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CYKLA SÄKERT  

Tänk på att cykeln är ett fordon och att du som cyklist inte är 

ensam i trafiken. För att inte skapa onödiga risker för dig 

själv och dina medtrafikanter finns saker att beakta.  

- Ge tecken vid sväng, filbyte och stopp.  

- Stå inte på cykelbanan.  

- Använd ringklockan, främst vid omkörning.  

- Håll till höger på cykelbanan.  

- Se upp för dörrarna när du cyklar på en bilväg.  

- Cykla inte på gångbanan som är för de gående.  

- Följ alltid gällande bestämmelser och lagar.  

Du får cykla på körbanan när det är lämpligare med tanke på 

färdmålet. Cyklister har ofta väjningsplikt, vid korsningar ska 

du därför i god tid sänka hastigheten eller stanna. Cykla bara 

vidare ifall det kan ske utan fara eller hinder.   

Cykelhjälm & lyse 

För den som är under 15 år är det lag på att ha hjälm när 

man cyklar eller blir skjutsad på cykel. Dock rekommenderas 

att alla som cyklar använder hjälm och har lyse. Enligt lag 

krävs belysning och reflexer bara vid färd under mörker. Cy-

kelhjälm och lyse är båda två billiga livförsäkringar.  

 

Som cyklist är du inte ensam i trafiken och det är därför vik-

tigt att inte ta några onödiga risker. Försök att var uppmärk-

sam på dina medtrafikanter, ge tecken vid sväng, filbyte och 

stopp. Håll till höger på cykelbanan, och cykla inte på gång-

banan som är till för de gående. För din och andras trygghet 

se till att alltid följa trafikreglerna. 

1. Kastellet 

I sundet mellan Vaxholm och Rindö tronar Kastellet, fäst-

ningen med anor från Gustav Vasas tid. Ett besök kastar 

dig tillbaka till slutet av 1800-talet då Kastellet var som 

ett eget litet samhälle med militärer, soldater, officersfa-

miljer, pigor och fångar. Idag finns här Vaxholms Fäst-

nings Museum där du kan följa med på en spännande resa 

genom Sveriges kustförsvarshistoria. På borggården 

finns, under Kastellet, en fängslande försvarshistoria, un-

der sommarmånaderna Bistro Kastellet, där du kan njuta 

av en god fika och lättare rätter. Kastellet erbjuder även 

pulshöjande aktiviteter såsom ”Fångarna på fortet” för 

större och mindre grupper. 

2. Norrhamnen café (Vaxön) 

Norrhamnen är den ursprungliga fiskehamnen i Vaxholm. 

Många av husen är före detta fiskarstugor. Här har många 

konstnärer hittat sin inspiration och många fiskare och 

lotsar har bott här i generationer. Förr trängdes fiskebå-

tarna vid bryggorna, och runt viken fanns gistvallar där 

näten hängde på tork. I första hand fiskade man ström-

ming och båtlagen turades om att, varje morgon, ro in den 

färska fisken till försäljning på salutorget i Stockholm.  

Ute på udden ligger Hembygdsgården och Vaxholms 

Hembygdsmuseum i det som tidigare var kamrer Blom-

bergs sommarbostad. Sommartid finns här ett populärt 

café – Vaxholms Hembygdsgårds Café – där det från maj 

till mitten av september dukas upp ett dignande kak- och 

bakverksbord. På andra sidan viken finns Norrhamnsba-

det, Vaxholms mest centrala badplats. Går du upp för 

trappan kommer du till ”Kullarna” där det från 1700-talet 

och fram till 1917 fanns ett kanonbatteri. Idag är Batteri-

parken, en skyddad oas dit många väljer att ta med sig en 

picknick och njuter av lugnet och utsikten över Norra Vax-

holmsfjärden.  

3. Roddarhuset – Galleri och Café (Vaxön) 

Roddarhuset är en del av Vaxholms kulturhistoria och ri-

tades och den kända arkitekten Cyrlius Johansson åt Vax-

holms roddförening, som använde lokalen mellan 1940-

90. Numera har Roddarhuset fått en ny prägel och besk-

rivs som en kreativ mötesplats för kultur och upplevelser. 

Efter ett besök på Roddarhusets galleri och ateljéer kan 

du avnjuta en fika med utsikt över södra Vaxholmsfjärden. 

Ett större antal konstutställningar och musikkvällar ar-

rangeras också varje sommar på Roddarhuset, samt konst

- och yogakurser. Vaxholms stad i samarbete med Rod-

darhuset arrangerar också, sedan 2011, Vaxholms skulp-

turpark i Ekuddsparken där Roddarhuset är beläget.    

4. Gästhamnen / Centrala Vaxön 

I Vaxholms centrum är det nära mellan små personliga 

restauranger och butiker där du hittar allt från inredning 

och konst till mode som matchar skärgårdsstilen. Många 

restauranger serverar Vaxholmsströmming, en specialitet 

som funnits på menyn sedan de första sommargästerna 

hittade hit vid mitten av 1800-talet. Passa på att prova den 

lokala ost och öl som produceras i liten skala på Rindö. 

Oavsett vilken årstid du väljer att besöka Vaxholm är det 

ofta något på gång. Evenemang såsom fackelrodd, skär-

gårdsbåtens dag, julmarknad, skärgårdsmarknad, kultur-

natt, konserter, är bara en del av alla de tillfällen då det 

är extra aktivitet nere i centrum. I Vaxholms kyrka kan du 

njuta av konserter under hela året. Granne med kyrkan 

ligger Vaxholms biografteater. Se på de senaste filmerna i 

3D eller direktsänd opera. Biografen räknas dessutom 

som en av Sveriges äldsta biografer.  

5. Höghöjdsbana – Skypark (Vaxön) 

Vaxholm Skypark blev Stockholms största äventyrspark 

när den stod klar sommaren 2018. Skyparken är vad man 

kallar en höghöjdsbana, både spännande och rolig, där 

man förflyttar sig uppe i luften mellan plattformar, fästa i 

träden, längs banor. Banorna är på olika höjder och karak-

teriseras av hinder som klättring, hopp och balansgång, 

för att utmana deltagare i alla olika åldrar.    

6. Tynningö 

Till Tynningö tar man sig enklast med cykeln på färjan. Ön 

bjuder på vacker natur och bland annat trevliga badplat-

ser, värd att nämna är den allmänna badplatsen i insjön 

Myrholmsmaren att stanna till vid. Populärt utflyktsmål 

på Tynningö är Tynningö Klack, öns högsta punkt med ut-

sikt över skärgården. De cykelvänliga vägarna på Tyn-

ningö gör det också enkelt att ta sig runt.  

7. Oscar-Fredriksborgs fästning (Rindö) 

Oscar-Fredriksborgs fästning är lokaliserad på Östra si-

dan av Rindö. Fästningen byggdes åren 1867-1877 med 

syftet att stärka försvaret vid Oxdjupet, efter det att man 

genom försänkning gjort det möjligt att segla i farleden. 

Fästningen består av två verk, det nedre och övre verket,  

förenade med en tunnel utsprängd i berget. När fästning-

en byggdes var den oerhört modern för sin tid då, förutom 

sprängningen in i berget, använde man betong som bygg-

material och pansar som fasadskydd. Till skillnad från 

tidigare byggdes också fästningen med en låg profil för att 

exponera enbart det som behövdes utåt. Maskinrummet 

på Oscar-Fredriksborgs fästning har även renoverats och 

är värt ett besök.  

9. Rindö redutt – vid Rindö smedja  

Rindö Redutt, uppförd mellan1859-64, för att ytterligare 

stärka försvaret av inloppet via Kodjupet och Norra Vax-

holmsfjärden, ihop med Kastellet. Det mest iögonfallande 

för detta slutna och oberoende försvarsverk är Donjonen, 

vilket enklast beskrivs som ett logement inrättat för strid. 

Idag fyller Redutten en helt annan funktion, det används 

nämligen numera som ateljé för en konstnärsförening 

bestående av ett 20-tal medlemmar vilka också driver 

Galleri Kaponjären i Redutten.        

10. Fornlämningar ute på Bogesundslandet  

Ute på Bogesundslandet finns det ett större antal fornläm-

ningar och en runsten, bestående av ett stort stenblock, 

skapad kring 1000-talet e.Kr., lokaliserad  i Söderby. Inte 

alltför länge sedan år 2013 gjorde man även en lycklig upp-

täckt nära Karlsudd, då en del av en runsten, tidigare doku-

menterades på 1600-talet, åter påträffades efter att ha varit 

försvunnen ett par hundra år.  

11. Bogesunds Slott 

Ungefär 5 km från Vaxholms centrum ligger Bogesunds 

slott. Slottet lät byggas av Per Brahe den yngre och stod 

klart i sin första version år 1650. Tornen byggdes till på 

1860-talet av Nils von Höpken och år 1916 övergavs slottet 

och det har sedan dess varit obebott. Idag är slottet öppet 

för guidade visningar där du får följa med de kunniga gui-

derna på en rundtur genom 1600-, 1700- och 1800- talets 

våningar, lära känna slottets forna ägare samt få en åter-

blick av stormaktstiden. I parken bakom slottet finns en 

gammal anstalt som numera är ett vandrarhem i STF:s regi, 

och i den före detta trädgårdsmästarbostaden drivs ett café 

som är öppet på helgerna. Området erbjuder en familjär, 

lugn och naturskön miljö. 

12. Vandringsleder - Naturvandringar  

Tycker du om att vandra kan du cykla över Pålsundsbron till 

naturreservatet på Bogesund. Här kommer vandringsleder 

och slingrande vägar föra dig genom fantastiska ädellövsko-

gar, ekbackar och trolska barrskogar, till platser med spår 

sedan Vikingatiden. Under sommarens vandringar är det ald-

rig långt till en vacker badvik. Det finns också flera lite större 

badplatser, till exempel vid Tenöbadet där du badar med ut-

sikt över Vaxholm, eller det långgrunda Fridhemsbadet där 

du ser de större färjorna passera förbi. För den som är 

mountainbike intresserad finns det även en cykelstig.   

Vaxholm 

Vaxholm är ett pittoreskt litet skärgårdssamhälle med 

många öar, som ibland kallas för ”skärgårdens huvudstad”. 

Under drygt 400 år präglades Vaxholm av strömmingsfiske 

och försvaret av Stockholm. Fortfarande tronar Kastellet i 

sundet som ett minne av detta, och Vaxholmsströmmingen 

är fortfarande kvar på menyn. Vid slutet av 1800-talet blev 

Vaxholm också en populär badort för Stockholms societet. 

Sommargästerna satte sin tydliga prägel, bland annat genom 

att bygga de vackra grosshandlarvillor som blivit karaktärist-

iska för Vaxholm och skärgården runt omkring. Både på 

Vaxön och på öarna runt omkring finns flera badstränder och 

vacker natur med långa promenadstråk. Paddla, fiska eller 

bara ta en båttur ut på havet. 

8. Batteriet, bryggeriet, ostmakeri, kanot uthyr-

ning – Rindö hamn  

Rindö hamn har tidigare varit präglad av militärens när-

varo vilket du idag endast finner spår av bland byggnader-

na i området runtikring, som har restaurerats och fått till-

baka sin prakt och charm. Förutom båtservice, marint un-

derhåll och transporter, lanthandel och vandrarhem hittar 

du här Ostmakeriet, ett litet mejeri som ystar ost med till-

hörande kafé och butik,  Waxholms bryggeri, kajakcentret 

Vaxholms Brygghus där du kan hyra kajak och ta en fika 

samt restaurangen Batteriet med utsikt över Solfjärden. 

Foto: Vaxholms stad, Jeanette  Kävrestad Jonsson 

Foto: Vaxholms stad 

Foto: Vaxholms stad, Jeanette  Kävrestad Jonsson 

Foto: Vaxholms stad 

Foto: Vaxholms stad, Jeanette  Kävrestad Jonsson 

Foto: Vaxholms stad 

Foto: Vaxholms stad 

Foto: Vaxholms stad 

Foto: Vaxholms stad 

Foto: Vaxholms stad 

Rindö redutt 

Foto: Vaxholms stad 

Tynningö Klack 

Norrhamnen 

Roddarhuset 

Rindö hamn 

Bogesunds  Slott 

Runsten ute på Bogesund Oscar-Fredriksborgs fästning 

Kastellet 

Rådhuset 

Skypark 

Text: Vaxholms stad och Vaxholms turistbyrå 


