårdsbutik. Här hittar du grönsaker
och kryddor samt ägg och honung i mån av
tillgång.
Nyhet för i år är även egenodlade blommor.
Telefon: 070-738 21 22
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Väddö gårdsmejeri.

Äggboden, Rånäs

Ägg från 480 KRAV-certifierade höns, och andra
säsongsvaror. Självbetjäning.
Telefon: 076-134 80 04

Öbutiken på Tjockö, Gräddö

Skärgårdsbutiken med den breda servicen. Här
hittar du livsmedel och andra förnödenheter.
Fräscha grönsaker, svenskt kött, Post, apoteksvaror, bibliotek och Systembolagsombud.
Telefon: 0176-431 80

Öster Grytinge gård, Riala

Norrtelje musteri.
om. Butiker finns även i Gåsvik och Norrtälje.
Telefon: 0176-208 797

Fastbols gårdsbutik

Den lilla butiken på landet! Här kan du handla
eget KRAV-kött och ägg, hemgjorda produkter
som saft och sylt, ost, korv och hemslöjd mm. Allt
närproducerat!
Telefon: 070-965 25 08

Gräsö Antik & Kuriosa, Anders
Matsgården Gräsö

Mjölk av högsta kvalitet som säljs i Mjölkbutiken
på gården. Även försäljning av ägg från gårdens
frigående höns. Ost & köttlådor finns till försäljning efter beställning.
Telefon: 070-363 22 89

Rökt fisk, salami, viltkorv, plantor, bivaxdukar
och tygkassar, kaffe och hembakt, honung,
havtornsprodukter, korgar, fotogenlampsdelar,
eldningstunnor, antikmarknad ute, allmogeföremål, möbler.
Telefon: 070-327 54 21

NORRA ROSLAGEN

Gullinbursti lantbruk, Sydingösby,
Alunda

Elins Glada Ekologiska Kor, Östanå,
Österbybruk

Välkommen hem till Elins gård som ligger mellan
Österbybruk och Gimo. Här kan du handla din
egen dagsfärska mjölk som är lågpastöriserad och
har en fetthalt på ca 4,3–4,5 %. Mjölken handlas
i en mjölkautomat och betalas med kort. Det går
även att köpa glasflaskor för 20 kr st. (kontant/
Swish) eller så tar du en flaska du redan har.
Telefon: 070-361 94 17

Edblad i Öregrund

Välkommen till Edblad i Öregrund. Den lilla butiken har en fantastisk utsikt över Östersjön. Här
hittar du våra smycken, kläder och inredning året

Wägerths Konstsmide, Wira Bruk.

Reko, eko och jättegott.
Här kan du handla honung, nöt och lamm.
Telefon: 0763-15 52 86

Hantverket i Öregrund

Konsthantverk till försäljning i gemensam butik.
Ca 15 konsthantverkare säljer föremål av hög
kvalité inom keramik, trä, silver, glas, textil, kläder,
trådslöjd och mycket mer.
Telefon: 073-151 10 05

Hemaz design, pärlmakeri och
smyckesdesign, Alunda

Välkommen att se hur pärlor av glas tillverkas
för hand. Verkstad med butik, massor av färdiga

smycken att välja mellan. Kontakta oss för öppettider.
Telefon: 076-397 56 83

Modelljärnvägens Hus och Frida
Lovisas Trädgård, Alunda

På bondgården strax söder om Alunda kan du
besöka Modelljärnvägens Hus och Frida Lovisas
trädgård. Här kan man både se en utställning och
köra modelltåg i olika miljöer. I ladugården finns
även ett kafé och en butik med material till din
egen modelljärnväg. Ring för öppettider.
Telefon: 0174-655 77

Naturfantastens Gårdsbutik,
Öregrund

Närproducerade och noga utvalda mathantverk
& hantverk. Sortimentet utvecklas succesivt och
följer säsongerna. Ring för öppettider.
Telefon: 070-421 97 50

Sanda Gård, Hargshamn

Unik lantgårdsmiljö som erbjuder försäljning av
konsthantverk, lantmat, lammkorv, rökt lammstek, lammskinn och övriga lammprodukter. Ring
för öppettider.
Telefon: 0173-230 96

Strandnära, Öregrund

Charmig butik med rökt fisk, skaldjur och goda

röror. Bredvid finns även en mysig bistro med bar
som serverar luncher dagtid, skaldjur kvällstid
samt en glassbar. Fantastisk utsikt över Öregrunds hamn. Ring för öppettider.
Telefon: 070-971 85 13

Sundboden, Skinnäsängarna,
Öregrund

Gårdsbutik med försäljning av möbler, heminredning, kläder, smycken och galleri. Även café
med lättare luncher.
Telefon: 0173-133 64

Sunds Lantbruk, gårdsbutik, Alunda

Gårdsbutik öppet lördagar 10–15. Det finns kött
och korv i frysen, lammskinn, hantverk och garn
mm.
Telefon: 070-562 22 83

Vigelsboängs gårdsbutik, Forsmark

Mindre gårdsbutik som byggs upp sakta men säkert med sylter, safter, marmelader och ägg, olika
drycker, närproducerat och presenter mm.
Telefon: 072-250 06 05

Arrangörer av evenemang ansvarar själva för att
de följer myndigheternas restriktioner och riktlinjer samt att meddela om något är inställt.
Visit Roslagen ansvarar ej för detta.

Viktig information i Coronatider
Håll dig uppdaterad om vad som genomförs direkt hos arrangören
eller genom att besöka roslagen.se för mer information.

Produkter från Cissi & Clara går även att hitta på Visit Roslagens turistbyråer.

För mer information och fler evenemang – roslagen.se
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Siaröfortet.

SÖDRA ROSLAGEN
Biskopstuna borgruin, Borgvägen,
Österskär

Biskopstuna är en medeltida borgruin i Österskär,
troligen uppförd redan under 1200-talets slut. Besök borgen genom att låna nyckeln på Österåkers
bibliotek.
www.osteraker.se
Telefon: 08-540 810 00

Björklidens Gårdsmuseum, Ljusterö

Det lilla museet med det stora utbudet. Här finns
ett gårdsmuseum som visar skärgårdslivet vid
förra sekelskiftet samt en teleteknisk avdelning där
du kan prova att ringa mellan gamla telefoner och
lära dig hur du använder en växel. Du hittar museet
på Björklidsvägen 18, nära Åsättra på Ljusterö.
www.bjorklidensgardsmuseum.se
Telefon: 073-970 34 98

Bogesund slott, Vaxholm

Följ med slottets kunniga guider på en guidad tur
genom slottet där du får känna dess orörda interiör och unika inredningsdetaljer från 1600- till
1800-talet. Hör om slottets ägare och deras intressanta historia fram till Lex Bogesund. Vanligen
sker visningar lördag–söndag.
www.bogesundsslott.se
Telefon: 070-594 01 93/08

Husarö lotsmuseum

Husarö är sedan urminnes tider en av de
strategiska lotsplatserna i Stockholms skärgård.
Husarö Lotsmuseum är idag ett komplett bevarat
lotshemman. Här hittar du både bostadshus,
uthus och ekonomibyggnader med föremål som
använts i både arbete och fritid genom tiderna.
Telefon: 0761-88 49 82 (Vid visning annan tid
ring 0761-87 49 82)
www.husaro.se/lotsmuseum

Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum

Detta skärgårdsmuseum speglar livet på öarna
Ingmarsö och Brottö från 900-talet fram till idag.
Museet är fyllt av berättelser och ting, allt från
skrönor och historia till kläder, prylar och båtar.
www.ingmarso.se
Telefon: 0708-96 21 02

Ljusterö hembygdsmuseum, båt- och
fiskemuseum samt handelsbod

Ljusterö hembygdsmuseum är ett boningshus
från 1700-talet, ursprungligen uppfört i Vadholma
på södra delen av Ljusterö. Här visas bland annat
klädedräkter, fästmansgåvor, foton och bruksföremål. Nedanför höjden ligger båt- och fiskemuseet.
www.ljusterohembygd.se
Telefon: 08-542 426 26

Siaröfortet, Kyrkogårdsön

Denna militäranläggning uppförd under första
världskriget inhyser idag museum, restaurang,
pensionat, gästhamn och bastuanläggning. Sommartid anordnas guidade rundturer dagligen i
Fortet, men du kan också uppleva mystiken på
egen hand med hjälp av en audioguide.
www.siarofortet.se
Telefon: 08-27 33 72

Vaxholms Fästnings museum

Välkommen till ett museum som skildrar försvaret av Stockholms skärgård och Vaxholms fästnings spännande historia under en omvälvande
tidsperiod av 500 år.
www.vaxholmsfastning.se
Telefon: 08-1200 48 70

Wira Bruk

Wira Bruk grundades på 1630-talet som landets
första klingsmedja. Bruket hade tidvis ensamrätt
att tillverka värjor åt kronan. De sista 175 åren,
sedan privilegierna upphört, smiddes liar, yxor
och andra bruksartiklar. Wira är idag en vacker,
levande bruksmiljö med Konstsmidesbutik,
restaurang, smedjor och museum.
www.wirabruk.se
Telefon: 08-543 531 03

litet museum byggt med kunskap, inlevelse och
fantasi.
www.hembygd.se/osteraker
Telefon: 08-540 67 980

Österåkers slöjdgille och skolmuséet

Norrö tingshus ligger vid den gamla häradsvägen
från Stockholm. Den äldsta delen av byggnaden
tros vara från 1600-talet. Idag är övervåningen ett
skolmuseum med skolsal med gamla bänkar och
undervisningsmaterial från slutet av 1700-talet. Bottenvåningen är uthyrd till Österåkers
slöjdgille.
www.hembygd.se/osteraker
Telefon: 08-540 67 980

MELLERSTA ROSLAGEN
Albert Engström-museet i
Grisslehamn

Besök museet i konstnärens hem i Grisslehamn.
Här har det Engströmska hemmet återskapats
så som det såg ut omkring 1910. På museets
övervåning finns en utställning med karikatyrteckningar.
www.albertengstrom.se
Telefon: 0175-308 90

Batteri Arholma – Upplevelsemuseum
Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och
är en stor kustförsvarsanläggning belägen på
Arholmas norra spets. Batteri Arholma är statligt
byggnadsminne och visas med guidade turer på
helger samt dagligen under sommaren.
www.arholmanord.se/batteri
Telefon: 0176-560 40

Barnens Pythagoras, Norrtälje

Det gamla fattighuset är idag hembygdsmuseum.
Huset byggdes i början av 1800-talet och var
ålderdomshem fram till 1931.
www.hembygd.se/osteraker
Telefon: 08-540 679 80

Här finns något för hela familjen. I fabrikens
vackra gamla provkörnings- och packhall hittar
du Barnens Pythagoras, en plats där man kan leka
och lära om teknik och mekanik, uppfinningar
och kraftöverföring. Här finns små arbetsrockar
att byta om till, stämpelur och mycket annat kul.
www.pythagorasmuseum.se
Telefon: 0176-100 50

Båtsmansmuseet, Åkersberga

Båtsmanstorpet i Oxhalsö på Blidö

Österåkers hembygdsmuseum och
Stenhagens handel, Åkersberga

Österåkers Hembygdsförenings båtsmansmuseum ligger vid Ekbacken i Åkersberga och är ett

Båtsmanstorpet i Oxhalsö på Blidö, nära ICA, är
unikt. Det har aldrig byggts om utan ser i stort

sett ut som när det byggdes runt 1730, med en
kammare och ett allrum med kök. Båtsmantorpet är återskapat som det troligen såg ut i slutet
av 1800-talet när den siste båtsmannen August
Sjöblom Skog bodde där med hustru Josefina och
åtta barn.
www.hembygd.se/blido
Telefon: 070-377 54 11

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

I Simpnäs ligger sjömännens eget museum. Här
visas segelsjöfartens storhetstid på Björkö under
1800-talet. Muséet är tillgängligt för rullstol.
www.sjomanna.se
Telefon: 070-367 08 68

Erikskulle hembygdsgård och
museum, Söderbykarl

I Roslagens Skansen kan du ströva omkring på
området och se byggnader och föremål från förr.
Titta in i de gamla husen, gå runt i museet, besök
lanthandeln och ta en fika i serveringen.
www.erikskulle.se
Telefon: 0176-71333, 073-568 66 93

Edsbro masugn och museum,
Norrtälje

Här tillverkades råjärn mellan 1686 och 1919.
Malmen togs från Dannemora och järnet transporterades på sjön Närdingen i Skebo bruk där
det smiddes till stångjärn i vallonsmedjan.
www.edsbrohembygd.se/edsbro/edsbro-masugn
Telefon: 073-398 444 25

Rödvillan, Hallstavik

I museet finns bland annat en modell av Hallstaviks samhälle från 1930. Här finns också digitala
och analoga fotoutställningar om Hallstaviks
utveckling från bondby till dagens samhälle.
www.hembygd.se/rodvillan
Telefon: 070-646 26 93

Roslagsmuseet, Norrtälje

Roslagsmuseet är ett kulturhistoriskt museum,
ursprungligen grundat av Roslagens hembygdsoch fornminnesförening. Museibyggnaden är
från 1700-talet och var ursprungligen ”Stora
Werkstaden” i Norrtelje gevärsfaktori. Denna
byggnad är stängd för renovering, men det ordnas
vanligen många aktiviteter i parken och i de andra
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Österbybruks herrgård.
husen på gården under sommaren. Se hemsidan
för aktiviteter.
www.roslagsmuseet.se eller www.kultur.norrtalje.se
Telefon: 0176-576 30

Hembygdsgården Åsavallen, Edsbro

Hembygdsgården från 1600-talet består av ett
drygt tiotal byggnader som visar levnadsvillkoren
i samhället från äldre tider. En spinnrocksvarvarverkstad är en av de unika sevärdheterna.
www.edsbrohembygd.se
Telefon: 0175-680 00

Hembygdsgården Granby, Rånäs

Hembygdsgården ligger i Rånäs, i en vacker
bruksmiljö vid sjön Skedviken. I närheten ligger
Fasterna kyrka och Mörby slottsruin.
www.hembygd.se/fasterna
Telefon: 070-630 15 52

Häverö-Edebo hembygdsförening,
Häverödal

Hembygdsgården har nio byggnader från 1700och 1800-talen, hitflyttade från olika delar av
de gamla socknarna Häverö och Edebo. Här
finns bland annat Gammelgården från Gråska,
Dragontorpet från Väst-Gribby, Bagarstugan från
Edebo och ett klassrum från Ronöholms skola.
www.hembygd.se/havero-edebo
Telefon: 0175-217 47, 070-6348010

Kista hembygdsgård, Väddö

Här möts du av en bondgårdsmiljö med 21
byggnader och boendemiljöer från 1700-, 1800-,
1900-talet och mängder av gamla föremål.
www.vaddohembygdsforening.se
Telefon: 070-28 41 421, 073-22 96 565

Kvarngården, Bergshamra

Vattenkvarn med ursprung från 1700-talet och
anor från Gustav Vasas tid. Enligt traditionerna
har Näcken spelat vid Kvarnforsen! Här finns

mjölnarbostaden kvar, där de gamla inventarierna ännu går att uppleva.
Från 19 juni–15 augusti är det Konst- och hantverksveckor på Kvarngården.
www.hembygd.se/lanna-hembygdsforening
Telefon: 073-404 19 72

Torsten Nordströms museum,
Norrtälje

Torsten Nordström, färghandlaren som började
samla. Museet utgörs av Torstens hem, ett borgarhem från tidigt 1900-tal i orört skick. På innergården finns en miniutställning och informationsdel
i ett av de gamla förråden.
www.nordstromsmuseum.se eller kultur.norrtalje.se
Telefon: 0767-650 660

Norrtälje Luftvärnsmuseum

Upplev luftvärnet genom tiderna. I utställningshallarna finns äldre pjäser och luftvärnsstrålkastare. Möjlighet finns att hyra lokalerna för möten
eller kompisträffar.
www.lv3.se/mus
Telefon: 070-665 36 94

Norrtälje Konsthall

En plats för oväntade möten, överraskningar
och sinnliga sammandrabbningar. Konsthallens
program och pedagogiska verksamhet riktar sig
till skolor och allmän publik i alla åldrar. Här visas
samtidskonst av lokala, nationella och internationella konstnärer.
www.norrtalje.se/konsthall
Telefon: 0176-714 09

Penningby Slott, Norrtälje

Penningby Slott tillhör de äldsta profana byggnaderna i Sverige. Det nuvarande stenhuset började
uppföras någon gång efter 1466.
Telefon: 0767-650 660

Viktig information i Coronatider
Håll dig uppdaterad om vad som genomförs direkt hos arrangören
eller genom att besöka roslagen.se för mer information.

Pythagoras industrimuseum, Norrtälje
Tändkulemotorfabriken Pythagoras som visas
i originalskick är ett av Sveriges bäst bevarade
industriminnen! Här finns också Barnens Pythagoras med mekaniklek, ett arbetarhem från
40-talet, utställning samt kafé, reception och
souvenirbutik i fabrikens gamla smedja. www.
pythagorasmuseum.se
Telefon: 0176-100 50

Roslagens sjöfartsmuseum, Väddö

Här hittar du kompletta gamla skutmiljöer, saltstänkta berättelser, små och stora fartygsmodeller,
exotiska souvenirer, barnaktiviteter och knop &
knep.
www.sjofartsmuseet.se
Telefon: 0176-502 59

Skebobruks museum

Skebobruks museum i den gamla brandstationen
berättar om ett av Sveriges äldsta vallonbruk. Ta
del av historien om vallonjärnet som blev Sveriges
första exportsuccé och grunden till Roslagens
största industri i flera hundra år.
www.skebobruksmuseum
Telefon: 0708-96 22 72

Sladdstycket, Riddersholm

Hembygdsmuséet ”Sladdstycket” ligger vackert
beläget mitt i Riddersholms naturreservat, alldeles intill Furusundsleden. Kontakta Rådmansö
hembygsförening för mer information
Telefon: 0176-418 08

Vikingabyn Storholmen

Vikingabyn Storholmen är vackert belägen vid
sjön Erken. Här erbjuds skolverksamhet och sommaraktiviteter med prova-på hantverk, lekar och
sagor. Guidningar ordnas året om.
www.storholmen.org
Telefon: 070-342 51 70

Tolvmansgården, Rimbo

Tolvmansgården ligger i Liesta by strax utanför
Rimbo och omnämns första gången 1384. 1730
bestod byn av tre hemman, varav Tolvmansgården var ett. Gården är flyttad till nuvarande plats i
mitten av 1800-talet.
www.hembygd.se/rimbo
Telefon: 070-716 96 54

Traktormuseum, Norrtälje

Veterantraktorklubben Norrtelje har sitt huvudsäte vid Färsna gård strax norr om Norrtälje
stad. Här hyr klubben den gamla logen där det
under tak finns omkring 20 traktorer och andra
jordbruksföremål. Vissa traktorer kan beskådas
utomhus medan andra kan ses när museet är öppet. För öppettider och aktiviter
www.veterantraktorklubben.nu
Telefonnummer: 070-693 88 77

Zettersténska gården, Norrtälje

Zettersténska gården ligger vid Roslagsmuseet
och är ofta samlingsplats för de guidade turer som
Norrtälje museer erbjuder sommartid. Besök
hemsidan för mer information om sommarens
aktiviteter och eventuella utställningar.
www.roslagsmuseet.se eller www.kultur.norrtalje.se

Museibingo i Norrtälje kommun

Upptäck vilka fantastiska museer som finns i
Norrtälje kommun, samla stämplar och besök
alla! Hämta ett kort på turistbyrån, konsthallen,
biblioteken eller något av de nio museer som
deltar. Samla stämplar och få fina belöningar. En
spännande och lärorik kulturarvsutmaning som
passar både för stora och små!
Deltagande museer: Albert Engströmgården, Erikskulle museum, Norrtälje konsthall, Norrtälje
luftvärnsmuseum, Pythagoras industrimuseum,
Roslagens sjöfartsmuseum, Skebobruks museum,
Storholmens vikingaby, Torstens Nordströms
museum

NORRA ROSLAGEN
Forsmarks Bruksmuseum

Forsmarks bruksmusuem, tidigare bruksmagasin, är med sina tre våningar en pärla fylld med
bruksföremål och historiska utställningar. Här
kan du bland annat se det så kallade uttaget, där
bruksborna hämtade en del av sin lön i form av
matvaror.
www.visitforsmark.se
Telefon: 0173-500 15

Forsmarks kvarn

Forsmarks kvarn togs i drift i början av 1800-talet
och användes fram till 1976. I dag, nästan 40 år se-
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Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje.

Sjöfartsmuseum & hembygdsgård, Öregrund.
nare, är portarna åter öppna. Besök kvarnen och
upplev den autentiska miljön som finns bevarad.
www.visitforsmark.se
Telefon: 0173-500 15

Frösåkers Hembygdsgård i
Östhammar

Frösåkers Hembygdsgård är belägen vid vattentornsbergen i Östhammar. Den omfattar Frösåker
härads gamla tingshus, en garvargård med uthus
från tidigt 1800-tal inredd med tidstypiska möbler, svarvarverkstad från 1800-talet, verkstadsbod
och Slätöboden från skärgården samt textilavdelning
www.hembygd.se/frosaker
Telefon: 0173-219 21

Torsten Nordströms museum, Norrtälje.
butik med material till din egen modelljärnväg.
www.modelljarnvagenshus.se
Telefon: 0174-655 77, 076-865 57 70

Wetsera, Öregrund

Föreningen Wetseras vänner har sedan fartyget
köptes 2010 renoverat den gamla skonaren, som
under sommaren 2021 kommer att ligga vid
fyrskeppsudden i Öregrund. Wetsera är idag
Sveriges äldsta seglande råseglare.
www.wetsera.se

Ramhälls Bygdegård och
Hembygdsgård, Alunda Ramhäll

Gimo Bruksmuseum

Här visas hur smedsfamiljen bodde vid förra
sekelskiftet.
Telefon: 0173-411 66

Ramhälls Bygdegård och Hembygdsgård är öppen för visning vid evenemang, men kan också
visas efter överenskommelse. Föreningen ordnar
årligen många aktiviteter och guidade gruvvandringar för grupper vid Ramhälls Gruvor.
www.bygdegardarna.se/ramhall
073-6331980

Jularbomuséet i Rasten,
Morkala

Österbybruks herrgård och
vallonsmedja

Jularbomuseet Rasten är en hyllning till dragspelaren Carl Jularbo. Här finns en unik samling av
föremål och berättelser om dragspelskungens liv.
www.jularbomuseet.se
Telefon 070- 819 44 15

Knutmassomuseet, Gimo

Karnevalsmasker i jätteformat ställs ut efter att
de använts av bygdens invånare vid firandet av
tjugondag Knut.
www.knutmasso.se
Telefon: 0173-867 95

Lantbruksmuseet, Österbybruk

Här visas bland annat traktorer, den äldsta från
1917 och ett ånglokomotiv från 1903 samt en
brandbil från 1929.
www.lantbruksmuseet.se
Telefon: 070-635 75 58 (Leif)

Modelljärnvägens Hus och Frida
Lovisas trädgård, Alunda

På bondgården kan du besöka Modelljärnvägens
Hus och Frida Lovisas trädgård. Utställningen
har byggts upp i och utanför den renoverade
ladugården och du får både se och köra med olika
modelltåg. I ladugården finns även ett kafé och en

Unikt bevarat vallonbruk med historiska byggnader, orangeriträdgård, herrgårdspark och
bruksmiljö. Smedjan är världens enda intakt
bevarade vallonsmedja från 1600-talet.
www.osterbybruksherrgard.se
0295-200 72

Hembygdsgården Gräsö

Besök i huvudbyggnaden i Söderboda ger en
känsla av 1700-tal.
Vid Gräsö gård finns ett arkiv där du kan söka
efter uppgifter och foton.
www.hembygd.se/graso
076-2430103

Sjöfartsmuseum & Hembygdsgård,
Öregrund

Mangårdsbyggnad från 1700-talet med kulturhistoriska interiörer. Här finns hantverksmuseum i
vindsvåningen och Sjöfartsmuseum i ladugården.
Ta gärna med eget fika och slå er ner i trädgården
(kom ihåg att hålla avstånd).
www.hembygd.se/oregrund
Telefon: 070-499 95 05

Österåkers hembygdsmuseum och Stenhagens handel.

Kulturarvet lever i Norrtälje kommun!
I sommar kommer Kulturarvskartan. En lättillgänglig karta i fickformat med kort presentation
av museer, hembygdsgårdar, hembygdsföreningar och kulturarvsaktiva i Norrtälje kommun.
Varför inte planera ett besök, upptäcka eller återupptäcka en ny plats? Kartan ges ut av Norrtälje
museer, Norrtälje kommun och Visit Roslagen. Den kommer bland annat att finnas på Norrtälje
turistbyrå och hos de flesta museer och hembygdsgårdar i kommunen. Tänk på att planera ditt
besök genom att titta på den lokala hemsidan först då öppettider, aktiviteter och tillgänglighet
kan variera. Välkommen att ta del av det lokala kulturarvet!

24 ROSLAGSEVENEMANG

För mer information och fler evenemang – roslagen.se

SKÄRGÅRDSUTFLYKTER MED
För den som önskar besöka Roslagens skärgård finns det många alternativ att välja bland. I evenemangskalendern hittar ni flera av dessa dagsutflykter. Dessa är märkta med symbolen *BÅTTUR*.
Nedan har vi samlat några förslag på turer som tar er ut i Roslagens vackra skärgård! På roslagen.se hittar ni fler möjligheter att chartra en egen båt eller aktörer som kan hjälpa er att skapa en egen utflykt.

5, 19 juni, 3, 10 juli

Upptäck Ängsö Nationalpark

BOKA
ONLINE!

Följ med på en unik skärgårdsupplevelse till den
blomstrande ön Ängsö. Båten avgår från Furusunds ångbåtsbrygga.
Telefon: 0767 650 660
Arrangör: Visit Roslagen

13 juni

Vårutflykt med boksläpp på
Söderarms fyrplats

Längtar du ut? Varför inte komma till Söderarms
fyrplats 13 juni, uppleva våren i skärgården, äta
en vårlunch och vara med om vårt BOKSLÄPP.
Dessutom får du höra Söderarms fantastiska
historia. Troligen är ön full av fåglar som är i full
färd med att flirta med varandra med avsikt att få
till årets ungar. Läs mer på roslagen.se och anmäl
dig/boka via mejl till info@soderarm.com

19 juni

Äventyrsresa med RIB-båt till
Söderarm

Du börjar dagen med en häftig RIB-båtstur, med
full fart och häftiga svängar, genom skärgården.

Resan slutar på Söderarms fyrplats. Här väntar
kaffe, en berättelse om öns historia och visning av
fyren. Sedan följer en militärhistorisk rundvandring på Söderarm som avslutas med en världsunik
vedeldad bunkerbastu. Handdukar och snacks
ingår i priset. Turen avrundas med en trerättersmiddag i Tornet, f.d. lotsutkiken, med fantastisk
utsikt över havet. Läs mer på roslagen.se
Arrangör: Söderarm AB Boka genom att anmäla
intresse via mail till info@soderarm.com.

2 juli

Fejan – Segling med sandkilen Helmi

Ett efterfrågat resmål. Vi seglar norrut till välkända Fejan. Lunch ingår på Fejans Krog återuppförd
efter branden 2015. Guidning därefter till öns
mycket sällsamma historia. Pristillägg: 100:-

3, 4 juli

Militärhistorisk dagsresa med
stridsbåt till f.d. batteri Söderarm

Här kommer en unik chans att besöka f.d. batteri
Söderarm på Söderarms fyrplats i Norrtälje kommuns skärgård. Du börjar dagen med en häftig
stridsbåtstur, med full fart och häftiga svängar,
genom skärgården. Ombord finns guide. Väl

NORD/SYDLINJEN (LINJE 40)
Nord/Sydlinjen (linje 40) är en sommarlinje som går genom hela Stockholms läns kustband från
Arholma i norr till Nynäshamn i söder. Båtlinjen, som är cirka 70 sjömil lång, sträcker sig utmed
hela den yttre skärgården och gör ett 20-tal stopp bland många härliga skärgårdspärlor. På flera
av öarna finns aktiviteter och service som cykel- och kajakuthyrning, restauranger, kaféer samt
vandrarhem och hotell för den som vill göra ett längre stopp. Nord/Sydlinjen är en del av Waxholmsbolagets trafik och periodbiljetter och reskassa köps i terminalerna eller hos försäljningsställe på land. Enkelbiljetter kan också köpas ombord på båten efter avgång.
Mer info på: www.waxholmsbolaget.se. Telefon: 08-600 10 00

framme på Söderarm blir det militärhistoria på
flera sätt, rundvandring med guide, bastubad i
en bunker från andra världskriget och en drink i
kanonbaren innan en trerättersmiddag i Tornet,
f.d. lotsutkiken. Läs mer på roslagen.se och anmäl
dig till Söderarm AB mail info@soderarm.com
senast 18 juni.

6 juli – 12 augusti,

Söderarmslinjen

BOKA
ONLINE!

7 juli

Sälsafari – Segling med sandkilen
Helmi

Vi besöker sälarnas favoritklippa i Svartlögafjärden tillsammans med vår guide. Lunch och kaffe
ingår.

9 juli

Möja – Segling med sandkilen Helmi

Åk till Söderarm över en dag med Söderarmslinjen tisdagar och torsdagar v. 27–32.
Båten Gladan tar 24 passagerare och avgår från
Kapellskär med bra anslutning från både Stockholm (med båtarna Sjöbris/Sjögull) och Norrtälje
(SL-buss). Du får en härlig tur genom Söderarms
skärgård och kan spendera några timmar på
Söderarm innan båten går tillbaka. Här kan du
köpa kaffe och bulle, glass, läsk och souvenirer. Du
kan också gå en guidad militärhistorisk visning
som betalas på plats. Fyren som är från 1839 är
kulturminnesmärkt. Telefon: 0767-650 660

Vi besöker Roland Svensson museet på Möja.
En vacker segling genom Husaröleden och över
Svartlögafjärden. Lunch på Wikströms fisk.

7 juli–8 augusti, ons–sön

Båttur till Svenska Högarna

Norra båtlinjen - NorrtäljeHåknäs-Gräddö-Lidö-Arholma
– NY SATSNING!

BOKA
ONLINE!

Det blir en båtlinje mellan Norrtälje och Arholma
även sommaren 2021. Men i år körs Norra båtlinjen i Blidösundsbolagets egen regi, i samarbete
med Norrtälje kommun. Blidösundsbolagets
”Rex” kommer att gå onsdag–söndag 7 juli–8
augusti. Linjen trafikerar även Håknäs, Gräddö
och Lidö på vägen mot Arholma. Biljetter kan
med fördel förköpas på www.blidosundsbolaget.
se, på Visit Roslagens turistbyråer och online på
www.roslagen.se. Här hittar du även information
om tidtabell m.m. Kontakta gärna Visit Roslagen
för tips om aktiviteter och boende längs vägen.
Telefon: 0767-650 660

10, 24 juli

Middag och underhållning på
Söderarms fyrplats

Middag med musikunderhållning av Sven Fredriksson med vänner. Båtresa, underhållning och
middag. Läs mer på roslagen.se och anmäl dig/
boka via mejl till info@soderarm.com

12, 20 juli

Dagstur till Svenska Högarna med sin fyrplats.
Påstigning vid Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

13, 21 juli

Båttur till Svenska Stenarna

Dagstur till Svenska Stenarna och vackra Stora
Vitkobben längst ut i havsbandet. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst
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BÅT – SOMMAREN 2021
BÅTUTFLYKTER MED
BLIDÖSUNDSBOLAGET
Rederiet Blidösundsbolaget erbjuder ett antal skärgårdsutflykter i Roslagens och Stockholms
skärgård. Vissa kryssningar sker med ångfartyget s/s Blidösund, medan andra sker med de
moderna båtarna som kör reguljärtrafik. Generellt utgår turerna från Strömkajen i Stockholm och det är möjligt att kliva på vid de bryggor som anlöps längs rutten. I dessa Coronatider är det svårt att genomföra de traditionella kryssningarna som vanligt. Nytt för i år är
ett Coronasäkrat upplägg av Blidösunds musikturer. Det kommer att bli mycket exklusiva
och högklassiga musikkryssningar, med ett mycket begränsat antal gäster ombord och med
högklassiga artister. Utbudet presenteras i sin helhet på www.blidosundsbolaget.se.

Örskärs fyr.

DAGSTUR TILL ÖRSKÄR

För att komma till Örskär åker man passagerarbåt från norra Gräsö. Överfarten tar ca 10 minuter. Dagstur kan bokas med eller utan skärgårdslunch. Bokning via mail boka@orskarsfyr.se eller
telefon 0173-34021 senast 4 dagar innan. Större sällskap, 10 pers eller fler, bokas i god tid innan.
Begränsat antal platser. Sista minuten bokningar i mån av plats. Läs mer på www.orskarsfyr.se.

13 juli

Söderarm – Segling med sandkilen
Helmi

Segling till Söderarm på ön Torskär längst ut i
havsbandet med guidning. En 2-rätters lunch serveras i f.d Utsiktstornet med en härlig havsutsikt.
Pristillägg: 200:-

15 juli

Lygna – Segling med sandkilen Helmi
Vi besöker Rinaldos bodar i ytterskärgården och
guidas om växt- och fågellivet. En förstärkt lunch
och kaffe ingår. Pristillägg: 200:-

15, 23 juli

Båttur till Skarvs skärgård

Dagstur till Skarvs ytterskärgård i yttersta havsbandet norr om Svenska Högarna. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 690 kr
Tid: kl 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

16 juli

Båttur till Kallskär

Båttur till vackra Kallskärs skärgård. Turen är en
dagstur med påstigning vid Simpnäs, Gräddö och
Räfsnäs.
Pris: 600 kr
Tid: kl 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

östligaste lanthandel – känn dofterna av vällagrade ostar, skinka m.m och njut av den trivsamma stämningen i butiken och på ön. Vi får en
föredragning om Rödlögas fantastiska historia.

17, 18 juli

Häftigt äventyr i
Söderarmsskärgården

Stridsbåt/RIB-båt, MagFed, vedeldad bunkerbastu, middag. Detta är äventyret för dig som
vill vara med om något alldeles extra. Äventyret
äger rum i Söderarmsskärgården. Du får åka
häftig båt, Mag Fed på liten ö och världsunik
bunkerbastu, middag i f.d. lotsutkiken på
Söderarms fyrplats. Läs mer på roslagen.se och
anmäl dig/boka hos Söderarm AB mail info@
soderarm.com senast 2 veckor före aktuellt
datum.

19 juli

Lidö – Segling med sandkilen Helmi

Lidö är en familjevänlig idyll och ett naturreservat som startat resan mot att vara en fossilfri ö
– Zero Island. Guidning på ön och lunch på Lidö
Värdshus.

21 juli

Norrpada – Segling med sandkilen
Helmi

Norrpada skärgård, ett måste för skärgårdsälskaren. Vi förtöjer vid Storskäret, vandrar upp till en
höjd och njuter av den vidunderliga utsikten över
ytterskärgården. Lunch i naturen, och kanske ett
bad, innan seglingen hemåt.

17 juli

24 juli

Vi gör ett besök i Rödlögaboden – skärgårdens

Båttur till Fredlarnas skärgård som ligger i yttersta havsbandet nordväst om Svenska Högarna.
Turen är en dagstur med påstigning vid Simpnäs,
Gräddö och Räfsnäs.

Rödlögabodens ost- och
skärgårdsmarknad – Göstadagen –
Segling med sandkilen Helmi

Båttur till Fredlarnas skärgård

Tid: kl 09.00–17.00
Pris: 600 kr
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst

3 augusti

Fredlarna – Segling med sandkilen
Helmi

24 juli

Unik sälspaning
i Roslagens skärgård

BOKA
ONLINE!

I Åsättra hamn på Ljusterö står båten Fagerudd
med skeppare Stefan Ljungberg redo för att ta dig
med på en unik skärgårdstur. Resan går genom
innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård
och erbjuder en unik naturupplevelse bland allt
från större öar med jordbruk, butiker, krogar
och historia till ytterskärgårdens stillsamma öar
med kala klippor. Resan går till Skälgrundet, som
av många skärgårdsbor kallas Sälgrundet, där
sälarna ofta samlas för en stunds lek eller vila på
klipporna. Denna del av skärgården erbjuder
också ett rikt fågelliv och ofta visar havsörnarna
upp sig under turen. Kombinationen av en härlig
båttur, djurliv och skärgårdens natur gör detta till
ett minne för livet! Vi gör ett strandhugg under ca
en timme på mysiga Ingmarsö krog där det serveras en stärkande skärgårdslunch. Efter stoppet
fortsätter färden tillbaka till Åsättra hamn.
I paketet ingår: båtresa, guide och lunch inkl. vatten, kaffe och småkaka
Pris: 1365 kr per person
Telefon: 0767-650 660
Arrangör: Visit Roslagen

Besök de vackra öarna med bodar i ytterskärgården. Vi guidas runt med guide som har boende på
ön. Kaffe och lunch ingår.

5 augusti

Solnedgångssegling – Segling med
sandkilen Helmi

Vacker och romantisk segling i kvällssolen på
fjärdarna då ljuset är som bäst för fotografering.
En 3-timmars segling för 500 kr.

12 augusti

Ängskär – Segling med sandkilen
Helmi

Vi går genom Smugglarhålet till Hamnkobben
där erfaren naturkonsult guidar oss runt.

14 augusti

Båttur till Svenska Högarna

Dagstur till Svenska Högarna med sin fyrplats.
Påstigning vid Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs.
Pris: 730 kr
Tid: kl 09.00–17.00
Telefon: 070-6600362
Arrangör: Per Eliasson Sjötjänst
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Svenska Högarna.

Sandkilen Helmi.

14, 15 augusti

att maila info@soderarm.com. Frågor besvaras av
Anngret på tel 0176-432 12. Anmälan senast 31
juli till info@soderarm.com

Stridsbåt/RIB-båt, MagFed, vedeldad bunkerbastu, middag. Detta är äventyret för dig som vill
vara med om något alldeles extra. Äventyret äger
rum i Söderarmsskärgården. Du får åka häftig båt,
Mag Fed på liten ö och världsunik bunkerbastu,
middag i f.d. lotsutkiken på Söderarms fyrplats.
Läs mer på roslagen.se och anmäl dig/boka hos
Söderarm AB mail info@soderarm.com senast 2
veckor före aktuellt datum.

20, 21 augusti

Häftigt äventyr i
Söderarmsskärgården

19–20 augusti

Kryssning med Minsveparen M20
mellan Stockholm och Söderarm

Följ med på en resa genom Stockholms Skärgård.
Slutmål är Söderarms fyrplats. På vägen får du
uppleva innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård. Lunch äter ni under vägen. Beräknad
ankomst till Söderarm är ca 15.00. På Söderarm
blir det världsunik vedeldad bunkerbastu och
middag i Tornet f.d. utkiken med fönster runt om.
Övernattning och frukost ingår samt taxibåt till
fastlandet och buss tillbaka till Stockholm. Mer
information och komplett program får du genom

Båtresa med Minsveparen M20 och
Stridsbåt 90 i Söderarmsskärgården

Två unika dagar i Söderarmsskärgården, då både
Minsveparen M20 och Stridsbåt 90 befinner sig
i Söderarmsskärgården. Något liknande har du
aldrig tidigare haft möjlighet att vara med om.
Avgång kl 9.00 från Räfsnäs till Söderarm med
Gladan, där 2 timmars båtäventyr väntar. Väl
tillbaka på Söderarm serveras en lunch och en
militärhistorisk vandring. Kl 15.00 är det båtbyte
och avfärd från Söderarm. Läs mer på roslagen.
se. Anmälan görs till info@soderarm.com senast
31 juli.

21–22 augusti

Kryssning med Minsveparen M20,
mellan Söderarm och Stockholm

21 augusti stiger du på en buss för transport
Stockholm – Räfsnäs. I Räfsnäs går du ombord på
M20 för transport till Söderarm.
På Söderarm blir det världsunik vedeldad

FAKTA: SEGLINGAR MED
SANDKILEN HELMI
Helmi har sin hemmahamn på Blidö – Stämmarsund.
För att boka segling kan du ringa eller mejla:
Gertrud, 073-0733075, bokning@helmi.se
Olle, 070-5505090, charter@helmi.se
Karin, 076 818 24 49, bokning@helmi.se
Grundpris 1150:- per vuxen och 550:- för barn i vuxens sällskap. Pristillägg tillkommer på
vissa seglingar. Medlemmar i Föreningen Helmis Vänner får 10% rabatt på grundpriset.

bunkerbastu och middag i Tornet f.d. utkiken
med fönster runt om. Du får en trevlig kväll
tillsammans med de övriga innan du sover gott.
På morgonen blir det frukost innan du återigen
går på M20 för en dags resa genom Stockholms
skärgård, en helt fantastisk resa med slutmål
Stockholm. Mer
information och komplett program får du genom
att maila info@soderarm.com. Frågor besvaras av
Anngret på tel 0176-432 12. Anmälan senast 31
juli till info@soderarm.com

FOTO: MAX SAHLSTRÖM

ÄVENTYR
MED SUNBEAM
24 juli – 1 augusti
och 7–14 augusti

BOKA
ONLINE!

Missa inte när 105-åriga Sunbeam kommer på tillfälligt besök till Öregrund
under ett par veckor i sommar!
För mer information, kontakta Visit
Roslagen på telefon 0767-650 660 och se
hela programmet på roslagen.se.

BÅTTUR TILL
RÄVSTEN
För att komma till Rävsten åker man passbåt
från Äspskärs brygga på Gräsös södra udde.
Här kan du bada från en klippa, paddla kajak,
vandra i rävspåret eller köpa glass. För att
vara säker på att passbåten kommer och att
det finns plats ska turen alltid förbokas via
www.ravsten.se eller per telefon,
076-336 01 88.
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Konstrundor och
andra utställningar
KONSTUTSTÄLLNINGAR
SÖDRA ROSLAGEN
Galleri Lacke, Stora Säby Gård,
Åkersberga
Ateljé och galleri.www.gallerilacke.se

Galleri Vågen, (biblioteket)
Åkersberga Centrum

Här erbjuds konst av hög kvalitet av lokala
konstnärer och utställningar av mera informativ
karaktär.
bibliotek.osteraker.se

Kulturstugan, Wira Bruk

Wiras KaffeStuga har förvandlas till KulturStugan och visar konst hela sommaren.
www.wirabruk.se/kulturstugan/

Ljusterö Konsthall

Vid Ljusterö torg ligger museet där Ljusterö
konstförening ordnar utställningar. www.ljusterokonsthall.se
Mitt Österåker
Ett tillfälligt deltagarbaserat konstverk om plats
med unga och seniora videoguider på färgglada
dörrar. Utställningen inleds med vernissage den
12 juni och finns därefter att se till den 15 aug.
www.osteraker.se

Roddarhuset i Vaxholm

Roddarhuset visar varierande utställningar i både
Stora och Lilla galleriet.
Telefon: 073-434 36 10
www.roddarhuset.se

Wägerths Konstsmide, Wira Bruk,
Österåker

Konstsmide som tillverkas och säljs på Wira
Bruk. Egen design som har som motto att ”i
enkelheten bor det sköna”. Ljuskronor, ljusstakar
och bruksföremål.
Telefon: 08-543 531 03
www.wirabruk.com

Österåkers Konsthall –
Länsmansgården, Åkersberga

Österåkers konstförening visar konstutställningar i två av husen på Länsmansgården i
Åkersberga. Årets sommarutställning Ull för livet
till exempel.
Telefon: 070-733 57 01
www.osterakerskonsthall.se

MELLERSTA ROSLAGEN

Skaparladan, Rådmansö.

Hembygdsgården Granby i Rånäs

Hembygdsgården ligger i Rånäs, i en vacker
bruksmiljö vid sjön Skedviken och drivs av
Fasterna Hembygdsförening. I närheten ligger
Fasterna kyrka och Mörby slottsruin. www.hembygd.se/fasterna

Holmströms konst, Grisslehamn

Olika konstnärer ställer ut på galleriet hela sommaren.
www.konstigrisslehamn.se

Jubileumsutställning – Norrtälje
konstförening.

Föreningen firar 75 år med en Jubileumsutställning längst ut på planket i Nya Hamnen i
Norrtälje. Helgen 14-15 augusti kommer ett antal
lokala konstnärer att spika upp /dekorera det
långa planket med sina alster. En popup-utställning där varje konstnär får en plats och får själv
spika upp vad de vill.

Kvarngården i Bergshamra

Café Chocolate i Rimbo

Café med ekologisk och vegetarisk profil och
internationellt kulturprogram året runt.
Telefon: 0175-710 50
www.cafechocolate.se

Under sommaren är det Konst- och hantverkarveckor på Kvarngården. Ett brett program från 19
juni-15 augusti.
Se roslagen.se för programmet.
www.hembygd.se/lanna-hembygdsforening

Fru Strids galleri, Väddö

LOKALEN – Norrtälje kulturverkstad.

Konsthantverk från Roslagen. Sommarens
utställning har arbetsnamnet ”Åter i bruk”. Utställningen tar tillvara kunskap, material, idéer.
Fru Strid erbjuder också broderikurser under
sommaren och hösten.
Telefon: 070-483 96 97
www.frustrid.se

Galleri Skolhuset, Häverö

Konst och café. I galleriet kan ni se Tomas Johanssons konst och i trädgården kan ni ta en fika och
äta glass.
Telefon: 070-626 68 00
www.facebook.com/galleriskolhuset

Galleri Ekmans, Norrtälje

Galleri Ekmans huserar i 1700-talsmiljö på Posthusgatan 2 i Norrtäljes pittoreska delar.
Telefon: 0176-109 22
www.galleriekman.se

Lokalen verkar som kulturell mötesplats och
arbetsplats för konstnärer, kreatörer och kulturintresserade. Utställningsserier och evenemang.
www.lokalenkulturverkstad.se

Norrtälje Konsthall

Visar samtidskonst av lokala, nationella och
internationella konstnärer.
Ordnar visningar, föreläsningar och barnverksamhet.
Telefon: 0176-714 09
www.norrtalje.se/konsthall

Konst i Ån – Norrtälje.

Konst i ån är en tradition i Norrtälje. Flera
konstnärer ställer varje sommar ut sin konst som
allmänheten kan beskåda när man vandrar längst
den slingrande Norrtäljeån.
Telefon: 0176-714 09
www.norrtalje.se/konsthall

Konst i Ån 2020. Helén Edling Apropå-apparat nr. 5

Rånäs slott, Slottsparken och
Stenkvarn

Även i år kommer Rånäs Slottspark & Stenkvarn
fyllas av konstverk och arrangemang. Årets
curator är konstnären och skådespelaren Sanna
Ekman.
Telefon: 08-22 36 00
www.ranasslott.se

Singö Skärgårdsslöjd, Singö Skola

Singö Skärgårdsslöjd är en ideell förening med
hantverkare från Singö och öns närområde. säljer
olika hantverk, både traditionellt och nyskapande.
Telefon: 0708-58 13 98
www.singo-skargardsslojd.se

Skaparladan, Rådmansö

En kreativ oas i Roslagen. I år firar Skaparladan
10-årsjubileum. Det firas med utställningar och
olika evenemang på Rådmansö. I Skaparladan
och i Galleri Jonna & Pepper kommer det även
ordnas Konstdagar i augusti. Två hela dagar med
utställningar av och med 8 konstnärer.
Telefon: 070-747 76 62
www.skaparladan.se

Växplats Nybyn, Finsta

Utställningar, föreläsningar och kafé. Här finner
du ekologiskt självplock av eterneller och snittblommor. Färska kryddor, perenner och ett litet
sortiment av grönsaker finns också till salu.
Telefon: 0704-23 10 66
www.vaxplatsnybyn.com
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Österbybruks herrgård.

Rånäs slott, Relationell estetik 1 och 11, Annika Heed. Från utställningen 2020.
FOTO: ANNE SOFI ERIKSSON

Öregrund, staden vid havet.

NORRA ROSLAGEN
Forsmarks handkraft – Järnboden i
Forsmarks bruk

Järnboden ligger vid Wärdshuset. Visning och
försäljning av hantverk.
Telefon: 0173-500 15
www.forsmarkshandkraft.se/

Hemaz Design – Pärlmakeri och
smyckesdesign, Alunda

Handgjorda smycken i tenntråd, läder, hästtagel
och glas.
Telefon: 0763-97 56 83

Järnboden i Harg

Föreningen Konstvarning planerar att ha
flera olika utställningar i den vackert belägna
Järnboden i Harg under sommaren. Bland annat
Art Quilt Circles utställning och Konstvarnings
medlemmar som ställer ut både inomhus och
utomhus vid Järnboden.
www.konstvarning.se/

Keramiker Susanne Wall, Alunda

Bruksföremål i stengods, krukor mm. Skulpturer
och bilder som oftast bränns i sågspån och halm.
Telefon: 070- 255 65 15
www.susannewall.com

Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

Bibliotek, konstrum, modern multianläggning
för scenkonst/konferens/biograf, ungdomsgård
samt möteslokal. Konstsalong hela sommaren.
Telefon: 0173-860 00
www.storbrunn.se

Konstkuben besöker Öregrund

i juni landar det mobila utställningsrummet
Konstkuben på gästhamnskajen i Öregrund. Den
Uppsalabaserade konstnären Christopher Long
visar installationen The Lightness of Concrete
in the Face of it All. Temat för årets konstkub är
Återväxt.
www.osthammar.se

Järnboden i Harg.

Sjöboden Ekan, Öregrund

Sjöboden Ekan vid Öregrunds hamn är försäljnings- och utställningslokal för konst och
hantverk från orten. www.ekan.nu

Sundboden Galleri, Skinnäsängarna,
Öregrund

Gårdsbod med försäljning av möbler, heminredning, kläder, smycken och galleri. Även café.
Telefon: 0173-133 64. www.sundboden.se

Orangeriträdgården i Österbybruk,
Växthuset

Här kan man se äldre växter men också handla
blommor och grönsaker. Gå en örtvandring på
egen hand och lär dig om växterna.
www.osterbybruk-orangeri.se

Sadelmakarlängan, Österbybruk

Sadelmakarlängan – Galleri, butik och keramikverkstad vid Österbybruks Herrgård. Rikt
program med utställningar hela sommaren.
www.sadelmakarlangan.se

Ånghammaren, Österbybruk

En industribyggnad från 1860 i vilken man
smidde stångjärn med hjälp av ångkraft fram till
1943 som numera är event- och utställningshall. I
sommar visas utställningen LEK MIG TILL LIV
där tre konstnärskap, Kajsa Sjölén, Sofie Stenberg
och Elisabeth Bucht, möts. Textilier, målningar,
installationer och interaktiva skulpturer
Telefon: 0295-200 72
www.osterbybruksherrgard.se

Österbybruks herrgård

Utställning med Nina Edling på Österbybruks
herrgård i augusti. Utställningen är en del av
Konstfrämjandets projekt ”Skogen mellan oss”.
Telefon: 0295-200 72
www.osterbybruksherrgard.se

Östhammars hemslöjd, Östhammar

Visning och försäljning av hantverk i Östhammars gamla brandstation vid hamnen.
Telefon: 0173-177 50
www.hemslojdenosthammar.se

KONSTRUNDOR 2021

Det kryllar av konst i Roslagen. Här har konstnärer alltid fått inspiration och konstutställningarna är
attraktiva besöksmål. Den som vill åka på konstrunda och besöka konstnärernas egna ateljéer har flera
olika rundor att välja på sommaren och hösten 2021. Att åka på konstrunda innebär dessutom en fantastisk möjlighet att upptäcka många charmiga miljöer i Roslagens unika kulturlandskap. Här bjuder vi på
smakprov från några av de rundor som planeras för sommaren.
Se fler i kalendariet här i tidningen och på roslagen.se

Ateljérundan på Björkö

Det är trettonde gången som konstnärer och
konsthantverkare bjuder in till Ateljérunda på
Björkö. Det blir utställningar som vanligt i år
också, men under lite andra former, kanske utomhus, den sista helgen i juni.

Gräsö konstrunda

–Den traditionsenliga konstrundan på Gräsö
kommer att genomföras 12-18 juli.

Grisslehamns konstrunda, öppna
ateljéer

Helgen 30 jul- 1 aug vill Grisslehamns konstnärsklubb erbjuda besökaren en mångfald av
konstnärliga uttryck med lokalt verksamma
konstnärer. Det blir glaskonst, måleri, fotografi,
mosaik, skulptur mm

Konstdagar på Skaparladan

Två dagar med utställningar av och med åtta
konstnärer i Skaparladans lokaler på Rådmansö.
Konstdagarna sker den 7-8 augusti.

Konstrunda på Yxlan

Ett femtontal konstnärer öppnar sina ateljéer från
Köpmanholm i norr till Vagnsunda i söder under
helgen 7-8 augusti. En fullmatad sträcka på 1,5
mil inom allt från smyckesdesign, smide, akvarell,
olja och skulptur.

Kvisthamragruppen, Norrtälje

Kvisthamragruppen är 9 konstnärer i stadsdelen
Kvisthamra, Norrtälje som planerar en konstrunda till den 20-22 augusti. Här finns akryloch oljemålningar, akvareller, fotografikonst och
silversmide. Ateljéerna är alla inom promenad-

avstånd från varandra, så rundan blir också den
perfekta lördags- eller söndagspromenaden.

Cykelguidning av konst

Cykelguidning av konst utmed kanalen i Åkersberga i samband med Europeiska trafikantveckan
den 18 sept.

Konst i Roslagen

Jurygodkänd konstrunda i bland annat Österåker
den 2-3 oktober. Förutom denna konsthelg arrangeras samlingsutställningar på bl a Länsmansgården i Åkersberga.
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BAD OCH BUS

Hälsa på hos Väddö Alpacka Gård.

BADPLATSER
Berkinge bad & fiskecamp, Berkinge
Här hittar du häftiga vattenrutschbanor, hopptorn och trampolin.
Öppettider: början av juni till slutet av aug, kl.
10–18.
Telefon: 072-007 32 16

Breviksbadet, Åkersberga

Österåkers kommuns största bad med både
sandstränder, klippbad och stora gräsytor. Här
finns gott om parkeringsplatser, kiosk, servering,
toalett och minigolf. Här finns även en lekpark.

Drängsjön, Åkersberga

Här finns både barnvänlig sandstrand och
badklippor. Här finns också brygga, toalett, kiosk,
servering, uthyrningsstugor och stora ytor för lek
och fotboll. Missa inte den vedeldade bastun vid
vattnet.
Telefon: 08-540 208 25

Gimobadet, Östhammar

Barnvänligt bad med bryggor, sand och gräsytor.
En badramp finns för personer med nedsatt rörelseförmåga. Omklädningsrum finns.
Från väg 288 mot herrgården, efter herrgården, sväng höger.  

Hallstavik utomhusbad

Ta ett dopp i utomhusbadet – här är det alltid 27
grader! Här finns en 25 meter lång bassäng med
4 banor samt småbarnsdel, ungdomsdel och
vuxendel.
För öppettider och priser se www.norrtalje.se/
bad Telefon: 0175-256 26

Roslagen är en naturlig lekplats för både stora och små! Här är ett axplock av allt
som går att se och göra. Få inspiration och mer information på rolagen.se eller med
personlig service hos Visit Roslagens turistbyråer.

Äventyrens ö.

Linanäs, Ljusterö

Här finns en barnvänlig strand och flytbryggor
för den som vill hoppa och dyka. Är du sugen på
att fiska finns fiskedon att köpa i Linanäs gästhamn. Varför inte meta abborre från bryggan eller
kasta efter gädda vid vassen?

Lommarbadet, Norrtälje

Badplatsen ligger vid sjön Lommarens östra
strand. Här finns kiosk och Sveriges näst längsta
vattenrutschbana.

Lundabadet, Norrtälje

Badplatsen ligger vid Norrtäljevikens norra
strand i söderläge.
Här finns två stränder med 65 respektive 40 meter
strandlinje. Här finns också två sluttande gräsplaner som omgärdas av blandskog. Lundabadet är
en av Norrtäljes större badplatser.

Österskärs havsbad,
Åkersberga

”Solbrännan”, vid inloppet till Tunafjärden. Här
finns klippor och sand, brygga samt toalett. Ca 3
km från Åkersberga centrum. Här kan du njuta av
god mat och vattensporter vid havsbandet.

Östra badplatsen i Aspbo,
Östhammar

Badplats med sandstrand i östra delen av Aspbo
naturreservat. Det finns stora gräsytor och en
grillplats bredvid att elda på. Här finns två fina
badplatser (östra och västra) med mycket gräsyta
för filten. Mellan baden går den väl upptrampade
Upplandsleden.

Barnens Pythagoras, Norrtälje

I Varggropen, på bakgården och i barnens verkstad kan man leka och lära om uppfinningar och
mekanik. Det finns uppgifter för både stora och
små och när orken tryter är det mysigt att sitta ner
en stund på bakgården och njuta under äppel
träden. För öppettider och priser se
www.pythagorasmuseum.se
Telefon: 0176-100 49

Familjepaddling på
Rådmansö

BOKA
ONLINE!

Kyrkogårdsön, Siaröfortet
– badön med eget fort

Siaröfortet är en spännande ö! Här kan ni leka,
bada, bada bastu, paddla kanot, grilla och besöka
museet för en guidad tur. Att ön heter Kyrkogårdsön gör ju inte besöket mindre spännande.
För öppettider se www.antrophia.se/siarofortet
Telefon: 08-27 33 72

Modelljärnvägens Hus,
Alunda

Ta med familjen på ett härligt äventyr på sjön
tillsammans med en guide. Familjepaddlingen
passar barn från 2-12 år.
För bokning se www.roslagen.se

Prova på att köra modelljärnväg eller njut av en
fika i kaféet. Här finns också en butik med material till en egen järnväg och visningsträdgården
Frida Lovisas trädgård.
Öppettider: Se www.modelljarnvagenshus.se

Forsmarks Experimentverkstad

Sjötorget Östhammar

Här kan både stora och små lära sig mer om
energi genom olika häftiga experiment och
experimentshower. Vid experimentverkstaden
finns också kanoter att boka och låna, elbilar samt
elscootrar.
Öppettider: Mån– fre, v 26-30 (28/6-30/7)
kl 10–15.30.

Färsna Gård, Norrtälje

På Färsna Gård strax norr om Norrtälje stad finns
Norrtälje Naturcentrum, Veterantraktor-klubben
Norrtälje och Färsna 4H-gård. Gården är öppen
helt gratis, årets alla dagar. Här kan du träffa får,
getter, grisar, hästar, höns och kaniner. På gården
finns café, grillplats och toaletter.
För öppettider se www.norrtaljenaturcentrum.
se/verksamheter

Gokart, Malsta, Norrtälje

Utmana familjen längs den 470 meter långa banan (från 8 år). För de minsta (från 5 år) finns en
mindre bana. Förboka grupprace på valda tider
och få banan för er själva. Under sommaren finns
också kiosk.
För öppettider och priser: www.gokartforalla.com

Gårdsspökets konstiga gåta,
Österbybruk

Ta med mobilen och en penna och hjälp gårdsspöket att lösa en gåta på Österbybruk! Samtidigt
som du samlar bokstäver till svaret får du höra
om kända konstnärer, tama älgar och en äkta motorcykelcirkus. Dessutom hitta en skattkista och
träffa en talande staty. Köp en karta i herrgårdens
butik. På kartan finns också QR-koderna. Gåtan
passar bäst för barn 5 – 10 år och tar ca en timme
att gå.
Herrgårdens butik har öppet den 29/6 – 29/8,
tis-sön, kl 11-16. Helgöppet under september.
Arrangör: Östfronten och Stiftelsen Österbybruks
herrgård

Sjötorget är en perfekt plats för picknick.
Här finns både lekpark och beachvolleyplan,
skateramp, utegym och en uppmålad plan för
schackspel.

Skypark, Vaxholm

Häng med på en spännande aktivitet där ni rör er
uppe i luften mellan träden. Här tar du dig fram
mellan plattformar längs banor på olika höjder
och med utmanande hinder. Ett riktigt äventyr för
hela familjen!
För öppettider och priser se www.skypark.se

Vikingabyn Storholmen,
Norrtälje

BOKA
ONLINE!

Vikingabyn sjuder av liv med aktiviteter för stora
och små! Prova på forntida hantverk, klappa getter, lär dig runor, hör på sagor och pröva vikingalekar. Här möter du vikingar, smeder, hirdmän,
spinnerskor och andra hantverkare som lär ut
vad de kan. Prova på smide, tova ull, fläta korgar
och ro vikingabåt. För öppettider, aktiviteter och
priser se www.storholmen.org
Telefon: 070-342 51 70

Väddö Alpacka Gård

Nu har vi öppet lördagar och söndagar klockan
11-14. Sommar har vi öppet klockan 11-14
ALLA dagar, utom måndagar. Att bara vara på
gården kostar inget. Att gå in till Alpackorna och
mata, klappa och fota dom kostar 70kr/person.
https://vaddoalpackagard.vpsite.se/

Äventyrsgolf,
Grisslehamns Marina

Kom och spela riktig äventyrsgolf på 18 fantasifulla banor med böljande organiska former som
ger en känsla av en riktig långgolfbana, men i miniatyr. Klubbor och bollar hyr du i Marinabutiken.
För öppettider och priser se www.grisslehamnsmarina.se
Telefon: 0175-306 49
Många fler spännande aktiviteter och utflyktstips
hittar du på www.roslagen.se

SÄKRA
TIPS FRÅN
ROSLAGEN

10-12 juni, 17-19 juni, 1-3 juli & 8-9 juli
Vikingabyn Storholmen ligger sagolikt vackert vid sjön Erken och ett naturreservat med ekar och vikingagravar. Här bor ni i ett autentiskt vikingahus
och lagar mat över öppen eld. Bada bastu, hoppa i sjön och skymningsvandra
bland gravhögar och korpar. HÄR INGÅR: Logi i vikingahus för 2-5 pers, frukost,
vikingamiddag, Linnebadlakan, halmmadrass & kudde, lakan i naturlin, yllefilt.
(Ett hus har allergifria sängkläder). Bastu, grillplatser, WC, RWC och varmvatten.

SÖDERARMSLINJEN
Tisdagar och torsdagar v 27-32
Båten Gladan går från Kapellskär till Söderarm i ytterskärgården - en härlig tur
genom Roslagens skärgård. Upplev Söderarms historia, titta närmare på fyren
och koppla av med fantastisk utsikt över havet. På plats kan du köpa lunch,
fika, glass och souvenirer. Gå en guidad militärhistorisk visning som betalas på
plats. Fyren som är från 1839 är kulturminnesmärkt.

PRIS: 495 kr/person

Foto: Thomas Walldén

15 juli och 5 augusti
Följ med skräckförfattaren John Ajvide-Lindqvist på en 60 minuter lång
stadsvandring genom Norrtälje. Här får du ta del av författarens egna ord
och tankar om platserna i hans senaste succébok Vänligheten. Boken, som
beskrivs som författarens snällaste men otäckaste, handlar om vad som
händer när den enkla, vardagliga vänligheten människor emellan vittrar
sönder. Handlingen utspelar sig i centrala Norrtälje.

PRIS: 365 kr/person

Foto: Malin Slotte.

UNIK SÄLSPANING

24 juli
Sälspaning med skeppare Ljungberg och båten Fagerudd från Åsättra på Ljusterö
till Skälgrundet, som även kallas Sälgrundet, där sälarna ofta samlas för lek
och vila på klipporna. Där finns ett rikt fågelliv och ofta visar havsörnarna upp sig
under turen. En härlig båttur, djurliv och skärgårdsnatur gör detta till ett minne
för livet! Vi gör strandhugg under ca en timme för lunch på mysiga Ingmarsö krog.
HÄR INGÅR: båtresa, guide, lunch, kaffe och kaka.

PRIS: 1 365 kr/person

Fotokurs i bruksidyll

Båt till ytterskärgården

PRIS: 3 600 kr/hus

I VÄNLIGHETENS SPÅR

FOTOVANDRING I WIRA BRUK

Foto: Anne Sofie Eriksson

BO SOM EN VIKING

Upplev Sälgrundet

Vikingaliv vid Erken

PÅ NÄRA HÅLL

Unik stadsvandring

Utflykter

12 augusti
Lär dig att ta fantastiska bilder i en avslappnad och andlöst vacker miljö medan
du njuter av naturens kraft! Inspirerande naturfotovandring i Wira Bruk under
ledning av fotograf Anne Sofie Eriksson. Lär dig mer om ljus, färger, former,
vinklar, fältdjup, komposition och hur du skapar en känsla i dina bilder. Ta med
valfri kamera (mobilkamera går bra). Du behöver inte vara tekniskt kunnig.
HÄR INGÅR: kaffe, hembakad kaka, handledning av fotograf.

PRIS: 900 kr/person

Paddla i Roslagens famn

Fyrspaning

22 augusti

En alldeles egen båttur där er egen kapten tar ert sällskap på ett gastronomiskt
skärgårdsäventyr! Här väntar spännande smaker och unika intryck från ett par
av Roslagens fantastiska skärgårdskrogar. Gula Båten tar er från Furusund till
Ängsö nationalpark där en rätt från Furusund Värdshus dukas upp. Två rätter
väntar vid Restaurang Varvet på Högmarsö och desserten på Furusund
Värdshus. Drycker med eller utan alkohol ingår. Min. 5 pers per sällskap.

Örskär är en välskött idyll och en viktig rastplats för flyttfåglar. Besökare lockas
också av de många olika orkidéarterna. Under dagen finns tid att besöka fyrplatsen och fyren, lära sig mer om naturen och kulturen på Örskär på den guidade
turen. Lunch serveras i den gamla fyrmästarbostaden med uteservering.
HÄR INGÅR: båtresa tur/retur Örskärssund, Skärgårdslunch, kaffe, naturoch kulturguidning samt entré till fyren.

PRIS: 2 795 kr/person

SÄKRA
TIPS FRÅN
ROSLAGEN

KAJAKTUR & LUNCHKORG
27 juni, 8, 17, 20, 22 juli, 5, 12, 21 augusti, 18 september
Äventyret börjar hos Kajak och Uteliv på Gräddö där vi går igenom kajaken och lite
paddelteknik. Därefter glider vi ut i Roslagens skärgård till havets frihet. Guiderna
tar dig med till sina smultronställen där en fantastisk lokalproducerad lunch
avnjuts under bar himmel. HÄR INGÅR: kajak, paddel, sittbrunnskapell, flytväst,
välutbildad instruktör och lunchkorg. Mer information på roslagen.se

PRIS: 1 190 kr/person

Vandra Vikingaleden

DAGSTUR TILL ÖRSKÄR

30 juni, 1 juli, 5 juli & 6 juli

VIKINGAVANDRINGEN
2 oktober
Välkommen till Vikingavandringen, en lärorik tur på Vikingaleden. Vandringen
startar och slutar i Harg och är ca 13 km lång i lätt terräng. Längs leden görs
stopp där guider berättar på temat historia, St Olav och vikingar. Under vandringens gång serveras lunch och fika som ingår. Vandringen genomförs enligt
rådande restriktioner och biljetterna har ännu inte släppts. Gör en intresseanmälan på roslagen.se

PRIS: se Roslagen.se

Årets vandringsevent

Smakresa i skärgården

BOATING DINNER – Ö TILL Ö

PRIS: 425 kr/person

NYA ROSLAGSMARSCHEN
11 september
Årets roligaste vandringsevent längs Roslagsleden passar alla! En härlig dag i
Roslagens underbara natur. I området kring Roslagsledens sista etapp på Väddö
kommer du att få uppleva fantastiska vyer längs både skog och hav. Under
vandringen finns fika- och matstationer i vacker miljö. Årets event genomförs
enligt rådande restriktioner. Fyll i en intresseanmälan via roslagen.se så blir du
kontaktad när biljetter finns tillgängliga.

PRIS: se Roslagen.se

Roslagen
BOKA DIN HEMESTER HÄR!

Det här är några utvalda äventyr från Roslagen.
Skanna QR-koden och få fler erbjudanden!

roslagen.se +46 767 650 660
info@visitroslagen.se

roslagenssparbank.se

När du lånar
lokalt stannar
pengarna i
Roslagen.

Dags att flytta?
Det är både roligt och spännande att köpa ny
bostad, samtidigt som det innebär en hel del
att tänka på.

Vi på Roslagens Sparbank hjälper dig gärna
genom hela bostadsaffären och ger även råd
om vad du bör tänka på för att få en bra, trygg och
sund ekonomi – oavsett vad som händer i livet.
Läs mer på roslagenssparbank.se/lanalokalt
Här kan du ansöka om lånelöfte och räkna på din
boendekostnad.

Varmt välkommen att kontakta oss på Roslagens
Sparbank och boka ett möte digitalt, via telefon eller
på banken. 0176 - 770 00, roslagenssparbank.se

