UTEOMRÅDENE OG OMGIVELSENE

SJØLIV PÅ ALLE KANTER

BRYGGEPROMENADEN

VESTSIDEN 2

MARITIMT MEKKA
Livet på sjøen og skjærgårdsnaturen spiller
hovedrollen i utemiljøet på Jarlsø.
Innseilingen til Tønsberg er en av landets mest
trafikkerte fritidsbåtleder, og byr på mye god
underholdning, fra vakre gamle seilskuter og
vindskjeve snekker, til skinnende fartsmaskiner
og kajakkpadlere.
NENNSOMT OPPARBEIDEDE UTEOMRÅDER
Fra dag en har vi hatt fokus på å utvikle vakre
uteområder. Store gressplener, 
promenader,
turstier og bryggekaien i plank, med sjøboder,
skaper et miljø som benyttes 
aktivt av både
beboere og besøkende på øya.
Jarlsø er en øy i skjærgården, og denne n
 aturen har
vi tatt hensyn til når vi har valgt beplantningen.
Store mengder prydgress, pil, roser, småtrær,
prydbusker og stauder vokser og blomstrer nå
på uteområdene.

ØYAS EGET FYR

I tillegg bygger vi opp gangstier i belegningsstein,
og setter prikken over i’en med rullestein og
skulpturer. Nylig fikk Jarlsø terningkast 6 for
uteområdene rundt Vestsiden 2 av fagbladet
Utemiljø. Det tar vi med oss som inspirasjon til
arbeidet med uteområdene på resten av øya!
BADEMULIGHETENE PÅ JARLSØ
Foran Vestsiden 2 har vi reetablert og 
opp
arbeidet en stor og flott sandstrand, som på
kort tid har blitt svært populær. 
Ellers bader mange både fra bryggepromenaden
foran Vestsiden 1, og fra klipper ved 
skogen.
I 
området rundt Tårnet tilrettelegger vi for
bading i o
 mrådet ved den gamle dypvannskaia
foran bygget.

HUNDREMETERSSKOGEN

BLOMSTRING

FLOTTE KYSTSTIER I NÆROMRÅDET
Jarlsøs nærområder har en rekke opparbeidede
kyststier hvor man kan gå tur og oppleve den
vakre Vestfoldskjærgården. En av dem b
 egynner
like innenfor brua, og går til Klopp.
Fra Åsgårdstrand kan man gå langs strandland
skapene Edvard Munch har gjort berømte, og
gjennom H
 øeghskogen, helt bort til vikinggravene ved Borrehaugene. Esso-skogen byr
også på variert og spennende turterreng. For
syklister går det nå sykkelvei snart hele veien
inn til Tønsberg sentrum, og videre nesten helt
ut til Verdens Ende på Tjøme.
Fra Husvik går også sykkelfergen ”Ole III” over
til Husøy, og åpner for flotte turer på Nøtterøy.
Om vinteren har regionen en rekke flotte
lysløyper i drift for skientusiaster.

MARITIME GLEDER

FRODIG DYRELIV
Det er et rikt fugleliv rundt øya, og både ender,
svaner, hegrer og andre sjødyr lever sine liv her,
side om side med båter og mennesker. Mange av
beboerne rapporterer om egenfanget middag
fra fjorden - både torsk, sei, ørret og makrell
trives godt rundt Jarlsø.
FLYBÅTEN TIL ENGELSVIKEN
Rett på innsiden av broa til Jarlsø, har Flybåten
funnet sin nye base. Båten har opplegg med
busstransport til Rygge flyplass. Så det er mulig
å pakke kofferten, rusle bort til Flybåten, og så
være på vei til den store verden der ute. Eller
bare en svipptur til Engelsviken fiskerestaurant.
REDNINGEN ER NÆR
Redningsselskapet holder til på øya, foran
Vestsiden 1, og har egen bryggeplass og lokaler
”i vannkanten”. Nylig fikk de selskap av politibåten, som også har hjemmehavn på Jarlsø.
I samme bygning har beboerne fått eget flott
selskapslokale med uteplass og panoramautsikt
over innseilingen til Tønsberg.
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Jarlsøs egen blomstereng, hellende
ned mot innseilingen til Tønsberg.

