
 

 
 
 
ISA af Lygnern 
Eldriven båt 

Electric powered boat  

Lygnern 
Lygnern är en långsmal sjö belägen inom Kungsbacka och 
Marks kommuner. Den sträcker sig från Sätila till Fjärås. 
Sjöns yta är 33 km². Randmoränen i Fjärås dämmer upp 
den 18 kilometer långa och 50 meter djupa sjön till nivån 
15 meter över havet. Den rinner av via Rolfsån till Kungs-
backafjorden. Badmöjligheter finns vid Sätila och på ett 
antal andra ställen runt om sjön.  
 

Ramhultafallet  
 
Ett av södra Sveriges högsta vattenfall, 64 meter fallhöjd, 
ligger i ett av Lygnerns sju naturskyddsområden. Enligt 
Kung Waldemar den andres jordebok från 1200-talet gick 
gränsen mellan Danmark och Sverige i Ramnån, som rinner 
fram till vattenfallet. 

Historierik gränsbygd 

Det finns en fantastisk historia att berätta om platserna 
runt sjön Lygnern.  En av våra turer heter Lygnern Runt där 
Vi berättar om allt från Gustav Vasa, Kristian “Tyrann”,   
Ostindiska kompaniet, förläggargårdarna och deras 
betydelse för den gamla ångbåten ISA, och till hur våra 
största industrier Volvo, SKF och Mölnlycke grundlades och 
mycket mer.  

 Charter av båten se nästa sida 

Följ med på en naturskön tur 
med ISA af Lygnern. 

Finns det något trevligare sätt att färdas på än en lugn 
sjöresa i underbar natur? Speciellt med en eldriven 
miljöbåt som går ljudlöst fram utan några utsläpp som 
påverkar miljön.                  

Båten som trafikerade Lygnern i slutet på 1800-talet 
hette bara ISA. Båten anskaffades av företagare i 
Sätila och Hyssna för att underlätta transporter av  
textilier till framför allt Göteborg. Transporterna under-
lättades även för befolkningen runt sjön att resa.  
Den nya ISA af Lygnern har återupprättat traditionen 
att kunna färdas med båt på sjön Lygnern. 

Orienteringskarta 

Båten är inte handikappanpassad på grund av utrymmesskäl. Men vi 
kan lyfta ombord vanliga rullstolar (ej permobil)  max bredd 80 cm.  

Toalett finns ombord. Rullstolsbundna måste kunna ta sig från rull-
stolen till toaletten ev. med hjälp av handledare. 

Mer information finns på vår hemsida  

www.isaaflygnern.se 
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Bryggan i Lygnevik, Fjärås 
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Wir fahren ab Mai und fahren bis September. 
Die Touren starten am Pier in Sätila oder am Pier in Fjärås, siehe Website. 

Take a pleasure trip this Summer with the ISA af Lygnern. 

 
Is there any nicer way to travel than a quiet sea voyage in a wonderful   
nature? Especially with an electric-powered environmental boat that goes 
silently without any emissions affecting the environment. 
 
Isa af Lygnern is one of the few fully electric powered passenger boats. She 
was built in 2009 at Nykab Mechanical Workshop here in Sätila. Isa is 13     
meters long and 4 meters wide, has four tons of batteries and two 20 kW 
electric motors, which operate independently of each other for increased 
safety. Marching speed is about 5 knots and then she can run for about 8 
hours before the batteries have to recharge. 
 
The boat that operated the Lygnern in the late 19th century was only called 
ISA. The boat was acquired by entrepreneurs in Sätila and Hyssna to     
facilitate the transport of textiles to Gothenburg in particular. Transport was 
also facilitated for the population around the lake. You could go to markets 
in Gothenburg early in the morning to sell your products and come back the 
same day. ISA regularly operated Lake Lygnern until 1924 when it was sold 
at an auction at the bridge in Sätila. 
The new ISA af Lygnern has reestablished the tradition of being able to 
travel by boat on Lake Lygnern. 

 

 

Lygnern 

Lygnern is a long narrow lake located within Kungsbacka and Mark's  
municipalities. It extends from Sätila to Fjärås. The surface of the lake is 33 
km². The border moraine in Fjärås condemns the 18 kilometer long and 50   
meters deep lake to the level 15 meters above sea level. It flows off via 
Rolfsån to Kungsbackafjorden. There are swimming opportunities in Sätila 
and in a number of other places around the lake.  

 

For tickets and more information please visit our website 

www.isaaflygnern.se 
Phone: +46 (0)725-22 30 32  
 

Welcome to experience tradition! 

Machen Sie diesen Sommer eine Vergnügungsreise mit  
ISA af Lygnern. 

Gibt es eine schönere Art zu reisen als eine ruhige Seereise in einer               
wunderschönen Natur? 

Vor allem mit einem elektrisch betriebenen Boot, das geräuschlos fährt, ohne 
die Umwelt zu belasten. 

Isa af Lygnern ist eines der wenigen voll elektrisch motorisierten  
Passagierschiffe. Sie wurde 2009 in der mechanischen Werkstatt Nykab hier 
in Sätila gebaut. Isa ist 13 Meter lang und 4 Meter breit, hat vier Tonnen  
Batterien und zwei 20-kW Elektromotoren, die zur Erhöhung der Sicherheit 
unabhängig voneinander arbeiten. 

Die Reisegeschwindigkeit beträgt ungefähr 5 Knoten, und dann können wir 
ungefähr 8 Stunden fahren, bevor die Batterien geladen werden müssen. 

Das Boot, das den Lygnern Ende des 19. Jahrhunderts befuhr, hieß nur ISA. 
Das Boot wurde von Unternehmern in Sätila und Hyssna erworben, um     
insbesondere den Transport von Textilien nach Göteborg zu erleichtern. Der 
Verkehr wurde auch für die Bevölkerung rund um den See leichter. Sie  
konnten am frühen Morgen zu den Märkten in Göteborg reisen und ihre  
Produkte verkaufen und am selben Tag zurückkehren. ISA befuhr den  
Lygnern-See regelmäßig bis 1924, als sie an der Brücke in Sätila versteigert 
wurde. 

Die neue ISA af Lygnern hat die Tradition der Bootsfahrt auf dem Lygnernsee 
wieder aufgenommen. 

Lygnern ist ein langer, schmaler See in den Gemeinden Kungsbacka und 
Mark. Es erstreckt sich von Sätila bis Fjärås. Die Oberfläche des Sees beträgt 
33 km². Die Grenzmoräne in Fjärås staute den 18 Kilometer langen und 50 
Meter tiefen See auf eine Höhe von 15 Metern über dem Meeresspiegel. Er 
ersträckt sich vom Rolfsån zum Kungsbackafjord. In Fjärås Bracket und in 
Sätila sowie an einigen anderen Orten rund um den See gibt es Bademöglich-
keiten.  

Für kartenbestellung und weitere informationen besuche sie unserer website 

www.isaaflygnern.se  
Buchungtel: +46 (0)725-22 30 32        

Willkommen, um Tradition zu erleben! 

We start the service in May and are running through September.  
The tours depart from the pier in Sätila or the pier in Fjärås, see our website. 

Lilla Lygnernturen, ca 2 timmar 

Upplev att glida fram ljudlöst på sjön Lygnern i en eldriven turistbåt. 

Biljetter till dessa turer bokas via vår hemsida www.isaaflygnern.se. 
(Bokning via bokningstelefonen ej möjlig). 

För priser vuxen/barn och ungdom, se vår hemsida. 
Möjlighet finns att köpa biljetter direkt vid båten, men då endast i mån av 
plats. Vi tar max 40 passagerare. Resenärer med bokad biljett har  
ombordstigning 15 minuter före avgång, därefter släpps övriga resenärer 
ombord.  

Under turen finns kaffe/te, bullar, kakor, kylda drycker så som vin, starköl, 
mellan öl, avec till kaffet m.m. till försäljning.  

Vi har fullständiga rättigheter.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Lygnern Runt, ca 3 ½ timma 

Missa inte vår mycket uppskattade Historiska kryss, Lygnern Runt, med 
guidning. Sitter ner och njut av vackra omgivningar. Varför inte samtidigt 
avnjuta mat och dryck som tex ISA-Rälaxmacka, sallad eller kaffe och 
bullar?  
Vi har självklart gluten-/laktosfria samt vegetariska alternativ. 
Mat beställs samtidigt med biljetter, se alternativ på vår hemsida. 
För priser och bokning besök vår hemsida eller nå oss på vår  
bokningstelefon.  

Isa Kryssning, ca 3 timmar 

Kryssningar sker varje vecka och från mitten av juli till mitten av septem-
ber har Vi skaldjurskryssningar. Förtäring ingår i priset.  

Vi börjar köra i maj och är igång till och med september.         
Turerna utgår från bryggan i Sätila eller bryggan i Fjärås , se vår hemsidan.  

Charter 
Boka båten ISA för det egna eventet! Födelsedagsfirande, vigslar samt 
Kick-Off med arbetskamrater är några av eventen vi har haft.  
Eller varför inte bara umgås med släkt och vänner?  
Tack vare våra samarbetspartners kan vi erbjuda ett brett utbud av både 
mat och dryck. Kontakta oss, via vår hemsida eller bokningstelefon, så 
skräddarsyr vi tillsammans Er charter efter just Era önskemål! 
Vi tar max 40 passagerare.  Ska man sitta tillsammans och äta är 32 max. 

Kontakta oss:  

www.isaaflygnern.se 
Tel: 0725-22 30 32 alla dagar mellan kl. 09.00—11.00. 
e-post: boka@isaaflygnern.se 
 
Presentkort: Presentkort finns att köpa på båten eller på vår hemsida.  

Ramhulta waterfall, 64 meters high 

Brücke Sätila Sand 


