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scen på Bônn 
Ett brett program i sommar!
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www.tanumsbostader.se

På Bergsvägen i Tanumshede påbörjas nu 
byggnationen av 31 nya lägenheter. 

Samtliga lägenheter kommer att ligga i markplan 
och vara i storlekarna 28 kvm, 33 kvm och 55 kvm.

 
Entreprenör är Erlandssons Bygg och 
lägenheterna förväntas vara klara för

inflyttning under våren 2017.

För mer information gå in på vår hemsida 
www.tanumsbostader.se

Tanums Bostäder 
bygger för framtiden  



Vilken del av landet du än kommer ifrån är vi ganska säkra på att du skulle gilla våra 
pittoreska kustsamhällen, öppna hav, vackra sjöar, djupa skogar, natursköna berg och 
allt spännande som händer. Och det oavsett om du bara stannar över dagen eller 
bosätter dig här för resten av livet. Vill du veta mer om vad Tanums kommun kan 
erbjuda slår du oss en signal på 0525 – 180 00. Återigen ett varmt välkommen till oss.

www.tanum.se

HEJ OCH VÄLKOMMEN ALLA

BLEKINGAR, BOHUSLÄNINGAR, DALMASAR, 

DALSLÄNNINGAR, GOTLÄNNINGAR, GÄSTRIKAR, 

HALLÄNNINGAR, HÄLSINGAR, HÄRJEDALINGAR, 

JÄMTLÄNNINGAR, LAPPLÄNNINGAR, 

MEDELPADINGAR, NORRBOTTNINGAR, 

NÄRKINGAR, SKÅNINGAR, SMÅLÄNNINGAR, 

SÖDERMANLÄNNINGAR, UPPLÄNNINGAR, 

VÄRMLÄNNINGAR, VÄSTERBOTTNINGAR, 

VÄSTGÖTAR, VÄSTMANLÄNNINGAR, 

ÅNGERMANLÄNNINGAR, ÖLÄNNINGAR 

OCH ÖSTGÖTAR.  

Tanums Bostäder 
bygger för framtiden  
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Du har orienterat dig rätt, du är i hamn

Våra turistinformationer
Grebbestad Infocenter 
Torget 
Grebbestad
Tel 0525-611 88, 
info@grebbestad.se
www.grebbestad.se
Öppet hela året

Tanumshede Turistinfo 
Tanums kommun
Tanumshede 
kommun@tanum.se
Tel: 0525-611 88
bohuslan.com/tanum
Öppet hela året

FjällbackaTuristinformation 
Ingrid Bergmans Torg
Fjällbacka 
Tel: 0525-611 88, 
info@fjallbackainfo.se 
www.fjallbackainfo.com
Öppen sommartid

Hamburgsund Infocenter
Gästhamnen
Hamburgsund
Tel: 0525-611 88 
info@turistenvast.se
www.turistenvast.se
Öppen sommartid



Välkommen till Tanum. Med detta magasin i din hand har du kompassen som du behöver för 
att hitta vidare till allt vi har att erbjuda här i vårt område. I år står vi dessutom som värdar, 
tillsammans med Strömstad, för VM i Orientering 20-28 augusti och om detta kan du läsa i 
årets upplaga av Gó tur i Tanum.

Vi välkomnar dig till Tanum året runt. Hos oss finns massor att uppleva. Här möter kust 
inland, och bildar ett fantastiskt skogslandskap med insjöar som inbjuder till vandring, bad, 
bastu, längdskidåkning och pimpelfiske. På Vitlycke utanför Tanumshede kan du möta vår unika 
historia genom att besöka hällristningshällarna, upptagna på UNESCOs världsarvslista. 

Tanum gränsar också mot världens vackraste skärgård. Kajakpaddling, skärgårdsturer, ost-
ronplockning, kräftfiske och massor av skilda evenemang är bara ett fåtal av de aktiviteter som 
kan prövas på längs vår fantastiska kust. Och givetvis sprallfärska skaldjur från vårt klara och 
rena vatten. 

Mer om Tanum finner du på www.bohuslan.com/tanum

Daniel Abrahamsson 
Ordförande Tanum Turist

Du har orienterat dig rätt, du är i hamn

You’ve found your destination, welcome!
Welcome to Tanum. The magazine you are holding in your hand is your compass to find all the great 
things we have to offer here. This year we are hosting the World Orienteering Championship together 
with Strömstad. This takes place between the 20th-28th August and you can read about it in this year’s 
edition of Gó tur i Tanum.

 We welcome you to Tanum all year round and you can expect to get many experiences here. We offer 
a fantastic forest landscape with inland lakes that invite you to hikes, baths, saunas, cross-country skiing 
and ice fishing. At Vitlycke, outside of Tanumshede you can learn about our unique history by visiting the 
rock carvings that are listed on UNESCOs World Heritage List.

 Tanum is situated next to the world’s most beautiful archipelago. Kayaking, archipelago tours, oyster 
fishing and Norwegian lobster fishing are just a few of many activities you can take part of by our ama-
zing coast. And you have to make sure you try our fresh shellfish from our clear and clean water.

 To find more about Tanum please visit www.bohuslan.com/tanum
 

Sie haben sich richtig entschieden, Sie sind am Ziel!
Willkommen in Tanum. Mit diesem Magazin in der Hand haben Sie den Kompass und die 
Orientierungshilfe die Sie benötigen um all die Dinge zu finden die wir in unserer Gegend zu bieten 
haben. In diesem Jahr sind wir darüberhinaus auch Gastgeber und Mitveranstalter mit Strömstad, der 
WM im Orientierungslauf  vom 20 - 28. August, wir berichten darüber auch in dieser Broschüre.

Wir heissen Sie das ganze Jahr über Willkommen in Tanum. Sie finden hier unglaublich viele Sachen 
zum Erleben. Hier wo die Küste mit dem Inland zusammentrifft und eine fantastische Waldlandschaft mit 
Seen einlädt zu Wanderungen, Baden, Sauna, Skilanglauf und Eisfischen. In Vitlycke treffen Sie auf die 
ganz einzigartige Geschichte unserer Vorfahren wenn Sie die Felszeichnungen besuchen, vor Jahren schon 
aufgenommen in das UNESCO Weltkulturerbe.

Tanum bietet auch den schönsten Schärengarten der Welt. Kajaken, eine Tour durch den 
Schärengarten. Austern fischen, Krebse fangen und viele unterschiedliche Aktivitäten sind nur ein kleiner 
Teil aller Möglichkeiten die Sie an unserer fantastischen Küste erleben können. Natürlich nicht zu verges-
sen unsere seewasserfrischen Schalentiere aus dem klaren, reinen  Wasser.

Mehr über Tanum erfahren Sie unter: www.bohuslan.com/tanum

 

GBM, Havstensund
Gerlesborgsskolan, Gerlesborg
Kustnära B&B och Konferens, Heestrand
Rörviks Camping, Hamburgsund
Solhems Krukmakeri, Rabbalshede
Stora Hotellet, Fjällbacka
Tanum Strand, Grebbestad
Tempo, Resö
Vitlycke museum, Tanumshede

Våra infopoints
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Fjällbacka

Tanumstrand

Sportshopen

Edsvik Camping

Vitlycke

Tanums 
Shopping-
center

Tanumshede

Hamburgsund

Gerlesborg

Grebbestad

Heestrand

GRATIS/FREE 
HOP-ON  HOP-OFF 
BUSS I SOMMAR

Gerlesborgskolan 10.40  14.00  18.00
Heestrand Vandrarhem 10.50  14.10  18.10
Hamburgsund 11.00  14.20  18.20
Fjällbacka 11.10  14.30  18.30
Tanumstrand 11.25  14.45  18.45
Sportshopen 11.30  14.50  18.50
Grebbestad 11.35  14.55  18.55
Edsvik Camping 11.45  15.05  19.05
Tanum Bygdegårdsplan 11.50  15.10  19.10
Vitlycke 11.55  15.15  19.15
Tanums Shoppingcenter 12.00 12.30 15.20 16.30 19.20
Vitlycke  12.35  16.35 
Tanum Bygdegårdsplan  12.40  12.40 
Edsvik Camping  12.45  16.45 
Grebbestad  12.55  16.55 
Sportshopen  13.00  17.00 
Tanumstrand  13.05  17.05 
Fjällbacka  13.20  17.20
Hamburgsund  13.30  17.30
Heestrand Vandrarhem  13.40  17.40 
Gerlesborgskolan  13.50  17.50

Tidtabellen gäller från 11 juli till 7augusti 2016

Information: 
www.bohuslan.com/tanum  

+46 525-611 88
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GO’ TUR I TANUM 
THE MAGAZINE

Bo nära havet mitt i 
härliga Heestrand!

Vi erbjuder ett trivsamt boende till bra pris, 
bara några få minuters promenad ifrån havet. 

Till Hamburgsunds pulserande utbud är det 
endast fem minuters bilfärd.

 

Bröllop • Fest • Konferens 
- upp till 65 personer

För er som vill hitta en bra lösning 
med varierande grad av

service utefter vad ni önskar, så är vi 
platsen för dig!

Orienterings VM 
Prisvärda upplevelsepaket med skärgårdstur

och/eller ostronplockning 21-25 augusti

Hummerpaket fr. 1895kr/pers 
Gäller lördagar 1 oktober – 12 november

Jul på Västkusten 
Under hela jul- och nyårshelgen erbjuder
vi boende för endast 500kr/rum och natt.

Uppge bara ”Go tur i Tanum” på vår 
onlinebokning.

Varmt välkomna till smultronstället Heestrand! 
Vi har öppet året om!

 +46 (0)523-536 36   
www.kustnara.com

B&B

GR
AT

IS 

HOP-ON HOP-OFF BUSS 11/7 -7/8





    Fjällbacka archipelago is a place to love. You will find a statue of Ingrid Bergman 
gazing out over the magnificent archipelago, to symbolize how much she loved this 
place.  

Regardless if you arrive from the mainland or by boat, you will soon discover that 
the guest harbour gives the resort a great pulse during the summer. Placed just below 
Vettebeget, next to the famous “Kungsklyftan”, it creates a vibrant atmosphere with all 
the restaurants, outdoor seating and shops. Vetteberget has been famous for murder 
and drama in Camilla Läckbergs detective novels that take place here. This modern 
fishing town also has a lot to offer during the rest of the year. Lobster fishing, kayaking, 
guided tours, boat trips and shopping are examples of what you can do during your 
visit. There is also a wide variety of food. Fjällbacka and its archipelago is a unique 
place for experiences and recreation, anytime of the year.

Fjällbacka ist ein platz zum Verlieben! Das hat auch Ingrid Bergmann so empfunden, 
ihre Statue steht auf dem gleichnamigen Platz mit dem Blick gerichtet auf den grossar-
tigen Schärengarten, den Ort den sie so sehr liebte.

Kommt man von Land oder der Seeseite so wird man schnell feststellen, dass 
der Gästehafen dem Ort seinen eigenen Pulsschlag während des Sommers vorgibt. 
Gelegen unter dem gespaltenem Vetteberget, direkt in der Nähe der berühmten 
Kungsklyfta, schafft er mit dem lebhaften Treiben, den Biergärten und Geschäften und 
den Menschen aus aller Herren Länder eine geschäftige Atmosphäre. Die majestätischen 
Felsen des Vetteberget erzeugen natürlich auch die mystische Stimmung für Camilla 
Läckbergs Erfolgsromane, ein perfekter Platz  für Mord und Intrigen.  

Der moderne Fischerort bietet das ganze Jahr über die natürlichen Voraussetzungen 
für einen erholsamen Aufenthalt. Einkaufsmöglichkeiten, Hummerfischen, Kajak pad-
deln, geführte Wanderungen sind nur einige Beispiele. Fjällbacka ist ein fantastischer 
Platz  für Entspannung und Erholung das ganze Jahr über.

ringar in hela Fjällbacka skapar även 
en mystisk och tät känsla. En plats 
perfekt för mord och intriger. Ja, i 
alla fall i fantasin. Camilla Läckbergs 
deckarromaner utspelar sig just här. 
Denna moderna fiskeort erbjuder 
även liv och rörelse under övriga 
året. Hummerfiske, kajakpaddling, 
guidningar, båtturer, shopping eller 
ett besök i skärgården på Valö eller 
Väderöarna är exempel på vad som 
finns att tillgå. Dessutom ett härligt 
urval av mat med allt från klassisk 
bohuslänsk meny till tapas och ita-
lienska pizzor.  

Fjällbacka med dess skärgård en 
unik plats för upplevelser och rekre-
ation, när som helst under året. 

Fjällbacka skärgård är en plats 
att älska. Det är här som Ingrid 
Bergmans byst står placerad med 
blicken vänd mot denna magnifika 
skärgård, för att på ett symboliskt vis 
låta Ingrid för alltid blicka ut över 
den plats även hon älskade så väl.  

Oavsett om du kommer land- 
eller sjövägen kommer du snart 
upptäcka att gästhamnen bidrar till 
att ge orten en härlig puls under 
sommarmånaderna. Placerad nedan-
för det storslagna Vetteberget, strax 
intill den berömda Kungsklyftan, 
skapar den till sammans med uteser-
veringar och affärer ett myllrande 
liv med människor från världens alla 
hörn.  Men den majestätiska klippa 
som Vetteberget utgör och som 

FJÄLLBACKA
www.fjallbacka.com
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Grebbestad & Fjällbacka
Kungshamn

VÄLKOMNA

Nedre Långgatan 40, Grebbestad   0525–141 09
Ingrid Bergmans torg 2, Fjällbacka   0525–322 10
Hotellgatan 8, Kungshamn   0523-307 07

www.cafeskafferiet.net

M/S MIRA
Skärgårdsturer • Kräftfiske

Familjeutflykter • Företagsevenemang
Hummersafari • Båtuthyrning

Vi finns mitt i Fjällbacka hamn

070-340 75 50
www.msmira.se

 

RESTAURANG • LOGI •  BAR • CAFÉ
  KAJAKCENTER • KAPELLMAKERI  

GÄSTHAMN & SERVICE FÖR STORA BÅTAR

FJÄLLBACKA

Norra Hamngatan 38 www.richters.se

Fjällbackas Möteplats - Året Runt

Hotell • Restauranger • Caféer  
Nattklubb & Barer • Konferens 

Paketerbjudanden 

0525-76 50 20
www.storahotelletbryggan.se

reception@storahotelletbryggan.se 

Fjällbacka Pensionat 
& Vandrarhem
Centralt och lugnt läge.

Nära till restauranger, hav och bad, 
skärgårdsbåtar och busshållplats. 

33 bäddar. Öppet hela året.
Går att boka direkt via hemsidan.

Tel. +46 525-328 80
fjallbacka@bokarum.nu

www.fjallbacka.bokarum.nu



Rum från

695.-

per natt

BADHOLMEN
Vandrarhem

 Välkommen till

Badholmen Vandrarhem 
Fyrbäddsrum med havsutsikt precis vid havet. 

Badstrand – Café – Bastu – Badtunna 

Hostel - Café - Sauna - Bathtub 

 . 

Fjällbacka  +46 (0)707 40 36 79  
Onlinebokning: www.turistenvast.se

Boka
bastu & badtunnafrån 1400.-Kan bokashela året!

Mjukglass hela 
sommarn!

Vi serverar härlig mjukglass, 
varje dag - hela sommaren! 
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Utmana 
din familj 
och dina 
vänner

Ett kunskapsspel om Fjällbacka skärgård 
och samhälle där olika generationer kan 

tävla med varandra. 

Utmana din familj och dina vänner i detta 
spännande sällskapsspel.

Köp ditt Fjällbackaspel på Fjällbacka 
Turistinformation eller i Järnboden
Mer upplysningar: 070 - 605 42 39 

www.fjallbackaspelet.se

Fjällbackaspelet 
bidrager med en 
del av vinsten till 
Föreningen för 

Fjällbacka

Mix and Match
Mängder av modeller

Kupor A-H

www.evanette.se
Nedre Långgatan 21, Grebbestad
Allegatan 1, Fjällbacka

www.saltabad.com

Tel. +46 708 36 29 35
www.villaevalotta.se

Tel. +46 739 85 49 94
www.evalottas.se

Kemi och hygien
Låt vårt kunnande bli din styrka

Ekelidsvägen 7, Fjällbacka
info@vasco.se     www.vasco.se

0525-325 25

KÖP DIREKT
FRÅN FABRIK

Lokaltillverkade
rengöringsmedel

Butiken öppen
mån-tor 7-16

fred 7-13 
(stängt v 29-30-31)

Har du en idé om 
en ny produkt?
Kontakta oss!



FJÄLLBACKA

TANUMSHEDE

HAMBURGSUND

GERLESBORG

KVILLE

RABBALSHEDE

GREBBESTAD

ÖSTAD

RESÖHAVSTENSSUND

LUR

SANNÄS

VÄDERÖARNA

Vrångstad graVFält är ett av Bohusläns största och mest välbevarade gravfält från 
äldre järnålder. Här finns två stora domarringar placerade mitt i ett öppet gräsfält samt 
ett 90-tal gravar. Här finns också en av Sveriges mest välbevarade långdösar. En morgon 
när dimman ligger tät kan man få ”Outlander känsla” och verkligen känna historiens 
vingslag. 

Vrångstad burial ground is one of Bohusläns largest and most well kept burial 
grounds from the later part of the Iron Age. You can find two large stone circles placed 
on an open grass field as well as approximately 90 graves. This is also where you can find 
one of Sweden’s most well kept långdösar (Iron Age grave). On early mornings when the 
fog is dense you can get an “Outlander-feeling” and almost feel like you’ve gone back in 
time.

Vrångstad gräberFeld ist eines von Bohusläns grösstem und besterhaltenem Grab-
feld der späteren Eisenzeit. Hier findet man 2 kreisrunde Gerichtsstätten inmitten einer 
offenen Graslandschaft und ca. 90 Gräber und Schwedens besterhaltenes Langdolmen 
(Grabsetzung). An einem Morgen, wenn der Frühnebel dicht über der Landschaft liegt, 
erlebt man ein wirkliches „Outdoor“ Gefühl und spürt den Flügelschlag der Geschichte.

 

hällristningarna i torsbo ligger i vacker skog och hagmark. Hällarna har en rik variation i bilder 
och motiv, med ett skepp på 4,5 meter som ett unikt exempel. Ristningarna är gjorda från den äldsta 
tiden av bronsåldern fram till slutet av tidsepoken, dvs. i ungefär 1000 år. Platsen tycks på så sätt ha varit 
helig för generation efter generation. 

the rock carvings in torsbo are situated in the beautiful forest and grazing land. The rocks has a 
great variety of things to look at such as a 4,5 m ship. The rock carvings were created in the later part 
of the Bronze Age until the end of that era, so for about 1000 years. That way this area has almost been 
sacred for every generation after.

die Felsritzungen Von torsbo liegen in einer schönen Waldlandschaft  eingebettet. Die Ritzungen 
zeigen eine reiche Vielfalt von Motiven und Bildern, ein 4,5 Meter langes Schiff ist ein einzigartiges Beis-
piel. Die Ritzungen stammen aus den Anfängen des Bronzealters bis zum Schluss der Zeitepoche. Man 
glaubt, da der Platz über Generationen genutzt wurde, an einen Ort mit mystisch, spiritueller Bedeutung.

Vandringsleden på Valö, strax utanför Fjällbacka, leder dig runt stora delar av ön och är både en 
utmaning och en upplevelse. En stormig höstdag kan det vara riktigt dramatiskt och en varm sommar-
dag helt ljuvligt. Utsikten är magnifik på toppen av berget. 

the nature trail at Valö, outside of Fjällbacka, will guide your around most of the island and it is 
both a challenge and an experience. On a windy autumn day it can be a dramatic view and on a warm 
summer day simply stunning. The view is magnificent on the top of the mountain.

der WanderpFad auF  Valön, außerhalb Fjällbacka’s , führt rund um grosse Teile  der Insel Valön 
und ist eine Herausforderung aber auch ein Erlebnis. Ein stürmischer Herbsttag kann richtig drama-
tisch sein und ein warmer Sommertag  lieblich.

TANUMS
BÄST BEVARADE
HEMLIGHETER

TANUMS BEST KEPT SECRETS
TANUMS BESTGEHÜTETE GEHEIMNISS
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Munkkyrkan är en naturForMation från istiden. Grottan är ca 12 meter 
djup. Vid stranden ligger klippblocket altarstenen. I en brant bergssluttning 
mot Altarefjorden har vågkraften slipat ut grottor under en tid då havet stod 
högre än nu. Den största grottan, Munkkyrkan, var enligt sägnen bebodd av 
munkar.

Munkkyrkan is a natural ForMation from the Ice Age. The cave is about 
12 meters deep. By the beach you can find the rock alter-stone. In a steep 
slope of the mountain by Altarefjorden the power of the waves has created 
caves over a long period of time when the sea levels were much higher than 
now. According to the legend, there were monks living in the largest cave, 
Munkkyrkan.

Munkkyrkan ist eine naturForMation der Eiszeit. Die Grotte ist 12 
Meter lang, am Strand liegt auch ein Felsen der einem Altar gleicht. An der 
Steilküste des Altarefjordes hat die Kraft der See, als das Meeresniveau noch 
deutlich höher war, Grotten und Höhlen ausgewaschen. Die grösste der 
Grotten, Munkkyrkan, war einer alten Überlieferung zufolge von Mönchen 
bewohnt

 

hällristningarna i torsbo ligger i vacker skog och hagmark. Hällarna har en rik variation i bilder 
och motiv, med ett skepp på 4,5 meter som ett unikt exempel. Ristningarna är gjorda från den äldsta 
tiden av bronsåldern fram till slutet av tidsepoken, dvs. i ungefär 1000 år. Platsen tycks på så sätt ha varit 
helig för generation efter generation. 

the rock carvings in torsbo are situated in the beautiful forest and grazing land. The rocks has a 
great variety of things to look at such as a 4,5 m ship. The rock carvings were created in the later part 
of the Bronze Age until the end of that era, so for about 1000 years. That way this area has almost been 
sacred for every generation after.

die Felsritzungen Von torsbo liegen in einer schönen Waldlandschaft  eingebettet. Die Ritzungen 
zeigen eine reiche Vielfalt von Motiven und Bildern, ein 4,5 Meter langes Schiff ist ein einzigartiges Beis-
piel. Die Ritzungen stammen aus den Anfängen des Bronzealters bis zum Schluss der Zeitepoche. Man 
glaubt, da der Platz über Generationen genutzt wurde, an einen Ort mit mystisch, spiritueller Bedeutung. holkekärrsnäs skans ligger vid vackra Bullaresjöarna. Skansen var en försvarsan-

läggning vars syfte var att förhindra, eller möjligtvis fördröja framryckning längs vägen 
genom att spärra den med stridvagnshiner i betong. Här kan du i fantasin uppleva krigs-
årens fruktan och spänning blandad med naturens förlåtande skönhet.

holkekärrsnäs redoubt is situated by the beautiful lakes of Bullaren. The redoubt 
was a defence construction with the purpose of preventing or delay the enemy´s advance 
along the road by blocking it with tank barriers of concrete. Here, you can use your 
imagination to experience the fear and excitement of the war years.

holkeskärsnäs skans, liegt am schönen Bullaren See. Die Schanze war eine Vertei-
digungsanlage mit Panzersperren aus Beton die die eventuelle Okkupation verhindern 
sollten. An diesem Platz kann man den Phantasien der furchtbaren Kriegsjahre nach-
hängen und die vergebende Schönheit der Natur bewundern.

linneasjön en tidig morgon kan vara helt trolsk med dimbankar spe-
gelblankt vatten och underskön natur. Sjön ligger vid gamla infarten till Rab-
balshede och är absolut värd en liten omväg.

the linneasjön (linnea lake) on an early morning can be absolutely 
enchanting with fog banks, glassy waters, and beautiful nature. The lake is 
situated by the old entrance to Rabbalshede and is definitely worth a detour.

linneasjön, kann an einem nebligen Morgen sehr verzaubernd sein, mit 
seinen Nebelbänken, spiegelblankem Wasser und wunderschöner Natur. Der 
See liegt an der alten Zufahrt nach Rabbalshede und ist einen Umweg wert.

TANUMS
BÄST BEVARADE
HEMLIGHETER

TANUMS BEST KEPT SECRETS
TANUMS BESTGEHÜTETE GEHEIMNISS
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FeW areas can boast With being able to offer a beautiful archipelago and breathtaking 
wilderness areas with fantastic lakes. But we can. About half an hour’s car-ride from 
Fjällbacka archipelago you will find peaceful Bullaren where coast meets inland. This 
meeting will leave you wanting more and create a wish to return again and again. 

During winter the lakes are the perfect place for long distance ice-skating and the 
landscape offers glistening ski trails in the winter sun. Jigging, barbecuing sausages by 
a fireplace and sauna-baths will all help to provide the ultimate experience. Once the 
Christmas preparations have been completed there is a annual revue in Bullaren that 
neither guests nor locals would want to miss.

In Bullaren you can get a different holiday-experience. The borderland to Norway 
creates a peaceful atmosphere with its beautiful nature and differs markedly from the 
pulsating life by the coast. Here you can bathe away the salt from your days by the 
coast, paddle canoe, hike, pick mushrooms and enjoy lazy days - maybe by a fireplace 
by the lakeshore. Bullaren is simply holiday-recreation at its best. 

nur Wenige landschaFten können mit Stolz soviel Vielfalt vorweisen wie wir : heraus-
fordernde Wildmark und  Seen!  Nur eine knappe, halbstündige Autofahrt entfernt 
von Fjällbacka, befindet man sich mitten in der Fried- und ruhevollen Umgebung des 
Bullaren .  Dieses Zusammentreffen der Eindrücke stärkt das Verlangen nach “Mehr“ 
um hierher wieder zurück zukehren.
An kalten Wintertagen sind die Seen ideal zum Schlittschuhlaufen , Skilanglauf und zum 
Eisfischen ; wenn die Weihnachtzeit kommt , dann ist es Zeit für die „Bullaren Revue“ . 
Bullaren bietet den etwas anderen Urlaub , die Grenzregion zu Norwegen schafft  eine 
beruhigende , entspannende Atmosphäre  zum pulsierenden Leben in der Großstadt .

Bullaren ist ganz einfach eine Urlaubsregion mit dem Außergewöhnlichen! 

upplevelsen. Och när julstöket lagt 
sig bjuder Bullaren till revy som vare 
sig gäst eller bosatt vill missa.
I Bullaren kan du få en annorlunda 
semesterupplevelse. Gränstrakterna 
till Norge skapar en lugn atmosfär i 
vacker natur och skiljer sig markant 
från det pulserande livet vid kusten. 
Här kan du bada av dig saltet efter 
dagarna vid kusten, paddla kanot, 
vandra, plocka svamp och njuta av 
lugna dagar. Kanske intill en brasa 
vid sjökanten. Bullaren är helt enkelt 
semesterrekreation när den är som 
bäst.

Få oMråden kan stoltsera med att 
både kunna erbjuda vacker skärgård 
och hissnande vildmarksområden 
med fantastiska sjöar. Det kan vi. 
En dryg halvtimmes bilfärd ifrån 
Fjällbacka skärgård finner du rofyllda 
Bullaren, där kust möter inland. 
Mötet kommer skapa mersmak och 
en önskan att komma tillbaka om 
och om igen. 
Under vintern kallar sjöarna till 
långfärdskridskor och landskapet 
erbjuder gnistrande skidspår i 
vintersolen.  Pimpelfiske, korvgrill-
ning och bastubad ger den ultimata 

www.bohuslan.com/tanum

BULLAREN
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i maj slogs portarna upp till Tanumstrands nya nordiska 
SPA Horisont med tre olika pooler, både inom och utomhus, 
flera bastu, ljusrum, ett stort rum för stillhet kallat Utsikten. 
TanumStrands SPA, 50 meter över havet på hotellets övre plan, 
bjuder på en hänförande utsikt över Fjällbacka skärgård. Stora 
fönsterpartier rakt ut mot klippor och hav blir som en naturlig 
förlängning av rummet. Gränsen mellan inne och ute suddas ut.

tillsaMMans Med en spaVärdinna finns möjlighet att uppleva 
en nordisk SPAritual ”Fire & Ice”. En ”resa” genom uppfris-
kande kyla och omfamnande hetta, från det mörka till det ljusa. 
Och för den som söker det optimala välbefinnandet  erbjuds en 
variationsrik SPAmeny med en mängd olika behandlingar.  

badanläggningen stora & lilla blå, med 25 meters sim-
bassäng, rutschbana, jacuzzi och utomhuspool välkomnar alla 
åldrar. Badet ligger på hotellets nedre plan. För de riktigt små 
finns även en liten pool med mycket grunt vatten. Den som 
vill njuta av en iskall glass eller en rykande kopp kaffe har även 
möjlighet att köpa detta i badanläggningen.

tanuMstrand är en av Bohusläns största hotell- och konfe-
rensanläggningar med 165 rum, 97 stugor och egen gästhamn. 
Hotellet, som är öppet året runt, ligger alldeles vid Skagerraks 
strandkant, och kan ta emot upp till 1000 gäster för övernatt-
ning, middag, möten och aktiviteter.

Spa Horisont - årets nyhet på TanumStrand

”Gobedden” 
– lokala läckerheter 

Hamburgsund Infocenters nya stolthet är vår 
nyinredda hörna med ett brett urval av lokala 
läckerheter, eller som vi säger på bohuslänska 
” lokale gobeddar”.  

Här erbjuder vi ett lyxigt utbud av lokalt produ-
cerad honung, marmelader, sylt, rapsoljja och 
örtsalt från våra närliggande gårdsbutiker. 
Vi har även ett urval av kaffe och te från Kahls. 

Kaffet maler vi åt er på plats för angenäm styr-
ka och smak. Dessutom delikatesschoklad som 
passar vid varje tillfälle. En stor del av urvalet är 
fair trade, närproducerat och KRAV-märkt.
 
Dessutom ett stort urval av färdiga 
presentlådor och exklusiva 
giftbags i cellofan.

MITT I HAMNEN

Hamburgsund Infocenter
Kom in och lär känna Hamburgsund 
– vi hjälper dig på din semester!

Vi har ett brett utbud av informationsmaterial och har 
god lokalkännedom. Vi vill hjälpa dig att göra din vistelse 
riktigt njutfull och har koll på det mesta för de flesta.
 
Vi erbjuder dessutom:
 
•  Rum- och stuguthyrning med självhushåll
•  Uthyrning av havskajaker i olika modeller
•  Uthyrning av cyklar och flytvästar  
•  Gratis WIFI på vårt café. Uteplats med havsutsikt.
 
Årets nyheter
Hällristningar nu även i pepparkaksformar! 
Stort urval av solglasögon från Polaroid.
Massor av Hamburgsunds souvenirs!

Hos oss köper du biljetterna till Scen på Bônn! 
Program och biljetter online: 
hamburgsundsbokning.se
 

G
äs

thamn

Telefon  +46(0)707 40 36 79  •  www.turistenvast.se



i Fjällbacka skärgård upplever du ett lugn som 
ingen annanstans. Här tillbringade Ingrid Bergman sina 
somrar på Dannholmen, långt från rampljuset. Redan 
på den lilla färjan ut till Valö andas du in havets välgö-
rande dofter. Väl framme möts du av en välkomstskylt 
och en soptunna i vilken du uppmanas kasta din stress 
i. Ägarparet Karin och Hans Holmström har verkligen 
satt sin egen prägel på hotellet och vandrarhemmet och 
hela den natursköna ön med förresten. I hotelldelen är 
rummen nyrenoverade, ljusa färger och med personlig 
inredning.

Skärgårdskrogen erbjuder frukost, lunch och mid-
dag. Här serveras kanske västkustens bästa rödspätta, 
fullmatad och i rejäl storlek - inget fusk här inte!

Ön är perfekt för att strosa runt på och Hans vill 
gärna att du går vandringsleden över bergets topp. Från 
högsta punkten, Valö Sadlar, skådar du en av de mäkti-
gaste vyer som kan erbjudas i skärgårdsmiljö.

Sandstranden i närheten av hotellet är ett populär 
bland både barn och vuxna. Frisk, rent saltvatten och 
en härlig, mjuk sandstrand gör stranden till favoriten en 
solig sommardag. 

Morden i Fjällbacka
”Påsken 1974 försvinner en familj spårlöst från ön Valö ut-
anför Fjällbacka. En fin påskmiddag är uppdukad i matsalen, 
men alla utom den ettåriga dottern Ebba är borta”.

Så lyder ett citat från Camilla Läckbergs bok Ängla-
makerskan. Från hotellet hämtade Camilla Läckberg inspi-
rationen till den stora boksuccén. Även delar av Camillas 
populära TV-deckarare ”Fjällbackamorden” är inspelade på 
Valön, liksom TV-programmet ”Landgång”, där programleda-
ren Anne Lundberg låter filmteamets kock laga till läckerhe-
ter i hotellets kök. 
Se filmen på hemsidan: fjallbackavalo.se

Karin och Hans är sanna entreprenörer. Innan Fjällbacka 
Valö var Hans redare i Båtturer Väst som transporterade 
turister mellan öarna i skärgården och gick fisketurer. Hans 
kör förresten själv Valöfärjan mellan Fjällbacka hamn och 
Valö. Färjan trafikerar Fjällbacka - Valö flera gånger varje dag 
under högsäsong. Även om du inte bor på anläggningen är du 
välkommen ombord och upptäcka allt som ön har att erbjuda 
och varför inte unna dig något riktigt gott att äta och dricka i 
restaurangen! Det går även fint att komma ut med egen båt. 
”Knö dig in, fast bryggan är trång!” – Hälsar Hans glatt!

 

the Fjällbacka archipelago is one of the most peaceful places you will ever 
visit. Here, Ingrid Bergman spent her summer holidays on the Dannholmen island, 
far away from the spotlight. On the ferry ride to Valö you will already smell all the 
calming scents of the ocean. Once you arrive you will see a welcome sign and a 
trash bin where you are encouraged to throw away your stress. The hosts at Valö, 
Karin and Hans Holmström have really put their own mark on the hotel and hostel 
and on the beautiful island itself. The hotel rooms are newly renovated with bright 
colours, and an interior with a personal touch. The Archipelago Tavern offers 
breakfast, lunch, and dinner.

 The island is perfect to go for long walks and Hans encourage you to take the 
walking trail over the mountain. From the highest point, Valö Sadlar, you will get 
one of the most spectacular views that can be offered in an archipelago.

He is also the skipper of the Valö ferry. The ferry operates Fjällbacka - Valö 
several times each day during peak season. Even if you are not staying at the resort, 
you are welcome aboard and discover all that the island has to offer and why not 
treat yourself with something really good to eat and drink in the restaurant! It is 
also nice to visit the island with your own boat. 

Hans & Karin wishes you very welcome!

im Fjällbacka schärengarten erleben sie eine Ruhe wie sonst an keinem anderen 
Platz. Hier verbrachte Ingrid Bergmann ihre Sommer auf der Insel Dannholmen, weit ab 
vom Rampenlicht. Auf der kleinen Fähre raus nach Valö  atmet man die wohltuende Luft der 
See ein.  Bei der Ankunft trifft man auf ein Willkommens Schild und eine Abfalltonne mit 
der Aufforderung seinen Stress hier hinein zuwerfen!  Das Eigentümerpaar  Karin und Hans 
Holmström haben wirklich ihren eigenen Stempel dem Hotel und Wanderheim aufgedrückt 
und der naturschönen Insel ebenfalls. Im Hotel sind die Räume neu renoviert in hellen, fre-
undlichen Farben und mit persönlicher Note. Das Restaurant „ Skärgårdskrogen” lädt ein zu 
Frühstück, Lunch und Abendessen. 

Die Insel ist der perfekte Ort um auszuspannen und zu wandern und Hans animiert seine 
Gäste gerne auf den höchsten Punkt der Insel, den Valösaddel, zu wandern. Von hier hat man 
einen atemberaubenden Blick über den gesamten Schärengarten. Hans steuert die Valöfähre 
selbst zwischen der Insel Valö und dem Hafen von Fjällbacka. In der Hochsaison hat die Fähre 
mehrmals täglich planmässige Abfahrten vom Fjällbacka Hafen. 

Sie sind herzlich willkommen, auch wenn Sie nicht auf der Insel oder in der Ferienanlage 
wohnen. Entdecken Sie die Schönheiten die die Insel zu bieten hat und gönnen Sie sich im 
Restaurant eine Erholungspause mit richtig gutem Essen und Trinken. Sie können natürlich 
auch mit dem eigenen Boot zu uns kommen.  

Ein Herzlich Willkommen bei Hans  und Karin!
 

Fjällbacka Valö Fjällbacka Valö

Fjällbacka Valö
Fjällbackas närmaste 

skärgårdsparadis!

För information och tidtabell 
ring oss på:  0705-41 29 37
Rumsbokning: 0525-312 34

www.fjallbackavalo.se

Fjällbacka

Här är vi! 





    there is soMething Very special about Hamburgsund. The channel creates a very uni-
que surrounding. Along the channel you will find old boathouses and piers that creates 
that unique feeling of the genuine Bohuslän. Hamburgö with its amazing places for 
swimming and hiking paths gives you a calm and safe harbour whilst at the same time 
offer you connections with a ferry so that you can easily get around in the archipelago. 
The surroundings are fantastic both in the summer and winter. 

Hamburgsund has a lot to offer; great restaurants, shopping, beaches and plenty 
of hidden secret spots. You can go on a archipelago tour, go kayaking, go on a lobster 
or oyster safari, learn about stone cutters or study the unique rock carvings from the 
Bronze Age in Torsbo. We offer you Viking shows by the castle as well as music and 
theatre at Scen på Bônn. But make sure to remember to relax as well. 

Through our great accommodation offerings you can enjoy a visit to Hamburgsund 
in the summer as well as in the beautiful autumn or in the winter. 

 da ist etWas besonderes mit Hamburgsund! Der Sund  schafft eine ganz einzigartige  
Landschaft. Entlang des Sunds gibt es alte Bebauung mit Fischerhütten, Seebrücken die 
die typische Atmosphäre des originalen Bohuslän wiederspiegeln. Hamburgö, mit seinen 
guten Badestränden und Wanderwegen geben uns Ruhe und Verlässlichkeit, gleichzeitig 
ermöglicht eine Fährverbindung  Einwohnern wie Gästen den Schärengarten selbst zu 
erkunden. 

Hamburgsund hat viel zu bieten, Hier gibt es gemütliche Restaurants, Einkauf-
möglichkeiten und in der Nähe eine Vielzahl Badestrände und verträumter Plätze. Man 
kann eine Bootstour durch den Schärengarten machen, mit dem See Kajak paddeln, 
eine Hummer- und Austernsafari erleben, sich in die Zeit der Steinmetze zurückver-
setzen, oder in Torsbo die Felsritzungen der Bronzezeit bewundern. Hier gibt es die 
Wikingerspiele auf Slottet oder auch Theater und Musik auf Scen på Bonn. 

Man kann Hamburgsund Dank seiner gemütlichen Wohnanlagen in der Umgebung 
nicht nur im Sommer oder im Herbst sondern auch im Winter geniessen wenn der 
Schnee auf den Granitklippen knistert.

badstränder och gömda smultron-
ställen. Du kan åka på skärgårdstu-
rer, paddla havskajak, uppleva hum-
mer- eller ostronsafaris, förkovra dig 
i samhällets stenhuggarhistoria eller 
studera de unika hällristningarna från 
bronsåldern i Torsbo. Här erbjuds 
vikingaspel vid Slottet samt musik- 
och teater vid Scen på Bônn. Men 
glöm inte att ta det lugnt också. 
Varför inte bara en påse färsk räka 
från fiskaffären, ett kallt vitt vin och 
en ljummen granitklippa i mysiga 
Heestrand?

Genom våra gemytliga boende-
anläggningar i området kan den som 
vill uppleva Hamburgsund såväl på 
sommaren som på hösten i gråvä-
dersromantiken eller när snön gnist-
rar på granithällarna.

det är något alldeles extra med 
Hamburgsund. Sundet som strävar 
från Hornborgs klippa i söder till 
”sunnegapet” vid Vändigen i norr 
skapar en helt unik omgivning. 
Längst sundet ligger bebyggelsen 
med gamla sjöbodar och bryggor 
vilket skapar en känsla av det verk-
ligen genuina Bohuslän. Hamburgö, 
med dess fantastiska badplatser och 
vandringsstråk, ger oss en lugn och 
trygg hamn samtidigt som färjeför-
bindelsen gör att gäst som bofast kan 
ta sig ut i skärgården på egen hand. 
Omgivningarna är hänförande både 
om sommaren och vintern

Hamburgsund har oerhört myck-
et att erbjuda, det finns alltid skäl att 
stanna en natt till. Här finns gemyt-
liga restauranger, uteserveringar, 
shopping och närhet till massor av 

HAMBURGSUND
www.hamburgsund.com
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PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

www.pipershuset.se
0525-34140    Hamburgsund

Glasscafé
-36 sorter glass!

Café med hembakat 
och goda mackor!

Ett givet
 utflykts-

mål!

Följ våra föreningar på Sparbanken 
Tanums stafettkonto! 
På Instagram heter vi sparbanken_tanum och har ett 
så kallat stafettkonto. Det betyder att det varje vecka 
är en ny person eller förening som gästpostar på 
kontot. 

Ena veckan får vi följa med till 
fotbollsplanen och nästa till ridhuset. 
Detta blandas upp med mer sport, kultur 
och med bankpersonal som visar vad
som händer bakom kulisserna på banken.

TIMO SJUNGER TED
Förköp: Biljettforum.se &  Hamburgsund Infocenter 0525 - 61188

+ SUPPORT+ SUPPORT+ SUPPORT+ SUPPORT

Succéhyllningen

SCEN PÅ BÔNN
LÖRDAG 13 AUG
19.00   320 KR

Vikingamarknad 6-7-8 augusti
Slottet Hamburgsund

En upplevelse för hela familjen på historisk mark!
Tidsenlig marknad med teater, hantverk, aktiviteter för barn, 
bågskytte och kampuppvisning. Mat finns för den hungrige.

Entré för vuxen: 100 kr. Ungdom 5-14 år: 50 kr. 
Gäller för alla tre dagarna. Barn under 5 år gratis.

www.hornboreting.se    58° 32’ 10’’ N, 11° 16’ 56’’ E

Vikingamarknad 1993-2016

I SAMARBETE MED TANUMS KOMMUN OCH STUDIEFRÄMJANDET

BLOMMOR & INREDNING

Gunnars Galleria, Hamburgsund Tel. 0525-648 10
Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Vi har öppet året runt!
Utökade öppettider under sommaren. 

Varmt Välkomna till oss  
Malin, Elin & Lisa 

Snittblommor & Binderier

Åre Chokladfabrik

SKOBUTIKEN VID HAVET 
FÖR HELA FAMILJEN!

ÖPPET ALLA DAGAR   0525-645 00   
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Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se
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BED & BREAKFAST

BED & BREAKFAST

”Charmigt boende i kustmiljö”
 

Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se

V
IL

L

A AKVARELLE
N

B
E

D

 & B R E A KFA
S

T
 

V
IL

L

B
E

D

BED & BREAKFAST

BED & BREAKFAST

”Charmigt boende i kustmiljö”

Café  
Öppettider

23 juni till 5 augusti.
Tisdag till lördag 

11.30-18.00.

Övre Hogslättsvägen 19, Gerlesborg
0523-577 00

info@villaakvarellen.se   •   www.villaakvarellen.se

STELLA EVENT PRESENTERAR

1 JULI 
HAMBURGSUND, SCEN PÅ BÖNN

Biljetter/info: www.västkusteffekten.se 

StellaEvent

STELLA EVENT PRESENTERARSTELLA EVENT PRESENTERAR

VÄSTKUST-
effekten!
effekten!
effekten!

stand-up med värme!

Gästar'ster,	  tradi'on,	  folkfest,	  picknick,	  förband	  mm!	  
PUBLIKSUCCE´N!	  

Till höger om färjeläget, ligger Hjalmars Bar & Brygga 
- restaurangen med Västkustens i särklass bästa läge. 

På vår härliga bryggservering serverar vi mat starkt 
präglad av hög kvalitet, lokala råvaror och 

kust och hav.  

LUNCH, PIZZA OCH À LA CARTE

ÖPPET VARJE DAG FRÅN KL.12

0525-33882 • www.hjalmars.se
Hamburgsund

HÄMTPIZZA
TOMATSÅS OCH MOZZARELLA&CHEDDAR PÅ ALLA PIZZOR

VESUVIO .....................................................................  95
skinka

HAWAII .......................................................................  95 
skinka - ananas

CAPRICCIOSA ............................................................  95  
skinka - champinjoner      

CAPRESE ...................................................................  115 
buffelmozzarella - tomat - basilika   

SKALDJUR ................................................................  140
kräftstjärtar - blåmusslor - räkor - aioli 

PEPPERONI ..............................................................  120
skinka - lök - pepperoni - ananas - jalapenos

CHÈVRE .....................................................................  135
getost - bacon - lök - honung - pinjenötter

MUSSLAN .................................................................  155
pilgrimsmussla - grönmusslor - vitlök - chili - persilja

PARMA .....................................................................  145 
lufttorkad skinka - oliver - rödlök - feta - ruccola

OXFILÉ ......................................................................  145 
oxfilé - grön sparris - svamp - lök - tomat - bearnaise

PESTO .......................................................................  135
kyckling - feta - soltorkade tomater - lök - pesto 

TEXMEX ....................................................................  130
tacofärs - nachos - paprika - lök - vitlökssås - fefferoni             





    WelcoMe to the Metropole oF the oyster. In Grebbestad you will find the best oysters 
in the world, at least we think so! You will find the Oyster Academy where every year 
they organize the ”Day of the Oysters” and a Oyster competition. When you come for 
a visit to Grebbestad, make sure to enjoy oysters and champagne! It was in Grebbestad 
where the poet Evert Taube found a lot if his inspiration and you will find a statue of 
him in the town square. 

In Grebbestad you will also find the beautiful pier walk, in connection to the guest 
harbour where there is a lot of movement and life that creates a genuine feeling. Here 
we will offer you shopping, restaurants, outdoor seating and activities for all ages. 

In connection to Grebbestad you will find the conference and accommodation faci-
lity Tanum Strand, in combination with the largest sport shop in the Nordic countries. 
Here you can also find Sweden’s smallest restaurant on m/s Donalda. You can also 
find a music café by Falkeröd, Grebbestad Cemetery and Grebbestad Folk high-school. 
Grebbestad is an eventful place and that is why it is a popular destination all year round.

WillkoMMen in der Austern Metropole. In Grebbestad gibt es die weltbesten Austern, 
das meinen wir auf jeden Fall. Hier gibt es auch die bekannte Austernakademie die 
jedes Jahr den Tag der Auster und eine Nordische Meisterschaft im Austernöffnen 
veranstaltet. Versäumen Sie es nicht unsere Austern mit Champagner bei einem Besuch 
zu geniessen! Es war Grebbestad wo der Sänger und Poet Evert Taube Inspiration und 
Ruhe fand und hier mit einer Statue geehrt wird. 

Im Anschluss an den belebten Gästehafen finden Sie die Brücke mit ihrem geschäf-
tigen Treiben, mit Restaurants, Butiken und Aktivitäten für Alt und Jung. In der 
Nähe von Grebbestad liegt das Hotel- und Konferenzzentrum  Tanum Strand, als 
auch Nordeuropas grösste Sportbutik Sportshoppen. Darüberhinaus gibt es das klein-
ste Restaurant an Bord von MS Donalda, Falkeröd mit Café und der Grebbestad 
Volkshochschule.
 

känsla. Här erbjuds shopping, res-
tauranger, uteserveringar och aktivi-
teter för både ung som gammal.

I anslutning till Grebbestad ligger 
även konferens och boendeanlägg-
ningen Tanum Strand, i kombina-
tion med nordens största sport-
butik Sportshopen. Du finner här 
också Sveriges minsta krog på m/s 
Donalda och möjlighet att boka ditt 
kalas i en egen sjöbod för en kväll. 
Här finns även viscafé vid Falkeröd, 
Greby Gravfält och Grebbestad 
Folkhögskola som erbjuder ett varie-
rat utbildningsutbud. Grebbestad är 
helt enkelt händelsernas plats och 
kanske är det just därför som den 
inbjuder till ett stort utbud under 
hela året. 

välkommen till ostronets met-
ropol. I Grebbestad finns världens 
bästa ostron, det menar i alla 
fall vi. Här ligger den berömda 
Ostronakademin som varje år är 
med och arrangerar både Ostronets 
dag och NM i Ostronöppning. 
Låt dig hänföras och missa inte att 
avnjuta både ostron och bubbel när 
du besöker oss! 

Det var i Grebbestad som vis-
sångaren och poeten Evert Taube 
fann mycket av sin inspiration och 
det är också därför han står staty på 
torget. Grebbestad är kommunens 
största tätort samtidigt som den 
mysiga bohusidyllen finns kvar. Den 
fina bryggpromenaden, i anslutning 
till den myllrande gästhamnen, ska-
par liv och rörelse och ger en genuin 

GREBBESTAD
www.grebbestad.se
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Grebbestad & Fjällbacka
Kungshamn

VÄLKOMNA

Nedre Långgatan 40, Grebbestad   0525–141 09
Ingrid Bergmans torg 2, Fjällbacka   0525–322 10
Hotellgatan 8, Kungshamn   0523-307 07

www.cafeskafferiet.net

www.lockfageln.se
Nedre Långgatan 37 ●   Grebbestad     0525-101 32

hantverk & design
linnekläder
Oleana-tröjor
konst
kort • böcker 

Öppet:
Året runt fr 11-18
 lö 11-14
Sommar må-fr 10-18
 lö 10-14

Ny butik på Greby

Komplett färgbutik
Båtar - Båttillbehör - Båtreparationer  

Järnvaror - Skruv

Robotgräsklippare - Ullfiltar

Inredningsartiklar

VI HAR DET MESTA!

Vår sommarbutik på Strandvägen 18
har ett lättare sortiment

Låna vår Grållemoppe för att snabbt ta dig mellan butikerna.

Tel. 0525-101 41
Ny adress: Greby Industriområde

NORDHOLMS
UR & GULD

Vard. 10-18, lunch 13-14
Lörd. 10-13

TORGET GREBBESTAD
0525-101 38

nordholms@live.se

Etabl. 1934      

Egen reparationsverkstad
för klockor och smycken

Nya Vita Huset, Tanumstrand
Tel 0525-194 96   www.westpointdivers.se

• Dykbutik 
• Utbildning 
• Luft 
• Service av utrustning 
• Dykutfärder med båt

DITT DYKCENTER!

Padi ✯✯✯✯✯ Dykcenter

Långsjö - mitt i skärgården

Tuvorna hamn erbjuder bryggplatser utan insats 

med fri parkering. Sjöbodar för uthyrning och 

tillverkning av äkta bohuslänska snipor.

www.tuvornahamn.se

KAYAK & SUP
• Rentals
• Courses
• Guided tours

KOSTER & GREBBESTAD
www.skargardsidyllen.se

info@skargardsidyllen.se   +46 702 66 70 80   +46 708 12 20 29



BRYGGAN

Välkommen!
Längs havet i det pittoreska Grebbestad ringlar bryggan som en 

länk mellan semesterparadiset Tanum Strand och det underbart 

genuina Grebbestad centralort. 

På bryggan kan du njuta av lata dagar med något kallt att dricka, 

angöra båten, shoppa i mängder, uppleva dagsfärska skaldjur på 

restaurangerna eller svettas i sommarnatten på någon av klub-

barna! Väl mött önskar vi på Grebbestadsbryggan!

WE LOVE ALL PEOPLE

FOOD & MUSIC

0525 - 612 00
”Det är på bryggan i 

     Grebbestad det händer!”

Bevakning 
Larm 

Larmcentral
010 - 516 75 00

   Tfn +46(0)525 61718    www.qskar.se/jon@qskar.se

På bryggan i Grebbestad hittar du 
Q-Skär Restaurang & Bar 

- enligt många ”bryggans pärla”.

 Njut av dagsfärska läckerheter från 
lokala leverantörer

Alltid färska Grebbestad Ostron!

Grebbestad Gästhamn - öppen året om! 
Boka vinterplats för endast 599 kr*

 1 oktober - 1 april
Placera båten mycket prisvärt 
hos oss och upplev Grebbestads 
utbud under hela året. 
Boende finns på Restaurang 
Grebys mitt på bryggan och 
nöjesmetropolen TanumStrand 
ligger bara ett stenkast bort. 

* Ev. elförbrukning tillkommer

+46(0)707 40 79 01  grebbestad@turistenvast.se  
www.turistenvast.se

Boka din 
hamnplats 

online i sommar!

GREBBESTAD
SINCE 1985

BOHUSLÄN     GREBBESTAD    0525-14 000    WWW.GREBYS.SE

Skaldjursrestaurangen med bästa 
läget på Grebbestadsbryggan!  

MAT F KONFERENS F BRÖLLOP F BOENDE

www.grebbestad-bryggeri.se

SVERIGES äldSta mIkRobRyGGERI





    tanuMshede is the central spot of the area. The old “Kingsroad” between Norway and 
Denmark went through Tanumshede and made it a natural place to visit for people who 
travel.Tanum has remained its charm and it is one of the three largest tourism spots in 
Sweden.

Around 3700 years ago, during the time that we refer to as the Bronze Age, the 
waterline was about the same height as Tanumshede. This was when our European 
ancestors lived here and carved their images onto the rocks by the water. They left us 
with stories that still live on today, which you can experience by visiting UNESCO:s 
World Heritage by Vitlycke outside of Tanumshede.

Tanumshede offer a wide range of shopping options, from clothes to interior 
design, gardening, and wood. You can visit the cultural centre Futura with a library and 
a modern educational upper secondary school. Visitors in Tanumshede will be close to 
a golf court, workout centre, great food and a very good hotel.

tanuMshede ist der hauptort in der Samtgemeinde Tanum, es ist sicherlich kein Zufall 
das auch der alte Königsweg zwischen  Norwegen und Dänemark an dieser Stelle lag und 
dazu beitrug das sich hier auch in der Neuzeit ein natürlicher Verkehrsknotenpunkt für 
Reisende und Touristen entwickelte. Touristen erliegen auch heute noch dem Charme 
Tanums. Wir sind heute Schwedens drittgrösste Touristen Kommune. 

Vor ca. 3700 Jahren, von Historikern als Bronzezeit bezeichnet, lag die Küstenlinie 
ungefähr in der Höhe von Tanumshede. Das war auch der Grund warum unsere 
Vorfahren hier lebten und ihre Felsritzungen auf den Felsen am Wasser anfertigten.
Diese  Felsritzungen kann man in Vitlycke, unweit von Tanumshede, als UNESCO  
Weltkulturerbe besuchen. 

Das heutige Tanumshede bietet eine grosse Auswahl an Einkaufmöglichkeiten, von 
Bekleidung, Einrichtungsgegenständen, Möbeln und Gärtnereien bis zu Land- und 
Holzhandlungen. Für Besucher bietet der Ort in der Nähe auch  Golfplätze, Sport-
Trainingszentren, gutes Essen und ein richtig gutes Hotel. 

leva genom att besöka UNESCO:s 
världsarv vid Vitlycke utanför 
Tanumshede. 

Idag erbjuder Tanumshede ett 
stort utbud för shopping; alltifrån 
kläder till inredning och trädgårds- 
och trävaruhandel. Här ligger kul-
turhuset Futura med bibliotek och 
en modern pedagogisk gymnasiesko-
la. För besökare erbjuder orten när-
het till golf, träningscentra, god mat 
och riktigt bra hotell. Värt att lyfta 
fram är givetvis det anrika Tanum 
Gästgiveri med anor från 1600-talet 
som erbjuder en högklassig service 
under hela året. På orten finns nu 
även Tanum Shoppingcenter som 
har ett stort urval av butiker, flera 
restauranger och stort lekland. 

tanuMshede är kommunens cen-
tralort, kanske för att vårt områdes 
vagga ligger just precis här. Den 
gamla Kungsvägen mellan Norge 
och Danmark passerade genom 
Tanumshede och bidrog till att skapa 
en naturlig knytpunkt för resande. 
Och resandet har fortsatt att vara 
kommunens charm. Idag är vi en av 
Sveriges tre största turistkommuner.  

För omkring 3700 år sedan, 
under den tid historiker gett namnet 
Bronsåldern, låg vattenlinjen unge-
fär i höjd med Tanumshede. Det 
var också då som våra europeiska 
förfäder levde här och ristade sina 
målningar på hällarna vid vattnet. 
De lämnade berättelser till oss 
som lever idag, vilka du kan upp-

www.bohuslan.com/tanum

TANUMSHEDE 
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Tanum Shoppingcenter
         

Många aV de köpcenter soM Finns både i Sverige och Norge 
upplevs ofta lite besvärliga att besöka och att handla på. Det kan 
vara både storlek, utformning i flera plan, parkeringsmöjlighe-
ter samt vägen dit. När Tanum Shoppingcenter planerades och 
byggdes hade man detta i tankarna och skapade ett center lätt att 
hitta till och lätta att hitta i. Läget är perfekt vid sidan av E6 mitt 
emellan Oslo och Göteborg.

På Tanum Shoppingcenter har stor vikt lagts vid att kunderna 
ska trivas när de har kommit hit. I restauranger och caféer ser-
veras mat från hela världen och dessa är placerade i en trivsam 
och avslappnad miljö, med omedelbar närhet till både butiker 
och övriga bekvämligheter. 

Utbudet av butiker är stort. Från livsmedel, mode & skor, 
hemelektronik, inredning, skönhet, kroppsvård, godis, sport & 
fritid till specialbutiker av olika slag. De stora väletablerade ked-
jeföretagen är naturligtvis på plats. Men centret rymmer också 
flera nya och spännande koncept som du bara hittar på  Tanum 
Shoppingcenter. 

Hela shoppingcentret har en utpräglad grön profil. Det drivs 
med miljövänlig grön el och källsorteringen är omfattande. 
Denna gröna profil förstärks ytterligare av ett stort antal ladd-
ningsstationer för elbilar, gratis husbilparkering med elanslut-
ning och gasolautomat.

I den 4000 m² stora Coopbutiken finns förutom ordinarie 

Tanum Shoppingcenter
Many shopping Malls in Sweden 
and Norway are often perceived as 
difficult to visit or shop at. It could 
be the size, the layout, the parking as 
well as getting there. When Tanum 
Shoppingcenter was planned and 
built, this was kept in mind and the 
outcome was a shopping centre that 
was easy to find and pleasant to shop 
in. The location is perfect next to the 
E6 between Oslo and Gothenburg.

At Tanum Shoppingcenter it is 
important that the customers feel 
like home when they arrive. In the 
restaurants and cafés you will find 

food from around the world in an 
enjoyable and relaxed environment, 
with easy access to the stores. The 
shopping centre offers a wide range 
of stores from groceries, fashion, 
shoes, electronics, interior, beauty, 
candy, sports, to other kinds of 
stores. 

The entire shopping mall has 
a environmental friendly concept. 
It is operated with environmental 
friendly green electricity and has an 
extensive source separation system. 
They also offer charging stations for 
cars, free mobile home parking. In 

the 4000 m² Coop store, you will find 
many speciality stores.

 The location in the heart of north 
Bohuslän is perfect between Oslo 
and Gothenburg. Many of Bohusläns 
famous tourist destinations are loca-
ted close by, as well as the most beau-
tiful archipelago you’ll ever see. You 
can also find Vitlycke museum with its 
amazing rock carvings.

 Lars Carlén, manager at Tanums 
shoppingcenter sees many perks 
with being located in a tourist area. 
Shopping is very popular among 
tourists and he believes there are 

opportunities to develop the tourism 
for all seasons. He is looking to make 
the shoppingcenter a natural meeting 
point in the area and believe collabo-
ration with other businesses is very 
important.

 The playground at Tanum 
Shoppingcenter is called Fantasyland 
and has many fun things for children 
such as a bouncy castle, climbing 
wall, bowling, Pony-Cycles and elec-
tric Go-Karts. There is also a secure 
area for the smaller children as well 
as a cinema showing children’s movies 
all day.

GEMYTLIGT HANDELSOMRÅDE FÖR HELA FAMILJEN
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Tanum Shoppingcenter
         

Viele der shoppingcenter, in 
Schweden wie in Norwegen, sind für 
den Besucher oftmals schwierig zu 
erreichen, teils weil sie zu gross oder 
in mehreren Etagen gebaut sind oder 
einfach weil die Zuwegung  kompli-
ziert  ist und Parkplätze fehlen. 

Als das Tanum Shoppingcenter 
geplant wurde hat man dies alles 
berücksichtigt und in strategisch 
günstiger Lage, direkt an der E 6  zwi-
schen Oslo und Göteborg, das Center 
errichtet. Im Tanums Shoppingcenter 
hat man viel Wert auf die innere 
und äussere Ausgestaltung gelegt, 

der Kunde soll sich Wohlfühlen 
und das Einkaufen zum Erlebnis 
werden.  Restaurants und Cafés 
servieren Köstlichkeiten aus aller 
Welt, in entspannter Atmosphäre, in 
direkter Nachbarschaft  zu Butiken 
und  vielen anderen Geschäften.  Das 
Warenangebot lässt keine Wünsche 
offen und bewegt sich zwischen 
Spezial Butiken, den bekannten 
Handels Ketten über Heimelektronik, 
Bekleidung, Kosmetik, Schuhe bis hin 
zum Lebensmittel Großeinkauf.
Das Tanum Shoppingcenter legt gros-
sen Wert auf Umweltfreundlichkeit, 

sortiment specialbutiker av olika slag. Marlinos 
säljer dagsfärsk fisk och skaldjur. Närproducerat 
kött av yppersta kvalité och delikata charkuterier 
kommer från Kustcharken i Askum. 

 läget i hjärtat aV norra bohuslän är strate-
giskt helt rätt, mitt emellan storstadsregionerna 
Oslo och Göteborg. Flera av Bohusläns mest kända 
turistorter ligger inom bekvämt avstånd och det 
tar inte långa stunden att ta sig till världens vack-
raste skärgård. Alldeles om hörnet finns också  
Vitlycke Museum och dess hällristningar, sedan 
flera år upptaget på UNESCO:s världsarvlista.

lars carlén, cheF på tanuMs shoppingcenter, 
ser stora fördelar för verksamheten att Tanum är 
ett etablerat turistområde. Shopping är en av de 
populäraste sysselsättningarna även för turister. 
Han ser också möjligheter att ytterligare finslipa 
och utveckla turismen, inte bara under höst 

wird beleuchtet mit erneuer-
barer Energie, hat eine eigene 
Abfallsortierung, sowie eine grosse 
Anzahl von Auflade Stationen für 
E-Autos. Gratis Parkplätze für 
Wohnmobile mit EL – Anschluss und 
Gasflaschen Tausch  sind selbstver-
ständlich in diesem Konzept.

Lars Carlén, Chef des Tanum 
Shoppingcenter sieht nur Vorteile 
in der touristisch günstigen Lage 
in Tanum  da gerade Touristen das 
Einkaufen in  ruhiger, entspannter 
Atmosphäre geniessen.

Das  Fantasy Land auf 1000 

m2, ist ein Spielzeugparadies für 
Kinder aller Altersgruppen mit z.B. 
Go-Karts, Kletterwand, Bowling 
und Hüpfburg und ist ein weite-
rer Anziehungspunkt  für  Eltern 
mit Kindern, ganz kleine Kinder 
haben einen abgetrennten Bereich 
mit Beaufsichtigung, das Kino zeigt 
Kinder-Filme den ganzen Tag  über.

och vår, utan även under sommarsäsongen. Lars 
Carléns ambitoner är att göra Shoppingcentret till 
en naturlig mötesplats i kommunen och detta är 
han redan på god väg att genomföra. Han har ett 
omfattande samarbete med företag i kommunen 
och kan inte nog poängtera vikten av samarbete i 
en liten kommun som Tanum. 

leklandet på tanuM shoppingcenter kallas för 
Fantasyland och är hela 1000 kvadratmeter stort. 
Ett bra lekland är ett måste för ett modernt 
shoppingcenter. På Fantasyland leker barnen med 
hoppborg, klättervägg, bowling och elektriska Go-
Karts. För de hästintresserade finn Pony-Cycles - 
så nära riktiga hästar man kan komma.
De riktigt små barnen har en egen inhägnad del där 
de kan få vara i fred för de större barnens ibland 
vilda lekar. Barnens Bio visar barnfilmer hela 
dagarna. Bemanning finns på leklandet under hela 
öppettiden.

Leklandet älskas av barnen
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Tanum Shoppingcenter

På Marlinos fisk köper du sprallfärska skaldjur och fisk.

tanuM shoppingcenter
Yta: 40000 kvm.
Antal butiker: 45 st.
Antal restauranger: 8 st.
Lekland: 1000 kvm
Körtid norska gränsen: 30 min.
Körtid Oslo: 1,5 timma
Körtid Göteborg: 1,5 tim
Laddstation: gratis för elbilar.
Parkering: gratis stor parkering

Lars Carlén vid Restaurangtorget
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Apoteksvägen 7 • 457 31 Tanumshede • www.hoteltanum.se

HOTELL & RESTAURANG
MITT I VÄRLDSARVET

Boka direkt 0525-290 10

Boende i genuin miljö
Bröllop- och festarrangemang

Golfpaket inkl greenfee
Gourmetmat på herrgård

FOLKTANDVÅRDEN
Tanumshede tel. 010-441 89 90 

Hamburgsund tel. 010-441 89 80 

Vid E6:an i Tanumshede   T 0525-299 22   www.rasta.se

Restaurang & Butik
Tex Mex Buffé

narhalsan.se

Välkommen till din egen vårdcentral
Närhälsan Tanumshede
Ringvägen 1 A, 457 30 Tanumshede

Öppet vardagar 08.00 - 17.00  Tidsbokning på telefon 010-4415100
Jourcentral öppen 17-22 vardagar. Lördag, söndag och helgdagar 10-16

Vi har även distriktsköterskemottagning i Bullaren, Grebbestad och Hamburgsund, 
tillgång till familjecentral och sjukgymnastik.

Du kan också ringa 1177 för rådgivning dygnet runt.

Närhälsan Fjällbacka
Nestorvägen 1, 457 40 Fjällbacka         

Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården i Västra Götaland
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hällristningarna i tanuM i norra Bohuslän tar besökaren 
med till bronsåldersmänniskornas sociala och religiösa liv. Här  
finns över 500 platser och 10.000-tals bilder utspridda över 
landskapet.

Det är en stor  och ovanligt variationsrikedom bland bil-
derna och de är så unika att de har hamnat på UNESCO´s 
Världsarvslista. Arkeologerna har funnit ett tjugotal olika 
typer av figurer och motiv, till exempel skålgropar, skepp, 
slädar, djur, människor, handflator, fotsulor, träd och vapen. 
Bilderna beskriver bronsåldersmänniskornas sociala liv, deras 
andliga upplevelser, trosföreställningar och riter.

Då bilderna knackades in på Tanums granithällar under 
bronsåldern (1800-500 f Kr) låg många vid vattenbrynet. Idag 
kan de ses långt inåt landet, 15-20 meter ovanför dagens havs-
nivå. För att försöka förstå bilderna är det viktigt att se dem i 

landskapet. De finns ofta på svagt sluttande hällar som vetter 
mot syd eller öst. 

En rik koncentration av ristningar finns vid områden som 
man tror fungerade som hamnar, men också vid bronsålders-
människans mötesplatser och färdvägar som låg långt från dåti-
dens hav. Hällar man valde att rista i låg centralt placerade i 
landskapet och i områden där det rörde sig många människor.
Vill du veta mer om hällristningarna, bilderna och deras tolk-
ning kan du gratis ladda ner appen ”Empire of the Sun” .

Besöksvänliga hällristningsplatser
Tanums Världsarvsområde är hela 45 km2 stort. Största 
platserna är Fossum, Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och är be-
söksanpassade med parkeringsplatser, gångvägar och informa-
tionstavlor. Litsleby är även handikappsanspassad.

Ett världsarv ristat i sten

A world heritage carved in rock
the rock carVings in tanuM,in the 
north of Bohuslän will bring its visi-
tors back to the Bronze Age and the 
social and religious life of that time. 
Here you will find over 500 carving-
places and more than 10 000 images 
spread across the landscape.

There is a big and unusually rare 
variability among the pictures and 
they are so unique that they have won 
a place on UNESCO’s World Heritage 
list. Archaeologists have found more 
than twenty different kinds of figures 
and motives, for example bowl pits, 
ships, sleighs, animals, humans, palms, 
soles, trees and weapons. The pictures 
describe the social life, spiritual expe-
riences, religious beliefs and rites of 
that period. 

At the time that the images where 
carved into the granite slopes of 
Tanum during the Bronze Age (1800-
500 BC) many of them where situated 

Weltkulturerbe in Stein geritzt
just by the water shore. Today they 
can be found far from the water, 
15-20 metres above today’s sea level. 
In order to understand these images 
it is important to view them in their 
landscape. There are often faintly 
sloping outcrops that are facing south 
or east.

A rich concentration of carvings 
can be found by areas believed to have 
been used as harbours, but also by 
meeting places for the people of the 
Bronze Age and by routes situated far 
from the contemporary ocean. The 
slopes that were chosen for carvings 
were situated centrally in landscapes 
and areas that were populated and fre-
quented by many people.
If you would like to know more about 
the carvings, the imagery and their 
interpretations you can downloads 
the app “Empire of the Sun” free of 
charge. 

die Felsritzungen von Tanum 
im nördlichen Bohuslän nehmen 
den Besucher mit in die Welt der 
Menschen des Bronzezeitalters und 
legen Zeugnis ab vom sozialen und 
religiösem Leben ihrer Zeit, ihren 
Riten und Glaubensvorstellungen.   
Etwa 10 000  Bilder, verteilt auf ca. 
500 Fundstellen und einer Fläche von 
45 qkm liegen eingebettet in dieser 
Kulturlandschaft. Diese bedeutende 
Anzahl und der Variantenreichtum 
führte dazu, dass sie Eingang in das 
UNESCO Weltkulturerbe fanden. 
Archäologen haben  unzählige 
Darstellungen von Menschen, Fuß- 
und Handabdrücken, Schlitten, 
Waffen, Tieren und Bäumen gefunden.  

Eingeritzt in den Granit wurden 
alle diese Darstellungen in der 
Bronzezeit von 1800 - 500 vor Chr. 

Eine große Anzahl von 

Felsritzungen findet man an Plätzen 
von denen  man ausgeht das sie 
als Hafen oder Versammlungsplatz 
gedient haben könnten.  Heute 
liegen diese Zeichnungen im 
Landesinneren , in früherer Zeit lag 
der Wasserspiegel der See um ca. 
15-20 Meter über dem heutigen 
Niveau.  Die größten Fundstellen 
findet man  in Fossum, Aspeberget 
und Litsleby  mit markierten Wegen 
und Informationstafeln. Litsleby ist 
auch Behindertengerecht ausgebaut. 

Wollen sie mehr über die 
Felsritzungen erfahren, dann 
empfehlen wir ihnen den Download 
der app: “Empire of the Sun“.

Tanums Hällristningsmuseum Underslös, 1 km öster om Fossumhällen längs väg 163, 
Tel: 0525-29555, www.RockArtScandinavia.se
Vitlycke museum vid Vitlyckehällen Tel. 0525 209 50, www.vitlyckemuseum.se

Informations- 
och 

besökscenter
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Ingemars kräftor - en delikatess på Nobelmiddagen 
längst in på centruMbryggan nere 
i Fjällbackas centrum ligger fiskebåten 
M/S Mira. Skepparen Ingmar Gran-
qvist har varit yrkesfiskare i över 20 år, 
och då främst med burfiske av kräftor 
och hummer. På somrarna tjänstgör 
Mira inte bara som fiskebåt. Ingemar 
kör även guidade skärgårdsturer, bl.a. 
för semesteranläggningen Tanum-
strand. Du har även möjlighet att följa 
med ut på en fisketur. 
– Vi åker ut vid sju på morgonen, så 
det är ingenting för den som är mor-
gontrött. Jag har haft burar ute sedan i 
mars, och gästerna får följa med på den 
roliga biten att plocka upp fångsten, 
säger Ingemar Granqvist. Och napp 
blir det nästan alltid.

ingemar granqvist var tidigare 
maskinkonstruktör, men blev arbetslös 
1990. Då fick han en idé om att börja 
fiska och blev ohjälpligt fast. Sedan 
dess har han haft fisket som försörjning. 
Detta kombinerar han med båtturer för 

ex. turister på sommaren, fiske med 
konferensgäster. Ja, hela konceptet, 
fiska, koka, äta och umgås.
  – De första fem åren var tuffa, berät-
tar han. Jag är inte uppvuxen i den 
här miljön och har fått lära mej allting 
från början. Jag investerade i en ny båt, 
specialutrustad för burfiske, men som 
också kan användas som turbåt. Det 
är ett bra och fritt yrke och jag ångrar 
ingenting.

– jag har ungeFär 800 burar ute. 
Även om det är svårt att hinna kolla 
alla på en och samma dag brukar det 
finnas kräftor i någon i alla fall, berät-
tar han.

– Folk brukar ju ha mycket frågor 
om fiske, men också om annat. I och 
med att jag kör skärgårdsturer också, 
så kan man väl säga att fisketurerna blir 
som båda turerna i en, med lite berät-
telser om de olika öarna på väg ut till 
burarna, berättar Ingemar Granqvist.

beroende på oM kräFtorna ska till 
auktion eller direkt till någon butik ko-
kas kräftorna direkt på båten. Men när 
Ingemar har gäster ombord så brukar 
han koka några oavsett.

– De brukar säga att de aldrig har 
ätit så goda kräftor. Dels är de ju helt 
färska, men jag tror att det smakar 
lite bättre när man har varit med och 
fångat dem själv också. Det tycker jag i 
alla fall, säger Ingemar. 

ÅRETS 

PROFIL I
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Ingemars kräftor - en delikatess på Nobelmiddagen 

Ingemars Norwegian lobsters
- a delicacy at the Nobel Prize dinner
At “Centrumbryggan” in Fjällbacka you will find the fishing boat M/S Mira. The ship-
master Ingmar Granqvist has been a professional fisherman for over 20 years, mainly 
fishing lobster and Norwegian lobster in traps. In the summer, Ingemar and Mira offer 
guided tours of the archipelago, as well as fishing tours. – We go out at 7 am so it 
doesn’t suit anyone who is tired in the morning. I have had traps out since March, and 
the guests are welcome to join the fun of catching the lobster, Ingemar tells us. And you 
can almost be certain that there will be something in the traps. 

– I have around 800 traps out. Even if it’s hard to check all of them in one day, there 
are usually Norwegian lobsters in a few of them. M/S Mira is based in Fjällbacka and 
Ingemar has been a fisherman here since 1990. – People have many questions about 
fishing but also about other stuff. Since I also do the archipelago tour I guess you can 
say that the fishing tour is a combination of both, with some tales about the different 
islands when we go out to check the traps, he tells us. 

The Norwegian lobsters are usually boiled on the ship, depending on if they are going 
to an auction or to a grocery shop. If Ingemar has guests on the boat he makes sure to 
boil some either way. – They usually say that they have never eaten such good Norwe-
gian lobsters before. Of course they are completely fresh, but I think they also taste 
better when you have caught them yourself, Ingemar explains. This year M/S Mira will 
also have tours for mackerel fishing. 

Ingemar and his colleague Ove Leandersson and Kalle Kahlman also manage the trading 
company Fjällbackakräftan. The company has developed a closed system for storage 
of living Norwegian lobsters in water tanks. They are shipped to the customer whilst 
they are still alive in special boxes within 24 hours. You cannot find fresher Norwegian 
lobsters than these. Some places and events where people have enjoyed these delicacies 
include the Nobel Prize dinner 2014, the Royal wedding 2015, and luxurious restau-
rants throughout Europe etc. The Swedish kocklandslaget won the VM-silver medal 
using Norwegian lobsters from Fjällbacka in 2010.

Ingemar’s Kaisergranat 
– eine  Delikatesse  zum Nobelfest Dinner
Ganz am Ende der ”Centrumsbryggan” in Fjällbacka finden Sie das Fischerboot  M/S  
MIRA  von Ingemar Granqvist .Ingemar Granqvist ist seit  mehr als 20 Jahren  Berufs-
fischer und spezialisiert auf den Fang von Hummern und  Kaisergranat (Havskräftor)  
mittels Reusen und Körben. Im Sommer  bietet Ingemar mit seiner MIRA auch ge-
führte Besichtigungs-Touren im Schärengarten  als auch  Angeltouren an. Wir verlassen 
morgens um 7:00 Uhr  den Anleger , nichts für Spätaufsteher, ich habe einige Reusen 
und Körbe seit März ausgelegt berichtet Ingemar, und meine Gäste sind eingeladen 
Hummer zu fangen, sie können nahezu sicher sein das sich in den Körben ein Fang 
befindet.

Ich habe etwa 800 Körbe im Wasser, es ist nicht immer ganz leicht sie an einem Tag 
wiederzufinden und mit Sicherheit sind einige Havskräftor  in den Körben , MS MIRA  
hat als Heimathafen Fjällbacka und Ingemar ist hier seit 1990 ansässig als Berufsfischer. 
Seit ich auch geführte Touren im Schärengarten anbiete  hat es sich so entwickelt, dass 
es eigentlich von jedem etwas gibt: Geschichten  über die Inseln als auch  Fischfang , 
erzählt er uns.

Der Kaisergranat werden an Bord gekocht , abhängig davon ob sie in die Auktion kom-
men oder direkt dem Fischhandel angeliefert werden, wenn Ingemar Gäste an Bord 
hat werden mit Sicherheit einige gekocht . Die Gäste sagen meistens, dass sie niemals 
früher solch fantastischen Kaisergarant gegessen haben. Natürlich sind sie frisch aber 
ich glaube auch  das sie in der Tat besser schmecken wenn man sie selbst gefangen hat, 
erklärt Ingemar. In diesem Jahr will Ingemar mit der M/S MIRA auch Ausflüge zum 
Makrelenfang anbieten.

Ingemar Granqvist und die Kollegen Ove Leandersson und Kalle Kahlman betreiben 
auch die Handelsgesellschaft “Fjällbackakräftan“. Diese Gesellschaft hat ein System zur 
Haltung von Kaisergranat in Bassins entwickelt, bei Bedarf wird der Kaisergranat inner-
halb von 24 Stunden, in speziell entwickelten Transportbehältern, lebend zum Kunden 
geliefert. Frischeren Kaisergranat kann man nicht finden !    

Kunden, die in den Genuss dieser Delikatesse gekommen sind, finden sich beim 
Nobelfest Dinner 2014, der Hochzeit des Prinzen 2015,  Luxusrestaurants in ganz 
Europa  und viele mehr. Kaisergranat aus Fjällbacka hat auch der Schwedischen Meis-
termannschaft der Köche im Jahr 2010 mitgeholfen die Silbermedaille bei der WM  zu 
gewinnen.

ingemar och kollegorna Ove Le-
andersson och Kalle Kahlman driver 
också handelsbolaget Fjällbackak-
räftan. Detta bolag har utvecklat ett 
slutet system för förvaring av le-
vande havskräftor i bassänger. Dessa 
skeppas 
levande 
till 
kunden i 
speciella 
boxar 
inom 24 
timmar. Färskare kräftor finns inte 
att uppbringa. 

Kunder som fått njuta av 
dessa delikatesser har bland andra 
varit på Nobelmiddagen 2014, 
Prinsbröllopet 2015, lyxrestaurang-
er i Europa m.m. Havskräfta från 
Fjällbacka har dessutom varit med 
och vunnit VM-silver med svenska 
kocklandslaget 2010.  

Ingemars godaste kräftrecept:

1 kg kokta kräftor
1 fiskbuljongtärning
2 pressade vitlökar
1 dl whiskey
2 1/2 dl vispgrädde
1 dl hackad dill
maizena

Skala de kokta kräftorna, 
skär stjärtarna i småbitar och 
bryn i stekpanna med lite 
olja. Tillsätt fiskbuljongen och 
den pressade vitlöken. Häll 
sedan i whiskeyn och flam-
bera röran, genom att tända 
eld och låta det brinna ut. Häll 
därefter i vispgrädden och 
den hackade dillen. Låt röran 
sjuda någon minut. Blanda 
sedan försiktigt i maizena för 
önskad tjocklek. 

Serveras bäst på snittar 
men går givetvis bra till annat 
också.
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rankade mästerskapslöpare med stora chanser på medalj, så 
kom och heja fram dem till vinst på hemmaplan! 

Sprintloppen inom orientering avgörs nu allt mer i stads-
miljö, så lördagen den 20e augusti kan du följa eliten på riktigt 
nära håll när de tävlar mitt inne i centrala Strömstad. Strax 
före tävlingen börjar också den officiella invigningen, så kom 
och ta del av folkfesten! 

Fredagen den 19e augusti kan man smygstarta oriente-
ringsveckan med förfest och aktiviteter på Sportshopen i 
Grebbestad. Passa även på att inhandla något från den officiella 
VM-kollektionen! Glöm inte heller att ladda ner appen Loquiz 
Pop-In och orientera dig fram till riktigt bra erbjudanden i 
vårt område.

Tisdagen den 23e augusti avgörs medeldistansen mitt i 
Tanums världsarvsområde och onsdagen den 24e augusti flyt-
tas folkfesten till Grebbestad med VM-studio och prisutdel-
ning på Sportshopen. 

 

VM i orientering 20-28 augusti
Världseliten i orientering koMMer till Strömstad och 
Tanum för att göra upp om medaljerna och titeln som värl-
dens bästa orienterare!

Tävlingen har fått benämningen Wild, Open, Challenge 
som är en tydlig beskrivning av den vilda och spännande natu-
ren som norra Bohuslän bjuder på. De tävlande kommer till 
ett öppet och välkomnande Strömstad – Tanum där terrängen 
är utmanande och genomförs i bl.a. ett av Unescos världsarvs-
områden – Tanum Hällristningar.

Förutom VM-tävlingarna som avgörs i terrängen och i cen-
trala Strömstad så genomförs även ett stort antal tävlingar för 
motionärer, s.k. publiktävlingar. Så utmana dina vänner/kolle-
gor/familjen på orientering i VM-terräng och njut sedan efter 
målgång av allt norra Bohuslän har att erbjuda! 

orientering genoMFörs traditionellt ute i skog och mark, 
så även denna gång. Men mycket har hänt sedan orienteringen 
under skolåren! Idag utrustas alla löpare med GPS-sändare 
som möjliggör för åskådare att följa varje enskild tävlande 
och dess vägval på storbildsskärmar vid arenorna samt under 
direktsändningen på SVT. Sverige har dessutom flera topp-
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World Orienteering Championships 
20-28 August

 
The world elite in orienteering will come to Strömstad and Tanum 
to compete about the medals and the title of  Worlds best orienteer! 
The competition has the name Wild, Open, Challenge, which is 
an accurate description of the wild, and exciting nature that north 
Bohuslän offer. The terrain is challenging and parts of the competi-
tion takes place by the rock carvings in Tanum.
 
The orienteering mainly takes place in the woods and all runners are 
equipped with GPS trackers so that the crowd can easily follow the 
route on large screens around the arenas and on live TV on SVT. On 
the 20th of August you can see the elite sprint through the city of 
Strömstad. After the competition you can also stay to watch the offi-
cial opening ceremony and join the street party. 
 

Friday the 19th of August you can start off the orienteering week 
with a pre-party and activities at the Sport store in Grebbestad. Make 
sure to purchase something from the official VM collection! You also 
cannot forget to download the app Loquiz Pop-in to find really great 
deals in our area. On Tuesday the 23rd August the middle distance 
will take place in Tanums world heritage area and on Wednesday the 
24th there will be a street party in Grebbestad with a VM-studio and 
distribution of prizes at the Sport store. 

Weltmeisterschaft im Orientierungs-
laufen  20-28 August 2016
Die Weltelite der Orientierungsläufer kommt nach Strömstad und 
Tanum und kämpft um Medaillen und Titel im Cross Country 
Laufen. Der Wettbewerb hat das Prädikat : Wild, Offen und 
Herausfordernd erhalten. Dies ist sicherlich eine sehr zutref-
fende Beschreibung dessen was die Teilnehmer in der wilden, 
abwechslungsreichen Natur im nördlichen Bohuslän erwartet. Die 
Teilnehmer kommen in ein weltoffenes, willkommen heißendes 
Strömstad - Tanum wo die Landschaft im UNESCO Weltkulturerbe 
als Wettbewerbs Terrain – Tanums Felszeichnungen,  sehr herausfor-
dernd ist .
Orientierungsläufe werden traditionsgemäß in Wald und Flur durch-
geführt, so ist es auch bei diesem Wettbewerb. 
Vieles hat sich seit den ersten Anfängen verändert !  Alle Teilnehmer 
werden z.B. mit GPS – Sendern ausgerüstet, die es den Zuschauern 
ermöglicht, während des Wettbewerbes jeden Läufer und seine indi-
viduell gewählte Streckenwahl auf einem Großbild-Schirm in den 
Stadien und im Fernsehen zu verfolgen. Der Sprintwettbewerb wird 
in diesem Jahr mehr im Stadtmiljeu ausgetragen, am Samstag den 20. 
August in Strömstad , wo man den Athleten sehr nahe kommt wenn 
sie im Zentrum von Strömstad um Medaillen kämpfen. Nach dem 
Lauf erfolgt die offizielle Eröffnung der WM, verbunden mit einem 
Volksfest zu dem alle Zuschauer herzlich eingeladen sind. 
Freitag, den 19. August kann man bereits inoffiziell mit Vorfreude 
und Aktivitäten im Sportshoppen in Grebbestad den Wettbewerb 
beginnen. Hier hat man die Möglichkeit sich mit den offiziellen 
Fan Artikeln der WM Kollektion  auszurüsten. Wir möchten Sie 
auch hinweisen auf die App :  Loquiz Pop-in  die Hinweise auf alle 
Angebote in unserer Umgebung  gibt.
Dienstag, den 23. August, findet der Wettbewerb in der Mitteldistanz 
im  Weltkulturerbe Tanum statt. Am Mittwoch, den 24. August, 
findet ein grosses Volksfest in Grebbestad mit WM- Studio und 
Preisverleihung beim Sportshoppen statt.     

 

VM i orientering 20-28 augusti
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VM FAKTA

9  dagar  – 18 event, 5 världsmästerskapstäv-
lingar, 6 publiktävlingar samt VM i precisionsori-
entering, anpassade för rörelsehindrade.

SVT direktsänder från VM i 5 dagar

VM-studio på plats varje dag

Deltagare från 60 olika länder

Information om tävlingen: www.woc2016.se 

Information om boende och övriga 
arrangemang under WOC-veckan: 
www.vastsverige.com/woc2016
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och Rabbalshede Folkets Park att 
skapa en levande landsbygd. 

I Rabbalshede lever en flera 
hundra år gammal tradition vidare 
med stor marknad varje vår och 
höst. De senaste åren har dessutom 
den sedvanliga marknadsdansen 
väckts till liv igen. Vid Solhem, strax 
norr om Rabbalshede, ligger ett pit-
toreskt krukmakeri och galleri mitt 
i lantidyllen mellan ängar och hagar. 
Här finner du en plats väl värd en 
omväg. Naturen gör sig påmind och 
samtidigt säkras dess framtid genom 
Rabbalshede Kraft – ett modernt 
vindkraftsföretag som skapar el av 
friska vindar. 

det doFtar kantarell, skog och 
dagg. En gren som knäcks bryter 
tystnaden i skogen, disen reser från 
ängarna. En älg som skymtar förbi 
i gryningsljuset. En sådan höstdag, 
bara några minuters bilfärd ifrån 
kustlinjen vid Hamburgsund, skapas 
kontrasterna i Tanum kommun, där 
hav möter inland. 

I skogarna kring Rabbalshede och 
Kville erbjuds svamprika skogar och 
stor variation av djur och växter. 
Den majestätiska lantortskyrkan i 
Kville, som är levande året runt, är 
inte enbart en plats för gudstjänst 
och samling utan i sommarkvällen 
erbjuds även en rad av musikarrang-
emang och konserter.  Den bidrar 
tillsammans med Kville Bygdegård 

RABBALSHEDE & KVILLE

es duFtet nach pilzen, Wald und  Tau, ein zerbrechender Zweig  unterbricht die 
Stille des Waldes,  Nebel steigt aus den Wiesen auf, ein Elch ist in der Dämmerung 
zu erahnen. Ein solcher Herbsttag, nur einige Minuten Autofahrt von der Küste 
Hamburgsunds entfernt, schafft den Kontrast in der Tanum Kommune, dort wo die 
See auf das Landesinnere  trifft. 

In den Wäldern um Rabbalshede und Kville gibt es pilzreiche Wälder mit einer 
Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Die majestätische Kirche von Kville , die das ganze 
Jahr  besucht werden kann, ist nicht nur ein Platz für Gottesdienste  und Andachten , 
sondern lädt auch ausserhalb des Sommers  zu einer Vielzahl von Musikarrangements 
und Konzerten ein; dies alles zusammen mit dem Kville Bygdegård und dem 
Rabbalshede Folkets Park  schafft eine lebendige Landgemeinde. In Rabbalshede lebt 
eine Jahrhundert alte Tradition weiter mit einem grossen Markt im Frühjahr und 
Herbst. In den vergangenen Jahren hat man auch den viel beachteten Markttanz wieder 
zu neuem Leben erweckt. 

it smells oF chanterelle, forest and dew. A twig is broken, which disturbs a forest in 
slumber. The mist lifts from the meadows and an elk can be seen in the morning light. 
Scenes like this, on an autumn day only a few minutes by car from the sea, create uni-
que contrasts for an area where the sea meet the midlands. 

The forests around Rabbalshede and Kville offer both mushrooms to pick as well 
as a great variation of animals and plants. You can visit a church service to find some 
peace of mind at the majestic country church in Kville, where you’ll also be able to 
enjoy music events during the summer months. All this, together with the rustic site 
of Kville and the open air events in Rabbalshede makes for a lively and buzzing coun-
tryside.    

Every spring and autumn, a tradition that is many centuries old continues to live 
on: the country fair. Buy some great goods or enjoy the fair dance. In Solhem, north of 
Rabbalshede, you’ll find a picturesque pottery and art gallery, beautifully located with 
meadows all around. Be sure to stop by!

www.bohuslan.com/tanum
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Mitt i världens 
vackraste skärgård.

BÅTAR | MOTORER | VERKSTAD | BÅTTILLBEHÖR 
KLÄDER | PRESENT | MINILIVS | SJÖMACK

Tfn 0525-199 60
www.gbm.se

Smycken & Konst    Ateljé & Verkstad

Sagan om ringen...Waterfall Kärleksknop

Norra Magasinet Havstenssund • 0525-215 15 • www.theresiahvorslev.com

Välkommen!

Sommaröppet: Vardagar 10-18, Lör-Sön 11-15
Andra tider: 0525-370 30 | www.solhem.eu

•  EXKURSION MED
FORSKNINGSFARTYG

•  SÄLSAFARI OCH SPORTFISKE

•  GUIDADE NATURVANDRINGAR

•  PADDLING OCH SNORKLING

•  ÖPPET HUS HOS MARINLINJEN

•  STRANDSKOLA
OCH EXPERIMENT

•  KLAPPAKVARIUM
OCH HAVSVERKSTAD

•  CITIZEN SCIENCE

•  POPULÄRVETENSKAPLIGA
FÖRELÄSNINGAR

   OCH MYCKET MER

EN TEMAVECKA FÖR HAVSMILJÖN LÄNGS HELA KUSTEN 
FRÅN STRÖMSTAD TILL ÄNGELHOLM
EN TEMAVECKA FÖR HAVSMILJÖN LÄNGS HELA KUSTEN 

HELA PROGRAMMET PÅ WWW.VASTERHAVSVECKAN.SE
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Exklusivt skärgårdsboende med egen brygga på västkusten. 

Välkommen till Skäret i Hamburgsund. Här fi nner du nybyggda 
exklusiva strandfastigheter med egen brygga och båtplats.
Husen fi nns i storlekar från 90 kvm till 120 kvm bostadsyta
med två till fyra sovrum och är belägna runt en lagun med

en kanal som mynnar ut i sundet. Genomtänkta planlösningar, 
noga utvalt material och modern arkitektur. Skäret är ditt
drömboende i ett idylliskt kustsamhälle i hjärtat av Bohuslän.  
Läs mer på skarethamburgsund.se
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skärgården. Den gemytliga bebyggel-
sen bidrar till en pittoresk sommarort 
som samtidigt har en av Bohusläns 
få verksamma stenhuggerier. Här 
finns en liten rofylld gästhamn 
väl värd ett besök, varför inte vid 
den årliga Sannäsdagen i mitten av 
juli. Dessutom ligger Mjölkeröds 
Golfklubb precis i närheten för entu-
siasten. 

Havstenssund och Sannäs är 
två skilda orter som erbjuder en 
avslappnad, trevlig och genuint 
bohuslänsk upplevelse. Samtidigt lig-
ger båda orterna i närhet till det mer 
pulserande livet i Grebbestad och 
Tanumshede och lämnar en kontrast 
för den som söker något utöver det 
vanliga.

Vid sundet längst upp i 
Sannäsfjorden, bland kobbar och skär, 
ligger Havstenssund. En lugn oas där 
hamnen utgör ortens hjärta. Med en 
kort båttur kan man ta sig till naturre-
servatet på Trossö-Kalvö-Lindö som 
erbjuder en makalös naturupplevelse. 
Öarna är dessutom förbundna med 
varandra genom en gång- och cykel-
led.  I hamnområdet i Havstenssund 
erbjuds skaldjurscafé, ateljéer, affär 
och här ligger även GBM, en av lan-
dets äldsta marinhandlare. En prome-
nad längs Spången tar dig till ortens 
badplats och ger samtidigt en vacker 
skärgårdsupplevelse. Vi vågar lova att 
Havstenssunds idyll kommer att ge 
mersmak. 

Med ansiktet mot havet bildar 
Sannäs en fristad i den bohuslänska 

entlang deM sannäsFjord, mitten zwischen kleinen Inseln und Schären liegt  
Havstensund. Eine ruhige Oase wo der Hafen das Herz und Zentrum des Ortes ist; 
nach einer kurzen Bootsfahrt kommt man in das Naturreservat  Trossö-Kalvö-Lindö 
das ein einzigartiges Naturerlebnis bietet, die Inseln sind miteinander durch einen 
Fuss – und Radweg miteinander verbunden. Im Hafengebiet gibt es ein Schalentier 
Restaurant, Ateliers, Butiken und hier ist auch ebenfalls GBM  zu finden, Schwedens  
ältester Marine Ausstatter. Ein Spaziergang entlang der Promenade Spången führt zum 
Badestrand des Ortes und bietet gleichzeitig ein einmaliges Schärengartenerlebnis. Wir 
wagen zu behaupten, dass Havstensunds Idylle nach  „einem mehr“ verlangt.

Dem Meer zugewandt  bildet Sannäs eine Ausnahme in Bohusläns Schärengarten. 
Die gemütliche Bebauung trägt ebenso dazu bei  ein pittoresker Sommerort zu sein wie 
die Tatsache dass man hier einen der letzten aktiven Steinmetze  in Bohuslän findet. 

by the channel at the far end of the fjord of Sannäs, next to islets and skerries, you’ll 
find Havstensund. This is a calm oasis, where the harbour is the heart of the district. 
A short boat trip takes you to the nature reserve Trossö-Kalvö-Lindö, which offers an 
absolutely breathtaking experience. In the harbour district, you’ll find a shellfish café, 
as well as art galleries and other stores. A quick walk along Spången takes you to the 
local bathing place whilst giving you a beautiful archipelago experience. We’ll promise 
you that the idyllic Havstensund will make you want to come back for more. 

Facing the sea, Sannäs creates a sanctuary in the archipelago. The lovely houses of 
the area make this a picturesque district that also offers a stone masonry shop, one of 
very few still active in Bohuslän today. The guest harbour is calm and peaceful and 
worthy of a visit. There is also a golf course nearby.

HAVSTENSSUND & SANNÄS
www.bohuslan.com/tanum
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a tourtuous road and two small bridges take the visitor to Resö, the most northern 
part of the county. In this varying nature, between meadows and pine forest, beaches 
and mountains, you’ll find the very essence of the idyllic Bohuslän. Let the rock surface 
warm your feet, let the wind dance in your hair and let the clean and clear water cool 
you down. 

The store that is open all year round, the fishing trawlers, the restaurant, the bakery, 
the café and the picturesque harbour together create a fantastic atmosphere of flavours, 
emotions and experiences. You’ll find great lodging options here and when you’re 
hungry you’ll find everything from pastries to gourmet dinners to enjoy. Resö offers a 
great variety of activities during the whole year. 

Take the opportunity to explore Sweden’s first marine National Park. Go swimming, 
fishing or go on a seal- or oyster-tour.  Experience the fantastic nature that is surroun-
ding you. Experience Resö.

eine kurVenreiche strasse und zwei Brücken führen nach Resö, der nördlichste  Punkt 
der Tanum Kommune. Hier in der wechselhaften Landschaft, zwischen Wiesen und 
Kiefernwäldern, Strand und Aussichtsberg könnte die Idylle Bohusläns nicht typischer 
sein. Lass die Füsse wärmen von den Granitfelsen, lass den Wind mit den Haaren spielen, 
lass dich erfrischen von dem sauberen, klaren Wasser an einem der vielen Badeplätze.

Die ganzjährig geöffneten Butiken, die Fischtrawler, Restaurant und die verträum-
ten Gästehäfen schaffen eine Atmosphäre von Duft, Gefühl und Erlebnis. Hier findet 
man gute Übernachtungsmöglichkeiten, alles von  einem rustikalen Picknick bis zu 
einem ausgezeichneten Gourmet  Mahl. Resö bietet das ganze Jahr ein variantenreiches 
Angebot von Erlebnissen. 

Im geographischen Mittelpunkt gelegen  ist Resö der perfekte Ausgangspunkt um 
Schwedens ersten maritimen Nationalpark zu erkunden. Tauchen und fischen sie oder 
unternehmen sie eine Seehund und Austernsafari und folgen sie einer geführten Tour 
entlang der Strände - erleben sie die grossartige Natur – erleben sie Resö !  

finns fina övernattningsalternativ 
och möjlighet att ta alltifrån en god 
fika till en fantastisk gourmémiddag.  
Resö erbjuder ett varierat utbud av 
upplevelser under hela året. 

Det är också här som den södra 
porten till Kosterhavets nationalpark 
ligger. Beläget invid parkens geogra-
fiska mittpunkt är Resö den perfekta 
platsen för utforska Sveriges första 
marina nationalpark. Bada, dyk, 
fiska, åk på båtutflykt eller vandra 
längs stränderna – upplev den fan-
tastiska plats du befinner dig på. 
Upplev Resö. 

en slingrig väg och två små broar 
leder fram till Resö, kommunens 
nordligaste punkt. Här i den omväx-
lande naturen, mellan ängar och 
tallskog, stränder och utsiktsberg 
kunde inte den bohuslänska idyllen 
vara mer påtaglig. Låt granithällarna 
värma dina fötter, låt vinden dansa 
genom håret och svalka dig i det 
rena och klara vattnet på någon av 
de många badplatserna.  

Den åretruntöppna butiken, fis-
ketrålarna, restaurang, bageri och 
café och den pittoreska gästhamnen 
skapar en fantastisk atmosfär av 
dofter, känslor och upplevelser. Här 

RESÖ & KOSTERHAVET
www.reso.se
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nordsee, soMMerträuMe, 
Baden, Segeln und Fischen – 
aber auch Umweltzerstörung, 
Ölverschmutzung und Überfischung. 
Wie geht es eigentlich dem Meer 
und was kann man im Sommer noch 
unternehmen an der Küste? 

Um die Gäste und Besucher zu 
informieren gibt es jedes Jahr die 
Vesterhavsveckan. Eine Chance 
sich Kenntnisse anzueignen wie 
man z.B. die Verschmutzung 
durch Plastikabfälle vermeidet, 
wie schmeckt Tang oder einem 
Meeresbiologen Fragen stellen. Man 
kann Paddeln, Tauchen oder Segeln 
ausprobieren. An einer Seehundsafari 
teilnehmen oder ein Naturreservat 
besuchen. In diesem Jahr wird 

salty Waters, sWiMMing, sailing 
and fishing. But also environmental 
destruction, oil spillage, and over-
fishing. How is the ocean actually 
doing? What activities can you do 
along the coast this summer?

To increase the knowledge about 
the problems facing the North Sea 
there is a theme week every year 
called “Västerhavsveckan”. This is 
a chance to learn about how to 
decrease the plastic waste in the 
ocean, how to cook seaweed, or to 
ask questions to research workers. 
You can also try sailing, paddling, 
diving, going on a seal safari, petting 
fishes, and visiting the nature reserve. 
This year will focus on the issues of 
climate changes. 

There will be activities for all 

ages, many of them free of charge. 
In Tanum you can adopt a beach and 
help keep the coastline clean. At 
Grebbestad Folk high school you can 
take part of a course in marine biolo-
gy. In Grönemad you can go kayaking.

There will be a walk at the 
nature reserve on the 6th August at 
“Tjurpannan”. The day after you will 
walk on Trossö-Kalvö-Lindö. On the 
12th August there will be more kaya-
king around Valön Ulön Dannemark 
nature reserve.There will also be an 
exciting treasure hunt at Valön Ulön 
Dannemarks nature reserve. 

More information can be found at 
vasterhavsveckan.se

die Klimaveränderung, höherer 
Meeresspiegel und neue Arten the-
matisiert. Es ist wichtig zu wissen was 
WIR tun können um die Ressourcen 
des Meeres zu schonen damit wir 
auch in Zukunft Freiluftaktivitäten 
erleben und ausüben können.

Für Wanderer gibt es geführte 
Wanderungen auf  Tjurpannan, 
Trossö-Kalvö-Lindö und Kajaktouren 
rund um Valön-Ulön-Dannemark. 

Mehr Informationen und 
Zeitenfinden Sie auf vasterhavs-
veckan.se
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Sommar vid Västerhavet
VästerhaVet, salta sommardrömmar, bad, segling och fiske. 
Men också miljöförstöring, oljeutsläpp och utfiskning. Hur mår 
havet egentligen, vad kan man göra längs kusten i sommar? 

För att öka kunskapen om de problem Västerhavet står inför 
ordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. En chans för dig 
som vill lära mer om hur du kan minska plastutsläppen i havet, 
hur du tillagar tång eller vill ställa frågor till en forskare. Eller 
pröva på segling, paddling och dykning. Eller åka med på sälsa-
fari, klappa fiskar och besöka naturreservat vid kustens råaste 
utpost. I år läggs stort fokus på effekterna av klimatföränd-
ringar med bl. a. högre havsvattenstånd och nya arter. Att bli 
medveten om havets resurser och vad vi behöver åtgärda för att 
vi lugnt skall kunna fortsätta att njuta av segling, friluftsliv, god 
mat från havet och härliga bad!

det blir aktiViteter För alla åldrar, de flesta gratis. I Tanums 
kommun kan du bl.a. adoptera en strand och hjälpa till att hålla 
kusten ren. På Grebbestads Folkhögskola är det öppet hus på 
Marinbiologisk kurs. I Grönemad kan du passa på att prova hur 
det är att paddla kajak.
Vill du vandra i naturreservaten så arrangeras den 6/8 en vand-
ring på Tjurpannan. Dagen efter vandrar du på Trossö-Kalvö-
Lindö. Mer kajakpaddling blir det 12/8 i vattnen kring Valön 
Ulön Dannemark naturreservat. Söndagen 14/8 anslutas med 
en skådarskola för stora och små i Nöddökilen, Orrevikskilen, 
Tanumskilen, Färlevfjorden. En spännande skattjaktblir det 
också i Valön Ulön och Dannemarks naturreservat. Mer infor-
mation om tider och samlingspunkter får du på vasterhavs-
veckan.se
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RESÖ
HAMNMAGASIN

Tel. 0525-254 55
reso.se

Butiken med 
något för alla!

Resö
0525-250 04

www.temporeso.se  
Latitud N 58° 48´  
Longitud E 11° 9´

t  Öppet alla dagar 8-20
t  Systemombud
t  Apoteksombud
t  Färskt bröd
t Bensin, diesel o. gasol
t  Egen brygga

Sälsafari
från Resö kl 10.00
Fredagar 8/7 - 5/8

m/s Kosterskär 

www.selincharter.se
070-60 58 176

VÄLKOMMEN TILL DIN KOMPLETTA BYGGHANDEL!

I höst öppnar vi 

även  ny anläggning i 

TANUMSHEDE



    

solheM töpFerei
Solhem ist ein typischer Bauernhof, 
nördlich von Rabbalshede gelegen. 
Joakim und Jenny Arthur betrei-
ben hier seit 1990 ihre eigene 
Töpferei. Beide kamen als ausgebil-
dete Töpfer von Öland nach Tanum. 
Sie entschlossen sie sich hier zur 
Selbstständigkeit als Töpfer. Man 
installierte Töpferscheiben und einen 
Brennofen, renovierte eine grosse 
Scheune um ausreichend Platz zu 
schaffen. Fertigung und Verkauf 
hatte man im kleineren Teil der 
Scheune und 1994 kam die grosse 
Halle hinzu. Joakims und Jennys 
Handwerk, mit eigener Formsprache, 
wurde über die Zeit immer popu-
lärer und bekannter. Besucher und 
Bewohner schätzen ihre gemeinsam 

solheM pottery
Solhem is a picturesque farm approx-
imately 3 km north of Rabbalshede. 
This is where Joakim and Jenny 
Arthur chose to start Solhem pottery 
in 1990. They were both educated 
ceramists after 5 years of studies and 
apprentice work on Öland. ”The 
idea was to work part-time and do 
pottery on our free time but there 
wasn’t many jobs in Tanum at the 
time so we chose to use all our time 
for our passion, pottery”. Jenny tells 
us. They installed a potters wheel 
and oven in the wood barn at the 
farm and started renovating the barn 
so they would have more space for 
their pottery. In 1994 they opened 
their large hall to sell their craft. 

Since then their craft has become 
very popular and their mugs, ”spil-
kum” bowls, candleholders with their 
genuine engravings, are well known 
among visitors. They are both invol-
ved in what they create and Joakim 
explains that “we both have the same 
idea about simplicity and function”. 
With their interest in the arts they 
have created an exhibition hall for 
local artists in their barn and they 
have also built an exhibition hall for 
KVIRR-artists. This summer you can 
see artwork by Thomas Brolin and 
Mia Fkhi-Mabrouk. A visit to Solhem 
is a beautiful and relaxing experience, 
amongst Bohusläns fields and mea-
dows. 

geschaffenen Ausdrucksformen 
gleichermaßen, insbesondere die 
Krüge, Schalen, Kerzenleuchter mit 
den ganz speziellen Gravuren. Wir 
teilen beide die gleiche Leidenschaft 
und Auffassung über Form und 
Funktion sagt Joakim und zeigt uns 
einen „Pavian – Krug“ der zu seinen 
Favoriten zählt.
Mit ihrem Interesse für die 
Kunst haben sie auch einen 
Ausstellungsraum für lokale Künstler 
geschaffen und seit 3 Jahren ist die-
ser fester Bestandteil der „KVIRR“ 
– Künstler. Im Sommer werden 
Exponate der Künstler Thomas Brolin 
und Mia Fkhi-Mabrouk die Wände 
schmücken. Ein Besuch in Solhem ist 
ein entspannender Besuch inmitten 
der Wiesen und Äcker Bohusläns.

Enkelhet och funktion
ledord för Jenny och Joakim på Solhem

solhem är en pittoresk gård ca 3 km norr om 
Rabbalshede. Här valde Joakim och Jenny Arthur att starta 
Solhem Krukmakeri, ett alldeles eget krukmakeri, år 1990. 
Båda var då färdigutbildade drejare efter fem års utbildning och 
lärlingsjobb på Öland. 

”Drömmen var att leva på vårt hantverk. Vi fick möjlig-
het att ta över Joakims släktgård som vi började bygga om till 
krukmakeri samtidigt som vi drejade för fullt”, säger Jenny. De 
installerade drejskiva och ugn i gårdens lada och började reno-
vera ladan för att få plats med deras hantverk. 

Redan första året hade de försäljning i den inre delen av 
ladan och 1994 invigde de den stora hallen. Jenny och Joakims 
hantverk har sedan dess blivit väldigt populära. Deras mug-
gar, ”spilkum”-skålar, ljusstakar med den genuina dekoren och 
glasyren är välkända bland boende och besökare. Allt de till-

verkar är de båda inblandade i och tillsammans har de skapat 
ett gemensamt konstspråk. ”Vi har båda samma uppfattning om 
enkelhet och funktion”, säger Joakim som plockar fram och 
visar en ”babianmugg” under tillverkning, vilken är en av hans 
egna favoriter för tillfället. 

Med deras intresse för det konstnärliga har de i sin lada även 
skapat utställningshall för lokala konstnärer och sedan tre år 
tillbaka har de även byggt en till utställningshall för KVIRR-
konstnärer. ”Det finns få utställningshallar i Bohuslän och efter-
som vi har en stor lada med tomma väggar är det en perfekt 
kombination”, menar Joakim. 

I sommar kommer konst av Thomas Brolin och Mia Fkhi-
Mabrouk pryda väggarna. Ett besök på Solhem är en härlig och 
avstressande upplevelse, mitt ibland Bohusläns böljande ängar 
och hagar. 
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Välkommen till våra 
gästhamnar 

på Tanumskusten!
Det är helt underbart i Tanums skärgård. Sol och bad och ljuvliga små kobbar 
och skär. I de små fina samhällena upplever du brygglivet med härliga prome-
nader, spännande shopping och tillgång till havets alla läckerheter som ostron, 

räkor, musslor, kräftor och hummer. Skaldjur från landets bästa vatten!

Tel 0525-183 80      
www.tanumshamn.se   

RESÖ • SANNÄS • HAVSTENSSUND 

KALVÖ • GREBBESTAD

FJÄLLBACKA • HAMBURGSUND
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under soMMaren erbjuds både teater, konserter, shower och 
andra storartade evenemang på den majestätiska scenen, mitt 
i stenbrottet på Bônn, i Hamburgsund. Det blir familjeteater 
när Karius och Baktus besöker scenen den 14 juli och Pippi 
Långstrump gör fyra fenomenala framträdanden den 20/7, 
27/7 samt 3-4/8. Dessutom blir det ett antal stora uppsätt-
ningar som vi berättar lite mer om här nedan. 

1 juli: VästkusteFFekten sprider sig till “scen på bônn” 
Den 1 juli gästas Hamburgsund av en riktigt härlig stand-up 
show, fylld av humor i intim miljö med folkparkskänsla där 
både improvisation och en och annan allsång vankas. Mikael 
Tornving, Jan Bylund, Tobias Persson och Anna Blomberg 
ger sig i sommar ut på turné tillsammans under namnet 
Västkusteffekten. Konstnärlig ledare är Tobias Persson som 
kommer lotsa oss genom kvällen och vid sin sida har han 
förutom några av Sveriges bästa komiker även hustrubaduren 
Daniel Fridström. 

21 juli: blues på bônn 
Initiativtagare till” Blues på Bônn” är Gustaf Gullander med 
sitt band “Farbror Blues”. Tillsammans med Anders Karlsson 
och den bluesförening som växt fram genom deras verksamhet 
eldar man nu på inför tredje upplagan av Blues på Bônn.

Den 21 juli kommer Lisa Lystam & The family band, legen-
dariska SKY HIGH Med Clas Yngström och The Blues Men 

Amfiteatern i Hamburgsund bjuder på storartat utbud
Five inta scenen vid Bônn. ”Blues är odödlig, tidlös musik som 
speglar stämningar hos människor. Vi vill att publiken skall få 
ta del dessa stämningar. Den varma miljön på Scen på Bônn är 
perfekt för evenemanget och kanske för att man som entusiast 
är en smula galen”, berättar Anders med ett leende.

28 juli: Weeping WilloWs och doug seegers 
Det blev svensk musikhistoria när Doug Seegers och Magnus 
Carlsson möttes på TV i det numer legendariska avsnittet av 
”Jills Veranda”. Allt sedan dess har de båda varit goda vänner 
och pratat om att de velat göra något tillsammans. När nu både 
Doug Seegers och Magnus band ”Weeping Willows” är albu-
maktuella och ger sig var för sig ut på stora turnéer i sommar så 
passar de samtidigt på att genomföra tre exklusiva dubbelkon-
serter tillsammans i Hudiksvall, Alvesta och såklart i underbara 
Hamburgsund.  Det kommer bli en riktig fest när deras två 
band möts samtidigt som det kommer bli både känslosamt och 
vackert, framhåller de båda i intervjuer inför årets gemensam-
ma konserter. Se därför till att skaffa dig biljett till härlig kväll 
vid Scen på Bônn när två legendarer möts. 

2 augusti: blixten står stilla när haaks lirar på bônn

Johan och Jonas Hakeröd har skapat rock- och underhållnings-
bandet HAAKs som i branschen är ett högkvalitativt varumärke. 
De två bröderna har satt Hamburgsund på kartan och har idag 
140 spelningar per år och turnerar över hela Sverige-Norge.

2016

Lisa Lystam &
the FamiLy Band

21 juLi

sky high
21 juLi

Weeping WiLLoWs

28 juLi

VästkusteFFekten

1 juLi
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Amfiteatern i Hamburgsund bjuder på storartat utbud
Den klassiska sommarkonserten ”Haaks på Bônn” går i år av sta-

peln tisdagen den 2 augusti. Konserten har utvecklats till att bli en 
riktig Hamburgsundsfest där lokalbor blandas med gäster från när 
och fjärran. Det blir som traditionen bjuder en konsert som pas-
sar alla åldrar. Troligtvis är det den unika blandningen av rock, pop 
och svensk folkmusik som gör att konserten fastnar i våra hjärtan. 
Kvällen till ära är banden förstärkta med blåsorkester, extra gitar-
rist, gäster, förband, pyroteknik och fyrverkerier. Genom årens 
lopp har artister såsom Timo Räisänen, Uno Svenningsson och 
Jessica Andersson uppträtt! Vem årets gästartist blir tar du reda på 
genom att skaffa en biljett i rätt tid!

13 augusti: tiMo räisänen - hyllar ted gärdestad 
Den 18 februari skulle Ted Gärdestad ha fyllt 60 år. Under våren 
släpper Timo Räisänen en hyllningsskiva och ger sig samtidigt ut på 
en lång turné för att hylla en av Sveriges största artister. Till som-
maren blir det ett kärt återseende för Hamburgsundspubliken, när 
han kommer hit med fullt band och ger sin hyllade konsert ”Timo 
sjunger Ted”. Som supportakt kommer dessutom Timo ha med 
sig Peter Simonsson som kommer spela mycket eget material, en 
del ifrån Peters galna tid i Drängarna men även låtar från Simson 
DuPont och från hans soloalbum.
 
Turnén har fått ett väldigt varmt mottagande.  
Vad är det som gör att du Timo sjunger Ted fungerar så bra?
– I grund och botten handlar det om att jag tolkar Ted, vilket inte 

doug seegers
28 juLi

så många har gjort innan. Jag tar låtarna till mig själv och försöker 
göra dem till något eget, vilket jag tror folk uppskattar.

Varför är det viktigt att föra vidare Teds musik?
– Det är skitviktigt för att det är så otroligt bra. Det är musik som 
sätter fingret på svåra känslor. Mina föräldrar är invandrare så jag 
har inte fått med mig den svenska låtskatten från barndomen, så Teds 
musik betydde ingenting för mig när vi startade. Jag har heller ingen 
respekt eller förprogrammerad åsikt om hans musik som kan block-
era mig. Jag är helt fri och kan göra min tolkning av låtarna.

Hur skiljer det sig mellan att spela på Scen på Bönn och stå på t.ex. 
Götaplatsen i Göteborg?
– Det kommer så klart bli en mer intim känsla. På jättestora scener 
försöker jag intensivt jobba med att skapa ett band mellan mig och 
publiken. På ett mindre ställe får man det mer gratis. Scen på Bönn 
har mycket historia och själ. Det blir som en tredje spelare, ifall man 
räknar mig och publiken som varsin.

Vad vill du att publiken ska känna för känslor?
– Jag vill att de ska vara omtumlade. När jag tolkar Ted Gärdestad är 
det en Berg-och-dalbana i känslor. I ena stunden är det jättelarvigt 
och andra i stora sorgens famn. En känsla vi försöker driva på under 
vår konsert.

haaks
2 augusti

timo sjunger ted 
13 augusti

Weeping WiLLoWs

28 juLi
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HOTELL - PENSIONAT - 
BED & BREAKFAST    

Fjällbacka Valö Hotell  0525-312 34 
www.fjallbackavalo.se

GrebbestadFjorden, Grebbestad  
www.grebbestadfjorden.com  0525-612 11

Grebys Hotell, Grebbestad
www.grebys.se 0525-140 00 

Minto Tingvall B&B, Eko hotell  
www.tingvall.info  0525-401 20

Rosenhill Bed&Breakfast 0525-103 91 
www.rosenhillbedandbreakfast.se

Richters Fjällbacka 0525-311 00 
www.richtersfjallbacka.se

Stora Hotellet Bryggan 0525-765020 
www.storahotelletbryggan.se

Tanums Gestgifveri, Tanumshede  
www.hoteltanum.se  0525-290 10

TanumStrand, Grebbestad 0525-190 00 
www.tanumstrand.se

Villa Akvarellen, Gerlesborg, B & B
www.villaakvarellen.se  0523-577 00

Villa Evalotta 0708-362935
www.villaevalotta.se

Väderöarna Värdshus & Konferens 
www.vaderoarna.com 0525-320 01       

CAMPINGPLATSER & STUGBYAR   

Bullarebygdens Camping 0525-520 03
www.bullarebygdenscamping.se 
 
Edsviks Camping,  0525-10394, 
www.edsvik.nordiccamping.se

Flötemarkens Vildmarkscamp 0525-501 95 

GrebbestadFjorden 0525-612 11
www.grebbestadfjorden.com 
  
Kyrkvikens Camping, Resö  0702-960092 
www.kyrkvikenscamping.se

Rosenlunds Gäststugor, Bullaren   
www.minto.se 0525-233 32
 
Rörviks Camping, Hamburgsund 
www.rorvikscamping.se  0525-335 73

Saltviks Camping 0525-212 49
www.saltvikscamping.se

Stugsommar/Västkustbokning 031-155 200
www.stugsommar.se
  
Tanums Camping o Stugby 0525-200 02
www.tanumscamping.se

Tingvall, Ställplats husbil 0525-40120
www.tingvall.info
  
Åsleröds Camping, Caravan Club 
www.cco.se/aslerod  0525-312 77

Östads Livs, Ställplats husbil 0525-500 22

STUG & RUMSFÖRMEDLING  

Fjällbacka Turistinformation  
www.fjallbackainfo.com  0525-611 88

Grebbestad Infocenter 
www.grebbestad.se 0525-611 88

Hamburgsunds Turistinform. 0525-611 88
www.hamburgsundsbokning.se
 

VANDRARHEM   

Badholmens Vandrarhem, Fj-backa 0525-
www.hamburgsundsbokning.se 321 50
 
Fjällbacka Pensionat & Vandrarhem 
www.fjallbackakusten.se 0525-328 80 

Fjällbacka Valö Vandrarhem  
www.fjallbackavalo.se  0525-312 34

Flötemarkens Vildmarkscamp 0525-501 95
 
Gerlesborg Ateljélägenheter 0523-517 10 
www.gerlesborgsskolan.se

GrebbestadFjorden, G-stad  0525-612 11 
www.grebbestadfjorden.com

Grebbestads Folkhögskola B & B
www.grebbestads.fhsk.se 0702-567277

Grebbestads Vandrarhem 0707-675785 
www.grebbestadsvandrarhem.se
 
Kustnära Vandrarhem, Heestrand  
www.kustnara.com  0523-536 36

Live | Wohnen

• Camping
• Stugor
• Restaurang 

• Butik
• Badstrand
• Barnklubb

Telefon 0525-212 49 
www.saltvikscamping.se

 

  

 

 
Ranebo Friluftsstugor 
www.tanum.se 0525-18000 

Resö Hamnmagasin           0525-254 55 
www.reso.nu  

Åsleröds Camp. & Vandrarhem, Fjällbacka 
www.cco.se/aslerod 0525-312 77 

GÄSTHAMNAR   

Fjällbacka Gästhamn  0525-611 88

Fjällbacka Valö Gästhamn  0525-312 34

Marinvest Fjellbacka  031-817250
 
Grebbestads Gästhamn  0525-611 88

Hamburgsunds Gästhamn 0525-611 88

Havstenssund Gästhamn  0525-183 80

Kalvö Gästhamn 0525-183 80

Resö Gästhamn 0727-078554

Svinäs marin (Bunk) 0525-199 50

Tanumstrands Marina  0525-190 00

Tanums Hamnar 0525-183 80 

 
 

+46(0)524-320 88  www.kynnefjall.com

HYR UT DIN STUGA MED OSSHYR UT DIN STUGA MED OSS
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

020-625625

www.rosenhillbedandbreakfast.se

Sövallsvägen 5, 
Grebbestad

0525-10391

RÖRVIKS 
FAMILJECAMPING

Stugor • Rum • Badstrand

Tel 0525-335 73
info@rorvikscamping.se
www.rorvikscamping.se
457 47 Hamburgsund

+46 (0) 525-320 01
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com

ÖPPET ÅRET RUNT
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HUVUDBIBLIOTEK
Självservice 08.00-10.00
Mån-tor: 10.00-18.00
Fre: 10.00-17.00
Tel: 0525-182 35

BULLAREN
Tis: 13.00-18.00
Tor: 10.00-16.00
Tel: 0525-180 54

FJÄLLBACKA
Mån: 15.00-18.00
Ons-tor: 10.00-14.00
Fre: 15.00-17.00
Tel: 0525-320 47

HAMBURGSUND
Mån & fre: 10.00-14.00
Ons: 15.00-18.00
Tel: 0525-337 80

För sommartider se:
www.tanum.se/bibliotek

GALLERI RANRIKE
Mån-fre: 08.00-16.30

Tanums kommunhus
Apoteksvägen 6
Tanumshede

K U L T U R H U S E T  F U T U R A
  

FISKEUTSTÄLLNING
I samarbete med Sjöfartsmuseet 
Akvariet i Göteborg

Grebbestad Info Center
Nedre Långgatan 48
Tel: 0525-100 80

Massor av festivaler, evenemang och aktiviteter.
Ta reda på vad som händer på:

www.tanum.se/kulturkalendarium
TANUM KULTUR & FRITID

WWW.TANUM.SE

Din lokalradio  
I STRÖMSTAD OCH TANUM KOMMUN

Följ Radio Prime på facebook  
och besök vår hemsida.

Strömstad 
FM 106,8

Svinesund 
FM 99,5

Tanum 

FM 98,9

www.radioprime.se
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Hornbore Ting 0703-916516
www.hornboreting.se

Solhem krukmakeri 0525-370 30
www.solhem.eu

Tanums Hällristningsmuseum, Underslös 
www.rockartscandinavia.com 0525-295 55

Vandring i Världsarv, T-hede,  0525-132 10
www.vandringivarldsarv-tanum.se

Vitlycke museum 
www.vitlyckemuseum.se,  0525-209 50

Väderöarna 0525-32001
www.vaderoarna.com

FRISK- & HÄLSOVÅRD

Folktandvården Tanumshede 010-4418990
Folktandvården Hamburgsund 010-4418980

Ann-Charlottes Hårservice 0525-294 07

Christinas tandvård 0525-666 13
www.ctdv.se

Emma Cederbjer Skönhetss. 0723-668200

Hälsan i Fjällbacka 
www.halsanifjallbacka.se,  0525-321 25

Hälsoprofilen, Grebbestad,  0525-61510

Lindas salong, Grebbestad,  0525-61910

Optiker Jernberg, Grebbestad  0525-108 82
Tanumshede  0525-200 45
www.optikerjernberg.se

Ringblommans Hälsobod, 0525-20636 
Tanumshede

Spa och Skönhetssalongen, Tanumshede,   
www.spasalongen.com 0525-206 31

Tedactive Gym, Tanumshede 0525-10700 
www.tedactive.se 

UTHYRNING

2sea4you, kajak, SUP 0723-184484
www.2sea4u.com

Bullarens Camping, båt-kanot  
www.bullarebygdenscamping.se 0525-520 03

Fjällbacka Turistinfo, cykel-flytvästar,  
www.fjallbackainfo.com 0525-611 88

Hamburgsunds Infocenter
cykel-flytvästar-kajak, partytält  0525-611 88
www,hamburgsundsbokning.se

Nautopp Kajakcenter i Grebbestad 
www.nautopp.se  073-2632563

Nordic Ecotours 0702-206295 
www.nordicecotours.com

Selin Charter 
www.selincharter.se  0525-223 42

Saltskär events AB, 0701-730424
www.saltskarevent.se

Skärgårdsidyllen, Grebbestad, 0702667080, 
www.skargardsidyllen.se

Valöfärjan 0525-312 34
www.fjallbackavalo.se

Westermarkens Skärgårdsservice, Fj-backa 
www.westermarkens.se  0706-888011

ÄVENTYRSAKTIVITETER  

Fjällbacka Guider,  0768-111021
www.fjallbackaguider.se

Flötemarkens Vildmarks Camp, 
Bullaren 0525-50195

Kulturföreningen Gamla Grebbestad, 
www.gamlagrebbestad.se  0702-264057

Kustguiden, Fjällbacka
www.kustguiden.eu 0730-206278 
  
Minto, klättring, kanot och kajakturer 
www.minto-tingvall.com  0525-233 32

TanumStrands inomhusbad 
www.tanumstrand.se  0525-190 00

TanumStrands Lek och Äventyrsland 
www.tanumstrand.se  0525-190 00

Vandring i Världsarv 0525-132 10
www.vandringivarldsarv-tanum.se
 
Westcoast Paintball, G-stad,  0703249464, 
www.westcoastpaintball.nu 

Wild Life Tours, Bullaren 0525-401 20 
www.minto-tingvall.com

UTFLYKTSMÅL 

Buars Ryttarbod, Tanumshede
www.buars.com 0525-23086

Fjällbacka Valö 0525-312 34
www.fjallbackavalo.se

Gerlesborgsskolan 0523-51710 
www.gerlesborgsskolan.se

GOLF 
 
Fjällbacka Golfklubb  0525-31150
www.fjallbackagk.se

Mjölkeröds Golfklubb, Sannäs 
www.mjolkerodgk.com,  0525-220 41
 
 

ÄVENTYRSGOLF & TENNIS 

Bangolf Edsvik Camping 0525-103  94

Fjällbacka minigolf 0702-118366

Grebbestads Tennisbana 0525-611 88
www.grebbestad.se

Äventyrsgolf & Tennis, TanumStrand 
www.tanumstrand.se,  0525-190 00

Äventyrsgolf, Grebbestad 
www.grebbestadfjorden.com 0525-612 11

SEGLARSKOLOR  

BJK Segling, Grebbestad 
www.bjksegling.se  0525-101 95

Stora Stenars Segelsällskap, Hamburgsund 
www.storastenar.se  070-6402534

SS Norderviken 
www.norderviken.se  031698635
  

SKÄRGÅRDSAKTIVITETER  

2sea4u, Kajakcenter 0723-184484
www.2sea4u.com

Båtturer Väst, Hamburgsund  0707-403679
www.hamburgsundsbokning.se  

Bröderna Klemming, Grebbestad 
www.klemmingsdyk.se 0708-621217

Dyk-Leif, Hamburgsund 
www.dykleif.se 0525-330 80

Everts sjöbod, Grebbestad 
www.evertssjobod.se,  0525-142 42

Grebbestads Skaldjur & Marina Äventyr
www.fiskegrebbestad.com 0702-270591

Hamnebukten Charter, Winnie af H-sund.
www.hamnebukten.se 0737-385000

M/s Donalda, Grebbestad 
www.donalda.se  0730-945848

Mira, Fjällbacka 
www.msmira.se,  0703-407550

M/S Mira, båt 0703-407550

Minto Tingvall, Bullaren 0525-401 20
Kanot och cykel, långfärdskrdskor, kajak
www.minto-tingvall.com

Nautopp Kajakcenter Grebbestad, 
kajak, SUP, www.nautopp.se 0732-632563

Skärgårdsidyllen 0702-667808
kajak, SUP,
www.skargardsidyllen.se

TanumStrand  0525-190 00 
cyklar, tennisracket, båt, kajak, SUP 
www.tanumstrand.se

KONST & HANTVERK 

Agneta Graf von Almeida, Grebbestad  
 073-112363

Fiskeutställning, Grebbestads Info Center
 0525-611 88

Galleri Ranrike, Tanumshede 
www.tanum.se,  0525-180 00

Gerlesborgsskolan 
www.gerlesborgsskolan.se, 0525-517 10

KKV-B, Skärholmen Gerlesborg 
www.kkv-b.se,  0523-518 95 

KVIRR 0706-522192
www.kvirr.se

Lockfågeln, Grebbestad 
www.lockfageln.se 0525-101 32

Malins Handtryck, G-stad  0706-019147

Silverknappen, Havstenssund 
www.silverknappen.se,  0525-215 15

Solhem Krukmakeri & Galleri, Rabbalshede 
www.solhem.eu,  0525-370 30

DANS & NÖJE

Hamburgsunds Produktion Haaks  
www.haaks.se  0706-203273

TanumStrand, Grebbestad 
www.tanumstrand.se,  0525-190 00

Utängens Loge 
www.utangens-loge.nu,  0525-131 23

Scensällskapet i Tanum  0525-12551
www.scensallskapet.se

Stella Event 0702-050531
www.stellaevent.se 
 

GYMMET FÖR ALLA
VECKOKORT

7dagar

SOMMARKORT

1mån

SOMMARKORT

3mån

www.tedactive.se • Tanumshede

* Erbjudandet gäller juni, juli och augusti 2016
** Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2016

199:-
     1 vecka

  
1 mån*

399:-
Ord. 600:-

3 mån**
999:-
Ord. 1450:-

Välkommen till 
Mjölkeröds Golfklubb!

Spela golf på en av Bohusläns 
mest besökta banor!

 
Boka tid på tel. +4652522041.

Varmt välkomna!

www.mjolkerodgk.com
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031–786 96 21
www.loven.gu.se

www.kosterhavet.se

Sveriges artrikaste akvarium
Exkursioner med fartyg

Barnens sommarlabb
Föreläsningar

Akvariet öppet kl 14-17
Mån-fre 27/6-12/8
Ons 22/6 och 17/8Sven Lovén centrum

för marina vetenskaper
på Tjärnö

i samarbete med

Kosterhavet gränsar till 
den norska marina natio-
nalparken Ytre Hvaler och 
tillsammans utgör dessa en 
marint gränsöverskridande 
skyddad havsmiljö. En flik av 
oceanen!

Här lever mer än 6.000 
marina arter och lika många 
arter finns på öarna, i detta 
en av Sveriges artrikaste 
områden.

Läs mer om Kosterhavets 
nationalpark, vår program-
verksamhet och vad som 
finns att upptäcka på någon 
av följande webbplatser:

www.kosterhavet.se
www.stromstad.se
www.tanumturist.se

Besök vårt naturum Koster-
havet på Sydkoster.

Upplev vårt natur- och 
kulturarv med omsorg om 
kommande generationer.

Välkommen till Sveriges 29:e 
– men första marina – 
nationalpark.
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Orienterings VM 2016

Piperhuset, Hamburgsund 0525-341 40 www.pipershuset.se
Café & Bageri, goda mackor, ekologisk glass, fina bakverk, nybakat bröd. 

Qskär, Grebbestad 0525-617 18  www.qskar.se
Á la carte, take away, I

Rasta Tanum E6, Tanumshede 0525-29922 www.rasta.se
Dagens buffé, texmex,hamburgare, café I

Restaurang Greby´s Grebbestad 0525-14000 www.grebys.se
Fisk och skaldjur på lokala råvaror I

Restaurang Hertigen, Grebbestad  0525-615 31  
Balkanspec., pasta-och pizzameny, à la carte, I

Restaurang Källaren, Tanumshede 0525-294 90 www.kallaren.se
Lunchbuffé 11-16, catering för festtillfällen, I

Rest. Skålgropen, Vitlycke Tanumshede,  0525-209 50  www.vitlyckemuseum.se 
lunchrestaurang,sommarcafé, bageri

Restaurang Telegrafen, Grebbestad,  0525-101 67  www.telegrafen.info 
Vällagad husmanskost, lunch, à la carte, I

Restaurang Terrassen, Grebbestad,  0525-61634,  www.terrassenbar.com 
ala carte, lättare rätter, plockmat 

Richters Fjällbacka,  0525-311 00 www.richtersfjallbacka.se 
Närproducerat samt fisk och skaldjur.
  
Sjögrens i backen, Grebbestad,  0525-140 40 www.kallaren.se          
Frukost, lunch eller mittemellan I
 
Skafferiet, Grebbestad,  0525-141 09  www.skaffet.se 
Bistromeny, à la carte meny, café.

Skafferiet, Fjällbacka  0525-322 10 www.skaffet.se
Bistromeny, á la carte, café.

Stora Hotellet Bryggan, Fjällbacka 0525-76 50 20 www.storahotelletbryggan.se,  
Fisk-skaldjur, à la carte, café, I

Tanums Gestgifveri Tanumshede,  0525-290 10,  www.hoteltanum.se 
Lunchrätter, dag- och kvälls à la carte, I

Latitud 58° TanumStrand , Grebbestad,  0525-190 00  www.tanumstrand.se 
À la carte, bistro, buffé, pizza, afterbeach, I

Väderöarnas Värdshus, Väderöarna,  0525-320 01 www.vaderoarna.com 
Fisk och skaldjur, I

Bella Gästis, Hunnebostrand,  0523-50000,  www.bellagastis.se 
À la carte, pizzor, catering I

Feskarn´s Kök o Bar, Grebbestad  0525-10670   
Fisk och skaldjursrätter, take away.  grebbestadskaldjurfiskochdelikatesser.se

Fjällbacka Golfkrog, Fjällbacka,  0702-463184  www.fjallbackagk.se
Dagens rätt, à la carte, café.

Fjällbacka Valö, april-okt.  0525-312 34  www.fjallbackavalo.se
Fisk- & skaldjur, lunch, middag, à la carte.

Falkeröds Trädgårdscafé & Creperie, G-stad, 0705-513043,  www.falkerod.se 
café och creperie

Färjeläget 1, Hamburgsund I 0525-320 03 www.vaderoarna.com
Lunchservering, á la carte, fisk & skaldjur.

Hamburgsunds Fisk & Skaldjur 0525-349 40 www.hamburgsundsfisk.se
Fisk och skaldjur

Hjalmars, Hamburgsund,  0525-338 82  www.hjalmars.se
À la carte, färska skaldjur, pizzameny, lunch.

Idas på Vitlycke, catering 0525-296 74 www.vitlyckemuseum.se

Kungsholmens Taste, Catering & Event 0708-149900 www.kungsholmenstaste.se

Lilla Berith, Rest & Pizzeria, Fjällbacka,  0525-312 50  www.lillaberith.se
Vedugnsbakad italiensk pizza med à la carte I

Lexö på Resö, Hamnmagasinet-Resö,  0525-25000 www.dantefood.com 
Á la carte, tunna frasiga pizzor, öppet fr. 12 - kvällen

Malkolms Kök & Bar, Grebbestad 0704-122093 
Bistro, grill, sportbar

Mjölkeröds Golfrestaurang, Sannäs,  0525-221 55,  www.mjolkerodsgk.com 
Dagens rätt, à la carte

M/S Donalda, Madvraget 0730-945848 www.donalda.se
Närproducerat, kött, fisk & skaldjur, à la carte

Nellie´s Place, Bullaren 0525-520 10  facebook - Nellies Place
Nostalgirestaurant med uteservering I
 
Nautic Rest.-Pub. Bio, Grebbestad,  0525-666 77,  www.nauticbio.se 
À la carte, lättare rätter, panpizza, I

Ostronakademien, Grebbestad,   www.ostronakademien.se

MEDIA i Bohuslän AB 

Sticker 
din hemsida ut?
... eller saknar du hemsida? 
Vi hjälper dig skapa moderna och funk-
tionella hemsidor som ser till att ditt företag 
sticker ut bland konkurrenterna!
Vi gör även mobilanpassade hemsidor.

0523-705 00   jbamedia@telia.com

TRYCKSAKER

DIGITALTRYCK

STORFORMAT
LOKALPRODUCERAT!

SKYLTAR

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

0525-332 84
nordbloms@gotanet.se

nordbloms.se
DU HITTAR OSS I HAMBURGSUND

Polis:
Kungshamn  +46(0)114 14
Lysekil   +46(0)114 14
Strömstad   +46(0)114 14

Sjukhus:
Lysekils sjukhus   +46(0)10-1673800
NÄL, Trollhättan   +46(0)10-4350000 
Strömstads sjukhus  +46(0)10-1673710
Uddevalla sjukhus   +46(0)10-4350000

Sjöräddning
Fjällbacka +46(0)705-81 81 57

VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER               SOS  112   Brandkår - Ambulans - Sjöräddning  - Polis

Vårdcentral:
Närhälsan Tanumshede   +46(0)10-4415100 
Närhälsan Fjällbacka   +46(0)10-4415100
Kvarterskliniken Tanumshede  +46(0)525-64040

Boende i alla  priskatego-
rier och med olika lägen. 

Boka ett lite billigare 
alternativ online på vår 

hemsida eller ring oss för 
bokning.

Hyr sommarstuga i

+46(0)707 40 36 79
www.turistenvast.se

Hamburgsund
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GREBBESTAD

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
Skärgårds/
Badtur till
Väderöarna
Avgång:
G. stad 10.45
T. strand 11.00
Åter ca. 17.00
300:- vuxna 
150:- barn

Skärgårds/
Badtur till
Väderöarna
Avgång:
G. stad 10.45
T. strand 11.00
Åter ca. 17.00
300:- vuxna 
150:- barn

Skärgårds/
Badtur till
Väderöarna
Avgång:
G. stad 10.45
T. strand 11.00
Åter ca. 17.00
300:- vuxna 
150:- barn

Skärgårds/
Badtur till
Väderöarna
Avgång:
G. stad 10.45
T. strand 11.00
Åter ca. 17.00
300:- vuxna 
150:- barn

Skärgårds/
Badtur till
Väderöarna
Avgång:
G. stad 10.45
T. strand 11.00
Åter ca. 17.00
300:- vuxna 
150:- barn

Skärgårds/
Badtur till
Väderöarna
Avgång:
G. stad 10.45
T. strand 11.00
Åter ca. 17.00
300:- vuxna 
150:- barn

SÄLSAFARI 
Avgång:
Grebbestad 17.15
Tanumstrand 17.30
Åter ca. 19.30
250:- vux. 150:- barn

SÄLSAFARI 
Avgång:
Grebbestad 17.15
Tanumstrand 17.30
Åter ca. 19.30
250:- vux. 150:- barn

FISKETUR
Avgång:
Grebbestad 17.15
Tanumstrand 17.30
Åter ca 21.30
400:- vux. 
250:- barn
HYRA:
SPÖ 100:-

FISKETUR
Avgång:
Grebbestad 17.15
Tanumstrand 17.30
Åter ca 21.30
400:- vux. 
250:- barn
HYRA:
SPÖ 100:-

ÖPPET FÖR
CHARTER
OCH EVENT
EFTER 18.00

ÖPPET FÖR
CHARTER 
OCH EVENT

ÖPPET FÖR
CHARTER
OCH EVENT

KROGSAFARI
17.30-22.30
150:- 

Minimiålder
18 år.
Avgång :
Grebbestad

TURLISTA 2016 
GÄLLER 1 jul-12 aug. 

Thorsten 070-522 36 70 • Lisbeth 0730-94 58 48
www.donalda.se • ”Donalda madvraget” 

RESTAURANG OMBORD 
med fullständiga rättigheter.

OBS! Reservation för ändringar.                        Flytvästar finns ombord.                             Barn: Upp till 12 år. 

Familjerestaurang  med stort utbud.
Härlig miljö vid vattnet.  

Har du problem att välja bland 
à la carten, så kan du ta 

en av våra berömda pizzor.

   Öppet året runt.  Boka bord online

Tel. 0523-50 000   
info@bellagastis.se   
www.bellagastis.se

HUNNEBOSTRAND

CERTIFIERAD

Hunnebostrand

Strömstad

Uddevalla

Oslo

Göteborg

Fjällbacka

Lysekil

Mingel & möten 
mitt i hamnen.
Hög stämning!
Trubadurer & DJ:s

Info@kanten.se   |   0523-588 88
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Service - shopping
Hantverkare:

BYGG
Anders Snickare, Hamburgsund,  
 0707-403670

Erlandsons Bygg 031-3890000

ELINSTALLATION
Elinstallation Väst AB,  0525-66173, 
 
Norra Bohuslän El, Hamburgsund, 
 0707-133990

Sylves Elektriska, Hamburgsund 
 0525-335 49

FÄRG & MÅLERI 
Colorama, Tanumshede,  0525-201 13

   
Hedtröm Järn & Färg  0525-101 41

ÖVRIGA HANTVERKARE
Lurs Rör. Tanumshede   0525-291 60 

Service
Askengren Fastighetsbyrå  0525-36310
 
Björklövet/Stampen Lokal Media 0525-19390

Bohus Ekonomi, Tanumshede  0525-291 30

Båtbilden Väst, Grebbestad  0525-141 11

Fast. byr. Gert Jacobsson, G-d 052514121

GBM Båt & Motor, Havstenss.  0525-19960

Grafeio, Tanumshede,  0767879303
 
Grebbestad Folkhögskola  0525-199 20

Grebbestads församling 0525-100 67

GT Däck, Tanumshede 0525-20800

Gulf biltillbehör, Grebbestad 0525-10001

Hamn & Sjö Väst, H-sund  0525-331 88

JBA Media i Bohuslän AB  0523-705 00

JIBA, Grebbestad,  0525-66266

KGH Redovisning AB  0525-66430

Kvarterskliniken,  0525-64040

Kville Pastorat,  0525-44500

Butik Tång, Fjällbacka 0525-320 18

Classic Corner, Grebbestad 0525-107 90

Evanette Boutique Fjällbacka, Grebbestad
 0522-891 50

GT Däck, T-hede, T-hede  0525-208 00
  
Grebbestad Skaldjur Fisk & Delikatesser  
 0525-101 51 

Grebbestad Sommarmöbler  0525-66200

Hamburgsunds Skor  0525-64500

Hans & Gerda kläder H-sund  0702-427920

Happy Price, Tanumshede 0525-19350

Hedströms, Grebbestad 0525-10141

ICA Grebbestad  0525-614 20

ICA Skutan, Hamburgsund  0525 648 00

ICA Östads Livs 0525-500 22

Kompassrosen Tanum/G-stad 0525-29309

Lockfågeln, Grebbestad  0525-10132

Långsjö Båtbyggeri AB 0704-790386

Motorama, Tanumshede  0525-20689

Mäster Johan Tanumshede  0525-29885

Nordholms Ur & Guld, G-stad  0525-10138

Pickles Produktion, Grebbestad, 0525-10414

Riccius Antik, Grebbestad  0525-103 90

Silverknappen Havstensund  0525-215 15

Rabalder Grebbestad 0525-61710

Solhem Krukmakeri & Galleri 0525-37030

Sportshopen, Grebbestad  0525-44400

Tanum Shoppingcenter, Tanumshede, 
 0525-759090

Rogers Ekipering, Fjällbacka  0525- 310 07

Tempo, Resö 0525-250 04

Vasco AB, Fjällbacka 0525-32525

Blomstergården Tanum 0525-20039

Westmans Tanumshede  0525-20100

Åsa Design, Grebbestad 0705-652776

Föreningar

Bullaregården Byggnadsför. 0525-50358 

Bullarens FVOF 0525-42040 

Bullarens Hembyggdsförening 0525-51071 

Charlottenlunds parkförening 0525-61188 

Folkets Hus, Hamburgsund 0525-33172 

Föreningen Bohuslin 0523-516 00 

Föreningen för Fjällbacka 0525-32560

Föreningen Scen på Bônn 
info@scenpabonn.se

Föreningen för Väderöarna 0706-854299

Granitrock Ideel för., T-hede 0704-274797
 
Grebbestad Fisk Ek Förening 0525-10065 

Grebbestads Prinsar,  0525-108 90

Grebbestads Samhällsförening 0525-611 88

Hamburgö Bluesför. 0525-330 10

Hamburgsund Pride 0722-162215

Havstenssunds Samhällsför. 0702-103721 
 
Hornbore Ting, Hamburgsund 
www.hornboreting.se

Kaptengårdens vänner, G-stad 0525-105 31

Kvirr Konstvandring i Ranrike 070-6562192 
 
Ostronakademien 0704-542252 
 
Samhällsföreningen Resö Galtö 0525-25191 

Kville Bygdegård  0525- 350 20

Långsjö Båtbyggeri AB,  0704790386

Marinvest, Fjällbacka  031-817250

Motorama, Tanumshede 0525-20689

Motorcentrum, Hamburgsund, 0525-33538

Mäster Johan, Tanumshede 0525-29885

Nordbloms Trycksaker, H-sund 0525- 33 284

Profile & Proline Workwear 0525-614 00

Projekt Skäret, Hamburgsund 0708-400219 

PEO Hedemyrs Fastighets AB  0702-033703

Rabbalshede Kraft,  0525-197 00

Radio Prime  0526-156 30

Sparbanken Tanum, T-hede 0525-649 00

Sparbanken Tanum, G-stad 0525-649 00

Sparbanken Tanum, H-sund 0525- 649 00

SE Karlsson Redovisn. H-sund  070-2059869

Strömstad Tanum Buss,  0525-20999

Svinnäs Marin 0525-19950

Tanums kommun,  0525-18000

Tanums Kyrkliga samfäldighet 0525-640 00

Tuvorna Hamn AB,  0703170522, 
www.tuvornahamn.se

Urban Janssons Båtvarv, Fjällb.  0525-31057

Q Sequrity, Grebbestad 010-5167500

Vasco AB, Fjällbacka,  0525-32525

VäderöFisk 0703-407550

Westmans, Tanumshede 0525-20100

Widelius Marinservice AB 0525-31033

Shopping

Alves Möbler, T-hede  0525-202 29 

Andrésen Skog & Trädgård
 Tanumshede 0525-292 58

Buars Ryttarbod,  0525-150821

www.nordan.se

Behöver du 
hjälp med 
dina däck 

kom till oss!

Fjällbacka
Äventyrsgolf
Tennis o. glasscafé

12 - 22
varje dag i juni

juli o. augusti

070 211 83 66 
www.4aventyr.se
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KYL & FRYS
SPIS & FLÄKT
TVÄTT & TORK

LÅS • NYCKLAR • LARM 
ELMATERIAL

ELINSTALLATION

ELINSTALLATION · TELE · LARM · LÅS
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

FJÄLLBACKA · STRÖMSTAD · ED · GÖTEBORG · UDDEVALLA

Välkommen till din Elkedjan-butik på 

Metkroksvägen 3 i Fjällbacka!
Öppet vard. kl 9-18, lunchstängt kl 13-14.

WWW.CURATOR.SE · TEL. 010 - 762 40 00

Hos oss på Skanska hittar du singel, grus, kross och makadam 
från våra egna bergtäkter. Vi har material till väg och anläggning, 

grusplaner och trädgård.

Vi har även prima sorterad jord. Transport kan ombesörjas.

Vi utför alla typer av asfaltbeläggningar till exempel vägar, planer 
och garageuppfarter med mera.

Vi har allt för den stora entreprenören och för privatpersonen.

Välkommen att hämta ditt material på anläggningen eller ring 
oss för information och rådgivning.

www.skanska.se

Din lokala leverantör av bergmaterial,
asfalt samt beläggning.

Strömstad - Tanum - Munkedal - Sotenäs - Lysekil - Uddevalla

Asfalt:  tel. 010-448 79 87

Bergmaterial: tel. 010-448 57 60



www.tanumstrand.sewww.tanumstrand.seTel 0525 190 00

Allt � nns vid strandkanten

Läckra menyer med salta, färska skaldjur 
är en del av matupplevelsen i restau-
rang Latitud 58°. Under sommaren 
dessutom pizzeria på bryggan och 
AfterBeach med Livemusik varje dag.

Kajak, SUP, dykning och träningsevent. 
Sommartid är vår kalender fullspäckad med 
dagliga aktiviteter för både barn och vuxna. 
Håll koll i kalendern på www.tanumstrand.se

Ett nordiskt SPA med pooler, bastubad 
och relaxytor till magnifi k utsikt över hav 
och skärgård. Nya familjebadet Stora & 
Lilla Blå är öppet för alla åldrar!

GREBBESTAD

BESÖK WWW.SPORTSHOPEN.COM
FÖR ÖPPETTIDER I ALLA VÅRA BUTIKER

14 000 KVM SHOPPING TILL SPORTSHOPEN-PRISER 
LEKLAND INNE & UTE
ISBANA VINTERTID
WIFICAFÉ / RESTAURANG / MINILIVS
SKATEBOARDRAMPER / FILMRUM FÖR BARNEN

OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...

NORDENS STÖRSTA
SPORTBUTIK
1 KM SÖDER OM GREBBESTAD - ÖPPET ALLA DAGAR


