
Välkommen till Skaftö !  

Grundsund 



Presentation av ön 
  Från fiskelägen och skepparsamhällen till semesterparadis och TV-serien Saltön 

Kom hit via bro eller färja. Här kan du bo året runt. 

1950-tal 



Grundsund 

     

Fiskebäckskil 
Här finns hotell, restauranger, pizzeria, livsmedelsaffär, fiskaffär, frisörsalong, konsthall, 

och en marina med gästhamn. Carl Wilhelmssons sommarhus ligger här. 

Intill ligger Kristinebergs marina forskningsstation.  

 

  

Har hotell & pensionat samt restaurang. 

 

 

Härifrån utgår personfärjan mellan Skaftö och 

Lysekil. Här ligger Klubban, Uppsala universitets 

Biologiska station. 

 

 

Har ett träbåts- och småbåtsvarv 

Grundsund är det största samhället. 

Här finns skolan, biblioteket och Skaftö 

Folkets hus (kan hyras vid festligheter). 

Livsmedelsaffär (post- och ombud för Systembolaget), fiskbod, 

café, restauranger, klädbutiker, marina, gästhamn, frisersalonger, 

massage, fotvård, samt vandrarhem  med stugförmedling. 

Rågårdsvik 

Östersidan 

Stockevik 
Fiskebäckskil 

Grundsund 



Promenera 

Cykla 

Fiska och meta krabba 

Bada 

Spela golf 

Rida 

Hyr båt 

Segla 

Bryggsegla 

Fånga hummer 

Åk passagerarfärja till Lysekil 

Ta en tur på havet, flera båtar finns 

                         Njut! 

Upplev Skaftö 
 

Båtturer 



Sevärdheter 
 

Våra 5 vackra samhällen med den pittoreska långbryggan i Grundsund och 

Kaptensgatan i Fiskebäckskil, där finns också skolskeppet T/S Kvartsita. 

Den underbara naturen i Vägeröds Dalar, övärlden med sina släta klippor och 

jättegrytor. 

Islandsberg, den gamla fyrplatsen, numera privatägd, här får du en fantastisk utsikt ut 

över omgivningen,  havet, skärgården och det får du även från Åseberget. 

  

Ytterst på klippan vid Islandsberg, ligger en f d fyrvaktarbostad 

Här besökte Evert Taube sina släktingar. 



Grundsund Fiskebäckskil 

Långbryggan  

Östersidan 



Skolsegelfartyget 

T/S Kvartsita 

Hemmahamn Fiskebäckskil.  23 m lång och ca. 400 m² segelyta.   

Är en del av Sveriges maritima kulturhistoria 

www.kvartsita.se 

 

http://www.kvartsita.se/


Så jobbar vi 
Företagsgrupp gör Skaftö Hemsida www.skafto.com 

Skaftö Öråd har grupper som arbetar med 

trafik, näringsliv, kultur och fritid, småbåtshamnar, 

strandpromenad, bygga och bo och Islandsbergskanalen. 

  

 

http://www.skafto.com/


Västsidan består av karga berg 



Mitt på ön finns lummiga dalar med blomstrande ängar 



Påskefyr Påskefyr 

Vår 
Blåsippor  

i flera färger 



Sommar 



Sommar 



Sommar 



Höst 



Höst 



Vinter 

Gåsö 

Fiskebäckskil 



Vinter 



Vinter 




