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Välkommen till 
Stockholms skärgård
Stockholms skärgård uppfattas med viss rätt som 
svårtillgänglig . Många personer med funktions-
nedsättningar har därför avstått från skärgårds-
utflykter . Under senare år har det dock blivit både 
enklare och tryggare att ta sig ut i skärgården . På 
flera öar finns hårdgjorda, endast svagt kuperade 
vägar ända fram till sköna stränder och vackra 
utsiktsplatser . Vissa serveringar och serviceinrätt-
ningar har utrustats med ramp och bredare entré . 
De nya torrtoaletterna har gjorts tillgängliga även 
för rullstolsbrukare . I denna broschyr presenterar 
vi några av Skärgårdsstiftelsens mer tillgängliga 
områden . Vi presenterar även Waxholmsbolagets 
fartyg och deras tillgänglighet . 

Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12% av 
Stockholms skärgård . Många av dessa områden 
är näst intill omöjliga att göra tillgängliga för alla, 

Omslaget: Nåttarö . Foto Sören Colbing . 
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men ett kontinuerligt inventerings- och planerings-
arbete pågår för att göra om rådena enklare att 
besöka för personer med funktionsned sätt ningar . 
Mer information om Skärgårdsstiftelsens områden 
hittar du på www .skargardsstiftelsen .se eller i 
broschyren Skärgårdsnatur som går att beställa 
från stiftelsens kansli . Telefon 08-440 56 00 .

För dig med gångsvårigheter  
eller manuell rullstol
Avståndet inom områdena är ofta långa . Många 
gånger är det kuperat och ibland är underlaget 
löst . En medhjälpare underlättar dina resor och 
promenader .

Elrullstol
En elrullstol med bra markfrigång och terräng-
gående däck är ett bra hjälpmedel i skärgården . 
En elrullstol kräver dock ofta mer utrymme och 
har större svängradie . Vissa utrymmen och passa-
ger kan därför upplevas som trånga . En del 
lutningar i terrängen kan också upp levas som 
obehagliga .

Foto: Kersti Wiberg.

För personer med synnedsättning
Bryggor och byggnader i skärgården saknar idag 
generellt varnings och taktilmarkeringar . Vi rekom-
menderar därför synsvaga och blinda besökare att 
alltid ha en medföljande ledsagare för att under-
lätta vid besök i skärgården .



 Hotell

 Vandrarhem

 Stuga

 Affär

 Café

Mat
Många av restaurangerna i skärgården håller 
hög klass på maten . Den fysiska tillgängligheten 
till restaurangerna varierar dock . Ofta är det 
trappor, små WC utrymmen och kuperat till och 
från byggnaden . Vi beskriver tillgängligheten till 
några av matställena i denna broschyr .

Boende
Standarden på vandrarhem och andra boende-
former i skärgården varierar kraftigt . Vissa 
saknar vattentoaletter och har relativt trånga 
utrymmen och trappor . Andra håller hög stan-
dard . För den som kan tänka sig ett enklare 

 Restaurang

 Skärgårdsbåt

 Vägbom

 Vacker utsikt
P

 Parkering för rörelsehindrade

boende med något sämre tillgänglighet erbjuds 
många val av boenden i underbar skärgårdsmiljö 
ute på öarna . Den som behöver högre tillgänglig-
het rekommenderar vi de stora anläggningarna  
t ex på fastlandskusten . Vi ger förslag på några  
i broschyren .

Tips
Tänk på att skärgården är mycket välbesökt under 
semestertid och sommarhalvårets helger . Då är 
det många gånger trångt på båtar, i serviceinrätt-
ningar och boende är ofta bokat långt i förväg .  
Det är därför oftast lättare att resa under andra 
tidsperioder om man har möjlighet .

WC

 Rullstolstillgänglig WC
TC

 Rulltstolstillgänglig torrtoalett

 Tillgängligt utan medhjälpare

 Tillgängligt med 1 medhjälpare

 Tillgängligt med 2 medhjälpare*

SYMBOLFÖRKLARING

* Området kan innehålla branta lutningar, stenar, trädrötter och svåra passager .



FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA pÅ FARTYGSSIdORNA

 
God tillgänglighet  
– med ledsagare

 
Relativt god tillgänglighet 
– med ledsagare

 
Mindre god tillgänglighet 
– men kan fungera

Ombordstigning 
– landgång och 
entré till salong

Landgång med fri bredd på 
minst 90 cm och ledstänger 
på båda sidor . Dörrbredd till 
salongen minst 90 cm och 
tröskeln max 4 cm . Ev . ramp 
till salongen max lutning 
1:20 . Ej trappsteg till salong .

Landgång med fri bredd på 
minst 80 cm och ledstänger 
på båda sidor . Dörrbredd till 
salongen minst 80 cm och 
tröskeln max 4 cm . Ev . ramp 
till salongen max lutning 
1:12 . Ej trappsteg till salong .

Landgång och dörr kan 
vara smalare än 80 cm . 
Ledstänger kan saknas och 
tröskeln vara mer än 4 cm 
hög . Trappsteg kan före-
komma .

Salong Huvudgångens bredd minst 
90 cm . Utrymme för rullstol 
finns .

Huvudgångens bredd minst 
80 cm . Utrymme för rullstol 
finns .

Huvudgångens bredd kan 
vara mindre än 80 cm . 
 Rullstolsplats saknas .

Toalett Dörrbredd minst 90 cm 
och armstöd på båda sidor 
om WC-stolen . Invändigt är 
rummet minst 220x220 cm . 

Dörrbredd minst 80 cm och 
armstöd på minst en sida 
av WC-stolen . Invändigt är 
rummet minst 170x170 cm .

Dörrbredd minst 80 cm 
och armstöd kan saknas . 
Invändigt är rummet minst 
125x170 cm .

Utedäck
för-/akterdäck

Dörrbredd minst 90 cm och 
tröskeln max 4 cm hög . Ev . 
ramp till utedäck har en 
lutning på max 1:20 .

Dörrbredd minst 80 cm och 
tröskeln max 4 cm hög . Ev . 
ramp till utedäck har en 
lutning på max 1:12 .

Dörrbredd kan vara min-
dre än 80 cm och tröskeln 
högre än 4 cm Ev . ramp till 
utedäck har en lutning på 
mer än 1:12 .
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1. Bryggan  
WC

Från bryggan leder en backe upp till Finnhamns 
Café & Krog . Byggnaden är anpassad med 
ramp och RWC . Här kan man njuta av en väl-
lagad måltid eller en kopp kaffe och utsikten över 
 havet . Invid restaurangen finns en sommaröppen 
handelsbod med ett varusortiment anpassat för 
självhushållsgäster på vandrarhemmet och i öns 
stugor . Ramp in saknas .

Finnhamn
Till Finnhamn räknas Stora Jolpan, lilla Jolpan och 
Idholmen . Tre vackra hopväxta öar gränsande till 
ytterskärgården . Namnet Finnhamn kommer från 
den tid då finska skutor på väg till och från Stock-
holm lade till här . Omkring 1915 byggdes de stora 
huset mitt på ön som sommarnöje . Idag är huset 
vandrarhem . Öarna har gott om promenadvägar 
som är något kuperade och har på sina håll löst 
grus . Det gör backarna bitvis svårforcerade . På 
Idholmen finns ett återuppbyggt jordbruk med 
gårdsbutik där man kan köpa ägg och trädgårds-
produkter . Visning för grupper kan beställas .

Stora
Jolpan

Lilla
Jolpan

Idholmen
TC

TC

TC

WC

2

1

Foto A. Sellin.
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2. Vandrarhemmet  WC

En ca 200 meter lång promenad på en hård men 
kuperad väg med delvis uppkört löst grus på top-
pen leder till vandrarhemmet . Två anpassade stu-
gor finns att hyra för övernattning . Planen framför 
vandrarhemmet består av löst grus . Vandrarhem-
met heter Utsikten och gör verkligen skäl för sitt 
namn!

Kommunikation
Sommartid går det flera turer dagligen med 
moderna båtar från Stockholm . Resan tar  
ca 2,5 timmar .

Mat, boende, service
Finnhamns Café & Krog är utrustat med ramp . 
Vandrarhemmet Utsikten har två  stugor med 
ramp och extra utrymme invändigt, men 
huvud byggnaden med matsal, dusch etc 
 saknar ramp . Handelsboden har ett trappsteg 
och sedan en högre tröskel in .

Idholmens gård för gruppvisning, tel 070-
461 74 21 . 

Toaletter 
RWC finns inne på Finnhamns Café & Krog .  
På vandrarhemmet finns WC med extra gott  
om ut rymme i rummet . Anpassad TC finns 
längs med vägen mellan bryggan och vandrar-
hemmet, vid vägen mot Idholmen, samt  
vid badet på Idholmen .

Foto A. Sellin.

Foto Ulrika Palmblad.



TC

1. Södra bryggan – vandrarhemmet/stugbyn
Vid södra bryggan finns en fin badstrand med stor 
sluttande gräsyta och anpassad TC . Öns huvud-
väg leder oss sedan via en långsluttande backe 
till receptionsbyggnaden och därefter till informa-
tionstavlor som berättar om ön, dess historia och 
natur . Från huvudvägen går en cirka 400 meter 
lång avtagsväg mot vandrarhemmet och stugbyn . 
Vägen har hårt underlag, men är kuperad och 
delvis ojämn . Vandrarhemmet ligger i en sluttning 
mot havet, med en underbar utsikt . Underlaget 

Grinda
Grinda i mellersta skärgården trafikeras med 
moderna fartyg i täta turer från Stockholm . Ön 
som haft haft bebyggelse sedan medeltiden och 
köptes av Stockholms stad 1944 för att förse 
stockholmarna med rekreationsmöjligheter i skär-
gården . 1998 övergick ön till Skärgårdsstiftelsen . 
Grinda har två ångbåtsbryggor, norra och södra 

bryggan . Vägen mellan bryggorna 
är kuperad, så starka armar och/

eller medhjälpare behövs för 
att promenera tvärs över ön . 

Södra bryggan är bättre ur 
tillgänglighetssynpunkt 

och vi rekommende-
rar den som ut-

gångspunkt .WC

TC
TC

2

1

Grinda Värdshus. Foto Kajsa Markne.
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kring vandrarhemmet och stugbyn består av ku-
perad gräsmatta som ibland lutar i sidled . Anpas-
sad TC finns i början av området . Samlingsbygg-
naden och byggnaden med boende och dusch är 
försedda med ramp .

2. Hemviken  
WC

Om man från informationstavlorna följer huvud-
vägen cirka 1 km, så leder en lätt kuperad, hård 
grusväg oss till Hemviken . Här finns hamnkrogen 
Framfickan, gästhamn, sommaröppen handelsbod 
och på en höjd ligger den fina villan i jugendstil 

som numera rymmer Grinda Wärdshus . Hamnkro-
gen har ramp och anpassad WC . I området finns 
även bad med anpassad TC . Grinda gård är öns 
jordbruk . Här finns ofta ägga att köpa, ibland också 
kött och lammskinn .

Kommunikationer 
Waxholmsbolaget har täta turer med moderna fartyg . 
Restid ca 1,5 timmar .

Mat, boende, service
Vandrarhemmet är öppet maj - september . Delvis 
anpassat med ramp och anpassad TC: Hamn krogen 
Framfickan är tillgänglig med ramp och anpassad 
WC . En brant backe leder till värdshuset . Ramp till 
uteverandan, men trappsteg in till byggnaden . Delvis 
anpassade rum för övernattning i annexet .

Toaletter
Anpassat torrdass finns vid södra bryggan, vid 
 vandrarhemmet, vid badet I Hemviken samt 
 Hamnkrogen framfickan har en anpassad WC .

Foto Kajsa Markne.



1. Gruvbryggan  
WC

Ett utflyktsmål som bjuder på skärgårdskänsla . Tag 
en fika eller en bit mat i någon av serveringarna i 
det plana hamnområdet eller satsa på en promenad 
längs bryggan och studera båtlivet med en glass i 
handen och havsbrisen i ansiktet .

Utö

2 km0

WC
1

2

Ett av skärgårdens mest populära utflyktsmål är 
Utö . Här finns många sevärdheter, intressant miljö 
och en väl utbyggd service . Utö har flera ångbåts-
bryggor, men Gruvbryggan är mest tillgänglig . 
Området är plant och här finns gästhamn, ett par 
serveringar, affärer och turistbyrå . Sveriges äldsta 
järngruvor ligger strax bakom värdshuset utmed 
stigen till Rävstavik . Vid Lurgatan, i närheten av 

värdshuset, finns 
gruvarbetare  bo-
städer från 1700-

talet . Förutom en  
rad sevärdheter er-

bjuder ön ett frilufts-
inriktat innehåll med 

vägar och stigar som 
leder till klippor med 

avskildhet och vacker utsikt 
över havet . Dessa promena-

der kräver dock betydligt mer 
styrka och kraft än en utflykt 

till hamnområdet . 

Matbodar vid Gruvbryggan. Foto Karin Romdahl.
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2. Värdshuset  
WC

Promenaden till värdshuset från hamnområdet 
kräver starka armar och medhjälpare . Den 250 
meter långa promenaden består av en lång asfal-
terad backe . Väl på toppen belönas man med en 
storslagen utsikt över Mysingen och hamninloppet . 
Här ligger värdshuset med restaurang, pub och 
tillhörande hotell och vandrarhem i separata bygg-
nader . Anpassad WC finns i värdshuset .

Kommunikation
Täta avgångar från Årsta havsbad med tillgäng-
liga båtar . Ibland är det svårt med tillgång till 
handi kapparkering . Backen från parkeringen  
till bryggan är brant . Sommartid finns även turer 
från Stockholm .

Mat, boende, service
I hamnområdet finns bageri och restaurang 
Dannekrogen . Två korta, branta ramper leder  
in i Dannekrogen . Här finns även uteservering . 
Fika, glass med mera finns att köpa i kiosken  
vid hamnkontoret och på Utö livs . Värdshuset är 
beläget efter en svårpasserad backe på en höjd, 
men är sedan tillgängligt . Ramp till boende finns 
i 8 stycken av hotellstugorna som är belägna i 
 backen mot värdshuset, samt i Kvarnvillan .

Toaletter
Anpassad WC i vänthallen vid hamnområdet . 
Anpassade toaletter även inne på Dannekrogen 
(hamnområdet) samt Utö Värdshus .

Utö Värdshus med uteservering. Foto Karin Romdahl.
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Arholma
Arholma är Stockholms skärgårds nordligaste 
ö . Den cirka 5 km långa, knappt 2 km breda 
ön är fylld av sjöfartstraditioner och har i dag 
ca 70 fasta invånare .

En hård, plan, grusväg leder genom det 
öppna ljusa landskapet i de inre delarna 
av Arholma . Vid den norra bryggan ligger 
handelsboden med bryggcafé och informa-
tionstavlor . Den som har starka armar och en 
medhjälpare kan ta avtagsvägen ca 50 meter 
från handelsboden, upp till restaurangen vid 
dansbanan . Om man istället väljer huvudvä-
gen rakt fram och sedan viker av åt höger når 
man efter 800 meter Bull August gård som 
idag är ombyggt till vandrarhem . Vid vandrar-
hemmet finns toalett som rymmer en rullstol, 
men ej håller RWC mått . Arholma saknar RTC .

Passbåten mellan Simpnäs och Arholma 
har trappor ombord .

Bagarstugan. Foto Kersti Wiberg.
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Lidö
Bara 10 minuters båtresa från Räfsnäs i 
norra skärgården ligger denna pärla . Vid an-
komsten till ön lägger båten till rakt nedanför 
det storslagna säteriet som idag är krog, kon-
ferens och pensionat . Vägen från bryggan 
leder förbi krogen och vidare bort mot kiosk, 
gästbrygga och vandrarhem . Här passerar 
man nära vatten och hagar med djur och är 
trevlig att promenera . Ett par hundra meter 
från bryggan finns en avtagsväg som leder 
till Österhamn, en välbesökt naturhamn med 
TC där tältning är tillåten . Vägen på Lidö 
går i en cirkel förbi öns alla smultronställen . 
Underlaget på vägarna är grus eller klippt 
gräs . Säteribyggnaden, vandrarhemmet och 
serveringen vid gästhamnen har ramp . Pass-
båtarna till ön har trappor ombord .

Foto Kersti Wiberg.
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Möja
Möja, med ca 230 bofasta, ligger långt ut 
i skärgården . På sommaren mångdubblas 
befolkningen och ön sjuder av liv och rörelse . 
Öns många byar har en ålderdomlig bebyggelse 
som ger en speciell skärgårdskaraktär . Berg, 
på södra Möja är den största av byarna . Här 
finns en väl utbyggd service med krogar och 
affärer . Öns vägar är hårda och ganska flacka . 
Till Möja kommer man med båt från Stockholm 
eller Sollenkroka på Värmdö . På Möja finns sex 
ångbåtsbryggor: Möjaström, Berg, Löka, Rams-
mora, Långvik och Dragedet . Den mest tillgäng-
liga bryggan med närhet till mat och boende är 
Berg . På Möja finns flera skärgårdsrestauranger 
och caféer under sommaren . Restaurangerna 
i Berg har ramp in och tillgängliga WC:n . För 
den som vill hyra boende på Möja finns bl a 
Humlans B&B . Separat lägenhet om ca 40 kvm 
i villa med egen uteplats och grill . Lägenheten 
är handikappanpassad och det är ca 1,5 km till 
affär, krog och bryggan .

Foto B. Alm
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Nämdö
Nämdö är en bilfri ö och belägen ca 40 km öster  
om Stockholm . Ön är 7 km lång och 2 km bred . 
 Nämdös västra sida är skogig och bergig, medan 
östra sidan är mer låglänt och ljus . Öns huvudväg 
från Östanvik till Bunkvik är plan och hård och går 
genom betesmarker och en gammal skärgårdsbygd . 
Avtagsvägarna till de olika bryggorna är dock något 
kuperade och kräver styrka och medhjälpare . 

Solvik är öns centrala punkt . En året-runt-öppen 
Ica-affär med sjömack, turistinformation, glass, 
picknickkorgar och servering ligger precis vid bryg-
gan . Ramp leder in till butiken . På uteserveringen 
Nämdö Kök & Bar kan man sitta och äta en bit mat 
och njuta av sjöutsikten . Ramp leder upp till serve-
ringen . 

Östanvik med Östanviks gård med egen ång-
båtsbrygga ligger ca 2 km norr om Solvik . Här finns 
gårdsförsäljning av frukt och grönsaker, turistinfor-
mation och möjlighet att boka visningar för grupper . 
Öns tillgängliga TC ligger vid Kyrknäset bredvid 
huvudvägen, mellan Solvik och Östanvik .

Hård och plan huvudväg på Nämdö. Foto Kersti Wiberg.
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Ålö
På Ålö ligger restaurang Båtshaket ganska nära 
ångbåtsbryggan . Området här är flackt och vägen 
hård . Här finns även en anpassad TC . En hård 
relativt flack ca 2,5 km lång väg leder till den häst-
skoformade sandstranden kallad Storsand . Längs 
vägen mot Storsand finns flera trevliga småvikar 
med sköna sandstränder .

Nåttarö
Nåttarö i södra skärgården är en badö med alla 
sina fina sandstränder . Den längsta stranden  ligger 
på öns östra sida och heter Stora Sand . Ön är lätt 
att nå med en kort båtresa från Nynäshamn . Ön 
är flack, men på grund av delvis löst underlag 
svårframkomlig för rullstolsburna . Området vid 
ångbåtsbryggan är dock fast . Här finns en mindre 
badplats, krog med en underbar utsikt från ute-
serveringen, affär och stugor för uthyrning . Ute - 
  serveringen och affären har ramp . I området finns 
även en anpassad TC . För den som tycker om  
att snorkla rekommenderar vi att ta en tur på 
snorklingsleden nära ångbåtsbryggan . På öns 
norra sida ligger Östermarsfladen . Här finns gäst-
hamn, en badplats, TC och en liten kiosk . Vägen 
mellan ångbåtsbryggan och Östermar är flack, 
men består av sand . 

Bilder vänster sida: Ålö Båtshaket. Foto A. Sellin. 
Höger sida: Nåttarö, strand intill ångbåtsbryggan. 
Foto Kersti Wiberg.



Östra Lagnö
Östra Lagnö ligger längst ut på Ljusterö, en av 
skärgårdens större öar i mellersta skärgården . 
Delar av Östra Lagnö är idag ett naturreservat som 
avsatts för att återskapa äldre tiders skärgårdsmiljö . 
Vid reservatsgränsen finns en större parkering . Här 
finns ett delvis anpassat TC, informationstavla och 
skyltar in till området . Efter en promenad på ca 800 
meter på en hård och ganska slät väg kommer vi 
till Brännholmen . Stranden med de flata klipporna 
erbjuder en hänförande utsikt . Från Brännholmen 
promenerar vi tillbaka till huvudstigen och viker 
strax av på en hårdgjord, något kuperad stig, mot 
Bystaviken . Efter ca 800 meter väntar en fin och 
tillgänglig fiskebrygga med RTC i närheten . Prome-
naden fortsätter sedan längs strandkanten . Ytter-
ligare ett RTC finns utmed vägen . Stigen ansluter 
så småningom till bilvägen . Här får vi vika av åt 
vänster och promenera ytterligare 1,3 km för att  
nå Östra parkeringen vid reservatsgränsen igen .  
En brant backe finns längs vägen . Hela rundan 
beskriven ovan är ca 3,5 km . 

Naturområden på fastland 
vid havet
Friluftsliv har stor betydelse för människors hälsa . 
Att vara ute i naturen ökar livskvaliteten och väl-
befinnandet . Människor har dock olika önskemål 
och förmågor att ta del av naturupplevelser . 

Här följer exempel på ytterligare några naturom-
råden som till viss del är tillgängliga för flera ur 
målgruppen . Alla nås med bil eller buss . På samt-
liga finns tillgängliga TC:n, underlaget är relativt 
flackt med möjlighet att njuta av havsutsikt finns . 

En medhjälpare är alltid bra att ha med sig i 
naturen då väder och vind ibland skapar tillfälliga 
hinder . Toalettpapper och våtservetter är bra att  
ha med i packningen då tvättmöjligheter saknas  
på toaletterna .
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Björnö
Björnö ligger vid Nämdöfjärden, längst ut på Ingarö-
landet i mellersta skärgården . Området inbjuder till 
promenader och härliga pauser vid havet i en 
skärgårdsbygd med mycket gamla anor . På Björnö 
finns populära lägerplatser, fina sandstränder och 
klippbad med badstege . Från parkeringen leder en 
hård grusväg in i reservatet .

Efter bara 200 meter från parkeringen, längs 
plan bilväg når du vackra Torpeinfjärden . Alldeles 

intill vägen finns ett stort tillgängligt RTC . Från 
detta leder en ca 150 meter hårdgjord, obetydligt 
kuperad stig ut till en udde . Stigen löper längs 
med vattnet och har en kortare backe med lut-
ning . På udden finns det möjlighet att grilla, känna 
på vattnet eller bara njuta av lugnet och utsikten . 

Gålö
Gålö är en halvö ca 35 km sydost om Stockholm 
vid inre delen av havsfjärden Mysingen . Här finns 
gott om strövområden . En fin naturstig, ej rullstols-
anpassad, finns vid Stegsholm som ligger strax 
efter infarten till Gålö . Här finns även ett jordbruk 
med gårdscafé och anpassad TC och informa-
tionstavlor över området . Gålö havsbad är skärgår-
dens längsta sandstrand och lockar mängder av 
besökare . Restaurangen Gålö Havsbad som håller 
öppet under sommaren, har ramp och en tillgäng 
WC . Området kring Gålö havsbad och restaurang-
en är relativt plant och här finns tillgängligt boende 
att hyra . I området finns också en anpassad 
fiskebrygga med ett anpassat TC närliggande . 

Björnö Naturreservat. Foto Kersti Wiberg.
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särskilt när det är torrt i markerna . Ängsö är också 
skärgårdens enda nationalpark och känd för sin 
blomsterprakt . Extra givande blir besöket under 
försommaren då ön ståtar med vitsippsprydda 
hagmarker och fält med tusentals gullvivor . Serve-
ring finns ombord på båtarna, men tag gärna med 
egen matsäck för en fikastund på ön . En trehjulig 
moped finns att hyra för den som har lite körvana . 
Bokas hos tillsynsmannen på tel 0176-26 20 23 .
 
Kommunikationer: Båtarna Sjögull och Sjöbris från 
Stockholm med avgång från Strömkajen .
Toaletter: Raststuga med utställning och en anpas-
sad TC finns vid Hemudden nära ångbåtsbryggan . 

Sandhamn
På gränsen till öppet hav ligger ön Sandön . Sand-
hamn är egentigen namnet på själva byn som 
genom århundraden fungerat som tull- och lotssta-
tion . Ströva bland byns vindlande gränder eller/och 
satsa på en promenad längs bryggorna med alla 
fina båtar framför Kungl . Segelsällskapets byggnad . 

Fler utflyktsförslag
Alla har vi har egna behov och förväntningar när 
det gäller tillgänglighet och upplevelser . Alla områ-
den är väldigt varierande när det gäller nivån på 
tillgänglighet, vilken typ av service som finns på 
området och vad du kan förväntas uppleva . Här 
tipsar vi om ytterligare områden som kan fungera 
bra att besöka .

Vaxholm får representera ett närområde med ett 
rikt serviceutbud . Sandhamn ligger långt ut i 
skärgården och även här är serviceutbudet brett . 
Ängsö nationalpark är ett rent naturområde, men 
här finns guidning, ett naturum och TC . Naturen är 
slående vacker . Glöm inte matsäck .

Ängsö
Ängsö i norra skärgården blev Sveriges första 
nationalpark redan 1909 . Den bilfria ön har ett nät 
av markerade stigar och på de större stigarna går 
det bra att ta sig fram med rullstol och barnvagn, 
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Sandhamn har varit skärgårdens seglarcentrum i 
över hundra år . Njut av din matsäck vid sjökanten 
eller titta in på någon av de många restaurangerna .

Kommunikationer: Waxholmsbåt från Stavsnäs . 
Mat och service: Flera restauranger med ramp 
omkring hamnområdet som också rymmer butiker 
och kiosk . 
Toaletter: Anpassad WC finns hamnområdet . 

Vaxholm
Den charmiga skärgårdsstaden har tät båttrafik 
med Stockholm året runt och resan tar omkring  
en timme med mycket spännande att titta på 
längs farleden . Det är lätt att ta sig fram på Vax-
holms plana hamnområde och gatorna runt 
hamnen . Här är det också gott om ställen där  
man kan slinka in för en bit mat eller en fika . 
Båtlivet i hamnen är livligt och sommartid vimlar 
staden av semester lediga besökare . Det är svårt 
att resa ifrån Vaxholm tomhänt eftersom staden 
har gott om trevliga små butiker . Under sommaren 
brukar det även vara marknad i hamnen .

Kommunikationer: Waxholmsbåt från Stockholm 
året runt . 
Mat och service: Gott om restauranger, fik och 
butiker nära hamnen . 
Toaletter: RWC finns vid terminalbyggnaden i 
hamnen . 

Sandhamn. Foto: Loa Rissmar.
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Resa med Waxholmsbolaget
Waxholmsbolaget samordnar och sköter den 
kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård . Av de 
runt 50 fartyg som ingår i trafiken äger Waxholms-
bolaget ett 20-tal . De flesta av bolagets fartyg är 
moderna med toalett för rörelsehindrade, ett 
minimum av trösklar och landgångar med led-
stänger . Presentationsskärmar och högtalarutrop 
gör det möjligt att följa färden genom skärgården 
och att i god tid veta vilken brygga som anlöps 
härnäst . Ombord och vid av- och påstigning finns 
alltid fartygets besättning tillhands och kan ge en 
hjälpande hand vid behov .

Båtturen
Ibland är det själva båtresan som är upplevelsen . 
Året runt erbjuds vi möjligheten att se ut över havet 
och över strändernas natur och bebyggelse . Några 
av de moderna fartygen har hiss till övre däck där 
det går att njuta av utsikten genom stora panora-
mafönster . De flesta fartygen erbjuder mat och/eller 
fika ombord och oftast går det bra att även sitta ute 
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på däck för den som vill . De flesta fartygen har 
toalett . Biljetter säljs ombord .

För dig med gångsvårigheter  
eller manuell rullstol
I stort sett samtliga av Waxholmsbolagets fartyg är 
tillgängliga för dig med lättare rörelsehinder . En 
medhjälpare underlättar dock resan . Observera att 
vissa fartyg saknar rullstolsvänlig toalett .

För dig med elrullstol
De moderna fartygen är samtliga tillgängliga även 
med elrullstol . Lutningen på landgången vid av och 
påstigningen kan dock vara besvärlig . Ombord kan 
utrymmet ibland upplevas som trångt . De äldre 
liksom de mindre fartygen är oftast inte tillgängliga 
för elrullstol . 

Av olika anledningar förekommer det att ett 
fartyg i tidtabellen tillfälligt måste bytas ut och 
ersättas av ett annat . För att underlätta din resa 
rekommenderar vi därför att alltid kontakta trafik-
upplysningen för att få information om det fartyg 
som trafikerar sträckan du vill åka . En medhjälpare 
underlättar resan .

För dig med synnedsättning
Samtliga Waxholmsbolagets fartyg har bemannad 
landgång vid på- och avstigning samt en informa-
tionsdisk som är bemannad under färd . Manuella 
högtalarutrop annonserar varje bryggstopp . De flesta 
trappor ombord har kontrastmarkerade stegfram-
kanter, men saknar ofta tydlig markering av första 
och sista steget . Ledstängerna är ofta något korta .

på- och avstigning
De flesta fartygen är utrustade med en bred, stabil 
landgång med ledstänger . Vissa svårigheter kan 
dock uppstå på grund av att landgångens lutning 
och höjd på insteg varierar . Exempelvis vid lågvatten 
är risken stor att landgången blir väldigt brant .

Mer information
Mer information om fartygen, tillgänglighet, tid-
tabeller mm hittar du på www .waxholmsbolaget .se 
eller ring trafikupplysningen på telefonnummer 
08-679 58 30 .

Foto sid 24-42: Kersti Wiberg, Loa Rissmar .
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Waxholmsbolagets  
terminaler
På Waxholmsbolaget tre terminaler finns tidtabeller, 
linjekartor och andra broschyrer om skärgården . Här 
finns även personal som kan svara på frågor som rör 
din resa och tillgängligheten ombord, samt visa 
vägen till rätt fartyg om det behövs . De närmast 
aktuella avgångarna visas på en stor och tydlig 
informationstavla .

TERMINALEN pÅ STRÖMKAjEN I STOcKHOLM
Strömkajen i Stockholm är Waxholmsbolagets 
hemmahamn och ligger precis nedanför Grand 
Hotel mitt i stan . Härifrån avgår en stor del av 
Waxholmsbolagets modernare fartyg mot olika  
mål i skärgården . Telefon: 08-614 64 65 .

Strömkajen genomgår en total renovering under 
perioden 2009-2013 . Terminalbyggnaden består  
tills vidare av en provisorisk barack och saknar 
kundtoalett . En ny terminalbyggnad beräknas stå 
klar våren 2012 .
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TERMINALEN I VAxHOLM
Terminalen i Vaxholm ligger på Hotellkajen framför 
Waxholms Hotell . Härifrån avgår flera turer om dagen 
året runt till det närliggande skärgårdsom rådet . De 
flesta fartyg som avgår från Strömkajen anlöper även 
Vaxholm på sin resa ut i skärgården . 
Telefon 08-614 64 64

En parkeringsruta för handikappade finns bakom 
Waxholmsbolagets terminalbyggnad . Entrén till 
terminalen har dörrautomatik och saknar tröskel .  
På terminalbyggnadens baksida finns en anpassad 
toalett med dörrbredden 90 cm och innermåttet 
215x180 cm .

TERMINALEN I STAVSNÄS
Terminalen är belägen i vinterhamnen Stavsnäs . 
Häri från avgår fartyg året runt . Telefon 08-614 64 66 .

I anslutning till terminalen finns ett 10-tal parke-
ringsrutor för handikappade . Entrén till terminalen 
har dörrautomatik och avfasad tröskel som dock är 
något brant . I terminalbyggnaden finns en anpassad 
toalett med dörrbredden 80 cm och innermåttet 
175x180 cm . 
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Waxholmsbolaget har fått tillskott av de nya 
fartygen Nämdö och Gällnö . Fartygen går i trafik 
året om och erbjuder möjligheten att uppleva 
skärgården alla årstider .

Ombordstigning sker tryggt och säkert via en 
bred och stabil landgång . Entrén till salongen har 
breda dörrar och avfasningsbar tröskel . Väl inne  
i salongen möts man av en modern och trivsam 
inredning, där såväl nedre som övre salongen  
har breda gångar och gott om plats för rullstol . 

Cafeterian är placerad i den övre salongen, 
vilken kan nås via hissen ombord . Här finns även 
ett tillgängligt soldäck . En anpassad och rymlig 
toalett är belägen i mitten av salongen på entré-
däck .

Nämdö och Gällnö  WC

Byggår 2009-2010. Längd 31,3. Bredd 8,7. 
Fart 12 knop. passagerare max 280.

Ombordstigning 
Landgången är 120 cm bred med ledstänger . 
 Entréerna till salongen har dörrbredden 90 resp 
190 cm och en 10 cm hög, avfasningsbar tröskel .

Salong 
Gångarna i salongen är minst 100 cm breda . Hiss 
till övre däck .

Toalett 
Anpassad toalett finns . Dörrbredd 90 cm och 
inner mått 190x180 cm . En något smal gång 
 utanför kan medföra vissa besvär för rullstols-
burna att ta sig in och ut ur rummet .

Utedäck 
Det rymliga soldäcket på övre däck är tillgängligt 
via en 85 cm bred dörr och en 4 cm hög, av-
fasningsbar tröskel .
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Söderarm, Sandhamn och Dalarö är Waxholms-
bolagets tre största fartyg . Alla tre har en hög 
passagerarstandard och god tillgänglighet . Med 
hiss ombord erbjuds samtliga passagerare tillgång 
till övre däck där utsikten är som bäst . Och då 
fartygen går i trafik året runt ges möjlighet att 
uppleva skärgården alla årstider .

En väl tilltagen landgång leder ombord till 
fördäcket där en bred dörr med avfasad tröskel 
välkomnar oss in i salongen . Såväl nedre som övre 
salongen har breda gångar och gott om plats för 
rullstol . Cafeterian är belägen i främre delen på 
övre däck . Här finns sittplatser med stora 
panorama fönster och härlig utsikt som ger oss 
möjlighet att njuta av skärgården . Vid vackert 
väder kan vi även rekommendera att sitta på övre 
soldäck under resan . En avfasning av tröskeln gör 
att det blir möjligt att komma ut och in . En rymlig 
handikapptoalett är belägen i mitten av salongen 
på entrédäck .

Söderarm, Sandhamn och dalarö  WC

Byggår 2004-2005. Längd 39,9. Bredd 10,3. 
Fart 12 knop. passagerare max 350.

Ombordstigning 
Landgången är 120 cm bred med ledstänger . Till 
salongen finns två entréer med dörrbredden 90 
resp 190 cm och en 10 cm hög, avfasad tröskel .

Salong 
Gångarna i salongen är minst 100 cm breda .  
Gott om utrymme finns för rullstolar och barn-
vagnar . Hiss till övre däck .

Toalett 
Handikapptoalett finns . Dörrbredd 100 cm och 
innermått 220x220 cm . Belägen i mitten av 
 salongen på entrédäck .

Utedäck 
Det rymliga soldäcket på övre däck är tillgängligt 
via en 95 cm bred dörr och en 10 cm hög tröskel, 
avfasad med ramper på både in- och utsidan .
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Norrskär och Storskär är Waxholmsbolagets två ång-
fartyg, byggda i början av 1900-talet . Fartygen är 
kanske inte de mest tillgängliga i Waxholmsbolagets 
flotta, men är trevliga och lite speciella fartyg att resa 
med . Ett rymligt fördäck inbjuder till en färd utomhus 
och i salongen möts man av en trivsam inredning med 
blankfernissat trä samt skinn- och plyschsoffor . 

Ombordstigning sker via en stabil landgång direkt  
till fördäcket . Detta ligger dock förhållandevis lågt,  
vilket kan medföra att landgången blir extra brant . 
Entrén till salongen har dubbla dörrar som ger en bred 
öppning . Den höga tröskeln till salongen på Storskär 
kan utjämnas med en motoriserad ramp . På Norrskär 
är tröskeln lägre . Väl inne i salongen är golvet plant  
och en bred gång leder till aktersalongen med cafeteria 
och sittplatser . Båda fartygen har numera en anpassad 
toalett – den på Norrskär har något smal dörröppning . 

Norrskär har en tillgänglig cafeteria på entrédäck . 
Fartygens restaurang på övre däck och Storskärs 
cafeteria på nedre däck är dock enbart åtkomliga  
via trappor .

Norrskär och Storskär  Norrskär: Byggår 1910. Längd 36,8. Bredd 6,9. 
Fart 11 knop. passagerare max 265. 
Storskär: Byggår 1908. Längd 39,0. Bredd 7,0. 
Fart 13 knop. passagerare max 320.

Ombordstigning  
Landgången, som är något välvd i längdled, är 80 cm 
bred med ledstänger . Entrén till salongen har dubbla 
dörrar och kan bli minst 120 cm bred . Tröskeln 
är på Norrskär 5 cm hög med en brant avfasning 
på  in sidan . På Storskär är tröskeln 15 cm hög på 
 insidan, men kan avfasas med en motoriserad ramp .

Salong  
Huvudgången genom salongen är mer än 110 cm 
bred när de längsgående bänkarna är uppfällda . 
Trängsta passage ca 85-90 cm .

Toalett  
Anpassad toalett finns . Toaletten på Storskär har 
dörrbredd 87 cm och innermått 140x255 cm . 
 Toa letten på Norrskär har dörrbredd 78 cm och 
 innermått 130x200 cm .

Utedäck  
Fartygen har ett stort och rymligt fördäck .
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De fem V-båtarna – Vaxö, Viberö, 
Vånö, Väddö och Värmdö – erbjuder 
alla en god tillgänglighet . I salongens 
rena och fräscha miljö kan man med 
fördel sitta och njuta av den vackra 
vyn ut mot skärgården .

Landgången i fartygets för är bred 
och stabil . Tröskeln in till salongen är 
låg och dörröppningen bred . Väl inne 
i salongen finns bekväma säten, fria 
utrymmen för barnvagnar och rullsto-
lar samt breda gångar . En rymlig och 
lätt åtkomlig anpassad toalett är be-
lägen i den främre salongen . I akter-
salongen finns fartygets cafeteria . 

Den mycket höga tröskeln till 
akter däcket är avfasad med ett kort 
och lite brant snedplan, vilket med 
viss assistans möjliggör utevistelse 
även för den rörelsehindrade .

V-båtarna  Byggår 1990-1993. Längd 
37,7. Bredd 7,5. Fart 22 knop. 
 passagerare max 340.

Ombordstigning  
Landgången är 90 cm bred med 
ledstänger .  Entrén till salongen har 
dörrbredden 145 cm och en 4 cm 
hög tröskel .

Salong  
Gångarna i salongen är drygt  
90 cm breda . Särskilt utrymme 
finns för rullstolar och barnvagnar .

Toalett  
Anpassad toalett finns . Dörrbredd 
90 cm och inner mått 190x190 cm . 
Belägen i mitten av  salongen på 
entrédäck .

Utedäck  
Akterdäcket är tillgängligt via en  
78 cm bred dörr och en 20 cm hög 
tröskel, avfasad med ramper på 
både in- och utsidan .
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Saxaren erbjuder dig en ren och fräsch 
salongsmiljö, från vilken du bekvämt 
tillbakalutad kan sitta och njuta av utsikten 
mot skärgården .

Ombordstigning sker via en bred och 
stabil landgång och den låga tröskeln i 
salongsentrén kan överbyggas vid behov . 
Strax innanför entrén finns särskilt utrymme 
främst avsett för barnvagnar och för passa-
gerare som vill sitta kvar i sin rullstol . En 
cafeteria är lätt åtkomlig i den främre 
sittavdelningen, där det även finns plats att 
sitta med rullstol vid ett bord utan att ta upp 
plats i gångarna . 

En anpassad toalett är placerad längst 
akterut i salongen . För att komma hit måste 
en 72 cm bred dörröppning passeras, vilket 
eventuellt kan göra toaletten svåråtkomlig 
för passagerare som använder en bredare 
rullstol (exempelvis elrullstol) . 

Tröskeln till akterdäcket är relativt låg .

Saxaren  Byggår 1999. Längd 37,7. 
Bredd 7,5. Fart 19 knop.  
passagerare max 340.

Ombordstigning  
Landgången är 90 cm bred med 
ledstänger . Entrén till salongen har 
dörrbredden 135 cm och en 4 cm 
hög tröskel .

Salong  
Huvudgången genom salongen 
är 85 cm bred . En drygt 70 cm 
dörröppning delar främre och aktre 
salongen . Särskilt utrymme finns 
för rullstolar och barnvagnar .

Toalett  
Anpassad toalett finns . Dörrbredd 
100 cm och innermått 210x125 
cm . Belägen längst akterut i 
 salongen på entrédäck . Föregås  
av en drygt 70 cm bred passage .

Utedäck  
Akterdäcket nås via en 85 cm bred 
dörr och en 6 cm hög tröskel .
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Dessa två mycket trevliga fartyg erbju-
der en relativt god tillgänglighet, med 
undantag för landgången som med sin 
rundade ände kan göra att på- och 
avstigning upplevs något osäker . Väl 
ombord sitter Du dock med fördel och 
njuter av skärgårdsutsikten inifrån den 
mysiga och bekväma salongen . 

Från salongens entré, vilken har en 
låg tröskel, leder en bred gång genom 
hela fartyget . I mitten finns cafeteria 
och anpassad toalett lätt åtkomliga . 
Den anpassade toaletten är visserligen 
något trång, med toalettstolen endast 
åtkomlig framifrån . 

Akterdäcket kan göras åtkomligt 
genom att en extra ramp placeras över 
den annars höga tröskeln .

Roslagen och Skärgården  
Byggår 1978-1979. Längd 35,1. 
Bredd 7,4. Fart 18 knop.  
passagerare max 297.

Ombordstigning  
Landgången är 85 cm bred med 
ledstänger . Entrén till salongen har 
dörrbredden ca 100 cm och en 3 cm 
hög tröskel .

Salong  
Huvudgången genom salongen är 
100 cm bred . Särskilt utrymme finns 
för rullstolar och barnvagnar .

Toalett  
Anpassad toalett finns . Dörrbredd  
85 cm och innermått 125x220 cm .

Utedäck  
Akterdäcket är tillgängligt via en  
100 cm bred dörr och en 15 cm  
hög tröskel som kan avfasas med  
en mobil ramp .
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För passagerare som färdas i rullstol, 
manuell eller eldriven, hör Waxholm I 
och II till de enklare fartygen att resa 
med . Speciellt kommer de till sin rätt då 
vädret är soligt och varmt, eftersom dess 
akterdäck är stort och lätt tillgängligt . 

Ombordstigning sker via en bred, 
stabil landgång och tröskeln i salongens 
entré är låg och avfasad . En bred gång 
sluttar från entréplanet ner till cafeterian 
samt en avdelning med några få sittplat-
ser . Därefter leder gången vidare upp 
mot akterdäcket . Passagerare som 
klarar att gå i trappor har från övre däck 
en vacker utsikt mot skärgården genom 
stora panoramafönster . 

En anpassad toalett är belägen på 
entrédäcket strax innanför entrén till 
salongen . Den är lätt åtkomlig, om än 
något trång .

Waxholm I och Waxholm II  
Byggår 1983. Längd 35,5.  
Bredd 9,0. Fart 13 knop.  
passagerare max 350.

Ombordstigning  
Landgången är 130 cm bred med 
ledstänger . Entrén till salongen har 
dörrbredden 130 cm och en 4 cm 
hög, avfasad tröskel .

Salong  
Huvudgången genom salongen är 
mer än 130 cm bred och sluttande .

Toalett  
Anpassad toalett finns . Dörrbredd  
90 cm och innermått 145x175 cm . 
Belägen strax innanför entrén till 
salongen på entrédäck .

Utedäck  
Akterdäcket är tillgängligt via en  
150 cm bred dörr och en 6 cm hög, 
avfasad tröskel .
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Solöga och Vindöga är två fartyg som 
är både enkla och bekväma att resa 
med . Ombordstigning sker via en 
bred och stabil landgång och entrén 
till salongen har både bred dörr och 
en låg tröskel som vid behov kan 
avfasas . Inredningen är hemtrevlig 
med en lätt åtkomlig cafeteria i den 
främre salongen samt bekväma 
säten i den aktre salongen . Även 
akterdäcket är lätt åtkomligt via en 
bred dörr med låg tröskel . 

En anpassad toalett är belägen  
i mitten av salongen . En tvättmaskin 
som står strax innanför dörröpp-
ningen gör toaletten dock något 
trång att komma in i .

Solöga och Vindöga  
Byggår 1978. Längd 27,5.  
Bredd 7,2. Fart 11 knop.  
passagerare max 180.

Ombordstigning  
Landgången är 90 cm bred med 
 ledstänger . Entrén till salongen har 
dubbla dörrar och kan bli 130 cm  
bred med en 6 cm hög tröskel .

Salong  
Huvudgången genom salongen är mer 
än 100 cm bred . 

Toalett  
Anpassad toalett finns . Dörrbredd  
82 cm (fri bredd 73 cm) och inner- 
mått 190x225 cm (Vindöga) samt 
155x240 cm (Solöga) . Belägen i  
främre delen av salongen på entrédäck .

Utedäck  
Akterdäcket är tillgängligt via en 95 cm 
bred dörr och en 3 cm hög tröskel .
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Västan är Waxholmsbolagets äldsta fartyg .  
Det var ursprungligen ett ångfartyg som senare 
gjordes om till motorfartyg . Fartyget är inte det 
mest tillgängliga i Waxholmsbolagets flotta, men 
har ändå sin charm . 

Byggår 1900. Längd 32,4. Bredd 5,9.  
Fart 12 knop. passagerare max 180.

Ombordstigning   
Landgången är 90 cm bred med ledstänger . 
Entrén till salongen har dörrbredden 120 cm  
och en 15 cm hög tröskel .

Salong   
Huvudgången genom salongen är mer än 90 cm 
bred och fri från trösklar .

Toalett  
Anpassad toalett saknas . Befintliga toaletter är 
små . 

Utedäck  
Ett rymligt fördäck inbjuder till en färd utomhus .

Västan  
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Förutom Waxholmsbolagets egna fartyg hyrs ett 
antal fristående rederiers fartyg in för den kollek-
tiva sjötrafiken i Stockholms skärgård . Vissa av 
dessa fartyg har en mycket god tillgänglighet med 
breda landgångar, gott om utrymme i salongen 
och anpassad toalett . Men det finns också fartyg 
med trappa till fördäck och salong, höga trösklar, 
trånga utrymmen och som saknar anpassad 
toalett . På följande sidor ger vi en kort beskrivning 
av dessa fartygs tillgänglighet för rörelsehindrade 
passagerare . 

Vid behov har några av rederierna möjlighet att 
sätta in ett mer tillgängligt fartyg än det som är 
utsatt i tidtabellen . Det kan därför vara idé att 
ringa rederiet i god tid innan avgång . Telefonnum-
mer kan du hitta i Waxholmsbolagets tidtabeller 
eller på hemsidan www .waxholmsbolaget .se under 
Om Waxholmsbolaget/Waxholmsbolagets partners .

Blidösund Ett ångfartyg där på- och avstigning 
sker via en 60 cm bred landgång utan ledstänger . 

Andra fartyg i Waxholmsbolagets trafik
Vid kajen nedanför slottet kan en bredare land-
gång med ledstänger användas . Entrén till salong-
en har en 10 cm hög avfasningsbar tröskel och 
gångarna i salongen är breda . Anpassad toalett 
saknas .
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Madam På- och avstigning sker via en 90 cm bred 
landgång med ledstänger . Entrén till salongen har 
en 5 cm hög tröskel varefter en ramp sluttar ner 
mot avdelningen med sittplatser . Anpassad toalett 
finns .

Mysing På- och avstigning sker via en 90 cm bred 
landgång med ledstänger . Entrén till salongen har 
en 3 cm hög tröskel . I salongens främre del går det 
bra att sitta med rullstolen . Anpassad toalett finns  
i nedre salongen som nås via två trappsteg . 

Silverpilen På- och avstigning sker via en 120 cm 
bred landgång med ledstänger . Entrén till salongen 
har en 10 cm hög tröskel som kan överbyggas med 
en ramp . Väl inne är däcket plant och utrymme 
finns för barnvagnar och rullstolar . Anpassad toalett 
saknas .

Silverö På- och avstigning sker via en 85 cm bred 
landgång med ledstänger . In till salongen är det en 
2 cm hög tröskel och därefter en ramp till avdel-
ningen med sittplatser . Rullstolsplats och anpassad 
toalett finns .

Sjöbris och Sjögull På- och avstigning sker via 
en 90 cm bred landgång med ledstänger . Salong-
en har en 5 cm hög tröskel i entrén samt breda 
gångar . Låg tröskel även till ett rymligt akterdäck . 
Anpassad toalett finns .

Sjösaga På- och avstigning sker via en 90 cm 
bred landgång med ledstänger . Entrén till salong-
en har en 5 cm hög tröskel varefter en ramp 
sluttar ner mot avdelningen med sittplatser . 
Anpassad toalett finns .
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Södertörn På- och avstigning sker via en 80 cm 
bred landgång med ledstänger . In till salongen är 
det en knappt 10 cm hög tröskel som kan över-
byggas med en ramp . Väl inne i salongen finns 
fritt utrymme för barnvagnar och rullstolar . An-
passad toalett finns .

Utö Express På- och avstigning sker via en  
90 cm bred landgång med ledstänger . Tröskeln  
in till salongen är 5 cm hög, salongens gångar är 
breda och utrymme för rullstol finns . Anpassad 
toalett finns .

Viggen På- och avstigning sker via en 90 cm bred 
landgång med ledstänger . Entrén till salongen har 
en 10-15 cm hög tröskel varefter en ramp sluttar 
ner mot avdelningen med sittplatser . Anpassad 
toalett finns .

cascad, Hårsfjärd, Minerva, Mirella, Monsun, 
Stångskär, Tess Ombordstigning sker - ibland 
utan landgång - till ett litet men plant fördäck . 
Trappa leder ner till salongens sittplatser, men 

visst utrymme kan finnas för rullstol eller barnvagn 
innan trappan . Ev kan en flyttbar ramp till trappan 
finnas . Anpassad toalett saknas .

Athena, Bamse, Hemfjord, Hulken, Hunter, 
Lottina, Långvik, Moneta, Sirena, Storholmen, 
Swea Sandö, Tuva, Vindbådan, Öfararen Dessa 
fartyg har trappa ofta både på fördäck och/eller 
direkt vidare ner till salongen och sittplatserna . 
Anpassad toalett saknas .
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The archipelago landscape consists of about 30,000 
islands, islets and skerries; only about 150 of the 
islands have permanent residents . The terrain is 
rocky and somewhat hilly, which makes access 
difficult for wheelchair users and those who want to 
explore the archipelago with a pram or pushchair . 

The Archipelago Foundation has taken action to 
increase accessibility on some of its islands by 
improving the surface of paths and building dry toilets 
that are adapted for people with disabilities, e .g . on 
islands such as Grinda, Nåttarö and Finnhamn . 
Measures for better accessibility have also been taken 
in some of the foundation’s areas that visitors can 
reach by car, such as Gålö and Östra Lagnö . 

More information on the Archipelago Foundation’s 
destinations is available in an English brochure from 
tourist information offices in the region as well as on 
the website: www .archipelagofoundation .se . 

Waxholmsbolaget is the principal operator of 
scheduled ferry services in the archipelago . Between 
20 and 30 of the ferries used on scheduled services 

Travelling in Stockholm’s archipelago 
if you have a physical disability

in the archipelago include toilets adapted for users 
with disabilities and broad gangways that make boar-
ding and disembarking easier . A couple of the ferries 
also have a lift that enables passengers to go up to  
the top deck and enjoy the view from large panoramic 
windows . 

Waxholmsbolaget’s terminal buildings on the 
quayside at Strömkajen in Stockholm, in Vaxholm and 
in Stavsnäs have disabled parking and disabled toilets . 
To be notice! During the year of 2011 the terminal 
building at Strömkajen is under reconstruction .

Waxholmsbolaget’s tourist guide in English and the 
company’s website www .waxholmsbolaget .se contain 
more information about destinations and ferry services . 

You are always welcome to contact us if you would 
like advice or help to plan your journey . Call Wax-
holmsbolaget on +46 8-679 58 30 or the Archipelago 
Foundation on +46 8-440 56 00, or e-mail to info@
waxholmsbolaget .se or kansliet@skargardsstiftelsen .se . 
You can also visit the terminal on the quaysid at 
Strömkajen in central Stockholm for help .



Tider och tidtabeller
Waxholmsbolaget har tre tidtabeller: norra, mellersta och 
södra skärgården . Alla tidtabeller innehåller ett speciellt 
uppslag om tillgängligheten på  båtarna för dig med 
rörelsehinder . För dig som vill ha mer utförliga uppgifter 
går det bra att gå in på www .waxholms bolaget .se eller ta 
kontakt med trafikupplysningen .

Biljetter
Biljetter köper du ombord på båten . Det är en fördel att 
ha med sig någon som kan hjälpa till på öar och båtar . 
För dig med färd tjänst kort utfärdat av Stockholms läns 
landsting åker en medhjälpare med gratis på resan med 
Waxholmsbolaget . (Biljettregler kan komma att förändras 
under broschyrens gällande . Kontrollera därför alltid 
aktuella biljettregler hos  Waxholmsbolaget) .

Glöm inte semaforen
Semaforen, den runda fällbara skylten på bryggan, ska 
vara i upprätt läge när du väntar på båten . Det är en 

Res med Waxholmsbolaget till Skärgårdsstiftelsens områden
signal till kaptenen att här finns någon som vill stiga på . 
När det är mörkt ute behöver du även ha en ficklampa  
att blinka med .

Området
Skärgårdsstiftelsens bok Skärgårdsnatur berättar mycket 
intressanta saker om det område du tänker resa till och  
är därför bra att ta med sig i packningen . Mer infor mation 
hittar du även på www .skargardsstiftelsen .se .

Se till att ha med vatten att dricka på din utflykt och 
gärna något att äta . Våtservetter och eget toapapper är 
bra att ha med på öarna . Njut av vår underbara skärgård 
med dess natur och djurlivet där, men kom ihåg att var 
rädd om den .

Skärgårdsstiftelsen 
Tel 08-440 56 00, www .skargardsstiftelsen .se

Waxholms Ångfartyg AB 
Trafikupplysning 08-679 58 30, www .waxholmsbolaget .se




