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Västkustens pärla

Välkommen till

DONSÖ 



Upptäck Donsö - en levande skärgårdsö!



Göteborgs södra skärgård består av ett 30-tal små pittoreska öar,  
där Donsö är en av de största med omkring 1 500 bofasta.  
På Donsö möts du av ett genuint fiskesamhälle med hamnen som 
öns naturliga hjärta. Här spelar sjöfart och fiske en viktig roll och 
gör Donsö till ett aktivt skärgårdssamhälle. Strosa runt bland fiske-

bodar, butiker och slingrande gränder. Ta ett dopp i havet eller njut 
av nyfångad  fisk och skaldjur. Donsö är väl värt ett besök när som 
helst på året, men på sommaren är det extra härligt att utforska allt 
som ön har att erbjuda! Donsö är en bilfri ö och de bofasta tar sig 
fram med hjälp av cyklar, mopeder, golfbilar eller flakmoppar!  

En bilfri ö

Ett genuint fiskesamhälle



Donsö erbjuder en unik skärgårdsmiljö. Husen ligger tätt och inåt 
land vindlar smala gränder mellan bostäder och trädgårdar, omgärdade 
av vita trästaket. Nere i hamnen pryds många av fiskebodarna av  
skyltar som bär namn av gamla fiskebåtar. Eftersom det inte är tillåtet 
att köra bil är det perfekt att ta en promenad eller en cykeltur. 

Varför inte strosa runt i de trånga gränderna, bland sjöbodar och 
flakmoppar i hamnen, eller njuta av den 4 km långa naturstigen som 
tar dig runt ön! Stigen består av en slinga på 2 km på den norra delen 
och 2 km på den södra delen av ön och tar dig genom frodiga skogar, 

 

Karga klippor och frodiga skogar
fårhagar och över klippor. Går du runt ön och de båda naturstigarna 
blir det totalt 10 km! 

En höjdpunkt är Donsös högsta punkt med en magisk utsikt över 
Vinga fyr! Slå dig ner på någon av de strategiskt utplacerade bänkarna 
och titta ut över havet. Kanske njuter du av en medhavd fika, innan 
du fortsätter din upptäcksfärd. Här finns fler än 500 sorters växter, 
många av dem är sällsynta. 

Fågelskådare kan studera sjöfåglar på nära håll och om turen är 
med finns det chans att se sälar!   

          Njut av den 4 km långa 
naturstigen som tar dig runt ön



Donsöborna har varit engagerade i sjöfartsbranschen i generationer. 
Öns första tankfartyg byggdes under tidigt 1930-tal. Allt sedan dess 
har Donsö utvecklats till ett sjöfarts- och fiskesamhälle. På Donsö 
finns  omkring 14 rederier och större fiskebåtar. Det sägs att  
Donsöborna antingen arbetar med fiske eller i rederibranschen,  
vilket inte ligger långt från sanningen! Ön har behållit och ut vecklat 
sin starka maritima prägel över åren. Missa inte att ta en titt på  

Donsö förr och nu
informationstavlan på kajen, där den vetgirige kan ta del av Donsös 
historia och spännande framtid. 

Passa även på att titta närmare på skulpturen Skärgårdsfiskare, 
skapad av Svenrobert Lundquist. Kal å Ada-statyn utanför Lisebergs 
entré är ett annat av hans verk!  

Värt att nämna är att Stenagruppens grundare, Sten A Olsson, 
växte upp på ön!

       Ön har behållit och utvecklat  
                              sin starka maritima prägel



I hamnområdet hittar du bland annat den välsorterade livsmedels-
butiken Yngves, en välkomnande blomsterbutik och en glasskiosk 
för soliga dagar! Missa inte mysiga Popsicle Café, Hamnaffären och 
 Pizzeria Noretti, som har en härlig uteservering med utsikt över  
hamnen. Sugen på nyfångad fisk eller skaldjur? Då skall du bege dig 

till Fiskeboa, som året runt förser Donsö med skaldjur och lokala 
delikatesser; rökta räkor, olika typer av inlagd sill, skaldjurspaté och 
mycket mer! Att röka lax över öppen eld kräver kunskap och kärlek! 
Besök Skärgårdens Rökeri, där Donsölaxen röks enligt gammal tradi-
tion. Oavsett vad du är sugen på, finns det något för alla.

Här finns något för alla

              Sugen på nyfångad  
                         fisk eller skaldjur?



Längst ut på piren i Donsö hamn hittar du Isbolaget, ett gammalt 
ishus för fiskebåtar, som byggts om till restaurang och hotell.  
Förr i tiden producerades här is i stora mängder, som kylde lasten 
för fiskebåtar som utgick från Göteborg. I dag görs det på annat sätt, 
men det gamla ismagasinets historia lever kvar. 

Flera år av gnagande is har satt sina spår i väggarna och bidrar 
till den maritima charmen i restaurangen. Här lagas rustika, enkla 

Välkommen till Isbolaget
och vällagade rätter, som inte lämnar någon hungrig. Isbolaget må 
vara en skärgårdsrestaurang, men menyn är fylld med mycket mer än 
fisk och skaldjur! På Isbolaget finns en populär inglasad uteservering, 
självklart med havsutsikt, som är öppen året runt, oavsett väder och 
vind. Eller varför inte njuta av den fina utsikten över hamnen på 
plats i utomhusbaren! Från hotellet på andra våningen har alla rum 
vacker utsikt över hamn eller hav!

         Vällagade rätter som inte  
                              lämnar någon hungrig 



Karga klippor, undangömda vikar,  
                    sandstränder och badplatser

På Donsö är det alltid nära till ett dopp i havet! Karga klippor, undan-
gömda vikar, små sandstränder och badplatser erbjuder oändliga 
möjligheter att njuta av sol och salta bad. Korsholmen ligger nära 
gästhamnen och på Lökholmnen, som ligger på östsidan, finns det 
både badbryggor och hopptorn!

Centralt, nära piren, ligger Hunnebön, som färdigställdes under 
våren 2021. En ny och fräsch anläggning med badbrygga där du kan 

Njut av salta bad
skölja bort det salta vattnet i utomhusduschen. Här finns det kok-  
och diskmöjligheter och sist men inte minst, en väl tilltagen grillplats. 
Sittplatser både ute och inne, gör att det går att njuta till max, oavsett 
väder!  

Alla platser har sin charm, men oavsett om du vill ta ett snabbt 
dopp i havet eller ha en heldag i solen, är det inte svårt att hitta din 
egen pärla!



DONSÖ GÄSTHAMN – ÖPPEN ÅRET RUNT  
Hamnen har nyligen utvecklats för att ge plats åt fler fritidsbåtar

GÄSTPLATSER 

• Cirka 100 platser på insidan av västra piren i hamnen 
• Övriga lediga platser är markerade med gröna skyltar
• Om en skylt är röd är platsen upptagen 

Hamndjup: 4,5 - 5 meter  
Förtöjning: Långsides, bom eller ankare 

HAMNAVGIFT

Aktuella priser och information hittar du här

Service som ingår i hamnavgiften 

• Toalett och dusch. Kod för att komma in anges på hamnavgiftskvittot.
• Tillgång till tvättmaskin under sommaren 
• Tillgång till internet via hamnens WiFi
• Första hjälpen - Hjärtstartare finns vid toaletterna längst bort i hamnen

TANKA

På Istappen kan du tanka diesel och bensin. 

KONTAKT

Hamnvärd: Under sommaren +46 739 92 72 56, donso@donsohamn.se  
Hamnkapten: Jonas Backman +46 704 22 12 22, donso@donsohamn.se 
Adress: Donsö Hamnväg 35, SE-430 82 Donsö
Hemsida: donsohamn.se

https://www.donsohamn.se/#guestharbour


TA SIG TILL DONSÖ

DET ÄR LÄTT ATT TA SIG TILL DONSÖ 

• Med skärgårdsbåt från Saltholmens brygga   
• Med fritidsbåt – välkommen till Donsö gästhamn  

Det finns flera sätt att ta sig från centrala Göteborg till Saltholmens brygga

• Spårvagn nr 11 – tar ca 35 minuter
• Buss nr 114 (Ö-snabben) – tar ca 25 minuter
• Med bil

Från Saltholmens brygga fortsätter du till Donsö med båt nr 281 (Saltholmen) Vrångö. 
Skärgårdsbåtarna går ca en gång per timme från måndag till lördag, lite glesare på  
söndagar. Restiden är ca 18-37 minuter beroende på båttyp och resväg.  
Besök Väst trafiks reseplanerare för tidtabeller och mer information.  
 
PARKERING VID SALTHOLMEN – DONSÖ ÄR EN BILFRI Ö 

Vi rekommenderar parkeringen vid spårvagnshållplatsen Långedrag, som ligger ca 1,3 
km från Saltholmen. Därifrån är det enkelt att åka spårvagn eller promenera ner till 
Saltholmens brygga.

Donsö - ett stenkast från Göteborg

https://www.google.se/maps/place/Saltholmens+Brygga/@57.660968,11.8408893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464f8d0dae3fa491:0xce7b05a623dcdc63!8m2!3d57.660968!4d11.843078
https://www.donsohamn.se/#guestharbour
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/


LÄNKAR TILL SERVICEFUNKTIONER I ANSLUTNING TILL DONSÖ HAMN

Donsö Hamn 

Donsö Havskajak

Donsö IS 

Donsö Marin

Fiskeboa

Hamnaffären

HNW Marine

Isbolaget

Istappen

Pizzeria Noretti

Popsicle Café

Skärgårdens Rökeri

Styrsöbolaget

Trädgårdsstation

Västtrafik

Yngves Livs

Donsö

Karta: OpenStreetMap

Länk till karta

https://www.openstreetmap.org/#map=15/57.6020/11.8050
https://www.donsohavskajak.se
https://donsois.com/
https://www.fiskeboa-vrango.se/sv/111281/Fiskeboa-Donso-Goteborgs-skargard
http://www.hamnaffaren.se
http://www.hnwmarine.com/
https://isbolaget.com
https://istappen.com
http://www.norettipizzeria.n.nu
https://strikk.se/pages/butik-och-cafe
http://skargardensrokeri.se
https://styrsobolaget.se
https://www.instagram.com/tradgardstation/
https://www.vasttrafik.se
https://www.ica.se/butiker/nara/goteborg/yngves-livs-10514/start/?referrer=#pfset=1
https://www.donsomarin.se/
https://www.donsohamn.se





