
Förutom att bara strosa runt och njuta av det sköna och 
kanske hitta egna vackra utsiktsplatser eller picknickställen 
kan du få tips på kartan som finns vid anslagstavlan vid FH.

 På öns hemsida finns information om aktuella aktiviteter.
Där kan du också läsa mer om öns historia och föreningsliv.
         

          Vid Folkets Hus & Båthamnen finns karta över ön. 

Föreningen Svanöbilder 
Föreningen har kunnat få en mångårig idé förverkligad. 
Med pengar från kommunen och mycket egenarbete 
sitter det nu 30 st. historiska fotoskyltar runt om på ön. 
En placeringskarta kommer att finnas vid anslagstavlan i 
trevägskorsningen vid FH.

                ”Den vanda vägen åldras aldrig om ögat lever” 
Ett Birger Norman citat

Tack vare Båtklubbens insatser har 
gamla färjeläget blivit en fin båthamn

Här kan man hyra Bastu och tunnbad

År 1906 byggdes massafabriken och under öns dåtida 
glansperiod bodde här runt 1500 personer. År 1966 ansågs 
fabriken inte vara lönsam längre och lades därför ner. 
Den lämnade efter sig arbetslöshet, tomma men fullt dug-
liga hus och hemska gifter. De flesta hus revs och nu bor en-
dast ca. 95 personer permanent på ön. En del hus som finns 
kvar är ritade av kända arkitekter som Cyrillus Johansson 
o Sven-Ivar Lind. Med spåren av de olika industriepokerna 
bevarade är Svanö i dag ett Riksintresse.

På denna plats låg den ståtliga Svanö Herrgård. Där huserade 
Sågverksdirektören med familj och nigande tjänstefolk.
När sågen brann ner för andra gången i början av 30-talet, var det 
slut på öns sågverksepok. Herrgården revs i början av 90-talet och 
endast tennisbanan lever kvar... och de flesta träd som planterades 
runt om i den då så vackra herrgårdsparken. 
Klockstapeln som stod utanför herrgårdsbyggnaden är nu flyttad 
till kullen bakom Folkets Hus och ringer in till helgsmål varje lördag 
kl.18 och till varje Nyår.

TENNISBANAN sköts av Svanö Sportklubb och 
vill du hyra den ringer du: 
Donald 0612-30250

BÅTHAMNEN  sköts av Svanö Båtklubb.
Fredrik Johansson är hamnfogde tel. 0612-14145 
Ring Anna-Lena Nilsson tel: 0612-30620 om du 
vill hyra bastun, badtunnan eller ”spruthuset”

Nu när Svanö är sanerat från kisaskan kan vi med större 
glädje både bo här och hälsa gäster utifrån välkomna.

Känn Dig     Välkommen!
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Ett Birger Norman Minnesmärke  
av Mats de Vahl uppfördes 2014. 




