
 

  



Arkösund är ett gammalt fiskarsamhälle längst ut på Vikbolandet vid Norrköpings 

kommun östra gräns mot havet. Efter förra sekelskiftet växte grosshandlarvillorna som 

svampar ur jorden och Arkösund blev vad det är i dag d.v.s. en attraktiv plats för 

fritidsliv med bad, fiske och fina seglingsvatten alldeles utanför bryggan. 

Norrköpings Segelsällskap som i år blir 133 år har sitt klubbhus i en av dessa vackra 

villor som är lika gammal som segelsällskapet och man hittar oss där länsväg 209 slutar 

österut.  

Inbjudan till tävling  

Officiell inbjudan finns på www.nss.nu och på resp. klass hemsidor under våren 

Angöring och parkering  

Ni välkomnas av NSS parkeringsvärdar som anvisar uppläggning av jollarna på 

hamnkajen och parkering för bilar och trailer i omedelbar närhet till hamnen. 

Coachbåtar o.d. ligger vid NSS bryggor så långt det finns plats.  

I stora gästhamnen på hamnpiren finns annars obegränsat med båtplatser.  

Registrering 

Registrering och utlämning av SF görs i expeditionen vid NSS klubbhus 

Boende 

Det finns boende för alla smaker inom rimliga avstånd  

För den som vill bo på hotell finns Arkösunds Hotell i Arkösunds hamn samt 

Mauritzbergs Slottshotell och Stegeborgs Trädgårdshotell ca 2,5 mil från Arkösund. 

Sköldviks vandrarhem 0125 20289 ca 2 km från hamnen  

Arkösunds camping 0125 20101 ca 10 min gångväg från hamnen har plats för såväl 

tält som husvagnar och husbilar samt några stugor för uthyrning.  

Privata stugor i Arkösund kommer att läggas upp på NSS hemsida, ”Anslagstavla 

Boende” i takt med att Arkösundsborna anmäler sina gäststugor till uthyrning. 

Mat 

Restaurang och barer finns på hotellet, vid campingen och mitt i byn, och där finns 

även en livsmedelsbutik. I NSS klubbhus finns fika för den som vill njuta av havet från 

land. 

Rekreation 

Stanna gärna några dagar extra och ta Skärgårdslinjen ut till ytterskärgårdens 

berömda öar och sevärdheter eller ta med golfklubborna till Mauritzbergs eller 

Bråvikens golfbanor. Kolmårdens Djurpark är förstås ett måste för familjen. 

 

Vårdcentral, tandläkare, post, större livsmedelsbutik finns i Ö Husby ca 2,3 mil före 

Arkösund.  

 

 

Välkomna till Arkösund och Norrköpings Segelsällskap 


