Lindøy
Lune badeviker
Lindøy har også badeplasser i alle himmelretninger, og er mye brukt av
barnefamilier og andre badeglade. I sør ligger idyllen Storevik, med Haugesund
seilforening som nærmeste nabo. I Storevik finnes det kai. I øst ligger
badeplassen Lindøytåna med myk sandbunn. I nord, like ved Røyksund
båtforening ligger sandstranden i Makkavika.
Midt inne på øya har den første lavvuen stått, utstyrt med murt grue og
reinsdyrskinn. Den er blitt mye benyttet til overnatting eller dagsturer, enten av
grupper eller tilfeldig forbipasserende.
I løpet av 2005 skal imidlertid en permanent gamme stå ferdig lenger nord på
øya, like sør for den store parkeringsplassen ved hovedvegen. Det er blitt laget
en grusvei ned mot leiren der gammen står, slik at også folk med rullestol skal
kunne få røyklukt i håret og en smak av villmarksliv.
Lindøygården
Lindøy var lenge utmark og beiteland til Fosen-gården. Lyngheiene her var svært
viktige for gårdsdriften. I det vintermilde klimaet på kysten kunne sau og storfe
beite ute store deler av året, og dette gjorde det mulig å holde en forholdsvis stor
buskap gjennom vinteren.
I myrområdene på Lindøy hentet også folk ut torv, som var den viktigste
energikilden folket her hadde fram til 1949, da strømmen kom til øya.
På 1700-tallet og utover ble husmenn under hovedbruket tildelt husmannsplasser
på Lindøy. Den første selveiende bonden på Lindøy-bruket var Tormod Olsen og
familien hans, som kjøpte jorda der i 1862, da bruket ble skilt fra Fosen.
Men fem år etter byttet de jorda si mot Andreas Salvesens og Inga Olsdotters
eiendom i Haugesund. Ekteparet Andreas og Inga flyttet fra by til land, drev
bruket og fikk tre barn.
På Lindøy-gården, som regnes som "kremen" i Røyksund når det gjelder
jordsmonn, tok jordbruket slutt på 1960-tallet. Etter en pause fram til 1980 er
jorda på nytt tatt i bruk, nå som eng. En bonde i bygda slår gresset og bruker det
som fôr.
Karmøy kommune kjøpte vakre Lindøy i 1972, og området forvaltes nå som
friluftsområde av Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd.
Stiene
Fra parkeringsplassen starter stien som etter hvert deler seg i ulike retninger
innover øya, og det er mulig å gå flere forskjellige rundturer. Det anbefales fottøy
som tåler vann, for det finnes myr og våtmark her og der.
Stiene over øya er ikke så brede at en kan gå med barnevogn, men kjører en
ned til Røyksund båtforening (sørøst for parkeringsplassen), kan en greit komme

til den flotte badeplassen i Makkavika med barnevogn eller rullestol. Øya er 1,1
km lang, og en rundtur ta ca. en time.
Beliggenhet:
Siden øya ligger så sentralt, like ved båtleia for småbåttrafikken mellom
Karmsundet og Førdesfjorden, er det mange som gjør strandhogg fra båt her.
Men Lindøy er også lett tilgjengelig med bil, og ligger på sørsiden av Røyksund
bro i Røyksund, ca. 10 minutts kjøring fra Oasen storsenter sørover
fastlandssiden. Friluftsområdet er godt skiltet, og parkeringsplassen er lett å finne
når en svinger inn første sidevei til venstre, ca. 100 m sør for Røyksund bro.
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