Vandra

i skaraborg.se

Finansierat av

Snabbfakta
Längd
14 km
Tidsåtgång
4-4,5 timmar
Svårighetsgrad
Medel, med undantag av delen Knipan till
Rukehamn.
Terräng
Skogsvägar och jämna breda stigar.
Markering
Leden är utmärkt med blåvita markeringar.
Hitta hit
Brommö ligger i Vänerns skärgård i
Mariestads kommun, väster om ön Torsö.
Med bil
Följ skyltning mot Torsö från E20 strax norr
om Mariestad. Kör över bron till Torsö och
följ sedan huvudvägen hela vägen till andra
sidan av ön. Där fortsätter du följa skyltar
mot färjeläget vid Laxhall. Här parkerar du
bilen och tar färjan över till Brommö.
Med tåg
Mariestads tågstation ligger mitt i centrum.
Här stannar västtåg från Göteborg i söder
och Hallsberg i norr. För att komma vidare
till Brommö går buss 511 till färjeläget på
Torsö.
Med buss
Västtrafiks buss 511 går från Mariestads
resecentrum till färjeläget på Torsö (hållplats Laxhall). Även beställningstrafik med
närtrafiken, telefon 0771-91 90 90, www.
vasttrafik.se

Brommöleden
Vandra denna dagstur på 14 km i Mariestads skärgård. Brommö
ligger väster om Torsö i Vänern och nås via en färja. Ön besöks
flitigt sommartid av såval lokalbefolkning som turister. Privat
biltrafik är inte tillåten, men de korta avstånden lockar till både
vandrings- och cykelturer på skogsvägar och breda stigar.
Brommö har ett rikt djur- och fågelliv och en natur som påminner om västkusten med berghällar och sanddyner. Det finns fina
badmöjligheter med sandstränder i Store Vite Sand och Rövarsand. Från Rukehamn kan man vid lågt vattenstånd vada till
natursköna Hovden som också inbjuder till bad. För friluftsliv på
Brommö finns vindskydd, torrtoaletter och eldstäder iordningsställda.
På Brommö finns inga affärer, serveringar eller kiosker, tänk
därför på att ta med det du vill äta och dricka under vistelsen.
Allemansrätten råder i Brommö skärgård, men vissa delar är
naturreservat där andra bestämmelser kan gälla. Det är tillåtet
att tälta eller lägga till med båt under två dygn på samma plats.
Missa inte ett besök i Glasmagasinet vid färjeläget. Där visas
amatörfoton på kända och okända människor som levt sina liv
på Brommö. Öppet dagligen under sommaren.
Tips på fler natursköna vandringar i Skaraborg som passar för
en dagstur finns på vandraiskaraborg.se.
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Upprättad av Mariestads kommun,
Kart- och Mätavdelningen 2020

Smörhättan

Brommöfärjan tidtabell
12/6 - 31/8
Vardagar: 7.45, 10.00, 13.15, 17.00, fredag även 18.30
Lördag & dag före helgdag: 8.00, 10.00, 17.00
Söndag & helgdag: 10.00, 13.00, 18.00

1/4 - 11/6 samt 1/9 - 31/10 (endast förbeställning)
Vardagar: 9.00, 16.00, fredag även 18.30
Lördag & dag före helgdag: 9.00, 16.00
Söndag & helgdag: 9.30, 16.00

Färjan startar på Brommösidan och går fram och tillbaka. Överfarten tar ca 4 minuter. På för- och eftersäsong måste färjan beställes dagen före.
Beställning av färja och bokning av vindskydd: 0501-220 27.

