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Mycket är stort, eller rentav störst, på Bohusledens andra 
etapp.
 Delsjöbadet är det största insjöbadet i Göteborgstrakten 
och Skatås den största motionscentralen. Stora torp är ett 
sevärt stenslott och Kärralunds camping är, mycket riktigt, 
Göteborgs största.
 Stora Delsjön, med en vattenyta motsvarande bortåt 200 
fotbollsplaner, är en av de största sjöarna. Här gäller det gula 
fiskekortet om du vill dra upp din egen middag. Sannolikt är 
också fiskarna stora.

När du passerat under riksväg 40 norrut 
är du i naturreservatet Delsjöområdet 
och på Göteborgs mark.

Delsjöbadet är Göteborgs största 
insjöbadplats. Här ligger Kaffestugan 
Lyckan, 150 m från Bohusleden. Deras 
läckra våfflor fyller på energiförrådet.

Om du gör en avstickare från leden, går 
förbi kaffestugan och fortsätter nordost 
cirka 1200 m, så kommer du till Stora 
torp. Det är ett stenslott, från 1871, där 
bland andra Friluftsfrämjandet huserar. 
De har en ständig utställning här, ett så 
kallat »Naturrum«. 

Vid Sjölyckan ligger Sportfiskarnas 
kansli. Här säljs fiskekort som gäller 
för vatten i och omkring Göteborg. 
Vid Stora Delsjön har både Göteborgs 
Roddklubb och Näsets paddlarklubb 
sina klubbstugor. paddlarklubben hyr ut 
kanoter under sommaren.

Där Bohusleden passerar vägen 
mot Bredaremossen kan du vika av 
västerut. Snart kommer du fram till 
Delsjökolonin. Här finns en av de 
få domarringarna i Göteborg med 
omgivningar. Stensättningen tros vara 
från järnåldern.

Räcker inte vandringen som motion 
kan du spela frisbeegolf på Skatås 
motionscentral. eller ta en löprunda, 
pröva på beachvolleyboll och kanske 
testa gymmet. Vill vandrarfötterna bara 
vila kan du ta en kaffe med dopp i 
restaurangen. 
 Från Skatås utgår ett flertal olika 
motionsslingor, varav tre är elbelysta. 
Här ligger Delsjöområdets natursal, 
där områdets biologiska mångfald och 
skötsel visas upp.

Väster om Skatås ligger Kärralunds 
camping, som också hyr ut stugor. I 
närheten finns två bangolfbanor.
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Stensjön – Skatås 2

park- och naturförvaltningen
031-365 57 00 
parkonatur@ponf.goteborg.se
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