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Välkommen till Ingmarsö! 
 
Ingmarsö är en fantastiskt vacker och trevlig ö där vi tillsammans tar ansvar och 
värnar om miljön! 
 
Ingmarsöborna kallas för ”Sådfiskar”, skräpfiskar, och därför har vi en bygdegård 
som kallas för Lurkan, som betyder fisksump. 
 
Aktuell information om ön hittar du alltid på www.ingmarso.se 
 
Allmänt Ingmarsö är en Kärnö och tillhör Österåkers kommun, 

kommuncentra är i Åkersberga. 
  
Vi är ca 170 bofasta och en mångdubbelt större andel 
deltidsboende, ca 3000 st. Övriga öar som ingår i 
upptagningsområdet för post mm är Brottö, Husarö, 
Finnhamn, Särsö, Äpplarö, Skäret samt ytterligare några 
mindre öar. 
 

Adressändring Meddela gärna mailadress till byalaget@ingmarso.se! 
 
Avfallshantering På Ingmarsö källsorterar vi. Igloos för glas och tidningar finns 

både vid norra och södra bryggan. Matavfall komposteras vid 
den egna fastigheten. 

 Två gånger om året kommer en färja där man kan lämna 
grovavfall. Se information på kommunens hemsida, 
www.osteraker.se. 

 
Bibliotek Biblioteket är öppet året runt och finns i gamla skolan mitt på 

ön. 
 
Byalaget Ingmarsö Byalag bildades för att värna om gemensamma 

intressen inom områden som inte hanteras av övriga 
föreningar. Byalaget har regelbunden kontakt med kommunen 
och deltar i kommunens skärgårdsråd. 

 
 Samtliga fastighetsägare och mantalsskrivna myndiga 

personer är medlemmar i byalaget, medlemskapet är frivilligt. 
Man meddelar styrelsen om man inte vill vara med och det är 



 
 

 

ingen medlemsavgift. Antalet medlemmar är ca 350 st. Mer 
information finns på byalagets hemsida, www.ingmarso.se. 

 
 Ingmarsö Byalag är beroende av och tar tacksamt emot 

frivilliga bidrag! 
 Byalagets Plusgiro är 92 09 97 – 4 eller Swish 1236157879. 
 

  
  
 Alla bidrag är välkomna!  
 
 
Frakttrafik Frakttrafik med tyngre och skrymmande gods till och från ön 

sker vanligast med Waxholmsbolaget. 
 Det finns även andra alternativa godstransporter. 
 
Föreningar Det finns ett antal föreningar på ön där man gärna får 

engagera sig. 
 Ingmarsö Byalag 
 Ingmarsö Bygdegårdsförening IBF/Lurkan 
 Ingmarsö Vägförening 
 Ingmarsö Frikyrkoförsamling 
 Ingmarsö-Brottö Hembygdsmuseum 
 Norrgårdsstiftelsen, ingen förening men styrelsen söker nya 

medlemmar 
 Olika tomtägarföreningar, bostadsrättsföreningar m fl. 
 
Förskola  Ingmarsö har en kommunal förskola i skolans gamla lokaler. 
 
Hembygdsmuseum Ingmarsö-Brottö Hembygdsmuseum finns på Norrgården och 

har en fin utställning om öarnas historia. 
 
Hälso- och sjukvård Lättakut, barnläkarmottagning och folktandvård finns i 

Åkersberga ( se 1177) . Vid akut behov av hjälp, ring 112. 
 Bra att anteckna din fastighets koordinater som du uppger om 

räddningshelikoptern skickas ut. 
 Läkarbåten kommer varannan vecka isfri period till södra 

Ingmarsö om besök bokats. Ring till Djurö vårdcentral, 08-
123 396 75. 

 
Kommunikationer Waxholmsbolaget trafikerar Ingmarsö dagligen året runt. 
 https://waxholmsbolaget.se 
 Vid Åsättra på Ljusterö finns p-platser för längre tid att hyra av 

Claes Andersson, tel 08-542 42 461.  
 Vid Boda på Värmdö finns parkeringsplatser med p-avgift. 
 Vintertid trafikerar Svisch Air Åsättra med svävare som tar sex 

passagerare. Tel Svisch Air 072-211 13 81. 



 
 

 

 Fastboende kan ansöka om ö-kort hos Waxholmsbolaget. 
 
Mataffär Ingmarsös livsmedelsbutik Coop med bensinmack har öppet 

året runt och är dessutom ombud för Apoteket, Systembolaget 
och Posten. Öppettider finns på www.konsummoja.se. 

 Bli gärna medlem i medlemsföreningen för att kunna påverka 
utbud mm! 

 
Naturvård Inom Norrgårdens verksamhet bedrivs även vården av 

Ingmarsös vackra jordbrukslandskap. 
 Ett viktigt och angeläget arbete som bygger på ett brett 

engagemang av de boende på Ingmarsö i syfte att bibehålla 
Ingmarsös åkrar, ängar och övriga betesmarker fortsatt öppna. 
Mer information finns på Ingmarsös hemsida under fliken För 
oss öbor/Kulturlandskap. 

 
Norrgården Ingmarsö Norrgård ägs av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och 

Skola. Stiftare är Österåkers Kommun och Ingmarsö Byalag. 
 På Norrgården finns Bed & Breakfastverksamhet. 
 
Näringsliv Ingmarsö med omnejd har ett flertal företag, näringslivet är 

varierat. Bl.a. finns plastfabrik, snickeri, varv, rederi, B&B, 
gästhamn, krog mm. Det finns ett 30-tal företag på öarna  

 
Räddningsvärn På Ingmarsö finns ett frivilligt räddningsvärn som organiseras 

av Stockholms Brandförsvar. Vid behov av hjälp ring 112! 
Räddningsvärnet har en hjärtstartare som är uppsatt vid 
affären. 

 
Skola                          Föräldrarna väljer skola. Närmaste skola ligger på Ljusterö och 

Svartsö.  
 
Vägar Vägnätet, vänthus och ångbåtsbryggor sköts av vägföreningen 

som alla fastighetsägare är medlemmar i.Trafiken har som 
måtto ”Var rädda om varandra och kör högst 30 km/tim”. 

 
Årliga händelser Midsommar 
 Midsommarfirandet är på skolgården med traditionellt majande 

av stången kl 9.00 på midsommarafton. Dans, lek och sång 
vid 15-tiden och sedan en festlig marsch ner till 
ångbåtsbryggan där man hälsar Waxholmsbåten välkommen 
med flaggor och hurrarop. Sedan dans på bryggan! Denna 
tradition att möta båten är det bara Ingmarsö som har! 

  
 Ingmarsödagen 
 Ingmarsödagen är andra lördagen i juli. Annonseras på 

Ingmarsös hemsida. 
 
 Allhelgonamarknad 



 
 

 

 En försmak på julen. Alltid på alla helgons dag. Försäljning av 
hemslöjd och skärgårdsprodukter, servering och julstämning. 

 Läs också om allhelgonamarknaden på Ingmarsös hemsida. 
 
 Fler aktiviteter 
 På Ingmarsös hemsida och på anslagstavlor på ön 

annonseras löpande om andra aktiviteter under året. 
 
Övrigt Denna information är sammanställd i oktober 2019 av 

Ingmarsö Byalag.  
                                    Du är alltid välkommen att höra av dig till Byalaget om du har 

frågor!  
                                     
                                    För löpande aktuell information se Ingmarsös hemsida 

www.ingmarso.se. 
. 
                                   
                                     


