
LÄCKÖSLINGAN



Välkommen till Kållandsö! Här finns mycket att upptäcka. Nedan 
följer förklaring till nummersymbolerna på kartan. Trevlig tur!
1. RÖRSTRANDS MUSEUM Besök muséet som berättar historien om en av Europas 
äldsta porslinsfabriker, det svenska porslinets kronjuvel, Rörstrand. I samlingarna 
finns porslin från 1726 och fram till idag.

2. VÄNERMUSEET Livet i och kring Vänern visas på olika sätt på Vänermuseet. Ur 
ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv förmedlas kunskap om människans förhål-
lande till sin miljö med Vänern i centrum.

3. SVALNÄS, VÄNERNS RIVIERA Upplev en riktigt härlig badplats med flera kilo-
meter lång sandstrand. Tack vare långgrund botten och de ofta västliga vindarna 
brukar vattentemperaturen vara extra behaglig här.

4. HINDENS REV Revet som är 25-100 meter brett och som högst når 21 meter över 
havet ingår i den mellansvenska israndzonen. Hela området är ett naturreservat och 
väl värt ett besök med sin säregna natur. Det finns en stig ända ut till spetsen, men 
den kan bitvis vara svårgången. 

5. RACKEBY MEDELTIDA KYRKA Den ursprungliga kyrkan byggdes under 1000-ta-
let av huggen sandsten. Kyrkan restaurerades 1699 då koret raserades och långhu-
set utvidgades till nuvarande längd.

6. STRÖ KYRKA På en hög ås ligger Strö kyrka byggd i grå finhuggen sandsten från 
Kinnekulle. Från den ursprungliga kyrkan som är från 1100-talet finns två fönster 
bevarade. Kyrkan har en intressant historia kopplad till Stola och Lindholmen. I 
fasaden finns stenreliefer med motiv av människoliknande figurer. 

7. STOLA HERRGÅRD Säteriet har funnits sedan medeltiden och ägdes från 
1530-talet fram till 1808 av släkten Ekeblad. Under sommaren är Stola öppet för 
allmänheten och kan bokas för gruppvisningar.  

Landsbygdscrusing Lördag 7 juli 2018
Följ med oss på en rundtur på landsbygden och upplev 

Kållandsö och vår pärla Läckö Slott. 

Samling: Arenan, Lidköping.
Sträcka: Lidköpng - Läckö Slott - Lidköping

Tid: 7 juli kl. 14.30 med avfärd 15.00
Gemensam karavan med följebil

Hoppas vi ses och blir många bilar!
ACCS Lidköping

PS! SNÄLLA, KASTA INGET SKRÄP UR BILARNA,  TÄNK PÅ VÅR NATUR OCH VÅRA DJUR!

ACCS Lidköping cruising 
Power Big Meet

8. SUNNERSBERG MEDELTIDA KYRKA Med sin höga smala tornspira syns kyrkan 
väl där den står högt uppe på en kulle. Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 
1100-talet eller tidigt 1200-tal och av denna återstår partier i det nuvarande långhu-
sets västra del. Kyrkan har byggts om och renoverats i flera etapper.

9. ULLERSUND Vid sundet mellan Kålland och Kållandsö har lämningar från en 
hamnanläggning som tros vara från viktingatiden hittats. Lämningarna ligger idag 
under vatten strax öster om bron, liknande lämningar i Danmark har daterats till 
1000-talet. Där Ullersund är som smalast kallas det för Läckö skans men tidigare 
har det hetat Riksbro skans. 

10. HÖRVIKENS MARINA Här finns 400 båtplatser och ett 20-tal gästhamnsplat-
ser, Info Point, servering, grillplatser, minilivs, sandlåda för leksugna barn, dusch, 
drivmedel och cykeluthyrning. 

11. SPIKEN Insjöhamnen i Spiken är en av Europas största fiskehamnar. Under 
sommartid råder här ett myller av fiskrökerier med servering, caféer, butiker med 
hantverk och restauranger. Här går det att köpa nyrökt fisk, insjöfisk, förädlade 
fiskprodukter, löjrom från siklöjan och andra delikatesser.

12. LÄCKÖ SLOTT OCH NATURRUM VÄNERSKÄRGÅRDEN - VICTORIAHUSET 
Slottet är idag ett välbesökt turistmål med guidade visningar, köksträdgård, somma-
ropera och kulturevenemang. Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset uppfördes 
som en gåva till Kronprinsessan Victoria på hennes 30-årsdag. Här finns hotell, 
restaurang och utställning.

13. VILLABADET Med en fin vy över Kinneviken och Kinnekulle ligger Villabadet 
med sin långgrunda botten och fina stand en liten bit från Lidköpings centrum. Här 
finns minigolf, café och lekplats. 
 
14. NYA STADENS TORG OCH GAMLA RÅDHUSET Upplev torghandeln under 
onsdagar och lördagar på ett av Europas största torg. På torget finns också Gamla 
Rådhuset som tidigare var ett jaktslott på Kållandsö, ditflyttat av Magnus Gabriel de 
la Gardie.


