Vi tipsar om en hamn på nära håll med många trevliga restauranger

Färja

Den här ”pärlan” ligger i Tynderösundet och har fått sitt namn Färja från färjeförbindelsen som fanns
innan bron byggdes. Här hittar du både caféer och restauranger.
Vi kan inte ta emot stora segelbåtar men många mindre kan komma in här och motorbåtar kan även
gå genom kanalen från Kattskär, berättar Harald Nordkvist, ordförande i Tynderö Fiskareförening.
Mindre segelbåtar och motorbåtar kan söka natthamn. En toppfräsch toalett med dusch finns i
samma hus som Restaurang Färja. Färjaprojektet ska bli ett lyft för området, och redan i sommar
skall nya bryggor och uthyrningsstugor stå klara.
– Så sent som på 1970- och 80-talet fanns laxbåtar här. Nu är inga yrkesfiskare kvar. Men fisket är en
del av lokalhistorien och vi hoppas detta kan bli den mötesplats det var då fisket fanns här, säger
Harald, som tillsammans med övriga medlemmar i fiskarföreningen vill göra Färja till ett besöksmål
längs Skeppshamnsleden.
Restaurang Färja
Ute på Tynderö finns lilla krogen Färjas Brygga som går in på sitt andra år och drivs av kocken
Amanda Samuelsson, utbildad både på restaurangskolan i Grythyttan och på dessertskolan Espai
Sucre i Barcelona. Här lägger personalen sin kärlek och kunnande på att det ska finnas en rätt på
menyn för varje dag, den äter alla gäster, och det har varit ett nytt och uppskattat koncept. Även fika.

Restaurang Idyllen
Gourmetrestaurang i genuin sekelskiftesmiljö i Tynderö. Köket är särskilt inriktat på norrländska
råvaror.
Öppet mot förbeställning, här har många bröllop och familjehögtider firats.
Portercaféet
En av Tynderös mysiga sommarrestauranger.
Platser både inne och ute. Räk- och tacobuffé och
ofta underhållning.

Träbåtens dag.
Vid Färja i Tynderö firas sista lördagen i juli traditionsenligt Träbåtens dag. Enkelt uttryckt: Alla som
håller på med båtar eller tycker att de är det minsta intressant samlas och njuter av de vackra
farkosterna som visas upp och presenteras av en speaker. Cirka 30 träbåtar och 300 personer i
publiken brukar vara på plats.
Har du själv något favoritställe som du vill dela med dig av,
maila gärna en bild och en kort beskrivning till: nils.persson@vikingmedia.se

