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Till Lillsved tar du dig med buss, bil eller  
båt. Busshållplatsen ligger cirka 200 m från 
herrgår den och till bryggan är det 300 m. 
Waxholmsbolaget trafikerar från Strömkajen 
till Lillsveds brygga.  
För busstider besöker du www.sl.se  
För båttider besöker du  
www.waxholmsbolaget.se

Koordinater (WGS84) 
Lat: 59.409014835619104 
Lon: 18.495655059814453

STF – vägen till  
äventyret Sverige

STF vill få människor att upptäcka 
Sverige. Vi vill värna om och utveckla 
våra unika miljöer samt guida och 
inspirera till stora och små äventyr 
kring våra ungefär 300 boenden. Från 
fyr och fjällstation till skepp och hotell.

STF är en av Sveriges största ideella 
organisationer med cirka 235 000 
medlemmar. En förening med eld  - 
själar som letar upptäckter vid sidan 
av vägen, längre in i skogen och 
högre upp på fjället. Även på hemma- 
plan via våra lokalavdelningar. Och 
vårt arbete tar aldrig slut. För det 
fantastiska med Sverige är att det 
alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem  
i STF. Genom lokalavdelningen,  
på någon anläggning, via STFs  
Kundservice 08-463 22 70 eller via  
www.svenskaturistforeningen.se.  
Ditt medlemskap stöder vårt arbete  
så att du och andra kan upptäcka 
Sverige – både idag och i morgon.

Så hittar du hit



Lillsved – porten till skärgården

Mitt i Stockholms skärgård,  
nära till storstaden 
Lillsved ligger på en udde på norra Värmdö
landet, endast 50 minuter från Stockholms 
storstadsmiljö. Alldeles utanför förenas Lindals  
sundet med Saxarfjärden. Ett omväxlande 
skärgårdslandskap omger anläggningen med 
vikar, härliga odlade och betade marker, tysta 
djupa skogar, massor av hav, klipp  och 
strandbad. Här hittar du båtar till andra öar, 
restaurang, café sommartid och bekväm logi 
med god standard. I de idrotts  och kultur 
historiska byggnaderna, de äldsta från mitten  
av 1800 talet, bedrivs idag folkhögskola, 
konferensverksamhet, lägerverksamhet och 
vandrarhem. Ta bussen, Vaxholmsbåten eller 
bilen ända fram och sedan kan du i full frihet 
njuta av allt detta på Lillsved, skärgårdens 
största vandrarhem. 

Fart och puls eller tystnad och 
lugn – bara att välja 
Du är välkommen att ta vara på möjligheterna 
till lättare eller tuffare träning och aktiviteter, 
eller bara vara och njuta av tystnaden på ett av 
de få riktigt tysta områdena i Värmdö.  

Här finns kortare och längre spår som inbjuder 
till joggning/skidåkning och skyltade vand
ringsleder utrustade med spänger över blöta 
områden. Utegym, ytor för lek och spel, 
fotbollsplan, terräng och vägar för cykling 
väcker träningslusten.  

På lugna grusvägar kan du ta dig fram med 
rollator, rullstol eller barnvagn och i skogarna 
finns gott om bär, svamp och örter att plocka. 
Här finns också älg, rådjur och andra vilda 
djur att speja på. 

Vistas i eller på vattnet
På området finns både klippbad och mindre 
sandstränder. Vid två av dem finns livbojar. 
Vintertid ligger ofta blanka skridskoisar, men 
andra tider kan du simma, paddla, segla, ro 
eller dyka. Det finns två sjunkna skepp 
markerade med bojar att dyka på. Det är fritt 
fiske från stranden och du kan bl a få abborre, 
gädda, gös, lax och laxöring på kroken.  

Trött och hungrig? 
Folkhögskolans restaurang tar emot enstaka 
spontangäster och förbokade grupper.  
Under sommaren är även Café Sjöstugan vid 
stranden öppen. 

Välkommen till Lillsved – platsen för dig; som vill träna och utmana dig fysiskt, söker 
äventyr och upplevelser eller längtar till lugn och ro i storstadsnära skärgårdsnatur. 

VÅRA RUM

•  73 enkel eller tvåbäddsrum med internet, 
dusch och wc, året runt. 63 rum med dusch 
och wc i korridor tillkommer under sommaren.  

• Flera kök och TV rum.  

•  Fem handikappanpassade rum och några 
rum för husdjur.

SERVICE

•  Sommaröppet 1/6– 31/8.  
Reception 8–10 och 16– 19.  
Övr. tid begr. boende.  
Ring eller maila för info.  
Bokning online via  
svenskaturistforeningen.se. 

• Kanot  och cykeluthyrning. 

• Lillsved Outdoor – uteträning och friluftsliv. 

• Internet. Tvättmöjligheter. 

•  Lillsveds restaurang rymmer ca 150 gäster 
och erbjuder frukost, lunch och middag.  
Vi kan förutom husmanskost erbjuda tre
rätters och vi har fullständiga rättigheter  
under kvällar och i slutna sällskap. För
bokning görs alltid på telefon eller e post. 

•  Café Sjöstugan, nedanför Herrgården med 
underbar vy över havet, är öppen juni aug. 

AKTIVITETER

• Bastu att boka för alla logigäster.  

• Tennis, boule och multigolf för bokning. 

• Utegym, beachvolleyboll. 

• Joggingspår  och vandringsleder. 

• Cykling på väg eller i terräng. 

• Simträning i havet, paddling, dykning, fiske. 

• Kurs, konferens, läger och möten. 

SE OCH GÖRA MM

Träna inför Klassikern, triathlon mm.  
Kryssa med skärgårdstrafiken till/från  
Lillsveds brygga. Stora ytor för lek o spel. 
Keramiskt centrum – porslinsmuseum med 
AB Gustavsbergs tidiga tillverkning, 20 km. 
Vaxholm med gammal stadsbebyggelse, 10 km. 
Stockholm city, 40 km. 


