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Gör en aktivitetsrunda På kommunens fyra motionsslingor finns aktivitetsskyltar 
uppsatta för att uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Aktivitetsrundan är 
ett koncept som stimulerar barn och vuxna till att röra på sig, på egen hand eller 
tillsammans. Varje runda består av tolv skyltar med olika utmaningar som placerats 
ut längs slingorna på Hönö, Öckerö, Hälsö och Björkö. Varje övning har olika 
svårighetsgrader och passar både barn och vuxna.

Hönö - Hästens badplats 
ligger på Hönö, i närheten av Klåva. Här hittar du sandstrand, klippor, 
flytbryggor och handikappanpassad toalett.

Hitta ut- Leta upp minst en 
checkpoint. För att hitta checkpoints, använd kartan eller 
via appen "Hitta ut"  eller webbplatsen www.hittaut.se

Aktivera dig

Gå en etapp av Skärgårdsleden
Kuststigens nya etapp Göteborgs skärgårdsled är en sammanhängande vandringsled som är 
hela 27 kilometer lång. Den löper från Hönö färjeläge, runt Fotö, Öckerö och Hälsö. Kuststigen 
är ett vandringsledssystem som idag sträcker sig genom Bohuslän upp till och med Oslo.

Ta dig upp till Valen på Kalvsund
På Kalvsunds högsta topp står sjömärket Valen, som är ett stångmärke och syns 
vida omkring. Utsikten härifrån är magnifik och väl värd ett besök! 

Gå Knipplas promenadslinga
Vandringsleden ”Slingan” är en unik upplevelse du inte får missa på Knippla. Leden går 
genom en typisk bohuslänsk natur på öns nordspets och bjuder på en hänförande utsikt 
över vår del av skärgården.

Besök badplatsen Vivik på Fotö
Hoppsugen? Då ska ni åka till Vivik på Fotö! Här finns både trampolin, hopptorn och 
flytbryggor såväl som en fin sandstrand och klippor.

Öckerö - Saltasvikens badplats
Hoppa från betongpiren ner i vattnet och klättra runt på klipporna. Det finns 
parkering och toalett i området.

Besök badplatsen Knöten på Grötö
På Grötös nordvästra sida ligger den barnvänliga badplatsen Knöten. En 
långgrund sandstrand med en flytbrygga att bada och fiska krabbor ifrån. 
Eftersom att ön är bilfri kan man cykla eller promenera till badplatsen.

Besök labyrinten på Rörö
Vid norra Sandviken på öns nordvästra del finner man den mystiska labyrinten. Vissa 
delar av labyrinten verkar vara mycket äldre än andra. Antagligen består den av flera 
mindre labyrinter som genom åren byggts samman till ett enda labyrintsystem. Enligt 
en skylt på plats ska de som prövar den ha svårt att hitta ut.

Rörelseglädje 
i hela 
kommunen
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Fortet på Hyppeln
kombinera ett besök upp till bunkern med promenadslingan som tar dig till öns två 
andra udda sevärdheter Klyvna Stenen och Döingeröset.

Utsikstpunkten Rösebergen på Björkö
Kommunens högsta punkt ligger på Röseberget på norra Björkö och är ca 50 meter över havet.

Plocka en påse skräp i naturen
Strandstädarkartan är ett verktyg som gör det lättare för dig som ska städa eller har städat 
en strand. Via GPS-punkter i kartan kan du markera var det finns städbehov, var det 
redan är städat och var det finns säckar med skräp att hämta. 
Strandstädarkartan 

Besök ett utegym
I Jungfruviken finns vårt nybyggda utegym och där finns även ett rörelsegym samt vid 
lekplatsen på Prästängen. Låna utrustning på Fritidsbanken 
Se https://www.facebook.com/fritidsbankenockero.se för aktuell info och öppettider

marieto
Understrykning

https://vastkuststiftelsen.se/strandstadning/om-strandstadarkartan/
https://www.mynewsdesk.com/se/storyspot/pressreleases/lokala-spoekberaettelser-i-storyspot-foer-oeckeroes-unga-2892476
http://www.hittaut.se


Tips för att skapa mer rörelseglädje i vardagenKryssa 
lodrätt, vågrätt eller diagonalt.

Läs mer på www.ockero.se/fritid-och-kultur/idrott-motion-
och-friluftsliv
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