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rainbow roadtrip
10 Ställen att besöka i sommar

Glöm Mykonos, Sitges och Berlin, i sommar uppmanas vi alla att stanna hemma i    
    Sverige och turista. Nu är det Trosa, Nora och Österlen som gäller. QX tipsar här   
         om 10 hbtq-ägda utflyktsmål som du kan besöka i sommar. Från hotell och 
           Bed & Breakfast, till caféer och trädgårdsbutiker. 

TEXT anders öhrman

- Djur och barn är det svåraste man kan plåta, säger Catarina. Då kan man inte ha bråttom, det krävs tålamod. 
Och man måste fånga ögonblicket när de tittar på en, för det kommer inte tillbaka.

”Som tur är bor jag billigt 
och har sparat undan en 

del, så jag klarar mig bra 
för tillfället”
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  Trosa, Sund Nergården
Sund Nergården är det lilla hotellet för vuxna 
och ligger strax utanför Trosa, ca 45 min med 
bil från Stockholm. Det består av ett stort rött 
hus, ett par längor där sex av rummen ligger, 
två fantastiska glamping-tält och så sviten, 
som består av ett eget litet hus. Killarna 
bakom stället är Niklas och Johan, de har 
varit tillsammans i tolv år och 
slog upp portarna till Sund 
Nergården för sex år sedan. 
Sund Nergården har 5.0 av 5.0 
på tripadvisor och 9.3 av 10 på 
trivago. Det säger en hel del. 
Dessutom är det nästan alltid 
fullt. Det är anledningen till 
att de slagit upp två skitsnygga 
och inredda glampingtält på 
tomten. De är uppsatta på varsitt trädäck i 
skogskanten, inredda i brunt, vitt och grått. 
Med mörka mattor. Här sover man med 
naturen och det är helt klart en upplevelse 
utöver det vanliga.
     – De är lika populära som rummen, säger 
Johan och berättar att det trots corona-viruset 
rullar på bra på Sund Nergården.
     – Mars och april var verkligen inte roliga 

men nu tycker vi att vi ser en positiv trend 
och det bokar på bra för veckorna framöver 
och sommaren. Allt är ju paketerat när man 
bor hos oss i det vi kallar för ”Rum, Mat & 
Mera”. Vilket innebär att i rumspriset ingår 
det fördrink, tilltugg, trerätters-middag, 
tillgång till spabad, bastu och utomhuspool 
samt övernattning och frukostbuffé.  

     Sund Nergården är ett hotell 
för vuxna med en åldersgräns 
på 16 år.  Tilläggas kan att Sund 
Nergården fick högsta betyg av 
QX när vi var där i höstas och 
gjorde ett reportage för ”QX 
checkar in”. 

  Rindö, Batteriet 
Från Häcktet på Södermalm, via populära 
Roxy och Bitterpills. Men sedan ter år tillbaka 
har Anna och Lotta tagit över Batteriet på 
Rindö utanför Vaxholm. 
     – Det är en helt magisk miljö här på Rindö 
och man kan ta sig hit via båt, buss eller bil. I 
närheten finns hostel, bryggeri och ostmakeri. 
Och framför allt så är naturen fantastisk, säger 
Lotta Nordlander. 
     Batteriet Orangeri 
& Kök ligger mitt i 
Rindö Hamn med 
utsikt över Solöfjärden 
och det är öppet året 
runt, onsdag till lördag 
för lunch och middag. 
Efter midsommar har 
man öppet sju dagar 
i veckan. Men kolla 
gärna hemsidan innan 
i åker ut, vid riktigt 
dåligt väder kan det 
vara stängt.
     Batteriet är en 
samlingspunkt för hela 
Rindö. Helt enkelt ett 
perfekt utflyktsmål i 
Stockholm skärgård.
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