Byxholmen
RASEBORG

Vacker varierande terräng med berg,
vackra skärgårdslandskap och bastu –
många goda skäl att besöka Byxholmen
endera ensam eller i grupp.

Områdets areal 12 hektar, vattenområde 60 hektar
Sjökortsserie B 635
Kordinater 59° 51.946', 23° 21.252' (WGS84)
Service infotavla, eldplatser, toaletter, bastu,
brunn (vatten för att kasta bad), förtöjningsringar,
förtöjningsbojar

Byxholmen ligger i Raseborg, väster om Ekenäs skär
gårds nationalpark. Kvällssolens sista strålar dröjer kvar
på strandens klippor, horisonten speglar sig i havets
lugna yta och återger färgerna i lägereldens glöd. Doften
av bastu och halstrad abborre svävar i luften. Efter
kvällsmåltiden väntar bastubad och en uppfriskande
simtur.

Information till besökaren
Friluftsområdet består av Byxholmens huvudö och
Lilla Byxholmen, som åtskiljs av ett grunt, smalt sund.
Byxholmen är lätt tillgängligt via farlederna. Det är 7
km till Sommaröstrands hamn, där det förutom annan
service även finns en skärgårdsbutik som är öppen
året runt. Prediums hamn ligger också på 7 kilometers
avstånd. Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark
ligger sjövägen ca 5 km från Byxholmen.
Förtöjningsbojar för båtar finns på norra sidan av
holmen, både på mitten och på nordspetsen. För
töjningsringar finns förutom på dessa platser även vid
båda ändarna av sundet som går mellan Byxholmen
och Lilla Byxholmen, såväl som på Lilla Byxholmens
nordspets.
Servicen är koncentrerad till huvudön. På norra sidan
finns en eldplats, toaletter, bastu, ett vedlider samt en
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Bastun på Byxholmen är öppen året runt och fungerar
enligt självbetjäningsprincipen. Man kan reservera en
bastutur genom att skriva i bastuturshäftet, som finns
i en postlåda på bastuns vägg. Observera att man inte
får använda havsvatten för att kasta bad, eftersom
bastuugnen lätt rostar på grund av havsvattnet och
snabbt blir i oanvändbart skick. Sötvatten att kasta bad
med finns i brunnen som ligger nära bastun. Vattnet ärKorsörarna
inte drickbart.
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brunn. Ytterligare en eldplats finns på västra delen av ön,
där man har en fin utsikt över sundet. Det är lättast att
simma i närheten av bastun.
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Tillgänglighet för rörelsehindrade
Byxholmen är inte ett tillgängligt mål för rörelsehindrade.
Områdets terräng är varierande och det finns stora
höjdskillnader på holmen. Stigarna är smala och går
i skog och på sluttande berg. Största delen av platserna
där man kan gå i land är på berg.
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