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Söderarm ligger på ön Torskär längst ut i
Stockholms skärgård, på gränsen till 
Ålands Hav. Fram till 1997 var Söderarms 
fyr bemannad. Fyren som är från 1839 är 
kulturminnesmärke. 

Sedan ett antal år tillbaka finns här en 
konferensanläggning, som är öppen året 
runt.

Här kan man arrangera en annorlunda 
konferens i lugn och ro med möjlighet 
till äventyr: örn- och sälsafari, sjöfågeljakt, 
paddla kajak och mycket mer. Avsluta 
konferensdagen med ett bastubad eller 
bad i uppvärmd badtunna med utsikt 
över havet. Efter dagens vedermödor 
smakar det bra med en god middag i 
utsiktstornet och njuta av den underbara 
utsikten.

Fyrens Dag 
Söndag 16 augusti
Välkommen till Söderarm och fira  
Fyrens dag. 
Passa på att se en av Sveriges vackraste 
fyr och fyrplats. Upplev en båttur genom 
vår underbart vackra skärgård ända ut till 
det yttersta havsbandet.

Båtar avgår från Simpnäs, Norrtälje hamn, 
Räfsnäs, Furusund och Spillersboda. 
Anngret visar fyren och berättar om 
Söderarms spännande historia. Klättra 
även upp i fyren och sen den fantastiska 
utsikten.

I nedanstående priser ingår även en god 
”Fyrmästarlunch”.

Avgångar och kostnader: 
10.00 Simpnäs 590:- inkl lunch 
10.00 Norrtälje hamn taxibåt 590:- 
 inkl lunch 
10.00 Norrtälje hamn ”stridsbåt” 695:- 
 inkl lunch 
10.00 Furusund 590:- inkl lunch 
10.00 Spillersboda 590:- inkl lunch 
10.30 Räfsnäs 550:- inkl lunch

350:- inkl lunch om du åker egen båt.

Anmälan:
Anmälan till info@soderarm.com 
eller 0176-432 12 senast 10/8. 
Ange namn och telefonnummer samt 
från vilken plats du vill åka. 
Betalning görs vid anmälan och är 
bindande. Betala till BG 5254-2511, 
Söderarm AB.
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Söderarm ligger på ön Torskär längst ut i Stockholms 
skärgård, på gränsen till Ålands Hav. Fram till 1997 
var Söderarms fyr bemannad. Fyren som är från 
1839 är kulturminnesmärke.

Sedan ett antal år tillbaka finns här en konferens-
anläggning, som är öppen året runt.

Här kan man arrangera en annorlunda konferens/fest 
i lugn och ro med möjlighet till äventyr: 
Örn- och sälsafari, sjöfågeljakt, paddla kajak och 
mycket mer. Avsluta dagen med ett bastubad eller 
bad i uppvärmd badtunna med utsikt över havet. 
Efter dagens vedermödor smakar det bra med en
god middag i utsiktstornet och njuta av den
underbara utsikten.

PROGRAM
12.00  Ankomst Söderarm. Anngret berättar om Söderarm
13.00  Fyrmästarlunch vid Storm = huvudbyggnaden
15.00  Eftermiddagskaffe
16.00  Hemresa

Under eftermiddagen är det
 •   Fyrvisning
 •   Visning av sjöräddningshelikoptern,
  kustbevakningens båt, sjöpolisens båt,
  Sjöräddningens båt och Lotsarnas båt. 
  De berättar även om sina respektive 
  arbetsuppgifter.
 •   Besök i museet och souvenir/hantverksboden
 • Naturligtvis vandrar ni runt på ön

Välkommen till Söderarm och fira Fyrens dag.
Passa på att se en av Sveriges vackraste
fyr och fyrplats. Upplev en båttur genom
vår underbart vackra skärgård ända ut till
det yttersta havsbandet.

AVGÅNGAR OCH KOSTNADER
OBS! Båtarna kan stanna vid bryggor på vägen

11.00  Simpnäs  590 kr

11.00  Arholma  590 kr

11.00  Norrtälje hamn taxibåt  590 kr

11.00  Norrtälje hamn RIB-båt  690 kr

10.30  Bergshamra taxibåt  690 kr

11.00  Furusund taxibåt  590 kr

11.00  Spillersboda taxibåt  590 kr

11.30  Räfsnäs taxibåt  550 kr

11.30  Räfsnäs RIB-båt  550 kr

11.30  Räfsnäs, stridsbåt      690 kr

10.30  Vaxholm stridsbåt  790 kr
OBS! En god ”Fyrmästarlunch” ingår i ovanstående 
priser!

350 kr inkl lunch om du åker egen båt.

ANMÄLAN:
Anmälan till info@soderarm.com
eller 0176-432 12 senast 12/8.
Ange namn och telefonnummer samt
från vilken plats du vill åka.
Betalning görs vid anmälan och är
bindande. Betala till BG 5254-2511,
Söderarm AB.

Söderarm ligger på ön Torskär längst ut i
Stockholms skärgård, på gränsen till 
Ålands Hav. Fram till 1997 var Söderarms 
fyr bemannad. Fyren som är från 1839 är 
kulturminnesmärke. 

Sedan ett antal år tillbaka finns här en 
konferensanläggning, som är öppen året 
runt.

Här kan man arrangera en annorlunda 
konferens i lugn och ro med möjlighet 
till äventyr: örn- och sälsafari, sjöfågeljakt, 
paddla kajak och mycket mer. Avsluta 
konferensdagen med ett bastubad eller 
bad i uppvärmd badtunna med utsikt 
över havet. Efter dagens vedermödor 
smakar det bra med en god middag i 
utsiktstornet och njuta av den underbara 
utsikten.

Fyrens Dag 
Söndag 16 augusti
Välkommen till Söderarm och fira  
Fyrens dag. 
Passa på att se en av Sveriges vackraste 
fyr och fyrplats. Upplev en båttur genom 
vår underbart vackra skärgård ända ut till 
det yttersta havsbandet.

Båtar avgår från Simpnäs, Norrtälje hamn, 
Räfsnäs, Furusund och Spillersboda. 
Anngret visar fyren och berättar om 
Söderarms spännande historia. Klättra 
även upp i fyren och sen den fantastiska 
utsikten.

I nedanstående priser ingår även en god 
”Fyrmästarlunch”.

Avgångar och kostnader: 
10.00 Simpnäs 590:- inkl lunch 
10.00 Norrtälje hamn taxibåt 590:- 
 inkl lunch 
10.00 Norrtälje hamn ”stridsbåt” 695:- 
 inkl lunch 
10.00 Furusund 590:- inkl lunch 
10.00 Spillersboda 590:- inkl lunch 
10.30 Räfsnäs 550:- inkl lunch

350:- inkl lunch om du åker egen båt.

Anmälan:
Anmälan till info@soderarm.com 
eller 0176-432 12 senast 10/8. 
Ange namn och telefonnummer samt 
från vilken plats du vill åka. 
Betalning görs vid anmälan och är 
bindande. Betala till BG 5254-2511, 
Söderarm AB.
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Fyrens Dag
20 Augusti

Söderarm ligger på ön Torskär längst ut i

Stockholms skärgård, på gränsen till 

Ålands Hav. Fram till 1997 var Söderarms 

fyr bemannad. Fyren som är från 1839 är 

kulturminnesmärke. 

Sedan ett antal år tillbaka finns här en 

konferensanläggning, som är öppen året 

runt.

Här kan man arrangera en annorlunda 

konferens i lugn och ro med möjlighet 

till äventyr: örn- och sälsafari, sjöfågeljakt, 

paddla kajak och mycket mer. Avsluta 

konferensdagen med ett bastubad eller 

bad i uppvärmd badtunna med utsikt 

över havet. Efter dagens vedermödor 

smakar det bra med en god middag i 

utsiktstornet och njuta av den underbara 

utsikten.

Fyrens Dag 

Söndag 16 augusti

Välkommen till Söderarm och fira  

Fyrens dag. 

Passa på att se en av Sveriges vackraste 

fyr och fyrplats. Upplev en båttur genom 

vår underbart vackra skärgård ända ut till 

det yttersta havsbandet.

Båtar avgår från Simpnäs, Norrtälje hamn, 

Räfsnäs, Furusund och Spillersboda. 

Anngret visar fyren och berättar om 

Söderarms spännande historia. Klättra 

även upp i fyren och sen den fantastiska 

utsikten.

I nedanstående priser ingår även en god 

”Fyrmästarlunch”.

Avgångar och kostnader: 

10.00 Simpnäs 590:- inkl lunch 

10.00 Norrtälje hamn taxibåt 590:- 

 
inkl lunch 

10.00 Norrtälje hamn ”stridsbåt” 695:- 

 
inkl lunch 

10.00 Furusund 590:- inkl lunch 

10.00 Spillersboda 590:- inkl lunch 

10.30 Räfsnäs 550:- inkl lunch

350:- inkl lunch om du åker egen båt.

Anmälan:

Anmälan till info@soderarm.com 

eller 0176-432 12 senast 10/8. 

Ange namn och telefonnummer samt 

från vilken plats du vill åka. 

Betalning görs vid anmälan och är 

bindande. Betala till BG 5254-2511, 

Söderarm AB.
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