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Lysekil is a hive of activity and many of its finest recreational areas
can be explored on two wheels – from the smooth granite rocks in
Stångehuvud Nature Reserve and the green natural landscape of Skaftö
to the sheltered waters and breath-taking rock faces of the fjords.

Lysekil är ett riktigt aktivitetscentrum och många av kommunens
bästa områden utforskas med fördel på cykel – från naturreservatet
Stångehuvuds släta granithällar och Skaftös grönskande natur
till fjordarnas skyddade vatten och hisnande klippväggar.

Experience the busy streets of Lysekil
and beautiful Skaftö

Upplev Lysekils myller
och Skaftös kustpärlor

Från Lysekil kan du ta med cykeln på den lilla
passagerarfärjan över Gullmarn och då kommer
du till vackra Skaftö. I skeppsbyggarsamhället
Fiskebäckskil slingrar smala stengator mellan
de pittoreska trähusen. Ovanför badplatsen
Bökevik leder en mysig cykelväg vidare genom
lummig natur till det genuina fiskesamhället
Grundsund.

Lysekil är en levande stad året om och här er
bjuds allt från shopping och nöjesliv till bad,
dykning och paddling. Sommartid kryllar det av
båtar i havsbadsområdets gästhamn. Stadens
största dragplåster är det spännande saltvattens
akvariet Havets Hus där du kan bekanta dig med
hundratals arter från hela Västerhavet.

Skaftö

Lysekil

Missa inte den charmiga bebyggelsen i Gamle
stan. Då har du samtidigt tagit dig till Norra
hamnen – ett område som fräschats upp ordent
ligt de senaste åren med bland annat en fin
bryggpromenad och restauranger.
Naturreservatet Stångehuvud är ett annat guld
korn där det öppna blå havet möter den vackra
bohuslänska graniten.

Härnäset och Stångenäset
Norr om Lysekil ligger Härnäset med sina skyd
dade badvikar och härliga områden för cykling
och vandring.
På Stångenäset cyklar du genom hällristnings
bygd och passerar flera fina klättringsleder. Histo
riska kyrkor som de i Lyse, Bro och Brastad ut
gör intressanta stopp på vägen.

Det mytomspunna Islandsberg och naturreser
vatet Vägeröds dalar med sin unika bokskog är
andra fina platser att besöka på ön.

Bokenäs
På Bokenäset finns ett rikt kulturlandskap med
fornminnen. Bokenäs gamla kyrka är en av de
bäst bevarade medeltidskyrkorna i Bohuslän.
Värt ett besök är också Dragsmark med sina
klosterruiner från 1200-talet. Strax västerut ligger
Kärlingesunds naturreservat vars gamla gårds
miljö genomsyras av historia från den stora sill
perioden i slutet av 1700-talet.

Lysekil
Lysekil is a living town all year round, with every
thing from shopping and entertainment to swim
ming, diving and canoeing. In the summer, the
guest harbour is full of visiting pleasure craft.
The town’s biggest attraction is the exciting
saltwater aquarium, Havets Hus, where you
can get to know hundreds of different species
native to Scandinavian waters.
Don’t miss the charming buildings in the Old
Town. This will also take you to the North Har
bour – an area that has been regenerated in
the last few years, and now has a pleasant pro
menade and restaurants.
The Stångehuvud Nature Reserve is a real gem,
and a place where the open blue ocean meets
the beautiful red granite that is so typical for
Bohuslän.

Härnäset och Stångenäset
North of Lysekil is Härnäset with its sheltered
bays and wonderful cycling and walking op
portunities.
At Stångenäset, the cycling route goes through
an area of rock carvings and past a number of
good climbing trails. Historic churches, like those
in Lyse, Bro and Brastad, make interesting places
to stop along the way.
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Gullmarsskogen is a peaceful and secluded na
ture reserve, perfect for walking and jogging in
beautiful surroundings.

Skaftö
Take your bike on the small passenger ferry from
Lysekil to beautiful Skaftö. In the shipbuilding
village of Fiskebäckskil, narrow cobbled streets
wind their way between the picturesque wooden
buildings. Above the beach at Bökevik, a pleasant
cycleway leads through green woodlands to
the genuine fishing community of Grundsund.
The legendary Islandsberg and the nature re
serve Vägeröds dalar with its unique beech forest
are other pleasant places to visit on the island.

Bokenäs
Bokenäs has a rich cultural heritage landscape
with many ancient remains. Bokenäs Old Church
is one of the best preserved medieval churches
in Bohuslän. Also worth a visit is Dragsmark
with its 12th century monastery ruins. Slightly to
the west is Kärlingesund Nature Reserve with a
farm environment steeped in the history of the
Great Herring Era of the late 18th century.
Some roads are not safe for cyclists, so please
consider travelling by public transport or
your own vehicle to Lysekil.
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Vissa vägsträckor är inte säkra för cyklister.
Res därför gärna kollektivt eller med eget
fordon till Lysekil.

1 Strömstad 2 Tanum norra 3 Tanum södra 4 Munkedal
5 Kungshamn och Smögen 6 Uddevalla och Ljungskile
7 Lysekil och Skaftö 8 Orust 9 Stenungsund 10 Tjörn
11 Kungälv 12 Göteborgs skärgård
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Gullmarsskogen är ett lugnt och avskilt natur
reservat, perfekt för vandring och natursköna
joggingturer.
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Apoteket Kronan
Kungsgatan 33-35
Lysekil

Apotek/Pharmacy:

☎

Stenströmsbacken 1A
Fiskebäckskil
+46 (0)523-232 20

Fiskebäckskil–Skaftö

☎

Närhälsan
Läkarvägen 4
Brastad
+46 (0)10-441 69 00

Brastad

☎

Närhälsan
Lasarettsgatan 1
Lysekil
+46 (0)10-441 69 00

☎

Lysekils Läkarhus
Södra Hamngatan 4
Lysekil
+46 (0)523-45 92 00

Vårdcentraler/Health Centres:
Lysekil
Landsvägsgatan 8
Lysekil
114 14
from abroad: +46 77 114 14 00
Vid olycka/In case of emergency: 112

Polis/Police:
Lysekils turistinformation
(sommar/summer)
Vid kajen Rosvikstorg
By the dockside (Rosvikstorg)

Turistinformation/
Tourist Information:
Lysekils Turistbyrå
Strandvägen 9
Lysekil
+46 (0)523-130 50
turistbyran@havetshus.se

12 kartor – från Strömstad till Göteborgs skärgård
12 maps – from Strömstad to Gothenburg archipelago

Turistbyrå/Tourist Office:

GÖTEBORG / GOTHENBURG & BOHUSLÄN

Cykla i skärgården
Biking in the archipelago
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LY S E K I L O C H S K A F T Ö

