
Vandring på
Smögen

Upptäck friluftsleder utformade av Smögens Öråd



Smögens Öråd har utformat fyra relativt lättillgängliga och 
markerade leder som bjuder på motion, friluftsliv och vackra 
vyer.  Alla lederna går över granithällar men du passerar även 
genom klyftor, ängsmarker och hedar. Det finns stenbrott, 
fornlämningar, dammar och geologiska formationer att hitta 
utmed stigarna. 

I detta häfte presenterar vi kortfattat ledernas  sträckning och 
lokalisering. Mer information hittar du på de olika ledernas 
informationsskyltar.

Förutom ovan nämnda friluftsleder arrangerar Smögens 
Öråd emellanåt kulturvandringar genom Smögens äldre 
bebyggelse, och kan även erbjuda guidade visningar av  
Lotsutkiken och de olika hembygdsmuseerna.

Väl mött!
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Lindstedts myr
Användes vintertid i mitten av 1900-talet för 
att såga isblock till fiskets behov. Under den här 
tiden var många båtar från Sotenäset involve-
rade i fiske och det gick åt stora mängder is.
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Haglunds stenar
Arthur Haglund med fem söner bedrev sten-
huggeri i detta brott. Ett annat stenbrott fanns 
på Sandö. Den viktigaste produkten var stenen 
till husgrunder, något som än idag kan ses på 
de äldre husen på Smögen. 

Kleven
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Västra Sandö



Stenbrott

Sunnepina

Skyltarnas placering

Damm med röda näckrosor

Damm med vita näckrosor

”Månstenen”

Friluftsled

Motionsled

100 meter

Sandö

Föreskrifter för allmänheten
Känn er välkomna att besöka naturvårds- 
området Sandön men tänk på att det inte  
är tillåtet att:
– förtöja eller ankra båt i Sandöfjorden 
 under tiden 1/6-31/8.
– lägga upp båt på strand som vetter mot 
 Sandöfjorden under tiden 1/6-31/8.
– medföra ej kopplad hund.

Ö med många istidsspår
Sandön är en bågformig, drygt 1,5 km 
lång bergrygg, som till stor del omsluter 
Sandöfjorden. Berggrunden består av bohus-
granit med inslag av andra bergarter. Berget 
är starkt präglat av inlandsisens verksamhet. 
Klippstränderna ger goda möjligheter till bad 
och sportfiske. 

Västra Sandö



Kummel

Skyltarnas placering
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Vattentornet

Makrillvikens
vandrarhem

Badhusparken

Stormyren

Glommen

Strömsund

Sandö

Dambadet

Glommeskallen

Glommen
Genom historien har det förekommit ett flertal 
sillperioder i Bohuslän. Glommen har varit en 
viktig plats för äldre tiders fiske, vilket bland 
annat lämningar efter stenkretsar vittnar om.

Hästen
En naturskön led som går genom ängsmark 
och klippor med havet nära inpå. Njut av ut-
sikten från kummeln på toppen. Du hittar fina 
badplatser längs med leden. Vid Holländar- 
backen finns flera så kallade stenkretsar. 
De har med största sannolikhet tjänat som 
bostäder för de människor som deltog i olika 
slag av säsongsfisken.

Glommen



Örådet är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan med för-
eningar och församlingar som verkar på Hållö, Hasselösund 
och Smögen. I styrelsen ingår representanter från ett antal av 
öns föreningar. Dessutom finns ungdomar, föräldrar och 
sommarboende som adjungerade ledamöter.

Dess uppgift sedan starten 1999 är att främja goda sociala 
levnadsförhållanden för befolkningen i ett långsiktigt per-
spektiv samt att bevara och utveckla Smögens och Hasselö-
sunds unika livsmiljö.

Genom ideela krafter har spångar och bryggor byggts för att 
öka tillgängligheten i naturen och längs med lederna. Örådet 
har även ombesörjt  underhåll av byggnader, bad-, idrotts- 
och parkområden.

Stöd gärna Smögens Öråd med tid eller medel, tack!
Bg: 5530-1014. Swish: 123 022 40 14

Smögens Öråd

smogen.com
smogen.com@gmail.com
Facebook

Kontaktpersoner:
Jan O Hansson: 0702-901678
Leif T Johansson: 0702-615780

Smögens Öråd


