
På Östersidan finner du Rödbergsviks 
badplats, en liten fin sandstrand, beachvol-
lybollbana och boulebana. Där ligger även 
Klubbans biologiska station som drivs av 
Uppsala Universitet. Stationen är igång året 
runt. Östersidan har också ett färjeläge för 
personfärja till Fiskebäckskil och det finns en 
gång- och cykelväg. Från Östersidan kan du 
vandra längst havet, mot Vägerödsdalar eller 
syd/sydväst mot Fiskebäckskil och vidare till 
Grundsund. 

Stockevik ligger mellan Fiskebäckskil och 
Grundsund. Fina gång- och cykelvägar 
förbinder de tre samhällena samtidigt som 
Stockevik är en viktig plats för boende och 
besökare som ska vidare till Gåsö, från ham-
nen sker överskeppningen. I Stockevik finns 
en lekpark, nära hamnen och bryggorna. 
Det finns även möjlighet till härliga klippbad. 
Stockevik är en växande det av Skaftö och 
många nya hus har byggts de senaste 10 
åren. 

Året runt aktiviteter: 
Vandring på Skaftö bjuder på allt ifrån 
bok skogsstigar till kuststigar som binder 
samman stora delar av ön. 
På skafto.nu kan du läsa om alla fina vand-
ringsleder samt se digitala kartor.
Här är ett urval av dem. Mest känd är Kusts-
tigen som slingrar sig över Skaftö. 
Kuststigen Fiskebäckskil-Östersidan 3,4 km
Kuststigen Fiskebäckskil-Grundsund  6,8 km
Kuststigen Östersidan-Vägeröd 1,4 km
Fler populära leder: Munkeviksleden, 
Rödbergsleden och Korpelialeden. 

Vägeröds dalar är ett naturreservat. På 
våren är området välbesökt för dess rikliga 
vårblommor. I områdets södra del finns 
blåsippor i mängder under blomningen i 
april. Alla blåsippor är faktiskt inte blå. Det 
finns flera spännande färgvarianter från rött, 
rosa till vitt

Kajak paddla året om är 360 dagar om 
året möjligt här på Skaftö - havet och dess 
färger är unika varje gång du ger dig ut. Ta 
med dig din egna kajak eller hyr. Vi garante-
rar en fantastisk naturupplevelse. 

Hyr en SUP- I Fiskebäckskil (Gullmars-
strand) och på Grundsunds Marina kan du 
hyra SUP och njuta av naturen från havet. 

Gröderhamn - i juni blommar de sällsynta 
orkideerna i naturreservatet, det är kanske 
den vackraste tidpunkten, men oavsett sä-
song ångrar du aldrig en promenad till eller 
förbi Gröderhamn. Havs och Vattenmyndig-
heten använder stranden i Gröderhamnsvi-
ken för att mäta mängden marint skräp tre 
gånger om året, då stranden även städas. 
Låt därför skräpet i viken ligga kvar, men 
städa gärna andra stränder.

Vägerödsdalar - Vägeröd är ett naturreser-
vat och öns mest välbesökta vandringsmål. 
Här finns hav av vårblommor, vackra bok-
skogar och fina promenadstigar. Mest känt 
är området för rikliga mängder blåsippor 
om våren. Kuststigen snirklar runt i området 
Vägeröds dalar. Från parkeringen vid Väge-
röd leder också den gamla landsvägen mot 
Edsvattnet och Sälvik. Längs den lummiga 
vägen och ner mot Edsvattnet samt ut mot 
blåsipporna finns flera intressanta kultur-
minnen med skyltar och informationstavlor, 
även en del andra lämningar för den som 
har skarp syn.

Vigerna - En vik norr om Grundsund, med 
Gåsö på andra sidan vattnet. Badstege, liten 
strand, klippor och gräsytor. Badskor rekom-
menderas om man går ifrån stranden. Här 
är början/slutet på strandpromenaden. Här 
kan du även under tidig vår göra strandfynd i 
form av vrak virke. 

Koskär - Några hundra meter från Skaftö-
bron finns infarten skyltat med KFUM-gård. 
Det är svårt med parkering, men följer du 
vägen ner mot havet så finns det några plat-
ser. På Koskär finns en fantastisk långgrund 
sandstrand, klippor och gräsområde. 

Om man mot förmodan vill 
lämna ön för en dag:
För att uppleva Lysekil stad kan ni ta Väst-
trafiks färja Carl Wilhelmsson över fjorden 
och upplev småstadens charm, butiker, 
restauranger, fik, second hand butiker, 
loppisar, naturreservat, parker och lekparker. 
Havets Hus är ett populärt besöksmål, för 
hela familjen, året runt. I Lysekil finns också 
apotek, vårdcentral, optiker, systembolag 
och banker.
Läs mer om vad Lysekil har att erbjuda 
på Visit Lysekil (vastsverige.com).

Skaftö
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Besök Skaftö 
–en pärla mitt i Bohuslän. 
Skaftö ligger långt ut i havsbandet mitt i Bo-
huslän med en fin skärgård utanför som ger 
skydd för havsvågorna. Skaftö är en gammal 
kulturbygd med fiskesamhällen, sjöfart och 
badort som huvudnäring. Närheten till hav 
och natur gör Skaftö till ett paradis både för 
bofasta och besökare.
Läs mer om vår rika historia på skafto.nu

Öns olika samhällen:
Grundsund är Skaftös största samhälle. I 
Grundsund finns flera verksamma yrkesfis-
kare där du kan köpa färsk fisk, räkor och 
krabbor direkt från båtarna. Vid Östra kajen 
finns en strandpromenad, en långbrygga 
till Skäddhålan med bad och grillplats. I 
samhället finns restauranger, hantverk- och 
aktivitetsbolag samt butiker. Grundsund har 
en gästhamn vid norra inloppet, och även en 
marina vid södra inloppet. Här finns hotell, 
matbutik, fiskbutik och apotek- och system-
bolaget ombud. Här ligger även en förskola, 
idrottshall med gym, fotbollsplan, padelbana, 
lekpark samt grundskola. 

Fiskebäckskil ligger precis som det låter 
på en kil med havet på båda sidorna av 
sig. Bland kaptensvillor och fiskarstugor 
på kullerstensgator slingrar sig många 
mysiga små gator, perfekta för promenad. 
I Fiskebäckskil finns ortens mest berömda 
profil, den framlidne konstnären Carl 
Wilhelmsons sommarvilla och ateljé. Under 
sommaren finns badstrand med hopptorn, 
bryggor och klippor. Här finns tennisbanor, 
padelbanor, minigolf och glasskiosker och är 
T/S Kvartsita hemmahamn. Från färjeläget 
i Fiskebäckskil tar du enkelt färjan över till 
Lysekil. Orten har gästhamn, hotell, butiker, 
fiskbutik, restauranger samt matbutik med 
apoteksombud. 

Rågårdsvik är den äldsta boplatsen och 
ligger längst i söder på Skaftö. Här finns 
tennisbanor, en liten badstrand, klippbad 
och slingriga små fina promenadvägar bland 
trähusen och även vandringsleder. Från 
Rågårdsvik kan du spana tvärs över Ellö-
sefjorden och se Orust. I hamnen finns ett 
fåtal gästplatser. Idag finns ingen mataffär 
i samhället, Rågårdsviks pensionat finns 
fortfarande kvar. 

Aktiviteter 
Guidning på land ett bra sätt för att 
upptäcka är med en lokal guide som delar 
med sig av sin kunskap. Här får du chans att 
lära dig nya saker, höra historier från förr och 
uppleva lite mer gömda pärlor på vår ö.

Båtguidning- du kan boka båtguidning 
större delen av året, efter vind och väder. 
Ett populärt sätt att upptäcka Skaftö och 
havet.

Fisketurer- på Skaftö finns flera aktörer 
som sysslar med fisketurer av olika slag. 
Fiska hummer, kräftor eller makrill efter 
säsong. 

För mer information ang. guidning 
och fisketurer se karta under Aktivi-
teter och Hälsa

Bada- vinter som sommar - skaftö är en Ö 
fylld av mysiga vikar likväl större sand och 
gräs stränder där det finns bekvämligheter 
som kiosk och toaletter. På vintern finns det 
flera bryggor med badstege, för att ta ett 
dopp i havet. 

Minigolf: I Fiskebäckskil finns två 
minigolfbanor som är öppet året runt, båda 
med närhet till havet, restaurang och under 
sommaren en glasskiosk.

Folkets Hus - Öns samlingsplats för 
gammal som ung. Folkets Hus i Grundsund 
går att hyra för fest, möten eller allmänna 
sammankomster, stora som små tillställning-
ar. De har biovisningar, konstutställningar, 
symöten och Mini Folkan (vissa datum) för 
föräldrar med barn 0-5 år. 

Fritid vuxen- På Skaftö är idrottslivet rikt 
även för vuxna. Vi har ett stort fungerande 
föreningsliv året runt. Spela golf med grönt 
kort på Skaftö GK, eller utan grönt kort på 
Näreby Pay and Play 9 håls bana. Hyr en 
padelbana i Grundsund eller Fiskebäckskil 
och utmana dina vänner. Fiskebäckskils 
Tennisklubb håller pass och lektioner under 
sommaren. 

I Bökevik finns bergsleder för dig som 
sysslar med klättring. Under höst, vinter och 
vår kan du spela badminton på lördagarna i 
Bottnahallen, det finns även flera olika pass 
med gympa att välja på under den perioden. 
I Bottnahallen tränar även innebandylaget 

och där finns även gym samt massör. 
Munskänkarna är en stor och aktiv grupp 
på Skaftö, det finns även körverksamhet, 
symöten samt två klubbar för de äldre Skaftö 
borna. 

Fritid barn -Det finns lekparker vid 
grundskolan, en på Lyshultsvägen samt en 
på Bovikesten i Grundsund. Fler lekparker 
finns på marinan och Mossebacken i Fiske-
bäckskil och en i Stockevik. Barn och vuxna 
kan hyra cykel på marinan i Fiskebäckskil. 
Skaftö har ett rikt föreningsliv för barn i olika 
åldrar, under årets alla olika säsonger.  
Träna gymnastik, friidrott, pingis, innebandy, 
fotboll, sommarsimskola i Bökevik, golf eller 
ridskola. Under sommaren förekommer 
golfskola, seglarskola, ridläger och fotbolls-
skola. Kontakta berörda föreningar för mer 
information.

Olika säsonger på ön
Påsk-midsommar när vår hela ö går i 
grönska och husen på ön fylls av boende un-
der helger och lov. Restauranger och butiker 
ökar sina öppettider, alla utomhusbanorna 
fylls av golf, padel- och tennisspelare. 

Midsommar-augusti Högsäsong för 
hela Skaftö och ön fullkomligt brusar av liv 
och russel. Trots att ökningen av invånare 
och besökare kraftigt stiger under dessa 
månader, finns fortfarande en gemytlig och 
genuint lugn över ön. Du kan äta gott alla 
dagar i veckan frukost, lunch och middag 
och matbutikerna har öppet extra länge. Du 
kan besöka alla öns butiker, vandringsleder 
med badstopp, cykla, fiska kräftor med fiska-
re, handla i våra fiskaffärer, bo på alla hotell, 
testa på flera olika sporter, ta kurs i tång, 
fiska makrill eller krabbor från klipporna eller 
båt och bada längst hela Skaftös kust. Och 
mycket mer. 

September-december- höstmarknad, 
hummerfiske, vandring och utställningar på 
Folkets Hus. Julmarknad och mycket mer 
lockar fler till ön - som skänker liv till vår ö. 
De flesta restauranger håller öppet under 
helgerna, men ett finns några att välja på 
även under vardagarna.

Januari-påsk - den lugnaste tiden, för 
vissa, på vår ö. Under denna tid passar de 
flesta på att renovera sina hus så ön är fylld 
av hantverkare - som absolut inte stör utan 
snarare säkerställer och bevarar de idylliska 
husen på ön. Du kan vinterbada på flera 
platser runt ön. Flera hotell har året runt 
öppet och erbjuder paket med aktiviteter. 
Fler och fler restauranger öppnar upp under 
våren och när påsk kommer så sjuder det 
av liv på ön. Framförallt helger. Varje torsdag 
lägger den lokala fiskebåten Atlantic till i 
Grundsunds hamn, förbeställ dina räkor eller 
köp direkt från båten. 

Kristineberg 
–Världskändis på Skaftö!
Kristinebergs zoologiska hafsstation 
öppnade 1877 och är ett av världens äldsta 
marina stationer för forskning och utbildning. 
Under 2022 går fem stora forskningsaktörer 
samman och satsar på och driva den marina 
forskningsstationen Kristineberg på Skaftö. 
Satsningen är stor och unik i sitt slag. Gull-
marsfjordens rika marina miljöer som ger 
fantastiska förutsättningarna för forskning, 
utbildning och innovation.

Våra pärlor på ön 
Strandpromenaden i Grundsund - tack 
vare föreningen Skäddhålans Vänner och 
ett antal privata bidragsgivare kan man 
promenera ut ur hamnen från Östra Kajen i 
Grundsund längs berget ända fram Skädd-
hålans badplats på trädäck. Här finns en 
omklädningshytt, ett soldäck och grillplats. 
Längs promenaden finns flera bänkar att 
slå sig ner på och flera badstegar. Fram 
till Skäddhålan där det finns handikappan-
passning.

Grundsund - badplats med endast väs-
terhavet som sällskap. Promenera vänster 
nedanför backen i Sollid mot Västra kajen. 
Gå till slutet av allmän väg och sedan är det 
skyltat Hårsäckan. En promenad som går 
över klippor och spångar. Längst ut finns 
under sommarmånaderna en badstege.

Islandsberg- vid infarten till Grundsund 
finner du starten på vandringsleden ut mot 
Islandsbergs huvud. En led som till en början 
går genom skog, och ju längre ut mot havet 
du kommer bli naturen kargare och mindre 
bevuxet. När du tagit dig längst ut på udden 
står du och har en storslagen utsikt över 
Västerhavet. Fyrplatsen, beläget precis 
vid klippkanten är ej längre i bruk, men är 
grinden öppen så är du välkommen ner för 
trapporna och kan se området. 

Klyftan - badplats i Grundsund. Promenera 
mot Grundsunds marina. På vänster sida 
kommer Klyftan. En liten sandstrand för de 
allra minsta samt en brygga för de större 
barnen att hoppa från. En grässlänt samt 
gräsplan för bollspel och fika. Det finns 
omklädningshytter samt två bajamajor under 
sommarmånaderna. 

Bökevik - badplats i Fiskebäckskil. Öns 
största sandstrand. Där finns badstrand med 
hopptorn, bryggor och klippor. Där finns 
även tennisbanor, padelbanor, minigolf och 
glasskiosker (sommaren). 

Kaptensgatan - promenera längst kul-
lerstensgatorna i Fiskebäckskil och njut av 
snickarglädjen som de vackra trähusen visar 
upp. Gatorna snirklar sig mellan hus och 
sjöbodar där Fiskebäckskils inlopp skymtas. 

Skaftö 
- a gem in the middle of Bohuslän.
Skaftö is an Island on the Westcoast of 
Sweden where lush forest and old farmland 
meets the ocean and a beautiful archipelago.

The island has a rich history with fishing 
and shipping as well as being a seaside 
resort.  With the sea and beautiful scenery, it 
is a paradise for both residents and holiday 
makers.

There are four villages on the island with 
the two main villages being Grundsund and 
Fiskebäckskil.

Grundsund, famous for its manmade canal 
with picturesque boathouses and long piers 
from various times in history. There is a 
beautiful view of the canal from the bridge 
linking Grundsund to Ösö. Once a significant 
fishing base the canal and harbour is now 
filled with recreational boats rather than 
fishingboats.

Fiskebäckskil is located on Gullmars-
fjorden opposite Lysekil.  A walk on the 
cobblestone road called Kaptensgatan is a 
trip through history with impressive Captain 
Villas, boathouses and smaller houses once 
owned by fishermen.  Carl Wilhelmson, the 
most famous person from Skaftö was a 
painter and his summerhouse and studio is 
located here.  From Fiskebäckskil you can 
easily travel to Lysekil by ferry.

When visiting Skaftö, eating in one of many 
restaurants is a must.  Local seafood is on 
the menu and if you choose to have a picnic 
you can buy local seafood direct from the 
fishing boats or the local shops.

Skaftö offers a great variety of hiking 
and bike trails.  The barren rocks on the 
coast coexist with inland areas that offer 
meadows, small farms, cows and sheep. 
Close to to the trails there are beaches and 
rocks where you can stop for a swim. 

Other activities include golf (real and mini), 
guided trips on land and on sea, shopping, 
fishing trips, kayaking, tennis, padel, and 
lots more.

Fore more information visit 
www.skafto.nu

För mer info
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 BOENDE
1.  Gullmarsstrand Hotell & Restaurang
 www.gullmarsstrand.se, 0523-66 77 88
2.  Rågårdsviks Pensionat
 www.ragardsvikspensionat.se, 0523-210 19
3.  Skaftö Golfhotell
 www.skaftogolfhotell.se, 072-157 75 57  
4. Skaftö Vandrarhem 
 www.skafto.se, 072-244 55 66
5. Slipens Hotell
 www.slipenshotell.se, 0523-222 22
6.  Hotell Villa Lönndal
 www.villalonndal.se, 073-064 20 44
39. Grundéns Hotell
 www.grundenshotell.se, 073-044 56 55
47. Skaftögården, lägergård och kursgård
 www.skaftogarden.com, boka@skaftogarden.com
48. Bo på Fårgård
 Marie Erbéus 0708-130 669

 GÄSTHAMNAR
7.  Lyckans Slip, Fiskebäckskil
 hamn.lyckansslip.se, 070-812 26 22
8.  Grundsunds Gästhamn
 hamn.lysekil.se, 0523-61 30 00
9.  Grundsunds Marina
 www.grundsundsmarina.se, 0523-200 20

 RESTAURANGER & CAFÉ
1.  Gullmarsstrand
 www.gullmarsstrand.se, 0523-66 77 88 
2.  Rågårdsviks Pensionat
 www.ragardsvikspensionat.se, 0523-210 19
10.  Brygghuset
 www.brygghusetkrog.se, 0523-222 22
11.  Ivars Café
 070-661 05 80
12. Krögens Fisk & Krog
 FB Krögens Fisk & Krog, 0523-212 85
13. Pelles Rökeri
 www.pellesrokeri.se, 0523-212 74
14. Pizzeria Skaftö
 FB Pizzeria Skaftö, 0523-222 37
15. Skaftö Golfkrog
 www.skaftogolfkrog.se, 0523-232 12
16. Smultron & Tång
 www.smultrontang.se, 0523-217 20
17. Sommardepån Fik & Butik
 Instagram / sommardepan, 0523-201 33
44.  Kajas Kaga
  FB Kajas Kaga 076-392 03 31
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 SHOPPING/SERVICE
7. Skeppshandeln Lyckans Slip 
 www.lyckansslip.se, 0523-220 04 
9. Grundsunds Skeppshandeln, Grundsunds Marina 
 www.grundsundsmarina.se, 0523-200 20
17. Sommardepån Fik & Butik
 Instagram / sommardepan, 0523-201 33
26. Butik Rågårdsvik 
 Instagram Butik Rågårdsvik, 073-343 41 12
27. Golfshopen, Skaftö GK 
 www.skaftogk.se, 0523-232 11
28. Ladan på Skaftö
 FB Ladan på Skaftö, 0707-277 710
30. Hannas i Hamnen 
 www.hannasihamnen.se, 072-238 17 40
45. Butik Onödan
 Insta asas_liv_75, 073-374 76 86
46. Skaftö Hustillsyn AB
 www.skaftohustillsyn.se 072-44 44 881
49. Ida Johanssons Efterträdare
 0708-200 680

 MATVAROR
12. Krögens Fisk & Krog
 FB Krögens Fisk & Krog, 0523-212 85
31. En Bohuslänsk Deli
 www.enbohuslandskdeli.se 0304-45 00 66
32. ICA Nära Grundsund
 FB Ica Nära Grundsund, 0523-211 05 
33. Tempo Fiskebäckskil
 FB Tempo fiskebäckskil, 0523-220 52
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42. Fiskebäckskils Padel Center & 
 Fiskebäckskils TK
 www.fiskebackskilspadelcenter.se
 076-802 07 06
 www.fiskebackskilstennis.se 
 070-410 40 80
43. Grundsunds Padel Center
 www.fiskebackskilspadelcenter.se
 076-802 07 06
43. Bottnahallens gym, sporthall 
 och fotbollsplan
 boking@lysekil.se 0523-61 32 01
43. Margaretha Daun Massage & Friskvård
 0705-77 54 74
*Guidade turer, Fiskebäckskil
 Marianne Sandgren-Petersson, mari  
 anne.skafto@gmail.com, 073-067 72 73
*Fisketurer Grundsund AB
 kent@humek.se, 070-770 03 35
*Skaftöguiden
 www.skaftoguiden.se 070-384 65 89 

Gångväg / gångstig
Cykelväg / lokalväg
Bilväg
Lokalväg
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 AKTIVITETER OCH HÄLSA
7. Lyckans aktivitetsområde
 www.lyckansslip.se,  0523-220 04
18. Balanspunkten / Kajak i Grundsund
 www.balanspunkten.nu, 070-733 22 40 
19. Jochnicks Hälsa AB  
 www.jochnickshalsa.se, 070-739 71 98 
20. LL629 Kotten
 FB LL629 Kotten, 076-102 60 94
21. Näreby Golfbana Pay & Play
 www.narebygolfbana.se, 070-585 09 52
22. Skaftö Golfklubb
 www.skaftogk.se, 0523-232 11 
23. Darwin Fiske AB, Bobo Royson
 bobo@bobosfisk.se, 073-962 71 01
40. Balanspunkten / Massage
 www.balanspunkten.nu, 070-733 22 40
41. Dejlig Cruise, Kryssningsturer
 www.dejligcruise.se, 0523-233 52

 NATUR & KULTUR
24. T/S Kvartsita, segelfartyg
 www.kvartsita.se, 072-732 29 03 
34. Föreningen Sjöstjärnan
 www.hembygd.se/sjostjarnan, 070-767 51 59 
35. Norra Skaftö Samhällsförening
 www.norraskafto.blogspot.com, 070-593 25 93
36. Skaftö Folkets Hus
 www.skaftofolketshus.se, 070-532 19 95
37. Skaftö Församling
 lysekilspastorat.se/Skaftö, 0523-29 32 00 
38. Skaftö Hembygdsförening & Gille
 FB Skaftö Hembygdsförening & Gille, 070-353 50 31
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