
Karta hittar du på baksidan

1. NARTORP
Nartorp-Börrums Hembygdsförening
Försäljning av hantverksprodukter, fisk, 
honung, korv mm. Museum, lotteri, utställare 
och loppis. Kaffeservering.
Öppet kl.10-16. www.nartorp.se

2. ORMESTORP
MADAM snickeri bjuder in till täljworkshop 
för barn från sju år och uppåt. Workshopen 
börjar med en introduktion i vårt snickeri 
kl.9.30-10.30 och kl.13.30-14.30 Vi har också 
loppis med bl.a verktyg. 
Snickeriet, Ormestorps Gård 

3. BOTTNA
Bottna Lanthandel, din butik i skärgården. 
Vi erbjuder denna dag extrapriser på utvalda 
varor, korvgrillning, loppis, sänkt bränslepris, 
överraskningar till barnen mm. Öppet kl.9-17 
Tel. 0121-400 05 
roberthogstrom6@hotmail.com

4. S:T ANNA SKOLA
Vi serverar förrätt, huvudrätt och efterrätt om 
ni önskar. Barnmeny. Inne- och uteservering. 
Årskurs 4 och 5 serverar vid borden, hoppas 
det ska smaka! Kl.10-15

Sankt Anna Rödakors-krets i S.t Anna skolas 
gympasal kl.10-15 med loppis, tombola, bröd-
försäljning, linneskåpet samt dragning av våra 
listlotterier. 

Kom och prova på olika aktiviteter:
motorikbana, gungor, linbana, boule, 
beachvolley, fotbollsplan, frisbeegolf, sandlåda 
mm kl.10-16. Mer info 0730-410 409 
www.sanktannabygden.se

5. KALVHOLMEN
Kalvholmens Camping
Vi grillar våra egna hamburgare och berättar 
om vad vi tänker göra på Kalvholmen under 
2017. Kl.11-16. Välkomna önskar 
Britta & Lennarts Nära Kött.

6. TJÄRHOLM
Tjärholms skärgårdscafé ligger vid vattnet. 
Fikabröd från eget bageri kan avnjutas inne 
i f.d. handelsboden eller ute i trädgården. 
Mycket av miljön är från 1800-talet. 
Öppet kl.11-17 www.tjarholm.se

7. LAGNÖBRON
Väster om bron: S:t Annagården
Gratis prova-på-mete för alla barn kl.11-12 
och kl.15-16, spön finns att låna. 
Restaurangen öppen kl.12-20. 

Öster om bron: S:t Anna Handel
Presenter och inredning i gamla kiosken. 
Korvgrillning, nybakat mm. Utställning gamla 
båtmotorer. Livsmedel, båt och fisketillbehör, 
drivmedel. Öppet kl.9-19. Syns på Facebook!

8. NEDRE LAGNÖ
Turistinformationen i S:t Anna.
Hantverk och försäljning kl.10-17. Kaffe-
servering och lättare lunch till försäljning 
Tipspromenad, ponnyridning drakbygge och 
andra barnaktiviteter. 
0121-18500 info@edgards.se 

9. SKÄRGÅRDSBYN / MON
Båthuset Café & Bistro
Öppet kl.9-22 
Dagens fiskargryta 99 kr kl.12-15 

Skärgårdskrogen Mon
Loppis kl.10-14. Lunch på Skärgårdskrogen 
kl.12-16 (stängt kl.16-18). 
Skärgårdsbuffé kl.18 förbokning, 0121-511 33 
www.monsskargardskrog.se

Kajakparadiset S:t Anna
Kajaklek med instruktör för simkunniga barn 
8-12 år. Kl.10, 13 och 15, pris 100 kr per barn, 
ca 1 timme. www.kajakparadiset.se

Sankt Anna Äventyrsbolag
Kom och prova på vattenskoter. 
Vattenaktiviteter under dagen kl.11-15: 
wakeboard, ring, vattenskidor. 
www.aventyrsbolaget.se

10. SANDEN
Lanthandeln i Sanden
Kl.11-15 loppis och försäljning av hemgjorda 
produkter och hantverk samt grillad korv. 
Lotteri med fina priser. Godisregn och fisk-
damm för barnen kl.14.30 och dragning av 
lotteri kl.15 utanför butiken. 

11. TYRISLÖT

Söderköping SIK P03-laget och Skyttefören-
ingen sköter parkering vid väg 210

S:t Anna Skärgårds Kajakuthyrning
Tyrislöts Sommarhandel & Bensinstation
- Gratis prova på paddling med guide ca. 30 
min mellan kl.11-16
- Båttur 15 min till Stora Getskär, stanna 1h 
på ön. Max 3 personer t.o.r  200:- kl.10-14. 

Gratis kaffe & saft på bryggan mellan kl.11-15. 
Aktiviteter sker endast vid lämplig väderlek, 
barn under 18 år i målsmans sällskap. 
Boka: 0121-520 27 info@stannakajak. 
www.stannakajak.se

Tyrislöt Camping
Present- och hantverksförsäljning, inredning, 
antikt och kuriosa. Mat och kaffeservering 
inne och utomhus. Kiosk med glass samt mi-
nilivs. Minitivoli, ansiktsmålning, hoppborg 
för barnen samt lotterier.
 
Pub "Sumpen"
Kl.12-15 serveras varmkorv, öl, vin, läsk.
Kl.20-23 matservering, öl, vin och läsk.
Kl.20.30 Mats Strandberg från radiosporten 
underhåller med  ”35 gubbar på 45 minuter”  
imitationer av  bl.a Kalle Moraeus och Micke 
Persbrandt m.fl. 
Campingen är öppen kl.9-22. Se oss på 
Facebook och www.tyrislotcamping.se

Sankt Anna Hembygdsförening
Skärgårdsmuseet i Tyrislöt
Samlingarna och årets temautställning "Pärlor 
ur gömmorna" visas. Aktiviteter för barn. 
Sommarlotteri. Försäljning av böcker och 
souvenirer. www.hembygd.se/sankt-anna

Natur- och kulturstig, start i Tyrislöt
Börjar vid S:t Anna Skärgårdsmuseum. Följ 
den markerade slingan ca 2,5 km som löper 
delvis på vägen men även genom beteshagar 
och i naturen. Längs slingan finns informa-
tionstavlor uppsatta. Halvvägs kan du sitta 
ner och vila vid den vackra rastplatsen eller 
upptäcka vad som döljer sig i trälådorna.

Tyrislöt Kaj
Östergötlands hemvärn- och sjövärnskår 
berättar om sin verksamhet och visar sin 
utrustning m.m

KallsöFiskarn 
Säljer färsk och rökt fisk. Lax, ål, sik, flundra, 
makrill, abborrfilé och gösfilé kl.10-16 
www.kallsofiskarn.se  
kallsofiskarn@gmail.com

Här finns vi på 

S:t Anna-dagen

Välkommen!



Välkommen!

S:t Anna-dagen

Hitta ditt eget smultronställe
och njut av den vackra skärgården!

Denna folder är tryckt med hjälp av Tryckhuset i Söderköping.
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Lördagen den 23 juli 2016 är det 
återigen dags för populära S:t Anna-
dagen, med aktiviteter längs med 
väg 210 från Hösterum och från 
Bottna ut mot Tyrislöt

För mer information om S:t Anna, läs gärna mer på: 
www.sanktanna.com samt www.soderkoping.se/turism

Vänligen parkera på anvisad plats, vägarna får inte blockeras för 
busstrafik och utryckningsfordon, så håll vägarna fria. 

Tack på förhand!

Väl mött på S:t Anna-dagen 2016 önskar föreningen Navet i Havet. 
Mer information och de senaste nyheterna kring aktiviteterna  

hittar du på www.sanktanna.com


