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Hållö

Hållö ligger längst ut i kustbandet utanför Smögen och 
Kungshamn. Ön är !ack och erbjuder en hänförande 
utsikt åt alla håll. Hållö är klassad som naturreservat 
och det är förbjudet att göra upp eld, plocka eller gräva 
upp blommor. Hundar ska alltid hållas kopplade. Hållö 
fyr tändes första gången den 1 november 1842 och är 
den äldsta kvarvarande fyrbyggnaden i Bohuslän. Fy-
ren är byggd av sten och höjdes 1868 med en konfor-
mad överbyggnad i järnplåt.

Eftersom Hållö fyr är en visningsfyr har man möjlig-
het att besöka fyren mot en mindre avgift. Fyren och 
fyrhuset är öppet dagligen under sommarsäsongen, 
övrig tid på året kontaktar man info@hallofyr.se

Här disponerar vi tre fritidsbostäder: Hus A, fyrmäs-
tarbostaden, som består av tre rum och kök. Hus B, 
fyrbiträdenas, som består av tre rum och kök samt hus 
C, fyrvaktarbostaden, som består av två rum och kök. 
Samtliga hushåll har gemensam dusch i förrådslängan 
på tomten.

Det första du möter på Hållö är vackra släta granit-
hällar, slipade till konstverk av inlandsisen samt ett 
fyrtiotal jättegrytor runt klipporna öster om Kålhags-
klovan. Vid marmorbassängen "nns släta klippavsatser 
och en badstege ner till det klara, turkosblå vattnet. För 
den simkunnige "nns det gott om "na badmöjligheter 
runt ön, men för små barn är baden inte att rekommen-
dera. 

Till Hållö kan man komma med Hållöfärjan från 
Smögen alternativt Hållöexpressen från Kungshamn. 
Närmaste livsmedelsbutik ligger i Smögen/Kungshamn.

Semestra mitt i  
naturreservatet

Sjöfartsverket har en egen brygga på Hållö 
för den som kommer med egen båt och 
det finns viss tillgänglighet till båtplats. 
Kontakta Fritidsnämnden för mer informa-
tion. Tillgång till naturhamn runt hela ön.
Fritidsnämnden har även en egen liten båt 
som kan användas för fiske och proviante-
ring. Ta med egen flytväst!

I huset

TV Spis

Kyl/Frys Barnstol  
& spjälsäng

Micro Kaffebryggare

Tillgänglig att hyra

Hus A–C: maj–september

Bäddar

Hus A – 6 bäddar + bäddsoffa

Hus B – 4 bäddar + bäddsoffa

Hus C – 3 bäddar + bäddsoffa

Adress: Hållö 1, 2, 3, 456 51 Smögen

På plats

 Grill Trädgårds- Båt-
  möbler plats

 Liten båt
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