
MAT & DRYCK/FOOD & BEVERAGES
4. Skärgårdsgrillen, 08-718 33 55, www.fjaderholmarnaskrog.se 
8. Fjäderholmarnas Krog, 08-718 33 55, www.fjaderholmarnaskrog.se 
12. Systrarna Degens Glasstuga, 08-716 78 01, www.systrarnadegen.se
13. Restaurang Rökeriet, 08-716 50 88, www.rokeriet-fjaderholmarna.se 
14. Fjäderholmarnas Bryggeri, 070-218 44 53, fjaderholmarnasbryggeri.se
18. Röda Villan, 08-21 50 31, www.rodavillan.nu 

HANTVERKARE/HANDICRAFTS 
2. Solberga Konfektyr, 070-097 29 44, www.solberga.nu
2. Som Susan, 0733-91 6661, www.somsusan.se 
2. Textiltrycket, 073-913 42 10, www.naampla.se 
2. Textilt Uttryck, 070-400 13 75, www.franatillo.com 
2. Krukmakeriet, Facebook: fjaderholmarnaskrukmakeri
3. Galleriet, 073-947 16 18
6. Åtta Glas, 08-716 11 24, www.atta-glas.se 
7. Smedjan, 0704-49 67 75, www.kvivart.se 
15. Fjäderholmarnas Choklad, 070-866 33 97, fjaderholmarnachoklad.se 

UTSTÄLLNINGAR/EXHIBITIONS
9. Allmogebåtar, 070-791 08 41, www.allmogebatarfjaderholmarna.se

AKTIVITETER/ACTIVITIES
10. Röda Villans Boulebanor, 08-21 50 31, www.rodavillan.nu

BÅTBOLAG/BOATLINES
1. Waxholmsbolaget, 08-679 58 30, www.waxholmsbolaget.se 
19.  Strömma Kanalbolaget, 08-1200 40 00, www.stromma.se
20. Fjäderholmslinjen, 08-21 55 00, www.fjaderholmslinjen.se

GÄSTHAMN, BENSINSTATION/ 
GUEST HARBOUR, FUEL
21. Sjömacken & Gästhamnskontor, 08-716 39 10,  

sjostationfjaderholmarna@gmail.com

KONFERENS, FÖRETAGSEVENT/ 
CONFERENCE, EVENT
5.  Skärgårdsmagasinets Festvåning, 08-718 33 55,  

www.fjaderholmarnaskrog.se 
8. Fjäderholmarnas Krog, 08-718 33 55, www.fjaderholmarnaskrog.se
10. Röda Villans Boulebanor, 08-21 50 31, www.rodavillan.nu
11. Lillstugan, Fjäderholmarna Konferens, 08-716 30 72,  

www.systrarnadegen.se
16. Samlingssalen, Fjäderholmarna Konferens, 08-716 30 72,  

www.systrarnadegen.se 
17. Klubbhuset, Fjäderholmarna Konferens, 08-716 30 72,  

www.systrarnadegen.se

fjaderholmarna.se
kungahuset.se/kdf
Tel. vxl. 08-402 60 00

upplevlidingo.com
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STOCKHOLM’S CLOSEST  
ARCHIPELAGO ISLAND
Take the boat from Slussen or Nybroplan to these historic islands, 
known since 1381 as Fjäderholmarna. During the 25-minute boat trip, 
you can enjoy spectacular views of Stockholm from the waters of Salt-
sjön bay. Upon coming ashore on the island, soak up the archipelago at-
mosphere as you stroll past docks, picturesque buildings and rocky cliffs 
bathed in sunshine. The island offers a broad selection of handicrafts, 
good restaurants in a range of price classes, as well as conference and 
party venues. Savour delicious food and drink with a breath-taking view, 
or perhaps try a beer tasting and pétanque tournament in the garden. 
You can also take a “praline promenade” around the island’s historic 
sights, forge a nail or try your hand at glass blowing in the craftsmen’s 
village.  

FOOD & BEVERAGES
Fjäderholmarnas Krog: Upscale eatery offering an archipelago-inspi-
red menu.

Röda Villan: Beautiful setting for bracing coffee, indulgent pastries and 
delicious food and drinks. You can also play pétanque.

Restaurant Rökeriet: Seafood delicacies from our very own smokery, 
as well as traditional Swedish fare.

Skärgårdsgrillen has outdoor seating with a beautiful view of sea. 
Open weekends in May, all days in June-August when weather is nice.

Systrarna Degen: Small cottage with a wide range of food and sweets 
- light lunches, sandwiches, cookies and organic foods. Homemade 
Swedish ice cream served by the cup or in fantastic desserts.

Fjäderholmarnas bryggeri: Genuine archipelago brewpub. Guided 
tours and beer tasting.

HANDICRAFTS
The island boasts two large handicraft venues: Hantverkslängan  
(The Handicrafts’ Terrace) and Verkstadslängan (Workshop Row).

Fjäderholmarna Choklad: Shop offering handcrafted pralines and more. 

ACTIVITY
Play pétanque. Rent boules at Röda Villan.

EXHIBITIONS
The Allmogebåtar (traditional boats) maritime exhibition has been 
open to the public since 1985. A volunteer-run organisation maintains 
and displays traditional Nordic watercraft.

STOCKHOLMS NÄRMASTE SKÄRGÅRDSÖ
Ta båten från Slussen, eller Nybroplan till de historiska öarna som 
sedan 1381 omnämns som Fjäderholmarna. Under den 25 minuter 
långa båtresan, kan ni njuta av Stockholm från Saltsjön. När ni stiger 
i land på ön, kan ni flanera i skärgårdsmiljö bland bryggor, pittoreska 
byggnader och solvarma klippor. Här finns ett brett utbud av hant-
verk, bra krogar i olika prisklasser, konferenslokaler och festvåningar. 
Njut av god mat och dryck med vidunderlig utsikt, eller varför inte 
göra en ölprovning eller ha en bouleturnering i trädgården före maten. 
Ni kan även ta en historisk ”pralinpromenad” på ön, smida en spik 
eller prova glasblåsning i hantverksbyn.

MAT & DRYCK
Fjäderholmarnas Krog: Högklassigt kök som bjuder på skärgårds-
inspirerade rätter i matsalen.

Röda Villan: Här serveras allt från en god fika till mat och dryck.  
I trädgården som omger skärgårdshuset från 1897 finns även grill, bar 
och möjlighet att hyra bouleklot.

Skärgårdsgrillen har uteservering med vacker utsikt över hamnin-
loppet. Öppet helger i maj, alla dagar i juni-augusti när vädret tillåter.

Restaurang Rökeriet: Njut av havets läckerheter från eget rökeri. 
Det rökta varvas med mer klassiska rätter i restaurangen.

Systrarna Degen: Liten stuga med stort utbud. Enklare luncher för 
små och stora, mackor, fikabröd. Ekologisk, svensktillverkad glass i 
allt från liten bägare till stor glassdessert.

Fjäderholmarnas Bryggeri: Här kan du besöka bryggeriet, äta och 
dricka i puben eller boka en ölprovning. 

HANTVERK
Ullverkstan, Textilt uttryck, Vävboden, Krukmakeriet och Solberga 
Handelsbod hittar du i Hantverkslängan. 
Glashyttan och Smedjan med sina spännande produkter finner du i 
Verkstadslängan.

Fjäderholmarna Choklad: Butik med egen tillverkning av praliner, 
bräck, kakor och annat. Kika in i köket där godsakerna tar form. Sma-
kerna har en spännande anknytning till Fjäderholmarnas historia.

AKTIVITET
Boulebanor. Du kan hyra bouleklot på Röda Villan.

UTSTÄLLNINGAR
Den ideella föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara och visa 
hur allmogen transporterade sig på havet innan plastbåten uppfanns.

FJÄDERHOLMARNA
The Closest Archipelago Islands

www.fjaderholmarna.se


