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Blå promenad 
Barntipset – 1,9 km 
På den blå promenaden 

vandrar du från Rosvikstorg runt 
Havsbadsområdet, förbi Havets Hus upp 
mot Lysekils kyrka och utsiktstornet 
där du har en fantastisk utsikt över hela 
staden och långt ut över havet. Denna 
rutten bjuder på ett kuligt Barntips där 
barnen får lösa olika kluringar under 
promenaden! Tipstalong och lösningar 
finner du på Turistbyrån. 

Grå promenad 
Kulturpromenaden – 3,7 km 
Den grå promenaden leder 

från Rosvikstorg, över Kungsgatan 
genom Gamlestan, Norra Hamnen 
och Ålevik. Därifrån vandrar du upp 
till Badhusberget med en vidunderlig 
utsikt över havet. Promenaden fortsätter 
sedan ner till centrum och tillbaka till 
Rosvikstorg. 

Röd promenad 
Granitpromenaden – 4 km 
Den röda promenaden 

slingrar sig från Rosvikstorg, genom 
Havsbadsområdet förbi Havets Hus, 
Vikarvets Museum och Pinnevik. 

Här kan du välja antingen att klättra ut 
över våra fantastiska grantiklippor eller 
välja en mer lättillgänglig promenad, båda 
med fantastiska vyer och med utsikt över 
havet och inloppet till Lysekil. Promena-
den leder sedan vidare mot Campus Väst, 
genom Gamlestan, över Kungsgatan med 
målet Rosvikstorg. Om du önskar gå tips-
promenad hittar du frågorna här. Tipsta-
long och lösningar finner du på Lysekils 
turistinformation.

Grön promenad  
Långpromenaden – 5,5 km 
Den gröna promenaden är den 

längsta av stadspromenaderna i Lysekil. 
Här vandrar du från Rosvikstorg, över 

Kungstorget och Norra Kvarngatan mot 
Långevik och Valbodalen. Därifrån följer 
du leden till en utsiktsplats som är en av 
Lysekils högsta punkter där du ser hela 
staden, havet och vid fint väder ända till 
Smögen. Härifrån går promenaden vidare 
Valbogatan ner mot Järnvägsgatan, Södra 
Hamngatan och avslutas vid Rosvikstorg. 

Lysekils stadspromenader
Runt omkring Lysekils stad slingrar sig fyra stadspromenader där du  
får se och uppleva vackra och intressanta platser och sevärdheter. 
Rutterna varierar mellan 1,9 och 5,5 km och är alla utmärkta med skyltar. 
Mer information kan du få på Lysekils turistinformation, belägen på 
Havets Hus under vinterhalvåret och vid Rosvikstorg under sommaren.
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1. Curmans villor

Curmans villor uppfördes år 1880 i av 
Carl och Calla Curman, som var badlä-
kare då Lysekil etablerades som badort. 
Husen är uppförda i fornnordisk stil med 
inspiration från fornnordiska sagor och 
timmerkonstruktionen påminner om 
norsk stabbur, som är en bod på stolpar.  

2. Havsbadsområdet
Havsbadet i Lysekil grundades av läka-
ren John Gabriel Mollén år 1847 och det 
var den fjärde kurorten som öppnades på 
västkusten. 

År 1872 uppfördes Societetshuset  
Oscars, som byggdes ut till dubbla  
storleken 1882. Byggnaden brann ner år 
1985 och ersattes med en ny liknande 
byggnad i en starkt förenklad stil.

Kallbadhuset är ett vackert och 
välbevarat exempel på badortsepokens 
träarkitektur. Kallbadhuset används 
fortfarande för sitt ursprungliga syfte och 
är öppet året runt för allmänheten som 
nakenbad. Havsbadsrestaurangen är i 
dag ett populärt nöjesetablissemang med 
restaurang och nattklubb som har öppet 
främst sommartid.

3. Havets Hus
Här ligger Havets Hus som är ett salt-
vattenakvarium som har till syfte att visa 
ett urval av de djur som lever i Gullmarn 
och i Västerhavet. Det grundades 1993 
och är i dag ett av Bohusläns populäraste 
besöksmål och är Lysekils största draga-
re med cirka 80 000 besökare per år.  

4. Vikarvet Museum
Vikarvet Museum är en ideell kul-
turhistorisk förening som bildades år 
1915. Föreningens huvudsyfte var från 
början att rädda fornminnen och äldre 
byggnader. I dag visar Vikarvet Lysekils 
och Bohusläns kultur- och utvecklings-
historia. Från sillperioderna till senare 
tiders fiske och sjöfart samt sten- och 
konservindustrin m.m.

5. Gullmarssvallen
Gullmarsvallen är stadens stora idrotts-
plats. Unik granitmur runtom som 
uppfördes av arbetslösa stenhuggare på 
1930-talet. Gullmarsvallen anses vara en 
av Sveriges vackraste idrottsplatser. Här 
ordnas även stora utomhuskonserter.

Lysekils  
sevärdheter
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6. Stångehuvud
Stångehuvud är ett naturvårdsområde 
vid yttersta spetsen av Lysekil – 
Stångenäset. Berggrunden är granit som 
bildades för 920 miljoner år sedan och 
slipad av inlandsis och havet. Reservatet 
tillkom genom donation av Calla 
Curman och som i dag ägs av Kungliga 
Vetenskapsakademin.

Fyrhuset byggdes år 1890 och drevs 
under de första årtiondena med fotogen.   

7. Skandiamuseet
Skandiamuseet är ett industrimuseum 
med renoverade tändkulemotorer m.m. 
Skandiaverken var Lysekils stora verk-
stadsindustri mellan åren 1899–1984 
som tillverkade egenkonstruerade 

maskiner för konservindustrin och cyklar 
men är mest känd för sina tändkulemo-
torer. Tändkulemotorn uppfanns visser-
ligen inte i Lysekil men Skandiaverkens 
motorer blev en stor framgång både här i 
Sverige och utomlands. 

8. Kyrkvik
Här är Lysekils äldsta kyrkogård och på 
denna plats fanns Lysekils första och andra 
kyrka. Den andra kyrkan flyttades till 
Bohus-Malmön när Lysekils nya granitkyr-
ka stod färdig år 1901. Utanför kyrkogår-
dens norra mur står en minnessten över 
sjöman om mist sina liv till havs.

9. Lysekils kyrka
Lysekils kyrka är byggd helt i granit 
och stod klar 1901. Arkitekten hette 
Adrian Crispin Petterson från Göteborg. 
Här finns bl.a. en unik predikstol från 
Tyskland. Läget på Rosviksberg gör 
kyrkan till ett landmärke, som syns 
miltals omkring.

10. Utsiktstornet
Utsiktstornet på Flaggberget ritades av 
Carl Curman och byggdes 1894 på ini-
tiativ av föreningen ”Lysekils Wänner”. 
Härifrån får man en mycket fin vy över 
staden och närmaste omgivningen – 
havet och Gullmarsfjorden. 

11. Stadsparken
Stadsparken är anlagd på 1870-talet och 
är stadens största park. Parken blommar 
upp på sommaren när det hålls många 
evenemang, bland annat ”Allsången” i juli 
som lockar många besökare. Mitt i parken 
står den stora granitreliefen ”Bohuslänsk 
krönika” av konstnären Ivana Machackova, 
som invigdes den 12 oktober år 2013. 
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12. Kungsgatan
Kungsgatan är Lysekils gamla affärsgata. 
Den fanns med i stadsplanen som är över 
100 år gammal. Gatan är tillsammans 
med Kungstorget stadens affärsstråk 
med flera butiker, caféer, ett Folkets Hus 
med stans enda bio samt ett bibliotek. 
På stadstorget finner man Ulf  Sjöstrands 
granitskulptur i form av ett klot med 
rinnande vatten som invigdes år 1994.

13. Gamla Strandgatan
Gamla Strandgatan är stadens äldsta 
gata vilken leder genom ”Gamlestan” 
som är Lysekils äldsta stadsdel. Redan 
på 1600-talet, fanns det bebyggelse här.  
Utmed den stenbelagda gatan står den 
välbevarade träbebyggelsen från mitten 
av 1800-talet och några decennier framåt. 

15. Valbodalen
På klipporna som kantar den långa  
backen ner till Långevik kan man se 
gamla avbildningar av fartyg gjorda  
av sjömän från främmande länder.  
Stora Långevik och Valbodalen var  
förr åtskilda men är idag sammanväxta 
med bryggor. Området är Lysekils störs-
ta småbåtshamn. Härifrån utgår också  
flera av stadens yrkesfiskare. 

16. Utsiktsplatsen, Valbodalen
När man tagit sig upp för den branta 
backen till utsiktsplatsen belönas man 
av stans vidaste havsutsikt. Från Bohus 
Malmön, Hållö och Smögen i norr till 
Gullholmen och Orust i söder. 

17. Badhusberget
Badhusberget byggdes i början av 
1970-talet och ingick i det så kallade 
miljonprogrammet. På senare tid har 
området rustats upp både invändigt  
och utvändigt. Här bor människor  
från många olika delar av världen. 

På krönet av infarten till området  
står den nyligen uppställda, 32 ton  
tunga, skulpturen ”Utkik” av den  
kände skulptören Pål Svensson.

18. Väderkvarnen 
Lysekils sista väderkvarn uppfördes  
1835 och ägs sedan 1918 av  
Vikarvets museum. 

19. Stenhuggarskulptur
Förr i tiden var stenhuggeriet en  
stor näring utmed den här delen  
av kusten och den rosa graniten  
från Lysekil skeppades ut till stora  
delar av världen. Vid korsning-
en Valbogatan – Järnvägsgatan 
finns en liten park under namnet 

14. Nya Bansvik

Nya Bansvik eller ”Norra Hamnen”, var 
tills för några år sedan ett område med 
i huvudsak industribebyggelse.  Sedan 
dess har mycket hänt. Industrierna har 
ersatts av boningshus och utmed vattnet 
har en attraktiv strandpromenad byggts. 
Utmed strandpromenaden står skulptu-
ren ”Sillen” som skall påminna om en 
viktig näring i Lysekils förflutna. 
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”Stenhuggareplatsen” med ett minnes-
monument över stenhuggarepoken  
i staden. 

20. Campus Väst Gullmarsgymnasiet
Gullmarsgymnasiet är en skola med över 
700 elever. Den drivs av två samverkan-
de kommuner: Lysekil och Sotenäs (med 
bl.a. Kungshamn och Smögen). Utöver 
de vanliga utbildningarna kan man också 
välja utbildningar med marin inriktning.

21. Flottans Män i Lysekil
Flottans män i Lysekil är en förening 
som grundades den 28 februari år 1939, 
av en grupp ”unga män för bildandet av 
en kamratförening bland salta gossar 
från Svenska Flottan”. Det är en förening 
som vill värna om det goda kamratskap 
och gemenskap som finns i flottan, både 
bland dem som tidigare tjänstgjort och 
mellan dem som nu tjänstgör samt vill 
hålla Flottans traditioner levande och 
sprida information om Marinen och dess 
verksamhet. Idag används klubbhuset 
till föreningens möten och aktiviteter 
och huset hyrs ut till allmänheten vid 
förfrågning.

22. Ålevik
Ålevik är ett fritids- och rekreationsplats 
som har volleybollplaner, badplats och 
grönområde. Här huserar Lysekils folk-
dansgille som driver anläggningen med 
en festlokal och stor utomhusdansbana. 
Varje sommar hålls en populär beach 
volleyboll-turnering, Ålevik Open som 
drar stor publik.

23. Abba-huset
Konservindustrin har haft en stark bety-
dande del i Lysekil och en gång i tiden 
fanns det 40-50 olika konservindustrier. 
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Lysekils stadspromenader är utveck-
lade genom ett samarbete mellan 
Lysekils turistinformation  
och Lysekils kommun inom ramen 
för projekt Urban Platsinnovation.  
Läs gärna mer om projekt Urban 
Platsinnovation och Interreg:  
www.lysekil.se/urbanplatsinnovation
www.interreg-sverige-norge.com

Namnet Abba är en förkortning av AB 
Bröderna Ameln, som drev flera konser-
vindustrier i Sverige varav en i Lysekil 
och var belägen i Södra Hamnen. På 
1980-talet byggdes Abba-huset om till 
bostäder och kontorslokaler.

Namnet Abba har inget med popgrup-
pen att göra.

24. Gullmarsskolan
Gullmarsskolan är Lysekils kommuns 
högstadieskola. Vid skolans närhet ligger 
Kronbergshallen som är en stor idrotts-
hall och Gullmarsborg som har bl.a. 
ishall och simhall. Bakom skolområdet 
ligger en konstgräsplan som i folkmun 
kallas för ”plasten”. 

Om projekt Urban Platsinnovation 
Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att 
få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för 
att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.
    Syftet är att öka konkurrenskraften och innovations
förmågan hos handeln och upplevelsenäringen för 
att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar 
Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads 
kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, 
Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är 
projektets norska partner.
    Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-
medel via Interreg SverigeNorge som är en del av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet 
pågår till och med september 2018.

25. Stenskulpturen ”Gestalt” 
Stenskulpturen ”Gestalt” är skapad 
av konstnären Mia Fkih Mabrouk. 
Konstverket ska illustrera bohusfiskarnas 
fruar, den väntande kvinnofiguren, som 
kämpande mot stormen med längtan 
och oro i kroppen.
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Vi önskar dig härliga promenader och upplevelser i Lysekil! 

Lysekils stadspromenader
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