
S:t Anna-dagen 
Karta hittar du på baksidan
1. NARTORP 

Nartorps hembygdsförening 
Servering, stor loppis, hantverk, honung 
mm. Öppet kl.10-15. 

2. S:T ANNA 

S:t Anna gamla kyrka 
Guidning av S:t Anna gamla kyrka kl.11
Mer info: svenskakyrkan.se/soderkoping 
Tel. 0121-358 00

S:t Anna rödakorskrets
 I S.t Anna skolas gympasal finns loppis, 
tombola, brödförsäljning, linneskåpet samt 
dragning av våra listlotterier kl.10-15 

S:t Anna miljö- och näridrottsplats
Kom och prova på olika aktiviteter: Slackline 
balansgång, motorikbana, gungor, linbana, 
beach-volley, fotbollsplan, frisbeegolf, sand-
låda mm. kl.10-15. Mer info: 
tel. 0730-410 409, sanktannabygden.se

3. KALVHOLMEN

Kalvholmen camping 
Vi grillar våra egna hamburgare kl.11-16. 
Norrköpings Veteranbilklubb visar upp sina 
bilar kl.11-14 

4. 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 är öppen kl. 12-20 
                            
Öster om bron S:t Anna handel      
I ”gamla” kiosken serverar vi skopglass och 
mjukglass med lite extra tillbehör. Naturligtvis 
finns det vanlig pinn-glass också. Fika med  
hembakat. Servering med utsikt över Lagnö-
strömmen, nu med vindskydd av glas. Mer 
detaljer: sahandel.se.

Urverkstan
Demonstrering av byggnadsvårdstekniker. 
Program och erbjudanden: urverkstan.se 
Välkomna!

5. NEDRE LAGNÖ

Edgards på Lagnö
Servering, loppis och utställningar. Öppet 
kl.11-17. Visning av årets utställningar i Ed-
gars hus kl.12 och kl. 15. Musik i trädgården 
med Haga 49ers kl.13.  
Åkes knivslip finns på plats och shopparna 
med inrednings-och barnartiklar är öppna. 

6. SKÄRGÅRDSBYN / MON

Båthuset Café & bistro
Ugnsbakad lax med skarpsås kl.12-15. 
Den ordinarie menyn finns även att välja 
från. Kl. 18 Räkafton, buffé 390:- står öppen 
kl 18-20. Buffén förbokas på 0121-51133

Här finns vi på

Välkommen!

Kajakparadiset S:t Anna
Öppet kl. 9-19. Uthyrning av 
kajak och SUP bräda per timme. Även kaja-
ker helt anpassade för barn. 

S:t Anna äventyrsbolag
I Skärgårdsbyns hamn kan du prova på att 
åka vattenskoter, vattenaktiviteter under 
dagen är wakeboard, ring och vattenskidor 
kl.11-15. aventyrsbolaget.se 

7. EKÖ GÅRD
Välkommen till Ekö lammgård där du kan 
besöka vår gårdsbutik med mat- & skinn-
hantverk från den egna gården och njuta av 
hembakat fika eller en glass i vårt trädgårds-
café. Öppet kl.10-16. Tel. 070-267 60 61, 
facebook/ekogardsanktanna

8. UVMARÖ 

Magasinet S:t Anna 
I Uvmarö Hamn ligger det gamla 
magasinet vid vattnet. Här har vi vår gårds-
butik med egna fårskinn och kött från betes-
djur, hantverk, böcker mm. Café och 
restaurang med lokala råvaror och eget 
bageri. Öppet kl. 10-20 Tel. 0121-52122, 
magasinetsanktanna.se

9. TYRISLÖT
Skytteföreningen sköter parkering vid väg 210

S:t Anna kajak Tyrislöt
Kl. 10-12 Morgonkaffe & bulle 25:-, kl. 12-15
prova på paddling med instruktör 30 min/ 
50:-, kl. 15-18 roddbåt 1tim (max 2-3 pers) 
150:-

Tyrislöt Camping
Present- och hantverksförsäljning, inred-
ning, antikt och kuriosa. Mat och kaffe-
servering inne och utomhus. Kiosk med 
glass samt minilivs. Minitivoli, hoppborg för 
barnen samt lotterier.
 

Pub ”Sumpen”
Kl.12-15 serveras varmkorv, öl, vin, läsk 
Kl.20-24. Freddas Karaoke. Kl. 20-23 
matservering, öl, vin och läsk. Campingen är 
öppen kl.9-22, Tel. 0121-5202. 
Se oss på Facebook. tyrislotcamping.se

S:t Anna hembygdsförening 
Skärgårdsmuseet i Tyrislöt. Samlingarna och 
årets temautställning ”Skärgårdspensionat 
under 100 år” visas, entré 25 :-. Aktiviteter 
för barn. Försäljning av böcker & souvenirer. 
hembygd.se/sankt-anna 

Natur och kulturstig
Börjar i Tyrislöt vid S:t Anna Skärgårds-
museum. Följ den markerade slingan 2,5 km 
som löper delvis på vägen men även genom 
beteshagar och i naturen. 

Kallsöfiskarn, Tyrislöt kaj
Säljer färsk och rökt fisk. Lax, ål, sik, flundra, 
abborrfilé och gösfilé kl.10-16.  
Tel. 0708-95 99 35, kallsofiskarn.se, 
kallsofiskarn@gmail.com

10. STEGEBORG
Trädgårdscafét öppet kl.12-16 vi serverar 
fika & lättare rätter. Denna dag bjuder vi alla 
barnen på bulle! Minigolfbana & 
hamnkrogen öppen för den som vill ha 
något matigare.

11. HUSBY SÄTERI 
Kl. 10-15 serveras kaffe, våfflor och bubbel i 
vårat Schweizeri. Visning av slottet på egen 
hand. A la Carte servering, köket är öppet kl. 
18-22. Info: husbysateri.se och bokning:  
info@husbysateri.se alt. 0121-34700



För mer information om S:t Anna, läs gärna mer på: 
sanktanna.com eller visit.soderkoping.se

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 2019 önskar föreningen 
Navet i Havet. Mer information och de senaste nyheterna kring aktiviteterna 

hittar du på sanktanna.com
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S:t Anna-dagen
Lördagen den 20 juli 2019 är det 
återigen dags för populära 
S.t Anna-dagen, med aktiviteter längs 
med väg 210 från Hösterum ut mot 
Tyrislöt och tillbaka mot Husby Säteri. 

Hitta ditt eget smultronställe 
och njut av den vackra skärgården!

Välkommen!
STEGEBORG10


