Västerhavsrundan
Utflyktsmål längs Hisingens
kust mot Västerhavet

Bada, leka, fiska och grilla...

Promenera och upptäck naturen

På Hisingen finns det fyra allmänna badplatser
där du kan bada i havet. Du kan också fiska,
grilla och mycket mer. Det är lätt att ta sig hit
med kollektivtrafiken.

Vill du ha frisk luft och motion eller gå på upptäcksfärd i naturen? I Västra Hisingen finns flera
promenadslingor längs fina naturområden med
ovanliga växt- och djurarter och fornlämningar.

Lillebyrundan

Tumlehedsdalen

Det här är en badplats med stora
klippstränder och en mindre sandstrand. På badplatsen finns hopptorn,
bryggor och toalett. Vid campingen i
närheten finns en kiosk. Förbi Lillebybadet går Lillebyrundan som är en
mil lång vandringsslinga. I Mjövik
finns ett bageri och kafé som har
öppet året runt.

När du går den en mil långa rundan
passerar du dalgångar och gläntor
där det växer vildrosor vid säsong.
Härifrån kan du göra en avstickare
till Bronsålderssundet, Sillviks naturreservat och Tumlehedsdalen.

Här finns en minst 3 000 år gammal
hällmålning som målades med järnockra. Målningen visar båtar, fiskar,
nätmönster och hjortdjur.

Hållplats Lillebybadet.
Gå genom skogen för att
komma fram till badplatsen.

Sillviks naturreservat

Sillvik

Lilleby

Här kan du bada från klippor, brygga
och från stranden. Det finns lekplats
och en beachvolleybollplan. Vid stranden finns toalett, ett uteklassrum med
vindskydd och grillmöjligheter året
om. Badplatsen är delvis handikappanpassad med en ramp ner i havet.
Ett kafé har öppet från maj till
september. I närheten av badplatsen
finns det promenadvägar till Lottkärr,
Tumlehed, Trolldalen och Sillviks
naturreservat.
Hållplats Sillvik ligger i direkt
anslutning till badplatsen.

Hästevik
Vid Hästevik finns sandstrand,
brygga och klippor att bada ifrån.
Det finns också soldäck och en beachvolleybollplan. Grillplatser finns året
runt, kiosken är öppen under
sommarmånaderna och det finns
toalett.
Hållplats Batterivägen.
Promenera längs Torslanda
Hästeviksväg i drygt
en kilometer till badet.

Tumlehed
Vid Tumlehed finns sandstrand och
klippor och brygga att bada ifrån.
Friluftstoaletten är öppen från
mitten av maj till mitten av september. För dig som vill promenera
finns det spännande naturområden,
odlingslandskap, hällmålning och
Sillviks naturreservat i närheten.
Hållplats Hornkamsgatan.

Hållplats Hamnefjäll, Lillebybadet, Sillvik eller Lönnrunan.

Sillvik är ett naturreservat där djuroch växtlivet är präglat av det kalkhaltiga skalgruset i marken. Här kan
du hitta flera ovanliga växt- och
insektsarter såsom ängsgentiana,
orkidén kärrknipprot och fjärilen
mindre blåvinge. I området finns
flera promenadstigar.
Hållplats Sillvik. Gå förbi kaféet
och genom stugområdet.

Bronsålderssundet
Under förhistorisk tid låg delar av
Hisingen under vatten. När Bronsålderssundet höjde sig ur havet blev det
en bördig slätt. Vid Fåglevik finns fornlämningar från dem som odlade marken och slåtterängar med ängsväxter.
Den östra slingan är drygt en kilometer
och den västra är tre kilometer. Längs
slingorna finns informationsskyltar.
Hållplats Låssbyvägen. Gå mot
gamla Lillebyvägen där stigen
börjar intill en parkeringsplats.

Hållplats Hamnefjäll, Lillebybadet, Sillvik eller Lönnrunnan.

Torsviken

Naturreservatet är ett Natura 2000område och hem för ovanliga fågelarter som salskrake, brushane, sångsvan och knipa. På den östra sidan
finns svalhögar där backsvalor bygger
bon. En nyanlagd promenadstig leder
runt Torsviken. Här finner du information om fåglar, natur, hamnen och före
detta Torslanda flygfält.

lagun.

Hållplats Gamla Hangaren. Gå
förbi golfklubben och Torslanda

Majvik
Detta är ett kuperat område där tät
vegetation trängs mellan hällmarkerna
på höjderna. I Majvik finns ett rikt
fågel- och fjärilsliv och här finns också
den sällsynta hasselsnoken. Gör gärna
ett besök under våren när blåsippan
blommar.

Hållplats
Batterivägen.
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Åk kollektivt
De små prickarna i kartan visar var
närmaste busshållplats finns.

Skandiahamnen
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Fler kustnära utflyktsmål
Fiska krabbor från bryggorna i småbåtshamnarna, vindsurfa vid Store Udd eller titta
på stora fartyg i Göteborgs hamn. I Västra
Hisingen finns många kustnära utflyktsmål.

Arendal och ytterhamnarna

Björlanda

Visste du att Göteborgs hamn är
Skandinaviens största? Ungefär
11 000 fartyg anlöper hamnen varje
år. Bland det tiotal vindkraftverken
här finns Sveriges största – Big Glenn
– som är 145 meter högt. Läs mer på
www.goteborgshamn.se

Björlanda Kile är norra Europas
största småbåtshamn med plats för
2 400 båtar. Här finns båtvarv och en
restaurang som har öppet året om. Vid
Björlanda Kile rinner Osbäcken ut i
havet. Osbäcken är den enda havsöringsförande bäcken på Hisingen. Från
Björlanda Kile är det nära till Store
Udd. I närheten finns också Björlanda
gård med gårdsbutik och betande
nötdjur av rasen Highland Cattle.

Hållplats Arendal Skans. Gå ner
mot vattnet och Volvo museum.

Hjuviks brygga
Vid Hjuviks brygga finns sjöbodar och
småbåtshamn. Det går att fiska från
klipporna och man kan se över till
Lilla Varholmen och fyrarna. Hjuviks
båtklubb har seglarskola på sommaren i samarbete med Göteborgs Stad.
Hållplats Hjuvik.

Torslanda lagun
Torslanda lagun är en småbåtshamn
med både båtar och sjöbodar. Det går
att fiska från bryggorna.
Hållplats Gamla Hangaren.
Gå förbi golfklubben.

Hållplats Björlanda Kile.

Store Udd
Strax söder om Björlanda Kiles småbåtshamn finns Store Udd med ett bra
vindsurfingställe precis utanför. Det
går att promenera i området och det
finns klippor att sitta på och bada från.
Hållplats Björlanda Kile. Gå
genom småbåtsområdet och
över klipporna. Du kan också ta
vägen till vänster precis efter hållplatsen.
Ta höger där vägen delar sig på Store Udds
väg.

Vill du åka kollektivt?
Alla platser går att nå med kollektivtrafiken.
På www.vasttrafik.se kan du planera din resa.
Du kan också ladda ner appen Reseplaneraren.
Det finns flera pendelparkeringar i anslutning till
busshållplatser.

Vill du cykla?
På www.trafiken.nu finns ett verktyg där du kan
planera din cykeltur och få förslag på bra cykelvägar.
Du får också veta hur lång sträckan blir och ungefär
hur lång tid det kommer att ta att komma fram med
cykel.

Vill du veta mer?
På kommunens webbplats www.goteborg.se finns
mer information om de kommunala badplatserna,
naturområdena, regler för fiske, grillning och mycket
annat. Du kan också ladda ner appen ”Badplats Göteborg” till din Iphone eller Android.

Tipsa oss!
Vilka är dina favoritställen längs Hisingens kustremsa? Vilka platser tycker du ska finnas med när
vi gör liknande informationsmaterial i framtiden?
Tipsa oss på e-post: vastrahisingen@vastrahisingen.
goteborg.se

Hisingen är Sveriges fjärde största ö och längs den vackra
kustremsan hittar du både sandstränder, fornminnen, småbåtshamnar, vandringsstigar och mycket mer. Den här
broschyren hoppas vi ska inspirera dig att göra kustnära
utflykter i Västra Hisingen. Du hittar också information om
aktiviteterna i anslutning till Västerhavsveckan.
Västerhavsveckan 1–9 augusti 2015 är fylld av spännande
aktiviteter där Västerhavet spelar huvudrollen. Längs hela
Bohuskusten – från Göteborg i söder till Strömstad i norr –
ordnas havsnära aktiviteter. Se hela programmet på
www.vasterhavsveckan.se
Broschyren har tagits fram i samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, park- och naturförvaltningen
och Västra Götalandsregionen/Västerhavsveckan.
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