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Naturreservatet Fontin är ett uppskattat 
frilufts- och rekreationsområde 
med motionsspår och strövstigar. 
»Kärleksstigen« är extra populär. Den 
går utmed bergskanten mot Nordre 
älv och bjuder på vackra utsikter över 
Kungälv, älvarna och Bohus Fästning.

Svarte Mosse är en liten näckrosprydd 
tjärn. Runt tjärnen går en naturstig med 
skyltar som berättar vad som lever i 
och runt vattnet. Skyltarna uppdateras 
efter årstiderna, fem gånger om året. 
Här finns också en motionscentral och 
kaffestuga.

Mariebergs herrgård ägdes från början 
av Kronan, men övergick till frälsegård 
i adlig ägo under 1600-talet. Området 
runt herrgården är naturreservat. 
Vid Marieberg finns en uråldrig 
jordbruksbygd, med hagmarker, stora 
lövskogar och höga bergspartier. 
Mariebergets högsta delar når 55-60 
meter över havet. 

Från toppen av aleklätten, som är 134 
meter över havet och en av kommunens 
högsta utsiktspunkter, får du se en 
fantastisk utsikt. Förr, i ofredstider, var 
fornborgen på bergets topp en viktig 
tillflyktsort.

Vid Romesjön kan det vara lagom att ta 
en vilopaus. Strax norr om sjön ligger 
en vacker och säregen rastplats som är 
värd att stanna vid en stund.

Dalen är en annan lämplig plats 
att hämta andan på. Det är en 
hembygdsgård som omfattar åtskilliga 
olika byggnader. Här finns också ett 
museum.

Den sjunde etappen startar vid Fontin, ett av hela 
16 naturreservat och -områden i Kungälvs kommun. 
Nordsjöleden/Bohusleden går, via den lilla Svarte Mosse, fram 
genom fågelrika lövskogar och över den ena skogsklädda 
bergsplatån efter den andra. Sträckan kräver en del av 
vandraren, eftersom terrängen bitvis är ordentligt kuperad.
 efter ungefär en tredjedel av etappen väntar en extra 
utmaning för den som känner sig stark i benen. Bestiger du 
aleklättens topp når du drygt 134 meter över havet och får 
se en svindlande vacker utsikt över omgivningarna.

1

2

3

4

Fontin – Grandalen 7
medelsvår 

Kultur & Fritid Kungälv
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