
Søndre 
Sandøy

Hvaler



Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune
ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastbo-
ende og 450 landsteder på øya. 

Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du
finner ro i vakker og uberørt natur. Her finner du
bilfrie grusveier, idylliske blomster-enger og flotte
strender.

Ønsker du å gå eller sykle en tur på øya finnes det
oppmerkede turstier:

HOVEDVEIEN: Her kan du bruke sykkel og
barnevogn. Kommunal vei fra Gravningssundet
(Buvika) til Løkkeberg/Nedgården, ca 2,5 km, og
evt. videre til Rød, ca 1 km.
HJERTESTIEN: Tursti, ca. 3 km. Stien går
gjennom dype kløver, skog og forbi badestranda 
i Gjøkvika. Noe kupert terreng.
KLØVERSTIEN: Her kan du bruke sykkel og
barnevogn.  Ca 3 km. Turen går rundt Rød til ba-
destranda/teltplassen på Store Stuevik.

REBUSLØP: Ta med familie og venner og 
utforsk øya gjennom rebusløypen. 
Kart med spørsmål kan fås i caféen.

FISKE: Det finnes flere gode fiskeplasser, f.eks:
Lervika, Saueholmen, Stuevika, Fiskekroken og
Pølen. Se kart.

TELTE: I Stuevika finner du øyas teltplass med
fin sandstrand, muligheter for strandvolleyball 
og grilling. For mer informasjon kontakt vakt-
ansvarlig Tom Ole Fjeld på tlf. 908 24 696.
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Café Oline
- i Bestemorhagen
Åpningstider i juli: 
Kl 1200 - 2400 tirsdag - fredag
Kl 1200 - 0100 lørdag
Kl 1200 - 2200 søndag og mandag.
Åpningstider utenom høysesong, se 
www.cafeoline.no

Konserter - 2013
29.06. Glade gutter fra Salta - spiller coverlåter,dans
06.07. Seiling Shoes - trubadurer med trøkk
12.07. Kari Bremnes (Billettsalg)
13.07. Trio deMent - Cafeens husband, 

garantert god stemning
19.07. Tommy Tokyo (Billettsalg)
20.07. José Leguina - spanske rytmer, dans
27.07. Jack Bjørkhaug - trubadur med trøkk
01.08. Heine Totland & Gisle Børge Styve 

(Billettsalg)
03.08. Trio deMent - Cafeens husband, 

garantert god stemning
10.08. Glade gutter fra Salta - spiller coverlåter,dans

QUIZ 
med Stein Kiran kl 2000 hver tirsdag i hele 
sommer fra 25.06. til 06.08. Vær tidlig ute!

Tlf: 483 26 666 
Hjemmeside: www.cafeoline.no

NYHET!
SALTKROKEN KERAMIKKVERKSTED

MED UTSALG I BUTIKKENS 
GAMLE LOKALER

Kunst, kunsthåndverk, maleri, 
keramikk, smykker.

Åpningstider fra 22.06 - 18.08
onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag kl. 12-17.

Stengt mandag og tirsdag.
Tlf: 481 17 648

Velkommen til en hyggelig handel.

Velkommen!

HVORDAN KOMMER MAN SEG
TIL SØNDRE SANDØY?

Parkeringsmuligheter finnes ved kirken, rådhuset,
Rove og bak Kornmagasinet. 

Det er god bussforbindelse fra Fredrikstad med
Østfold Kollektiv rute 365 og TIMEkspressen
rute 6.

Kommer du fra Strømstad, har Veslø II en rekke
avganger til Skjærhallen som kan kombineres med
ferge til Søndre Sandøy.

Det er 19 avganger med fergen fra Skjærhallen til
Søndre Sandøy og de østre øyene. Du velger om
du tar turen til idylliske Gravningsund eller til
Nedgården. Går du av i Gravningsund tar det ca.
35 min å gå til Nedgården.

Du finner rutetider og priser for buss og båt på:
www.ostfold-kollektiv.no
www.hollungen.no
www.hvalerfjordcruise.no
Båttaxi AS tlf 478 66 666 

Se også www.hvaler.no for tilbud og aktiviteter i
nærområdet, og 
www.visitoslofjord.no/fredrikstad-og-hvaler
for annen informasjon.

ANDRE ARRANGEMENTER I 2013

17. & 18.07. B
asar på Grende

huset

20.07. Nedgårdsdagen
 - aktiviteter fo

r barna, naturs
ti 

for hele familie
n. Nedgårdsløp

et - lange og 

korte løyper, fo
r store og små.



VISSTE DU AT: 

• Søndre Sandøy er 4,3 kvadratkilometer i flate
og 50 meter over havet på sitt høyeste.

• Østfold-raet går over øya fra Gjøkvika til 
Nedgården.

• Bergarten er gneis som bl.a er brukt i 
Oslo Rådhus.

• Søndre Sandøy er Norges mest skogkledde øy
som består av fin gammel furu og granskog.

• Øya har ca. 540 ulike plantearter, hvorav
mange er svært sjeldne.

• Det på det smaleste bare er 800 meter 
til Sverige.

• Det finnes mange turstier og fine sandstrender.
• Bilkjøring er kun tillatt etter dispensasjon 
fra Hvaler kommune.

• Øya er et yndet sted for orienteringsløpere på
grunn av den store variasjonen i terrenget.

Tlf: 483 26 666
www.cafeoline.no
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