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Vi rekommenderar inte att cykla över Skåpesundsbron till Orust. Följ de markerade cykellederna och välj hellre färjan över till Svanesund
(karta 9). Tänk även på att du inte får ta med
cykeln på personfärjorna.

På norra delen av Tjörn ligger Sundsby säteri
med anor från 1300-talet. Det är en fin plats
för att varva ner och fylla på energi inför nästa
cykeletapp.

TJÖRN
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Cykla i skärgården
Biking in the archipelago

GÖTEBORG / GOTHENBURG & BOHUSLÄN

Cykla från Skärhamn till Pilane på konstcykelle
den och låt dig överraskas av spännande konst

Kyrkesund och Pilane

Nordiska Akvarellmuseet är en inspirerande mö
tesplats för konst, natur och människor. Sedan
invigningen år 2000 har museet visat mängder
av konst i världsklass.

Skärhamn är Tjörns centralort. Kliv av cykeln för
en stund, se alla båtar som kommer och går
och köp färska räkor i fiskaffären. Kika in i Sjö
fartsmuseet, inrymt i en gammal skepparstuga
som är ett av Skärhamns äldsta och bäst beva
rade hus.

Sundsby säteri

Kyrkesund är ett gammalt fiskeläge med många
hus bevarade i typisk bohuslänsk stil. Ta färjan
den korta biten över sundet till Härön. Här finns
en sommaröppen restaurang och en fin vand
ringsled som går genom fantastisk natur.

På Klädesholmen har sillproduktionen spelat
en viktig roll. Sillmuseet Sillebua är inhyst i en
av öns nedlagda konservfabriker och här finns
sillkonservens historia förevigad och berättad.
Den 6 juni varje år firas Sillens dag.

Skärhamn

På väg ner till Kyrkesund passerar du Pilane grav
fält, djur, natur och skulptur – en upplevelse för
både stora och små. Förutom konstverken tar
du del av ett vackert kulturlandskap med spår
ända från stenåldern.

längs vägen. Stanna till på Säby gård, en kultur
historiskt intressant plats mitt på Tjörn.

Rönnäng är ett levande fiskesamhälle med en
blandning av gammalt och nytt. Härifrån går
reguljär båttrafik till de bebodda öarna Åstol,
Dyrön och Tjörnekalv. Strosa på den trevliga
bryggpromenaden och ta dig sedan upp till
Tjörns högsta utsiktsplats Tjörnehuvud.

Rönnäng och Klädesholmen

Cycle from Skärhamn to Pilane along the Art
Cycling Trail and be pleasantly surprised by the

Kyrkesund and Pilane

The Nordic Watercolour Museum is an inspiring
meeting place for art, nature and people. Since
its launch in 2000, the museum has exhibited
many world class works of art.

Skärhamn is the administrative centre of Tjörn.
Get off your bike for a while, watch the many
boats sailing in and out of the harbour, and en
joy some fresh prawns from the fishmongers.
Visit the Maritime Museum, located in an old
fisherman’s cottage which is one of Skärhamn’s
oldest and best preserved buildings.

Skärhamn

On the island of Klädesholmen, herring produc
tion is the main focus. The Sillebua Herring
Museum is located in one of the island’s former
canneries and tells the story of the herring in
dustry. The Day of the Herring is celebrated on
the 6th June each year.

Rönnäng is a lively fishing community with a mix
of old and new. From here, regular ferries depart
for the inhabited islands of Åstol, Dyrön and
Tjörnekalv. Amble along the attractive prome
nade before continuing upwards, to Tjörn’s
highest viewpoint, Tjörnehuvud.

Rönnäng and Klädesholmen
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Tjörn är en alldeles utmärkt cykelö med sina natursköna vägar och ständiga närhet
till dopp i havet, god mat, konst och kultur. Vår, sommar och höst myllrar det
av aktiviteter: Tjörn runt, Sillens dag, Träbåtsfestivalen och de fina konstutställningarna
i Nordiska Akvarellmuseet, för att bara nämna några.

Cycling across the Skåpesund Bridge to Orust
is not recommended. Follow the marked
cycling trails and choose the ferry to Svanesund
instead (Map 9). Remember that bicycles are not
allowed on the passenger ferries.

On the northern side of Tjörn is Sundsby Country
Estate, from the 14th century. This is a nice place
to relax and recharge the batteries before the
next stage of your cycling trip.

Sundsby säteri

Kyrkesund is an old fishing village, where many
of the buildings are still in traditional Bohuslän
style. Take a short ferry trip across to the island
of Härön, which has a summer restaurant and
a lovely walking trail set in an amazing natural
landscape.

On the way down towards Kyrkesund you pass
Pilane Grave Field, Animals, Nature and Sculp
ture – an experience for all ages. Apart from
the many works of art, you also get to expe
rience a beautiful cultural heritage landscape
with traces from as far back as the Stone Age.

exciting works of art along the way. Stop off at
Säby gård, a cultural heritage site at the centre
of Tjörn.

The island of Tjörn is an excellent place for cycling with its beautiful roads.
On Tjörn you are never far from places to swim, nice meals, art and culture.
In the spring, summer and autumn there is a huge range of activities on offer:
the Tjörn Runt regatta, Day of the Herring, Wooden Boat Festival, and lots of
great art exhibitions in the Nordic Watercolour Museum to name but a few.

Where art, sea and nature are the focus
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12 kartor – från Strömstad till Göteborgs skärgård
12 maps – from Strömstad to Gothenburg archipelago
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Här står konsten, havet
och naturen i centrum

Turistbyrå/Tourist Office:

☎

Tjörns Turistbyrå
Krokdalsvägen 1
Skärhamn
+46 (0)304-60 10 16
turistbyran@tjorn.se
www.tjorn.se
www.sodrabohuslan.com

Polis/Police:

☎

114 14
from abroad: +46 77 114 14 00
Vid olycka/In case of emergency: 112

Vårdcentraler/Health Centres:

Almö Läkarhus
Myggenäsvägen 4
Myggenäs

☎ +46 (0)304-25 92 00

Närhälsan Kållekärr
Syster Ebbas Väg
Kållekärr

☎ +46 (0)10-473 46 00

Närhälsan Skärhamn
Hamngatan 16
Skärhamn

☎ +46 (0)10-473 46 00

Apotek/Pharmacies:

Apotek Hjärtat
Myggenäsvägen 2-4
Myggenäs

Apoteket Skäret
Hamngatan 54
Skärhamn

Apoteket Fyren
Sundsbyvägen 1
Kållekärr

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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