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I Spikens fiskehamn, mitt i Ekens arkipelag, står föreningen Fyren som värd
för café, konsthantverk, livsmedel och uthyrning av lokal för möten, kalas,
bröllop m.m.
För bokning ring butiken 0510-107 70.
Du kan också bli medlem i föreningen.
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Vänern

Välkommen till Kållandsö och dess skärgård med över 100 öar. Naturen, kulturen
och det rena vattnet är vad som har lockat människor till området sedan urminnes
tider. Oavsett om du vill fiska, lyssna på historien om Läckö Slott, vandra bland
hundraåriga ekar, paddla i skärgården, fika, handla lokalt hantverk, äta delikatesser som löjrom eller helt enkelt bara vill ha en härlig stund så är detta platsen
för dig. Evenemang finns det också gott om, bland annat kan du njuta av opera
i världsklass på Läckö Slott och under de sista veckorna av sommaren öppnar
hela ön upp sig för att visa just dig vad som är fantastiskt med ön under
Skärgårdsfesten.

Välkommen att uppleva vår ö –
Kållandsö!
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Besöksmål Kållandsö
1 Läckö Skans Läckö skans är ett
fästningsverk som byggdes till försvar mot
ett väntat anfall från dansk-norska trupper.
Det anlades 1676 av greve Magnus Gabriel
De la Gardie och ligger vid Ullersund på
väg mot Läckö. En del spår av skansen
finns kvar i form av vallar och är omgivet
av ett 70-tal stora ekar. Idag är området
naturreservat och ingår i Natura 2000.
2 Djurgårdsudde är tillsammans
med det närbelägna Torsängens naturreservat ett 7 ha stort, parkliknande område. Ett naturskönt och kuperat rekreationsområde invid Vänerns strand precis
vid överfarten till Kållandsö. I området,
närmast vattnet, finns ett stort bestånd
av gamla ekar. Västergötlands största
ek, den enda som mäter över 9 meter i
diameter, växer invid vägen i gränslandet
mellan Djurgårdsudde och Torsängen. På
Djurgårdsudde finns café och båtplatser.
Dock inga gästplatser, men gästande
båtar är välkomna att tillfälligt och under
uppsikt lägga intill där det finns plats.

3

Kållandsö hembygdsgård

Nära Otterstads kyrka ligger Kållandsö
hembygdsgård med sin ryggåsstuga, redskapsbod, ladugård och ett timrat mindre
hus från senare tid. På berget intill landsvägen står en av öns sista väderkvarnar.
Inom området är uppfört en förråds- och
utställningshall, där en del av föreningens
samlingar, som uppgår till drygt 1 600
föremål, visas.

4 Otterstad kyrka Kyrkan byggdes år 1854. Vid uppförandet användes
byggnadsmaterial från S:ta Katarina kapell,
Senäte medeltida kyrka samt den gamla
kyrkan i Otterstad, vilken raserades till
förmån för den nya kyrkan. Dopfunten
flyttades hit från Senäte medeltida kyrka.
I tornet hänger tre klockor, varav den ena
också har tillhört Senäte kyrka. Klockan
har inskription samt släkterna Natt och
Dags och Posses initialer. I tornets golv
ligger tre gravstenar från gamla kyrkan.
3

Otterstads medeltida
kyrkoplats Otterstads gamla kyrka
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var belägen ner mot Ullersund ca 700
meter från den nuvarande kyrkan. Kyrkan
tillkom troligen i början av 1200-talet.
Den raserades år 1854 och idag återstår
endast några enkla gravstenar.

6 Läckö Strand Café, B&B,
vandrarhem och camping på östra sidan
av Kållandsö. Utsikt mot Kinnekulle.

På vackra Kållandsö hittar du vår butik fylld
med inspiration och vackra prylar.
I vårt mysiga café avnjuter du hembakt,
ekologisk fika och varma rätter.
Välkommen till en rofylld stund på Läckö
Strand!

4 km från Läckö Slott.
4

www.lackostrand.se

IT-Support
för stora och små
företag
samt privatpersoner
Vi har lösningar för internet
bortom täckning för din vanliga
router och kabeldragning.

HAGAVALLENS
CAMPING
På Hagavallens Idrottsplats
Stugor,
husvagns- och tältcamping,
servicehus och el.
3 km till Läckö Slott och till
Spikens fiskeläge.
www.agerait.se

Tel 070-559 20 84
5
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Läckö Slott och naturum Vänerskärgården-Victoriahuset
7 Kållandsös vita pärla, så kallas
Magnus Gabriel De la Gardies magnifika
barockslott, omgiven av vatten på tre
sidor, vilandes på medeltida grund. Till
Läckö Slott strömmar besökare från hela
världen för att ta del av praktsalar, konst
och design, operaföreställning, slottsäventyr för barn, den förtrollande Lilla
Slottsträdgården eller bara strosa runt i
omgivningen.

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset
strax söder om slottet är ett smakfullt
utformat besökscenter med utställning,
hotellrum, hörsal, läshörna och den
prisbelönta restaurangen Hvita Hjorten.
Härifrån ordnas båtexpeditioner och
kajakturer – allt med anknytning till
Vänerskärgårdens rika djur- och naturliv.
Läs mer på lackoslott.se.
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Läckö Slott

Vänerskärgården – Victoriahuset

Läckö Slott öppet dagligen 1/5-30/9
Sommarutställningar 13/6-30/8:
HANTERAS VARSAMT föremål från Nationalmuseum
KONSTNÄRER KRING KINNEKULLE
RÖRSTRAND MUSEUM
Slottsäventyr för barn 27/6-9/8
Operan TINTOMARA 11/7-1/8
LARS WINNERBÄCK 8/8
Lilla Slottsträdgården
naturum Vänerskärgården – Victoriahuset öppet dagligen
1/4-13/12 Utställningar, småkrypssafari, båtturer, föredrag,
hotell & konferens.
Restaurang Hvita Hjorten och Café Stallet.
Camping & gästhamn, Spökafton, helgkurser, Löjromsäventyr,
Afton i advent och mycket mer
0510 48 46 60 – lackoslott.se
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Gästhamnen på Läckö
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Läckö camping

Gästhamnen är belägen nedanför slottet
och har 70 båtplatser. Servicebyggnad
ligger 100-200 m från bryggorna och
erbjuder toaletter, dusch och klädvårdsutrymme med tvättmaskin.
Naturskönt belägen campingplats på en
udde mitt emot Läckö Slott. Under sommaren kan Läckö Slotts Camping erbjuda
husvagnsplatser i vacker, kuperad skogsmiljö. Ingen förhandsbokning är möjlig
men vi informerar om platstillgång på
tel 0510-48 46 60.

Restaurang Hvita Hjorten
Café Stallet 0510-105 00
www.lackoslott.se
9
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Hörvikens Marina

Hörvikens Marina Småbåtshamn ligger
längst in i natursköna Hörviken. Här
disponerar Kållandsö Marina Båtklubb
cirka 400 båtplatser med gästhamn och
ställplatser. Tillgång till toalett, dusch,
tvättstuga samt grillplats. Drivmedel,
dusch, tvättmaskin m m finns för gästande båtar.
I hamnen finns också en pub som serverar färsk hantverksöl samt luncher och
middagar.

Tap Station Hörviken

Tel: 0510-106 79
Email: tapstation.se@gmail.com

Sjökort: 133 SW, 135 NE, 1331.
Läge: N58 40 53.1 E13 09 45.
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Tap Station Kållandsö Marina Sweden

Guida dig själv genom Läckö-Kinnekulle!
Ladda ner appen
”Läckö-Kinnekulle”
i App Store eller
Google Play-butiken
www.lackokinnekulle.se

Dam Herr Barnkläder
Hantverk och Inredning
Hudvård - Oriflame
Smycken
Spikenkryddan
Loppis
För mer info gilla vår FB-sida ”Spikens Vilda Violer”

Öppet alla dagar 1 juni - 31 augusti
Helger under våren och hösten
Kontakt Marika 076-820 63 93
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Jesper Arnhede
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Spikens fiskehamn
11 Vid Spikefjorden ligger Spiken –
Vänerns och norra Europas största insjöfiskehamn. På Kållandsö har fisket haft
stor betydelse och i början av 1900-talet
blev Spiken en mer genuin fiskehamn.

Restauranger, fiskebodar och
rökerier

I Spiken finns restauranger, fiskebodar och
rökerier med servering och försäljning.
Från bodarna sprids en härlig doft av
rökt fisk. Andra specialiteter är löjrom och
färsk vänerfisk. De små bodarna hyser
inte bara fiskförsäljare utan även matproducenter, konst, konsthantverkare och
designers.

Aktiviteter

I fiskehamnen finns alltid något att göra.
Mingla, ta en kamp på minigolfbanan
inne i viken, vandra iväg till Läckö Slott,
kanske boka en båttur i skärgården.

Upplev lite nostalgi på veteranbilsträffarna
med glänsande bilar i lång rad. Evenemanget har med åren utvecklats till en
folkfest för hela familjen.
Ett hundratal klassiska ekipage från 20talet och framåt visas upp. Årets träffar
äger rum första tisdagen i juli och augusti.

Gästhamnen

Gästhamnen har drivmedel och plats för ett
50-tal båtar. Serviceanläggningen inrymmer toppmodern utrustning för gästande
båtar och i Fyren finner du handelsbod,
café och butiker.
Kommer du landvägen och har egen båt
med dig kan du sjösätta den i Spiken. Härifrån är det inte långt till Ekens fantastiska
skärgård.

Att koppla av med fiske från strand eller
båt går bra. Så länge du använder handredskap är fisket fritt.
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Välkomna till Rökeriet & Glasskiosken
med utsikt över Spikenviken.
Fisk från eget rökeri,
Specialpizzor, lunch. fika,
alkoholrättigheter.
Vi öppnar för säsongen 1/5
se hemsidan för öppetttider.

Mattallrikar - Rökt fisk
Fish and chips
Löjrom - Baguetter
Korv & Hamburgare
Glass
Kaffe & hembakta kakor m m.
Öppet dagligen juni-augusti.

Telefon 0510-104 99 www.spiken.se
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FÖRSÄLJNING AV RÖKT FISK
MED TILLBEHÖR

Servering inom- och utomhus med en
fantastisk utsikt över inloppet till Spiken.
ÖPPET DAGLIGEN 30/4-30/8
Se vår hemsida för ytterligare information.

www.spikudden.com
0510-106 25
15

VÄLKOMMEN TILL RESTAURANGEN
I SPIKENS FISKEHAMN!
Vi erbjuder erkänt god mat i en unik miljö.
Vår specialitet är färsk fisk från Vänern.

Spikens Fiskehamn Kållandsö • 0510-104 08 • boka@sjoboden.se • www.sjoboden.se
16

För dig som gillar hantverk av
god kvalité i hållbara material.
Allt i butiken är skapat för hand av
lokala hantverkare.
Tant Toffla
B-MA design
Villhöver - design
VillGott - design
Pia Gullberg - keramik för nöjes skull

Café med stort utbud av
hembakade kakor & bakverk,
glass, smörgåsar och luncher,
samt alkoholrättigheter.

Öppet alla dagar 15/6 - 9/8
Helger under våren och hösten.
Fb och ig: @hantverksbutikenispiken
Kontakt: 073-363 20 10 eller 073-822 06 05

Nybakat bröd varje morgon och ett brett
sortiment utav färskvaror
och förbrukningsvaror i vår butik.
Öppet året om!
Telefon: 0510-10770
Följ oss gärna på Facebook
17
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Höjdpunkter på Kållandsö!
Säsongen inleds med Spikens Påskmarknad. Här kan man inhandla påskens
alla fiskdelikatesser, blommor och närproducerade läckerheter inför påskhelgen.
Medeltidsmarknaden på slottsvallen vid
Läckö Slott har numera blivit en tradition
och pågår två dagar i midsommarhelgen.
Smaka på medeltida mat och dryck,
botanisera bland marknadsstånden med
keramik och silver samt deltaga i olika
historiska aktiviteter, t ex pilbågeskytte.
Läckö Kajakträff arrangeras helgen efter
midsommar. Under 3 dagar arrangeras
föreläsningar, grillhäng, idyllisk camping,
kurser och inte minst härliga gemensamma paddlingar.
Skärgårdsfesten i augusti är en upplevelse för hela familjen med aktiviteter
över hela ön. Utställningar och musikunderhållning, båtturer, kajakpaddling,
guidade visningar av historiska platser.
Kaffeförsäljning, mat och mycket mer!

Opera på Läckö Slott
Stora borggården har en fantastisk
akustik och den årliga sommaroperan
på Läckö Slott är mycket välkänd.
Årets föreställning är Tintomara opera i
två akter av Lars Johan Werle efter C.J.L.
Almqvists roman ”Drottningens juvelsmycke”. Premiär är lördag 11 juli och
spelas sedan tisdagar, onsdagar, fredagar
och lördagar t o m lördag 1 augusti.
Löjrommens dag
går av stapeln i november.
Upplev löjromsfisket i Spikens
fiskehamn på nära håll!
Känn, kläm och smaka på Vänerns röda
guld! Träffa fiskare och se deras redskap,
lyssna till föreläsning om fisket, kika in
på ”öppet hus” i några fiskebodar och ät
något gott på restaurangen och caféet.
Året avslutas med den traditionella
Julmarknaden i Spiken lördag-söndag
innan julhelgen.
Mer evenemang hittar du på sida 41.
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Denna helg öppnar Kållandsö upp alla sina
skatter av kultur, natur, vandringsleder, skärgård, yrkesfiske, kända turistmål som Läckö
slott och Spikens fiskehamn.
Ta med familjen och upptäck Kållandsö, en
pärla mitt i Ekens skärgård, bara 30 minuter
från Lidköping.
Det kommer erbjudas vandringar, insyn i
hembygdsgården, loppis, försäljning, utställningar, prova på kajak och golf, skattsafari,
fika i olika former, matmarknad, bondgård och
mycket mer.
I Otterstad kommer Destination LäcköKinnekulle finnas för att dela ut karta med alla
aktuella aktiviteter, ge information och hjälpa
dig att lägga upp din rutt. Vi är många som
under helgen vill visa dig vår vackra Kållandsö,
en pärla mitt i Vänern.
Skärgårdsfesten är avslutning på årets
Vänerveckan. Gå in på www.vanerveckan.se för
mer info.

Eftersom det tillkommer aktiviteter hela tiden för dessa
dagar, följ oss gärna på vår Facebooksida ”Skärgårdsfesten
Kållandsö 2020”, där du kan se uppdaterat program.

Välkomna önskar Kållandsöföreningen/Skärgårdsfesten

20
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Båtlivet runt Kållandsö
Skärgården runt Kållandsö är idealisk för
”båtcamping”. Här finns gott om naturhamnar samt gästhamnar med all tänkbar
service.
Längtar du efter lite kultur och folkliv
efter en lugn dag till sjöss väljer du någon
av Läckö Slotts eller Spikens gästhamnar.
Lite lugnare miljö bjuder Hörvikens Marina
och Djurgårdsudde på.
Tänker du besöka Lurö finns här gästhamnar vid Stenstaka och Aspholmen.
Både café och restaurang finns vid Luröbryggan i Basteviken och vid Stenstaka.
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Fisket runt Kållandsö
Spikens fiskehamn, Vänerns och nordeuropas största insjöfiskehamn, har genomgått flera förändringar de senaste 30 åren.
Berättelserna om fisket och fiskarna på
1950- och 60-talen är många. Då tog
man dagen mer med ro. Man fiskade med
öppna båtar och drog näten för hand, till
ackompanjemang från tändkulemotorernas
trygga ljud.
Av Vänerns ca 50 yrkesfiskare är 8-10
aktiva i Spiken. Fångsterna består av gös,
gädda, abborre, siklöja, lake, lax och
öring samt signalkräfta. Gäddor på över
20 kg och gösar över 11 kg har fångats.
Gösen är mest eftertraktad och betingar
det högsta priset.
Bästa lax- och öringfisket i Vänern inträffar under vinterhalvåret. Då uppträder
ständigt storvuxna laxfiskar i ytskiktet.
Under vår och höst följer laxen betesstimmen, bl a siklöja, i dess vandringar
nära ytan och konsumerar enorma mängder av dem.

Under sommarmånaderna hittar man
fortfarande mindre fisk (2-3 kg) i ytan
medan storvuxen fisk går på djupet.
Generellt kan man säga att laxen uppträder mer i öppet vatten än öringen.
En del av fångsten går till fiskeauktionen i
Göteborg, men merparten hamnar i
Spiken och säljs främst i förädlad form,
rökt och som fyllning i baguetter. Man
kan även köpa färsk fisk.
När sommaren är slut blir det märkligt
tomt och tyst i likhet med många andra
kustsamhällen. Dock inte helt tyst. Från
augusti och framåt kommer rader av
trollingbåtar i gryningen. Lax och öring
lever ett farligt liv. Men risken för utfiskning är liten. Någon har räknat ut att
man fångar en lax eller öring var nionde
timme.
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Välkommen till
till kyrkorna
kyrkorna på
på Kållandsö!
Kållandsö!
Välkommen
Många av kyrkorna på Kållandsö och Norra Kålland är medeltida och rymmer stora kulturhistoriska värden.
Men främst
är de fungerande
där gudstjänst
firas.
Många
av kyrkorna
på Kållandsö
och Norrarum
Kålland
är medeltida
och rymmer stora kulturhistoVälkommen
på söndagarna
någon av kyrkorna!
10.00 firasfiras.
gudstjänst med nattvard på
riska
värden. Men
främst är detillfungerande
rum där gudstjänst
Kyrkans
gård-Lockörn.
Undertill
sommaren
kvällsgudstjänst
en enkel
som på
ofta
Välkommen
på söndagarna
någon avfiras
kyrkorna!
10.00 firas20.00,
gudstjänst
medform
nattvard
innehåller
musikinslag.Under sommaren firas kvällsgudstjänst 20.00, en enkel form som ofta
Kyrkans
gård-Lockörn.
Kyrkorna
är upplåsta när någon av vaktmästarna arbetar i närheten. Inför planerade besök,
innehåller
musikinslag.
www.svenskakyrkan.se/sunnersberg
kontakta
respektive
vaktmästare.
Kyrkorna
är upplåsta
när någonKontaktuppgifter
av vaktmästarna se
arbetar
i närheten. Inför planerade besök,
eller ring 0510-48
80.
kontakta
respektive40vaktmästare.
Kontaktuppgifter se www.svenskakyrkan.se/sunnersberg
eller ring 0510-48 40 80.

Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring
Lidköping-Läckö
Lidköping-Läckö
Vandringen med temat ”På helig mark” går

mellan Lidköping
och Läckö
20-24
maj.går
Du
Vandringen
med temat
”På helig
mark”
kan delta
en eller flera
dagar.20-24
Mer info
hittar
mellan
Lidköping
och Läckö
maj.
Du
du på
www.pilgrimsunnersberg.se.
kan
delta
en eller flera dagar. Mer info hittar
är ett samarbete mellan SunduVandringen
på www.pilgrimsunnersberg.se.
nersbergs
församling
och Skara mellan
stift. SunVandringen
är ett samarbete
nersbergs församling och Skara stift.

”Musik i sommarkväll”
”Musik
i sommarkväll”
i Otterstads
kyrka
iFriOtterstads
entré, kollekt. kyrka
Fri
entré,
kollekt.
Musik
i Midsommarkväll
19 juni i18.30
Musik
Midsommarkväll
19
juni i18.30
Musik
Sommarkväll
onsdagar
20.00 i juli och augusti
Musik
i Sommarkväll
onsdagar 20.00 i juli och augusti

Sommarkyrka på Läckö slott
Sommarkyrka
på Läckö
slott
Musikandakter i slottskyrkan
tisdagar
och

onsdagar 12.30, 13.00,
13.30 ochtisdagar
14.00 och
Musikandakter
i slottskyrkan
under juli12.30,
månad.13.00, 13.30 och 14.00
onsdagar
För juli
sångmånad.
och musik står Sunnersbergs
under
församlings
sommarkyrkoteam.
För sång och
musik står Sunnersbergs
församlings sommarkyrkoteam.

Mer information hittar du i Kyrkobladet som finns
i vårainformation
kyrkor, i slottskyrkan
på turistbyrån.
Mer
hittar du i och
Kyrkobladet
som finns
också
på:
iInfo
vårafinns
kyrkor,
i slottskyrkan
och på turistbyrån.
www.svenskakyrkan.se/sunnersberg
Info
finns också på:

www.sommarmusik.se
www.svenskakyrkan.se/sunnersberg
www.sommarmusik.se
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Ekens skärgård
12

Vänern har Europas största insjöskärgård

Ekens skärgård består av ca 120 öar
och en mängd kala skär. Den låga flacka
skärgården höjer sig sällan mer än 10
meter över Vänerns yta. Hällmark, tallskog med lavar, mossor, ljung, kråkbär
och fårsvingel dominerar. På de yttre
skären finns bara lavar och enstaka växter. Fiskmås, gråtrut, havstrut, fisktärna,
småskrake, storskarv och drillsnäppa
häckar på ytterskärgårdens kala kobbar.
På de större öarna kan man se fiskgjuse
och lärkfalk.

möjligheter att ta sig ut på böljan den
blå. Olika alternativ med flera charterbåtar erbjuds. Låt dig visas runt bland
holmar och skär av kunnig guide, som
bland annat tar dig till Lurö och Djurö
mitt i Vänern.

Sedan 2001 häckar även havsörnen i
Vänern. Har du tur kan du se den mäktiga silhuetten avteckna sig mot skyn.
Ekens skärgård är en del av naturreservatet Kållands skärgårdar. Här finns ca
15 fågelskyddsområden där förbud mot
landstigning råder under fåglarnas häckningstid.
Skärgården upplevs bäst från däck
Även om du inte har egen båt finns goda
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BUD &
PERSONTRANSPORTER
MED BIL, BUSS OCH BÅT
UTHYRNING AV
CAMPINGSTUGOR
& CLAMPINGTÄLT
info@budochbuss.com 070 559 20 84
Tomas Axelsson

STÄLLPLATSER

Söker du bostad?
Kontakta oss
www.senate.se Tel 0510-860 80
28

Naven
13 Navens fyr är en av Vänerns
mest välkända och traditionsrika fyrplatser. Den syns på långt avstånd vid
det västra inloppet till Ekens skärgård.
Sedan mitten av 1800-talet har fem
generationer av fyrvaktarsläkten Jonsson på Naven skött fyren. Den sista
bofasta fyrvaktarfamiljen flyttade från
Navens fyr 1952. Navens fyr kan endast
nås med båt.

PADDLING BASTUFLOTTE VANDRING
STUGOR KURSER
TURER

naven.se info@naven.se 0706 25 18 52 0510 101 91
29
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Vandra, cykla eller paddla på Kållandsö
På Kållandsö finns stora möjligheter till
friluftsliv och naturupplevelser i skog och
vid vatten.
Vandringsled Stora Eken går ute på en ö
i varierad terräng. Längs leden finns grillplatser med sittbänkar och vindskydd för
övernattning. Blå markering, 6 km lång.
Vandringsled Traneberg startar vid
Läckö Golfklubb, är ca 6,5 km lång och
blåmarkerad. Den går strandnära genom
varierad terräng med vackra naturupplevelser av skärgården. Utmed leden
finns flera grillplatser, en mulltoa och ett
vindskydd.
Från Läckö utgår en vandringsled runt
Roparudden - halvön som ligger väster om
slottet. Leden går i bergig terräng men
erbjuder fin utsikt ut mot Vänern och Kinnekulle samt Stora Eken. Den är blåmarkerad
och ca 4 km lång.
Vandringsled Fröfjorden är blåmarkerad
och utgår från Otterstads kyrka och är en

del av Pilgrimsleden. Den är 5,2 km och
går tillbaka till Otterstad. Möjlighet finns
att efter 3 km ansluta till orange led och
nå Läckö Slott.
Vandringsled Kinneviken Den östligaste
vandringsleden heter Kinneviken och är 3
km lång. Leden börjar längs en bred stig
genom tät granskog för att sedan komma
ut på bergskanten där utsikten över
Kinneviken är vacker i alla väder med
Kinnekulle i bakgrunden. Leden börjar vi
Läckö Strand som erbjuder boende, café
och en mysig butik.
Vandringsled Kleversbergen är helt ny
för 2020 och utgår från Otterstads skola.
Leden är blåmarkerad och går genom
växlande natur och når högsta punkten
på Kållandsö 72 meter över havet. Utsikten över Fröfjorden och mot Kinnekulle
är bedårande. Här finns bänkar och bord.
Vandringsleden är ca 4 km lång och
avslutas vid startpunkten. Vandringen är
medelsvår.

31

Kållandsökartan visar alla vandrings-,
cykel- och paddlingsleder som finns på
ön. Alla grillplatser, vindskydd och toaletter är också utmarkerade på denna. På
alla grillplatser finns ved 1 maj-30 september, det är inte tillåtet att fälla träd.
Du kan hitta kartan på bland annat Läckö
Slott, Spiken, Hörviken och Läckö strand
eller online.
Förutom vandring är en cykeltur ett bra
sätt att komma nära naturen. På Kållandsö kan du hyra cykel på flera centrala
ställen. Det finns även cykelhjälmar och
cykelbarnstolar. På ön finns utmärkta

cykelleder, som går på ett flertal små
vägar, med ett minimum av biltrafik.

Att hyra en kajak med utrustning kan
också vara ett sätt att komma nära
naturen. I paddelvattnen runt Kållandsö
kommer du att få uppleva en mångskiftande natur och ett rikt kulturlandskap
på nära håll.
Skärgårdarna runt Kållandsö är täta och
erbjuder lugna paddlingsförhållanden
även när det blåser. Du kan hyra kajak
eller kanot på Läckö Slott eller Naven.

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift
DIN LOKALA BREDBANDSLEVERANTÖR

532 88 Skara

www.fastbit.se | info@fastbit.se
020-37 38 00
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Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet
Fastbit levererar bredband via Openbit i Skara,
Lidköping, Mariestad, Töreboda och Gullspång samt
via Öppen Fiber i Götene, Vara och Falköping.
Vid beställning av telefoni tillkommer startavgift.

Traneberg
14 S:ta Marie kapell Kyrkan
var ursprungligen en sockenkyrka under
medeltiden och kallades Torsö. Torsö
socken omtalas första gången år 1344 i
handlingarna och bestod av den nordvästra delen av Kållandsö. Av okänd anledning lämnades kyrkan öde och förföll
under lång tid. Det har spekulerats att
skälet till detta skulle varit digerdöden.
Vid 1500-talets inledning tillhörde prästgården med sina ägor Skara domkyrka. På
1520-talet avyttrades detta och blev Tord
Bonde på Tranebergs privata egendom.
På 1600-talet blev Magnus Gabriel De la
Gardie ägare till Traneberg och intresserade sig för traktens kyrkor. Han lät år
1678 uppföra en ny kyrkobyggnad på den
raserade kyrkans grundmurar. Detta nya
kapell lät han namnge S:t Maria efter sin
fru, furstinnan Maria Eufrosyne av Pfalz.
År 1750 reparerades och utvidgades kyrkan ytterligare av den anledning att det
var den närmsta kyrka för de många sjöfarande som besökte Tranebergs hamnar.

Natural Burger & Wines
Golfkrogen Traneberg
076-281 58 79
Email: tapstation.se@gmail.com

Natural Burger & Wines Golfkrogen Läckö
33
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Traneberg
Läckö Golfklubb Läckö golfbana är belägen vid Tranebergs Säteri ca
en mil från Läckö Slott och Spiken.

15

Naturen på Kållandsö erbjuder fantastiska
möjligheter till en exceptionell golfbana,
som ger underbara naturupplevelser och
som slingrar sig genom landskapet.
Många av de 18 hålen ligger för sig själva
i egna sköna naturrum. Läckö Golfklubbs
mark ägdes på sin tid av Magnus Gabriel
De la Gardie och nyttjades i första hand
för grevens stora fritidsintresse, jakt.
Banan är byggd med stor omsorg och
med senaste teknik. I anslutning till banan finns restaurang och kiosk.

Välkommen till
Läckö Golfklubb

Läckö Golfklubb kan erbjuda ställplats
för husbilar och husvagnar i nära anslutning till bana och klubbhus.
Fina vandringsleder, ett utegym och en
inte-nudda-marken bana ligger i anslutning till parkeringen.

www.lackogk.se • info@lackogk.se
Tel 010-4958400
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Kållandsö Traneberg 5
Välkommen att boka
din tid på
0570 70818
070 5517212

YDERGRENS BÅTCHARTER
M/F Ekefjord

Båtturer i vänerskärgårdarna Eken, Lurö och Djurö
Ring för information och bokning

Anders Ydergren Mobil: 070 825 64 82
anders.ydergren@gmail.com • www.ydergrensbatcharter.se
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Lurö

Lurö ligger på gränsen mellan Dalbosjön i
väster och Värmlandssjön i öster. Lurös
historia sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Ön har varit bebodd sedan järnåldern och
odling har ägt rum fram till mitten av
1950-talet. 1989 gjordes arkeologiska
utgrävningar som visade att ruinen på ön
var från 1100-talet och var resterna av en
romansk absidkyrka. Munkar på pilgrimsfärd till Trondheim rastade på Lurö. Här har
troligen också funnits ett kloster. På Lurö
finns flera vandringsstigar och fina badvikar.

LURÖBRYGGAN
CAFÉ & RESTAURANG

Välkommen till oss på
Luröbryggan i Basteviken
vid klosterruinen. Här kan
du få mat, fika, glass och
handla ur vårt sommarsortiment.
Fullständiga rättigheter.
Besök även Lurö gårdsmuseum som ligger i
anslutning till bryggan.
För info ring
072-222 84 82 eller gå in
på vår hemsida
www.lurobaten.se
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Djurö nationalpark
Foto: Cecilia Hermansson

Två timmars gångtid nordost från Kållandsö,
d v s med en marschfart på 7-8 knop,
och en timmes gångtid österut från Lurö
ligger Djurö skärgård, isolerad mitt ute
i Vänern. Siluetten av Gisslan, den sydligaste ön i Djuröarkipelagen, syns vid klar
sikt från Kållandsö.
Djurö skärgård skiljer sig markant från
Lurö skärgård vad det gäller naturen.
Lurö och en stor del av skärgården in mot
Ekenäs präglas av öppna före detta odlingsmarker. Medan Djuröbesökarna, som
oftast kommer in från väster, möts av ett
kargt och ointagligt Djurö. Än mer ointaglig från öster där grynnor och stenmalar
lurar. Räknar man noga finns, förutom
den drygt två kilometer långa huvudön,
ett tjugotal större öar och kanske trettiotalet skär, beroende på rådande vattenstånd. Det känns att man befinner sig i en
av landets mest isolerade skärgårdar.
Här ute, mitt i Vänern, möts arter från två
väderstreck. Den lilla, vackert rosa klock-

ljungen från väst och skvattramen från
öst, vars doft kryddar luften heta dagar.
Djuröarkipelagen prunkar av ett överdåd, men inte av rariteter. Här står videört, fackelblomster, starr och kärrspira
bland klappersten och sand. Ältranunkel,
strandranunkel och sumpmåra klänger
mellan stenarna.
Långt före fyrepoken i Vänern bodde det
folk på Djurö. Djurösläkter finns dokumenterade redan på 1600-talet. Man jagade,
fiskade och bedrev skogsbruk. År 1874
byggdes den första fyren, ett rött bostadshus med fyrtorn på taket. Samtidigt
färdigställdes fyrvaktarbostaden. Fyren
var bemannad fram till 1969. Visste du
förresten att den mäktiga Djuröfyren är
den fyr i Sverige som ligger längst från
fastland.
På öns sydände ligger tillsynsbostaden,
som i likhet med en av gårdarna på Lurö
kallas ”därframme”. Från gårdstunet
skymtar man jaktvillan som uppfördes i
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slutet av 1800-talet. 1890 köptes öarna
av industribröderna Kempe, som planterade in bl a dovhjort, kronhjort och
rådjur. Fram till 1970 pågick jakter över
ön. Fyrhuset på Noludden och tillsynsbostaden på öns sydsida har renoverats till
vandrarhemsstandard. Bokningar görs via
turistbyrån i Lidköping.

Upplev
vänerskärgården

Ankringsplatser, brygga och toalett, finns
i Malbergshamn på norra delen av Djurö,
i Årans hamn vid Långön samt på södra
sidan av Tribergsö.
Det går inte några reguljära turer till Djurö.
Enda sättet att ta sig dit, om man inte har
egen båt, är att boka turer dit från Ekenäs, Lurö eller Spiken.
HANS KONGBÄCK

HEL,H
EL. K ALVDAG
VÄLL
STUR

Turer från Spiken till Djurö
nationalpark och Lurö.
Specialité:

Natur- och kulturguidning.
Vänernatur Hans Kongbäck
Mobil 070-34 34 356
hanskongback@hotmail.com
www.vanernatur.se
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EVENEMANG PÅ KÅLLANDSÖ 2020
MARS
1
5
6

Naturum Vänerskärgården –
Victoriahuset öppnar för säsongen.
Torsdagsföredrag på naturum:
Fredrik Kindberg Kvinnorna på
slottet (fri entré). Föranmälan. *
Passionsandakt, 19.00, S:ta Marie
kapell.

APRIL
1
1

2
4

4-5

Årets utställning på naturum
”Dalsland ur ett fågelperspektiv”
(pågår t o m 13/12).
Läckö Slott öppnar för guidade
visningar.* Vardagar må-fre, 14.00.
Lö-sö- & helgdagar (även skärtorsdag). Guidad visning varje hel timme
dagligen 10.00-15.00 (kl 14-00 på
engelska).
Torsdagsföredrag på naturum:
Sture Orrhult Dalsland ur ett fågelperspektiv (fri entré). Föranmälan. *
”Afton i april, april” – en galen kväll
med mat och underhållning av humorgruppen Pomodori samt musiker,
naturum/restaurang Hvita Hjorten . *
Spikens påskmarknad kl 10-16.

6-12
7
8
9
10
12
13
30
30

Påsklov på Läckö Slott och naturum:
äggjakt, bygg en fågelholk, skattjakt,
familjevandring och mycket mer.
Passionsandakt, 19.00, S:ta Marie
kapell.
Passionsandakt, 19.00, S:ta Marie
kapell.
Skärtorsdagsmässa, 19.00, S:ta Marie
kapell.
Långfredagsgudstjänst, 10.00,
S:ta Marie kapell.
Påskdagsgudstjänst, 10.00,
S:ta Marie kapell.
Ekumenisk mässa, 18.00, Otterstads
kyrka.
Traditionellt Valborgsmässofirande
vid Otterstads kyrka. Vårsånger
vid elden utanför kyrkan 20.00.
Musikandakt med sommarkonfirmanderna och Musikkonfirmanderna 2019
i Otterstads kyrka 20.30.

MAJ
112/6

Läckö Slott Guidad visning* varje hel
timme dagligen kl 10-16 (kl 14.00 på
engelska).
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Torsdagsföredrag på naturum:
Thomas Liebing Vår och sommarfjärilar
(fri entré). Föranmälan. *
16
Vårcafé, Kyrkokören m fl, Otterstads
församlingshem.
17
Familjegudstjänst, Otterstads kyrka,
16.00.
17
Hjärtgolfen. Slå ett slag för kvinnors
hjärta. Damtävling Läckö GK.
20-24 Pilgrimsvandring, Lidköping-Läckö,
Svenska kyrkan.
21
Otta, Kyrkokören, Senäte kyrkplats,
08.00.
21
Öppet hus kl. 14-17 på Hembygdsgården i Otterstad.
21
Gökotta med vandring på Udden/
Pingstkyrkan, 9.00.
23
Biologiska mångfaldens dag på
naturum: familjeaktiviteter såsom
tipspromenad, bingo m m (40 kr/
familj). *
24
Expedition Djurö *. Nationalparkernas dag firas med årets första
Djurötur.
24
Pilgrimsmässa, Läckö Slott, 15.00.

6-7
13

JUNI

21

7

1
6
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Ekumenisk mässa, S:ta Marie kapell,
19.00.
Inges klubba. Golftävling för alla.
Läckö GK.

Båtturer till Lurö – arr. Vänernatur. ***
Invigning av sommarsäsongen på
Läckö Slott för inbjudna gäster
(slottet öppnar för allmänheten 14.30).
13/6- Sommarutställningar
30/8 ”Hanteras varsamt – fragilt, flyktigt,
förgängligt” föremål från Nationalmuseum.
”Konstnärer kring Kinnekulle” utställning i Musiksalen.
Rörstrands Museum på förborgen.

18-19
19
19-21
19
19

26-28
26-28

Öppet dagligen 10.00-18.00 (sista
entré 17.30).
Första guidetur 10.15, sedan guidetur
varje hel timme 11-17.
Engelsk tur dagligen kl 10.30, 12.30,
14.30, 16.30.
”Sju sorters blommor”. Bind din egen
blomsterkrans, utanför naturum.
Traditionellt midsommarfirande på
Slottsvallen, Läckö Slott.
Medeltidsmarknad vid Läckö Slott.
Traditionellt midsommarfirande
kl 16 vid Kållandsö hembygdsgård.
Musik i midsommarkväll Otterstads
kyrka kl 18.30.
Öppet hus kl 14-17 på Hembygdsgården i Otterstad.
Båtturer till Lurö –arr. Vänernatur. ***
Läckö kajakträff. (arr: Friluftsfrämjandet, Naven Outdoor Experience,

								

27
27
27
27

28
28

JULI
1-31
1
3-5
4
5
5
6

Läckö Kinnekullebygden samt
Stiftelsen Läckö Slott). *
Konfirmation, sommarkonfirmander,
Otterstads kyrka, 11.00.
Båttur till Lurö skärgård med guidad
visning. *
Läckövarvet start 19.00 på Hagavallens idrottsplats. Frågor: Mikael
073-081 08 28/miklar66@gmail.com
”Pigan och Grevinnan” – dramatiserad skildring av livet på Läckö Slott en
sommardag 1680. Dagligen kl 12
(t o m 9/8).
Slottsäventyr för barn dagligen varje
hel timme 11.00-17.00 (t o m 9/8).
Expedition Djurö. *
Gudstjänst på Udden, 10.00.

Sång- och musik med sommarkyrkoteamet, Läckö slottskyrka varje ti-on
12.30, 13.00, 13.30 och 14.00.
Musik i Sommarkväll Otterstads
kyrka 20.00.
Båtturer till Lurö – arr. Vänernatur. ***
Båttur till Lurö skärgård med
guidad visning. *
Expedition Djurö.
Gudstjänst i Missionskyrkan, 10.00.
Expedition Djurö.

7
8

Veteranbilsträff i Spikens fiskehamn
Musik i Sommarkväll Otterstads
kyrka 20.00.
9
Naturguidningar från kajak. *
9
Familjepaddling till Stora Eken. *
11
”TINTOMARA” Opera baserad på
C.J.L. Almqvists roman ”Drottningens
Juvelsmycke”. Premiär lördag 11/7
kl 20.00 Läckö Slott. Spelas sedan
ti-on, fr-lö t.o.m lördag 1/8. **
15
Musik i Sommarkväll Otterstads
kyrka 20.00.
16
Naturguidning från kajak. *
16
Familjepaddling till Stora Eken. *
17-19 Båtturer till Lurö – arr. Vänernatur. ***
18
Båttur till Lurö skärgård med guidad
visning.*
19
Expedition Djurö. *
19
Gudstjänst på Udden, 10.00.
20
Expedition Djurö. *
22
Musik i sommarkväll, Ebba Vester
m fl, Otterstads kyrka, 20.00.
23
Naturguidning från kajak. *
23
Familjepaddling till Stora Eken. *
25
Läckö Triathlon.
26
Gudstjänst i Missionskyrkan, 10.00.
29
Musik i sommarkväll, Sommarkyrkoteamet, Otterstads kyrka, 20.00
30
Naturguidning från kajak. *
30
Familjepaddling till Stora Eken. *
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AUGUSTI

Båttur till Lurö skärgård med guidad
visning. *
2
Expedition Djurö. *
4
Veteranbilsträff i Spikens fiskehamn
4
Kammarmusikkonsert i Kungssalen
Arr (NBV).
4-5
Måla i akvarell & olja, målarkurs vid
Läckö Slott. Anmälan 0733-83 83 62.
5
Musik i Sommarkväll Otterstads
kyrka, 20.00.
6
Naturguidning från kajak.*
6
Familjepaddling till Stora Eken. *
8
Lars Winnerbäck på slottsvallen,
Läckö Slott, 19.00.
12
Musik i sommarkväll Otterstads
kyrka, 20.00.
19
Musik i Sommarkväll Otterstads
kyrka, 20.00.
21-23 Båtturer till Lurö –arr. Vänernatur. ***
22
Läckö Trophy. Singeltävling Läckö GK.
26
Musik i Sommarkväll Otterstads
kyrka, 20.00.
28-30 Båtturer till Lurö –arr. Vänernatur. ***
29-30 Skärgårdsfest på Kållandsö.
30
Löjromsgolf Lagtävling, Läckö GK.
31Läckö Slott Guidade visningar
30/9 varje hel timme dagligen kl 10-15
(kl 14 på engelska). *
1
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SEPTEMBER

Sneslaget. Lagtävling, Läckö GK.
Svampens dag på naturum. *
Torsdagsföredrag på naturum:
Katrin MacCann Dalslands naturtyper/pärlor (fri entré). Föranmälan. *
20
Kvällsgudstjänst, S:ta Marie kapell,
18.00.
26-27 ”Barockens sällskapsdanser”
helgkurs för alla på naturum och
Läckö Slott.
5
6
10

OKTOBER

1-31
Läckö Slott Guidade visningar
		Lördagar kl 14.00. Söndagar kl 11.00.*
1
Torsdagsföredrag på naturum:
Prof. Jacob Höglund Sveriges lekande fåglar (fri entré). Föranmälan. *
3-4
Skrivarkurs på naturum. *
9, 10 Spökafton i oktober - dramatisrad
tur i slottet och 3-rätters middag
på Hvita Hjorten (från 15 år). *
16, 17 Spökafton i oktober - dramatisrad
tur i slottet och 3-rätters middag
på Hvita Hjorten (från 15 år). *
18
Kvällsgudstjänst, S:ta Marie kapell,
18.00.
23, 24 Spökafton i oktober - dramatisrad
tur i slottet och 3-rätters middag
på Hvita Hjorten (från 15 år). *
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Höstlov på Läckö Slott och naturum.*
reflexvandring, spökerier och ruskigheter och mycket mer (se hemsidan
för mer information)

NOVEMBER

Läckö Slott Guidad visning
söndagar kl 11.00.
1
Minnesgudstjänst, Otterstads kyrka,
16.00.
5
Torsdagsföredrag på naturum:
Jonas Lind Spåren från istiden
(fri entré). Föranmälan. *
7
Löjromspaket med boende på
naturum. **
8
Löjrommens dag i Spikens fiskehamn.
13-15 Helgkurs i fårskinnssömnad,		
naturum. *
14
Löjromspaket med boende på
naturum. **
15
Kvällsgudstjänst, S:ta Marie kapell,
18.00.
21
Löjromspaket med boende på
naturum. **
23-24 Alla kan sjunga - lekfull körhelg,
naturum. *
29
Adventsgudstjänst, Otterstads
kyrka, 10.00.
1-30

DECEMBER

Julpyssla på egen hand i naturum.
Torsdagsföredrag på naturum:
Fri entré. Föranmälan. *
11,12 ”Afton i advent” – julens smaker på
vårt sätt samt underhållning.
Naturum/Hvita Hjorten. *
12
Luciafirande, Otterstads församlingshem, 16.00.
13
Traditionellt Luciafirande på naturum.
16
Musik i vinterkväll, Otterstads kyrka,
19.00.
19-20 Spikens Julmarknad, 10.00-16.00.
20
Kvällsgudstjänst, S:ta Marie kapell,
18.00.
23
Musik i vinterkväll, Otterstads kyrka,
19.00.
24
Samling vid krubban, Otterstads
kyrka, 10.30.
25
Julotta, Otterstads kyrka.
30
Musik i vinterkväll, Otterstads kyrka,
19.00.
31
Ekumenisk nyårsbön, Otterstads
kyrka, 16.00.
1-13
3

*
**

***

Förbokning krävs. Tel 0510-48 46 60 el
info@lackoslott.se.
Biljetter bokas på naturum 0510-48 46 60,
info@lackoslott.se el Turistbyrån i Lidköping
0510-200 20.
Avgång naturum alt. Spiken.
Bokning 070-343 43 56.

Reservation för ev ändringar
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Näringsidkare på Kållandsö
Fiskförsäljning

• Spikens Fisk & Rökeri, 0510-104 99, sid 14
• Spikens Brygga, 0510-104 99, sid 14
• Spikudden, 0510-106 25, sid 15

Båtturer och transporter

• Axelssons Bud & Buss, 070-559 20 84, sid 28
• Ydergrens Båtcharter, 070-825 64 82, sid 36
• Luröbåten (utgår från Ekenäs),
072-222 84 82, sid 37
• Vänernatur, 070-343 42 56, sid 40

Båtservice

• Vänerkapell, Hörviken 070-333 32 90
• Leckströms Båt & Finsnickeri, 070-581 07 58
• Kållandsö Varv, Trelle 0510-101 22

Gästhamnar

• Tap Station, Hörviken, 0510-106 79, sid 10
• Läckö Slotts Gästhamn, 0510-48 46 68
• Spikens Båtsällskap, 0510-103 79,
070-622 83 99
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Restauranger & Caféer

• Läckö Strand, 0510–100 47, sid 4
• Restaurang Hvita Hjorten, 0510-105 00,
sid 9
• Café Stallet 0510-105 00, sid 9
• Tap Station, Hörviken, 0510-106 79, sid 10
• Spikens Brygga, 0510-104 99, sid 14
• Spikudden, 0510-106 25, sid 15
• Restaurang Sjöboden, 0510-104 08, sid 16
• Brygg-Kaffet,0510-107 70, sid 17
• Natural Burger & Wines - Golfkrogen,
076-281 58 79, sid 33
• Luröbryggans Café & Restaurang,
072-222 84 82, sid 37

Övernattning

• Läckö Strand, 0510–100 47, sid 4
• Hagavallens camping, Kållandsö GIF,
070-559 20 84, sid 5
• Läckö Slotts Camping, 0510-48 46 68
• Götene-Lidköping turistbyrå, 0510-200 20

Lokaler att hyra

• Föreningen Fyren, 0510-107 70, omslagsfliken

Design, hantverk & konst

• Vilda Violer, 076-82 06 393, sid 11
• Hantverksbutiken i Spiken, 073-363 20 10,
073-822 06 05, sid 17

Sport & fritid

• Naven Outdoor Experience, 0510-101 91,
070-625 18 52, sid 29
• Läckö Golf, Traneberg, 010-495 84 00,
sid 35

Byggservice

Övrigt

• Agera IT, 0510-250 95, sid 5
• Stiftelsen Läckö Slott, 0510-48 46 60, sid 8
• Destination Läckö Kinnekulle, 0510-200 20,
sid 11
• Sunnersbergs Församling, 0510-48 40 80,
sid 25
• Senäte Fastighetsförvaltning, 0510-860 80,
sid 28
• Fastbit, 020 37 38 00, sid 32
• Ulleryds Klipp, 0510-108 18, sid 36
• Lidköpings Kommun, 0510-77 00 00, sid 48

• Ingemar Sixtensson. Auktoriserad trähussäljare Floods Trähus, 070-645 00 82
Sedan ett antal år tillbaka finns Kållandsöföreningen, som arbetar för hållbar turistutveckling
och med att skapa möjlighet för fler människor att bo och arbeta på Kållandsö. Öns värden
måste vårdas kontinuerligt. Det sker bäst med hjälp av en bofast befolkning, som ser behoven och de åtgärder som bör vidtagas. Natur- och kulturturism är en växande näringsgren
och Kållandsöföreningen verkar för att möta den med varsamhet i en ömtålig men intressant
miljö. Det är en balansakt mellan miljö och överlevnad. Kållandsöföreningen vill underlätta
att uppleva de natur- och kulturvärden som finns här utan att dessa skall gå förlorade.
Vi hälsar dig välkommen till Kållandsö med vår guide som ciceron och hoppas på din
omsorg om ön, när du njuter av alla dessa värden. I guiden hittar du information, idéer och
tips om vad som finns att uppleva på Kållandsö.
Välkommen också att bli medlem i Kållandsöföreningen och medverka till att intentionerna kan förverkligas.
Medlemsavgift 100 kr/år, företag 250 kr.
Bankgiro 5762-4843

Ordf. Petter Nordgren
070-673 42 67 petter.nordgren@sjoboden.se
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Upplev vår fina
natur och må bra!
Visste du att vi förser alla
våra grillplatser med ved
mellan 1 maj och 30 september?

48
lidkoping.se/vandra

facebook.com/lidkopingskommun
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Vänern

Välkommen till Kållandsö och dess skärgård med över 100 öar. Naturen, kulturen
och det rena vattnet är vad som har lockat människor till området sedan urminnes
tider. Oavsett om du vill fiska, lyssna på historien om Läckö Slott, vandra bland
hundraåriga ekar, paddla i skärgården, fika, handla lokalt hantverk, äta delikatesser som löjrom eller helt enkelt bara vill ha en härlig stund så är detta platsen
för dig. Evenemang finns det också gott om, bland annat kan du njuta av opera
i världsklass på Läckö Slott och under de sista veckorna av sommaren öppnar
hela ön upp sig för att visa just dig vad som är fantastiskt med ön under
Skärgårdsfesten.

Välkommen att uppleva vår ö –
Kållandsö!

13

NAVEN

SPIKEN

1. Läckö Skans

HÖRVIKEN

2. Djurgårdsudde

11

10

3. Kållandsö Hembygdsgård
4. Otterstad kyrka

9

5. Otterstads medeltida kyrkoplats

8

6. Läckö Strand
7.

Läckö Slott/naturum

8. Läckö Gästhamn
9. Läckö Camping

Du hittar ön 30 min från Lidköping och du kan ta dig hit via buss,
bil eller varför inte med båt? Passa även på att ta dig runt till alla
smultronställen med cykel via de fina cykelstigarna. Har du inte med
dig egen cykel finns det att hyra på flera ställen, karta finns att
tillgå hos de flesta aktörer på ön.
Kom hit och andas ut, du kommer garanterat hitta
ett nytt favoritställe!

10. Hörvikens Marina

7

LÄCKÖ
SLOTT

TRANEBERG 15

14
OTTERSTAD

11. Spikens Fiskehamn

3

12. Ekens skärgård
13. Navens Fyr

4

5

14. S:ta Marie Kapell

6

LÄCKÖ
STRAND

15. Läckö Golf

1

2
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Linnea Gustavson, Cecilia Hermansson, Simon Irvine, Ulf Fabiansson, Daniel Strandroth, Erik Cornelius, Sofia Persson m fl.

I Spikens fiskehamn, mitt i Ekens arkipelag, står föreningen Fyren som värd
för café, konsthantverk, livsmedel och uthyrning av lokal för möten, kalas,
bröllop m.m.
För bokning ring butiken 0510-107 70.
Du kan också bli medlem i föreningen.
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