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skärgårdsidyllen
med ett aktivt näringsliv
Den underbart vackra skärgården utanför Loftahammar är bland det finaste som finns, en sak som måste
upplevas för att man ska förstå värdet av den. Här finns
hundratals öar med fina vikar och sköna naturhamnar.
På många av dessa öar bor människor året runt och
fiske och lantbruk är huvudsysslan. Hit kommer tusentals besökare varje år för att njuta av en skön omväxlande natur, båtliv, bad och mycket annat Vårt motto
är ”FörTjust i Loftahammar”, vilket vi hoppas att allt fler
ska bli efter ett besök i detta expanderande och underbara skärgårdsområde.

Sevärdheter du inte får missa !
Loftahammars Hembygdsgård: I Aleglo har Loftahammar sitt hembygdsmuseum, vilket bla. är inrymt
i en väderkvarn. Museet är öppet under stora delar av
sommaren och där finns en mycket fin samling med
mer än 600 gamla saker, de flesta skänkta av folket i
bygden.

Välkommen till

Loftahammars Hembygdsgård
i Aleglo
Öppettider: 1/7 till 5/8
Sön. 14 - 17, Ons. 18 - 20, Tors. 14 - 17
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men så är det. Den gamla kyrkorgeln färdigställdes i
samband med att den nya kyrkan byggdes år 1764 och
fick namnet ”Stor Amiralens Prins Carls kyrka”.

Skärgårdslivet var ofta hårt. Men slog skörden fel så
hade man alltid fisket och behövde sällan svälta.
Källviks Brunn är den klassiska brunns- och badorten som är omsjungen av Povel Ramel i ”Sorglösa
Brunn”. I Källvik finns än idag den gamla trähusmiljön
bevarad.
Loftahammars kyrka: Hur många vet att det i Loftahammars kyrka finns ett av landets värdefullaste instrument från svenskt 1700-tal? Säkert inte många,

Under sommaren 2001 blir det

Loppmarknad, auktioner,
musik i sommarkväll,
utställningar, mm.
För mer information, kontakta turistbyrån

Loftahammars Kulturhus: Kulturhuset är beläget
strax utanför Loftahammar vid Svingen på väg mot
Flatvarp. Det gamla huset, som ligger vackert i sin
björkhage, är byggt omkring 1870. Fram till mitten på
1990-talet ägdes det av Lutherska Missionsföreningen, vilken bildades 1860. Nu är det Loftahammars Intresseförening som driver Kulturhuset .
Väderskär: I yttersta havsbandet, sydost om Stora
Askö ligger Väderskär, en karg liten ö med vindpinade träd, röda fiskestugor och ett gammalt kapell
med unika vägg- och takmålningar. När det byggdes
vet man inte, men årtalet 1663 finns angivet under
brädfodringen. År 1980 byggnadsminnesförklarades
kapellet som numera endast används på sommaren.

- en stödförening inom
Sjöräddningssällskapet.
Hjälp oss hjälpa människor i sjönöd.
Medlemskap 100:0493-61611. Pg 4 83 39-6

Hembygdsmuséet finns i ena kvarnen i Aleglo klungby.

På Grindö möts gammalt och nytt skärgårdsliv.

Loftahammar ligger vid Sveriges vackraste skärgård, som du helt enkelt inte får missa.

Välkommen
till
Loftahammar !
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