
  

 
 
 
 

FAKTA OM NYNÄSHAMN. 

Nynäshamn är en äkta skärgårdskommun med all tänkbar service. Här har alla närhet till havet och 

skärgårdens spännande destinationer. Här finns drygt 2 000 båtägare och du bor granne med 

Gröndalsvikens marina. Med sina 900 soltimmar tillhör Nynäshamn en av landets soligaste platser.  

 

FRITID. 

I Nynäshamn finns många fina fritidsområden och naturreservat som bjuder på allt från 

skärgårdsöar med lite mer sparsam växtlighet och fiskmyllrande havsvikar till odlingslandskap och 

orörda skogar. 

 

Lövhagens friluftsområde har rikligt med vandringsvägar och natursköna rastplatser för en härlig 

picknick. Här kan man även sola och bada från både klippor och sandstränder, plocka svamp i 

skogen eller meta abborre och grilla den på någon av grillplatserna. I Lövhagen finns också ett 

mycket populärt café i ett ombyggt stall från 1920. 

 

Är man intresserad av långfärdsskridsko är Nickstaviken en mycket populär utgångspunkt. Viken 

brukar dessutom frysa tidigt. För sportintresserade finns här olika sporthallar och en ishall. 

Nynäshamns kommun har sex motionsspår, fyra i Nynäshamn, ett i Ösmo och ett i Sorunda. 

Vintertid finns det även skidspår. Ösmo simhall ligger 1 mil norr om Nynäshamn. Här finns tre olika 

stora bassänger som passar alla åldrar. För golfintresserade finns Nynäshamns GK, som är belägen 

i Körunda ca 1,5 mil från Nynäshamn. För ridintresserade finns populära Nynäshamns ridklubb. 

 

För de som föredrar lite mer avkoppling på fritiden finns Nynäs Havsbad som idag är en exklusiv 

hotell- och konferensanläggning i storslagen yttre skärgårdsmiljö, med ett utsökt läge på ön 

Trehörningen i Nynäshamn. 

 

FOLKETS HUS. 

På populära Folkets Hus finns mycket kultur samlat under ett och samma tak. Här finns ett 

bibliotek, konsthall, och biograf. Här finns även plats för konferenser, förenings- och 

personalfester, bröllop och andra festligheter. 

 

SHOPPING. 

I Nynäshamn handlar du i mysig utomhusmiljö. Centrumkärnan erbjuder bl.a. klädesbutiker, 

restauranger, caféer, banker, apotek, matbutiker och systembolag. I Gröndalsviken finns det 

populära Chokladhuset som erbjuder olika chokladbakelser, bröllopstårtor och chokladprovning 

m.m. 

 

KURIOSA. 

Namnet Nynäshamn kommer från Nynäs gods och är känt sedan år 1644. Nynäshamn var fram till 

slutet av 1800-talet ett mindre fiskeläge. Hjalmar Sjögren köpte år 1892 Nynäs gods och under de 

nästkommande åren var han en drivande kraft till att Nynäsbanan byggdes och att Nynäshamn 

blev en hamn- och industristad.  

 

Redan år 1850 fanns det tankar på att etablera Nynäshamn som en uthamn till Stockholm, först ca 

50 år senare dessa blev verklighet. År 1898 bildades järnvägsbolaget, Stockholm-Nynäshamn 

Järnväg AB och år 1901 var Nynäsbanan helt färdig att invigas. Året efter inleddes reguljär trafik 

till Gotland.  

 

Nynäshamn var värd för seglingstävlingarna när Stockholm arrangerade sommar-OS år 1912. 


