
 

 

VÄLKOMMEN SOM SEGLARE OCH TURIST TILL ARKÖSUND  

 

Där vägen slutar och havet börjar ligger idyllen Arkösund – porten till skärgården! 

 

 
 

Stanna till vid kajen, ta en glass och handla rökt fisk eller slå dig ner på en berghäll och se 

på det pulserande båtlivet i farleden precis utanför. 

Här finns badklippor, sandstränder. Under sommarsäsongen är campingen, restauranger, 

hotellet och vandrarhemmet öppet. Här finns också gästhamnar och all den service som 

båtlivet behöver, som båtvarv, båtmack, båttvätt och affär.  

 

Norrköpings rika grosshandlare byggde här sina sommarhus vid förra sekelskiftet. Ta en 

promenad längs Världens Ände vägen och beundra de vackra patriciervillorna med 

punschverandor och lusthus. 

 

Gå bryggvandringen och utforska Arkösunds historia eller bada från klipporna. Njut av god 

mat på hotellet eller någon restaurang. Gå på musikkväll på Kvarnberget eller besök Isola 

Bella på Badholmarna där utställningen ”Livet under ytan” visas. Den äventyrliga kan även 

”gå” tipspromenad under vattnet. 

 

All information om Arkösund finns på hemsida “Upplev Arkösund”  

https://upplevarkosund.se/. På “Upplev Arkösund” hittar du boende, restauranger, 

evenemang och allt du behöver veta om Arkösund!  

 

Karta med all service i Arkösund hittar du här https://upplevarkosund.se/karta-over-

arkosund/ 

 

Passa gärna på att lägga några extra dagar i Arkösund och upplev den östgötska 

skärgården, eller besök staden Norrköping och Kolmårdens Djurpark. 
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HITTA HIT  

Arkösund ligger ca 5 mil öster om Norrköping.  

 

GPS - slå in “Arkösundsvägen 569”, så kommer ni precis till där Arkösundspiren börjar, 100 

meter från NSS klubbhus.  

 

Om du kommer norrifrån, via tex Nyköping, skall du åka den kostnadsfria bilfärjan över 

Skennäsleden (inte åka runt via Norrköping). Tidtabell https://www.trafikverket.se/resa-och-

trafik/trafikinformation/farjetrafik/skenasleden/ 

 
 

BETALNING PÅ NSS  

Betalning med kort och Swish går bra i NSS klubbhus. 
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BOENDE I ARKÖSUND 

 

 
Boka boende tidigt, för det är högt tryck på boendet under augusti. Du kan alltid boka 

av senare, om du hittar annat boende.  

 

Arkösunds Hotell – 18 rum och 40 bäddar. Det finns ett 3-bädsrum och ett 4-bäddsrum, 

utöver dubbelrum. www.arkosundshotell.se. Du kan boka direkt via deras hemsida. Nyligen 

renoverat och ca 200 meter från NSS klubbhus. Restaurang med ambition och fulla 

rättigheter.  

 

Sköldviks Vandrarhem – 14 rum med 26-50 bäddar. Kaffe- och matservering med 

fullständiga rättigheter. Ligger väldigt fint med utsikt över banområdet. 

www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-arkosund-vandrarhem. Boka direkt via STF 

hemsida. Ca 2 km från NSS klubbhus. 

 

Arkösunds Camping – 6 stugor med enklare standard. 2- resp 4-bäddsstugor. Har 

matservering med fullständiga rättigheter. Ca 700 meter promenad genom Arkösund till 

NSS klubbhus.  

 

Privat boende - På NSS hemsida kommer det finnas ett flertal privata hus och gäststugor 

som hyrs ut av privatpersoner boendes i Arkösund med närhet. Där kan du som seglare 

också lägga ut en annons att du söker boende. Innehållet kommer uppdateras under 

våren/försommaren 2023 för att innefatta boende under C55 SM.  

https://nss.nu/anslagstavla-for-boende-till-seglare-under-vara-tavlingar/ 
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SERVICE I ARKÖSUND 

 

 
LIVSMEDELSAFFÄR 

I Arkösund finns en livsmedelsaffär “Arkösunds Livs”. Butiken är ombud för både 

Systembolaget och Apoteket, men du behöver beställa i förväg för att få levererat till 

butiken. Öppettider är 9-19 sommartid. Mer information på https://pub-kompassen.se/ 

 

BENSIN  

Arkösund Sjömack - bensinmack för både bilar och båtar. Ligger precis där piren börjar. 

 

RESTAURANGER 

Arkösunds Hotell – restaurang med ambition. www.arkosundshotell.se  

 

Florencio – Bageri och Pizza, ligger framför Arkösunds hotell.  

 

Arkösunds Hamnkrog – “Gula huset”. Restaurang och Glasskiosk. 

 

Arkö Krog – restaurang www.arkokrog.se  

 

Strandgrillen - Arkösunds camping – restaurang https://strandgrillen.se/ 

 

Arkösunds Pub Kompassen – restaurang och pub https://pub-kompassen.se/pub-

kompassen 

 

Sköldviks Vandrarhem – restaurang www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-arkosund-

vandrarhem.  
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SJÖSÄTTNING OCH UPPTAGNING – 3 ST RAMPER 

 

 
 

Det finns tre ramper att sjösätta båtarna från: 

 

RAMP 1 - Till vänster om macken på vägen innan piren börjar. Asfalterad och lite brantare 

lutning. Längre att paddla/segla runt båten till båtplatserna. Skyddad i alla vindar.  

 

RAMP 2 - Nedanför NSS klubbhus. Betongramp i vattnet, men grusunderlag för bilen. Flack 

lutning. Skyddad i alla vindar. Grunt vatten vid isättning, så går inte att veva ner kölen innan 

båten är utanför NSS brygga. Nära till båtplatserna.  

 

RAMP 3 – Ute på piren. Grus/stenramp ner i vattnet. Gott om plats att backa ner båten. Bra 

lutning och blir djupt snabbt för att veva ner kölen. Mer oskyddad från främst vinden, men 

till viss del även vågor. Väldigt nära till båtplatserna.  

 

VID UPPTAGNINGEN GER NI SEGLARE SJÄLVKLART FÖRTUR TILL LÅNGVÄGA GÄSTER 

FÖRST! 

 

BÅTPLATS UNDER SM – KOSTNADSFRI 

Under SM ligger samtliga C55:or vid NSS egna gästbryggor kostnadsfritt, se markering på 

kartan.   

 

 

 

 

 



BILPARKERING 

Avgiftsbelagd kommunal bilparkering finns på två ställen: 

- Långtidsparkering, ca 600 m från NSS Klubbhus, billigare parkeringstaxa (även parkering 

för trailer)  

- Arkösunds centrala parkering, ca 300 m från NSS Klubbhus.  

Parkeringen betalas med Parkeringsappen “Easypark”.  

 

TRAILERPARKERING  

Parkering av Trailers görs på Arkösunds långtidsparkering, ca 600 m från NSS klubbhus. 

Parkera trailers så nära varandra som möjligt för att ockupera så lite av den allmänna 

parkeringen som möjligt, tack! 

 

ÖVRIG SERVICE I NÄROMRÅDET  

Vårdcentral, tandläkare, veterinär, större livsmedelsbutik, Post, uttagsautomat finns i Östra 

Husby, ca 23 km från Arkösund. 


