
Malmön
Med sin storslagna västkustnatur är Malmön en extraordinärt vacker ö. Ön har skiftande 
omgivningar och ligger i hjärtat av Bohuslän, där hav möter klippor i ljuv harmoni.

Malmön är en drygt 4 km lång och 2 km bred klippö. Här finns fantastiska möjligheter 
till bad och friluftsliv. Vill du ta en lätt promenad med barnvagn, följ vägen ut till syd-
spetsen, till Draget. På vägen tillbaka följer du markeringarna på sydsidan, förbi Kat-
tesand. Det finns mycket att se och uppleva längs spåren.

Runt hela ön finns det spår som vittnar om mångårig brytning och bearbetning av sten. De 
stora brotten ligger på västsidan av Malmön. Du kan inte åka från Malmön utan att bada i 
havet, om du inte vill gå i direkt från klipporna finns det flera fina välordnade badplatser, 
sandstränderna ute vid Kattesand är mycket populära. 

För att komma till och från ön tar du bilfärjan som går 2 gånger i timmen, utan kostnad.
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Markeringar
Lederna är märkt med röd/vita eller blå/vita mar-
keringar på träd eller stolpar. På bergspartier fö-
rekommer istället märkta stenrösen. Kommer du 
upp på lite högre höjder, uppe vid rösena, har du 
en fantastisk utsikt över västerhavet. Om du står 
vid ett röse och tittar ut, kan du se de andra rösena 
som finns på ön. På vissa skyltar står även namnet 
Kuststigen. Bergstigen (röd/vita markeringar) är 
ca. 2,5 km långt och den del av Kuststigen (blå/vita 
markeringar) som passerar ön är ca 10,5 km. 

Sevärdheter
Vi rekommenderar dig att besöka:

Hembygdsmuseum - huset byggdes 1849
Smedjan - Sveriges äldsta bevarade
Kyrkan - flyttad från Lysekil 1905

Korset 
Ett kors restes som ett minne efter stenhuggeriets 
grundare Carl August Kullgren, som hastigt dog 
1851. Korset var ett utställningsföremål på världs-
utställningen samma år i London. Efter utställning-
en sattes sedan korset upp på den svenska kyrko-
gården vid Kullgrens grav.

1913, samma år som kvarlevorna efter Carl August 
hämtades hem till Sverige och gravsattes i Udde-
valla, flyttades korset från London till Draget och 
Malmön.
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