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www.tanumsbostader.se

Tanums Bostäder 
bygger nya lägenheter i Tanumshede

 
Tanums Bostäder satsar stort när det gäller bostadsbyggandet i Tanumshede. Inom loppet av drygt ett år, så 
kommer bostadsbolaget producera 40 nya hyreslägenheter på orten, vilket är en investering på ca 55 mkr. 

Nya Bergsvägen
Under sommaren 2016, påbörjade Tanums Bostäder, 
genom entreprenör Erlandssons Bygg, rivning av en 
förrådslänga på Bergsvägen i Tanumshede. Längan 
innehöll även en tvättstuga samt ett antal, mindre loka-
ler. Initialt var tanken att Tanums Bostäder här skulle 
nyproducera ett 15-tal lägenheter i varierande storlekar. 
Efterfrågan på lägenheter var dock mycket stor, vilket 
föranledde Tanums Bostäder att tänka om i andra banor. 
Beslut fattades istället att på samma markyta nyprodu-
cera 30 mindre lägenheter, samtliga i markplan och med 
egen uteplats, för att på så vis tillgodose fler hyresgäs-
ters behov av en lägenhet. Att bygga mindre lägenheter 
innebär också en lägre hyresnivå per månad. 

Nya Bergsvägen
Lägenheter storlek: 28-68 kvm
Hyresnivå: Från 4100/mån.
Färdigställande: 14 juni (planerat)

Rylandsvägen
Under hösten 2016 fick Tanums Bostäder klartecken till 
att påbörja byggnation av en andra våning på Rylands-
vägen i Tanumshede. Den första våningen byggdes under 
våren 2014, i syfte att fungera såsom ersättningslägen-
heter vid renoveringen av Bergsvägens 60 lägenheter. 
Idag används dessa lägenheter för permanentboende. 
Erlandssons Bygg är även här entreprenör. 
Byggnationen omfattar 10 nya lägenheter i storlekarna 
43-56 kvm. Hyresnivån är ännu inte klar, då förhand-
lingen med Hyresgästföreningen ännu inte är klar. 
Inflyttning är planerad till mitten av september och 
uthyrningsförfarandet kommer att påbörjas innan som-
maren.    

Rylandsvägen
Lägenheter storlek: 43-56 kvm
Hyresnivå: Ej klar
Färdigställande: Mitten september

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



www.tanum.se

Tanums kommun i norra Bohuslän är fantastiskt. Här finns en dramatisk 
natur, flertusenåriga hällristningar och en marin nationalpark. Vi har 
blomstrande samhällen, en levande landsbygd och ett starkt entreprenör-
skap. Dessutom kan vi locka med ett roligt nöjesliv och mysig shopping. 

Välkommen att uppleva Tanum du också!

Upplev 
livskvalitén.
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Våra turistinformationer
Grebbestad Infocenter 
Torget 
Grebbestad
Tel 0525-611 88, 
info@grebbestad.se
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, 
turistinfo@fjallbacka.com 
bohuslan.com/tanum
Öppen sommartid

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



”Att gå på tur” är ett känt fenomen hos våra grannar i väst. Med detta magasin i er hand hop-
pas vi att ni skall kunna göra detsamma hos oss. Vi har inför året plockat ut ett antal vandrings-
leder med storslagen natur och vidunderlig utsikt över sjöar, skog och hav. 

I Tanum möter kust inland, och bildar ett fantastiskt skogslandskap med insjöar som inbju-
der till svampplockning, vandring, bad och långfärdskridsko. Vi gränsar dessutom mot världens 
vackraste skärgård. Kajakpaddling, ostronplockning och hummersafari är bara ett fåtal av de 
aktiviteter som erbjuds längs vår fantastiska kust. Och givetvis sprallfärska skaldjur från vårt 
klara och rena vatten. 

Knyt kängorna och ge er ut. Välkommen till oss - på en riktigt gó tur!   
Mer om Tanum finner du på www.bohuslan.com/tanum

Daniel Abrahamsson 
Ordförande Tanum Turist

Gå på en gó tur i Tanum

Go on a great hike in Tanum!
“Att gå på tur” is a popular Norwegian activity, which means to go on a hike. With this magazine in your 
hands we hope that you find inspiration to do this. We have picked out a selection of hiking paths with 
exquisite nature surroundings and beautiful views over lakes, forests and sea. 

In Tanum, coast meets inland, and creates a beautiful forest landscape with lakes, and a great envi-
ronment for picking mushrooms, hiking, swimming and long distance ice-skating. We also border the 
world’s most beautiful archipelago. Kayaking, oyster picking and lobster safari are just a few of the 
activities offered along our amazing coastline. And we naturally also offer our fresh shellfish from our 
crisp and clean waters.

Tie your boots and get ready, and we welcome you to a great experience!
Find more information about Tanum at www.bohuslan.com/tanum
 

Gehen Sie auf eine gute Wanderung in Tanum
“Auf Wanderschaft zu gehen“ ist ein uns bekanntes Phänomen unserer Nachbarn im Westen. Mit diesem 
Magazin in der Hand hoffen wir, das Sie das gleiche auch bei uns unternehmen werden. Wir haben 
innerhalb des letzten Jahres eine grosse Anzahl Wanderwege mit grossartiger Natur, fantastischen Aus-
blicken  über Seen , Wald und Meer ausgesucht.

In Tanum trifft die Küste auf das Land, bildet eine imponierende Waldlandschaft, mit eingebetteten 
Seen, die zum Sammeln von Pilzen als auch zum Wandern, Baden oder Langlaufschlittschuh-laufen 
einlädt. Wir grenzen darüber hinaus auch an den schönsten Schärengarten der Welt, mit Kajak paddeln, 
Austernfischen, Hummersafari und einer Vielzahl weiterer Aktivitäten  entlang unserer fantastischen 
Küste und selbstverständlich  absolut frischen Schalentieren aus dem glasklaren, frischen Wasser.

Nehmen Sie ihre Wanderschuhe und starten Sie durch. Willkommen bei uns zu einer richtig guten 
Wanderung! 

Mehr Informationen über Tanum findet man bei 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
Vitlycke museum, Tanumshede

Våra infopoints
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Fjällbacka

Tanumstrand

Sportshopen

Vitlycke

Tanums 
Shopping-
center

Tanumshede

Hamburgsund

Gerlesborg

Grebbestad

Heestrand

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

Tanum Shoppingcenter 10.00  13.30  16.30  19.15
Happy Price 10.01  13.31  16.31  19.16
Vitlycke    x  13.40  16.40     x
Tanum Bygdegårdsplan 10.05  13.50  16.50  19.20
Grebbestad 10.15  14.00  17.00  19.30
Sportshopen 10.20  14.05  17.05     x
Tanumstrand 10.25  14.10  17.10  19.35
Fjällbacka 10.40  14.25  17.30  19.50
Hamburgsund 10.50     x  17.40     x
Heestrand Vandrarhem 10.55     x  17.45     x
Gerlesborgskolan 11.05 11.15    x    x 17.55 18.00    x    x
Heestrand Vandrarhem  11.25     x  18.10     x 
Hamburgsund  11.30     x  18.15     x 
Fjällbacka  11.40  14.30  18.25  19.50 
Tanumstrand  12.00  14.45  18.45  20.05 
Sportshopen  12.05  14.50  18.50     x 
Grebbestad  12.10  14.55  18.55  20.10 
Tanum Bygdegårdsplan  12.20  15.05  19.05  20.20
Vitlycke  12.30  15.15    x     x
Happy Price  12.39  15.24  19.09     x
Tanum Shoppingcenter  12.40  15.25  19.10     x

Tidtabellen gäller från 15 juli till 5 augusti 2017

Information: 
www.bohuslan.com/tanum  

+46 525-611 88

TANUM  
SHOPPINGCENTER

Bohusläns skönaste köpcenter

TANUM  
SHOPPINGCENTER

B&B and Conference

KUSTNÄRA

Tuvorna Hamn
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Nedre Långgatan 48, 457 72 Grebbestad
0525-611 88, info@tanumturist.se, 
www.vastsverige.com/tanum
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Översättning: Jürgen Wickert, tyska. 

B&B och Konferens
KUSTNÄRA

Älskar ni Bohuslän    –   älska hos oss!

www.kustnara.com
info@kustnara.com
+46(0)523-536 36
Boende - konferens - fest
utan att det kostar skjortan!

Skärgårdskonferens från 1.350 kr/person
Hummerfiskepaket fr.o.m 25/9 från 1.995 kr/person
Abonnera hela vandrarhemmet för fest eller bröllop!

Härligt boende nära havet strax 
söder om Hamburgsund.

Innehåll 2017-2018





    
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 eller på 
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 är 
en unik plats för upplevelser och 
rekreation, 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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Fjällbackas Möteplats - Året Runt

Hotell • Restauranger • Caféer  
Nattklubb & Barer • Konferens 

Paketerbjudanden 

0525-76 50 20
www.storahotelletbryggan.se

reception@storahotelletbryggan.se 

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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M/S MIRA
Skärgårdsturer • Kräftfiske

Familjeutflykter • Företagsevenemang
Hummersafari • Båtuthyrning

Yrkesfiskare för en dag
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

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



Vi hjälper till med:
• Asfaltering av t.ex. gångar och garage-
 uppfarter upp till 100 kvm åt gången.
• Grusning av vägar
• Sten- och mursättning
• Både natur- och betongsten
• Leverans av bergkrossmaterial

Johnny 073-081 78 71
Stora Anrås 17, Tanumshede

Mellan Tanums och Kvilles kyrkor

Ring 
för mer 

info.
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Mix and Match
Mängder av modeller

Kupor A-H

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

www.saltabad.com

Kemi och hygien
Låt vårt kunnande bli din styrka

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

0525-325 25

TÄNK PÅ OCH 
VAR RÄDD OM 

MILJÖN
Köp lokaltillverkade

rengöringsmedel

Butiken öppen
mån-tor 7-15.30

fred 7-12.30 
(stängt v 30-31-32)

Nu finns en stor del 
av Vascos sortiment 
på COOP i Fjällbacka

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

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

ERLANDSSON 

www.erlandssonbygg.se
0525 – 293 00

BADHOLMEN
Vandrarhem

Badholmen Vandrarhem

 . 

Rum från

795.-

per natt

Fjällbacka  +46(0)525-321 50   www.turistenvast.se

Vä
lko

m
m

en
 til

l

Fyrbäddsrum med havsutsikt precis vid havet. 
Badstrand – Café – Bastu – Badtunna 

Boka
bastu & badtunnafrån 1400.-Kan bokashela året!

Mjukglass hela 
sommarn!

TRYCKSAKER

DIGITALTRYCK

STORFORMAT

LOKALPRODUCERAT!

SKYLTAR

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

DU HITTAR OSS I HAMBURGSUND

0525-332 84
info@nordbloms.se

nordbloms.se



FJÄLLBACKA

TANUMSHEDE

HAMBURGSUND

GERLESBORG

KVILLE

RABBALSHEDE

GREBBESTAD

ÖSTAD

RESÖHAVSTENSSUND

LUR

SANNÄS

VÄDERÖARNA

Vettebergsleden 2,5 km

Bergaleden  2,5 km

Vandra på Veddö 3 km

Upptäck fler och läs mer om våra vandringsleder i Tanum på 

vastverige.com/tanum/vandra
eller öppna sidan via QR koden här bredvid.



FJÄLLBACKA

TANUMSHEDE

HAMBURGSUND

GERLESBORG

KVILLE

RABBALSHEDE

GREBBESTAD

ÖSTAD

RESÖHAVSTENSSUND

LUR

SANNÄS

VÄDERÖARNA

Vandra i Tanum
Hike in Tanum

Wandern in Tanum

Tanumsleden 5 km

Vandring i Världsarv 5 km

Mickelskogen 8 km

Vandra på Veddö 3 km





    
Few areas can boast with being able able to offer a beautiful archipelago and breath-
taking wilderness areas with fantastic lakes. But we can. About half an hour’s drive from 
Fjällbacka archipelago you will find the peaceful Bullaren where coast meets inland. 
This meeting will leave you wanting more and 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. Ice fishing, barbecuing by a 
fireplace and taking sauna-baths will all help to provide the ultimate experience. Once 
the Christmas preparations have been completed, Bullaren offers an annual revuethat 
neither guests nor locals would want to miss.

In Bullaren you can get a different holiday-experience. There are plenty of exciting 
places to discover. You can choose from the Bullare lakes, with its paddle-friendly waters 
and beautiful beach surroundings, or the exciting Korn lakes where the wilderness is even 
more palpable. Don’f forget your fishing rod and camera! The lakes and watercourses are 
recognized for having plenty of fish. 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“. In der Region des Bullaren können Sie den etwas ungewöhnlicheren Urlaub 
erleben und geniessen. Es gibt sehr viele Plätze die zu entdecken es sich lohnt. Sie 
selbst haben die Wahl zwischen leichten Paddeltouren auf dem Bullaren See, herrlichen 
Badestränden oder dem interessanten Kornsjö an dem die ursprüngliche Natur der 
Wildmark immer spürbar ist. Vergessen Sie nicht Angelzeug und Kamera mitzubringen. 
Die Seen und Bäche sind bekanntermaßen sehr fischreich. Der Bullaren ist ganz einfach 
eine Urlaubsregion wie man sie sich nur wünschen kann.

bjuder Bullaren till revy som vare sig 
gäst eller bosatt vill missa.

I Bullaren kan du få en annor-
lunda semesterupplevelse. Det 
finns gott om spännande platser 
att upptäcka. Du kan välja bland 
Bullaresjöarnas lättpaddlade vatten, 
kantade av härliga badstränder eller 
de spännande Kornsjöarna, där vild-
markskaraktären blir än mer påtag-
lig. Glöm inte fiskespö och kamera! 
Sjöarna och vattendragen i Bullaren 
är erkänt fiskrika. 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 vin-
tersolen. Pimpelfiske, korvgrillning 
och bastubad ger den ultimata upp-
levelsen. Och när julstöket lagt sig 

www.bohuslan.com/tanum

BULLAREN
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VästerhaVsVeckaN aNordas 5-13 augusti 2017. Programmet 
finns att läsa i helhet på www.vasterhavsveckan.se.
 
västerhavet är en unik resurs för både näringsliv och rekrea-
tion, men påfrestningarna mot ekosystemet blir allt större. 
Plastmängden i havet ökar, med katastrofala följder för både 
människor, djur och natur.  Därför är det än viktigare att vi blir 
medvetna om havets resurser och vad vi behöver åtgärda, för 
att vi lugnt skall kunna fortsätta att njuta av båtfärder, friluftsliv, 
god mat från havet och härliga bad! 

På resö kaN du bli Forskare För eN dag när Västerhavsveck-
ans havsverkstad besöker Resö den 6 augusti. Då finns möjlig-
het att experimentera, klappa havets djur i klappakvariet och 

undersöka vad som finns under ytan. Gå ombord på fiskebåtar 
i hamnen, hör om de nya snorkellederna. Kring Entré Resö 
händer det massor!

VaNdriNg och tåNgsaFari. På Tjurpannan och Västra Rossö-
Kockholmen ordnar Västkuststiftelsen en guidad vandring i 
den fantastiska naturen. På Tjurpannan erbjuder tångföretaget 
Catxalot tångsafari till specialpris för Västerhavsveckans besö-
kare. Det utlovas både kunskap och smakprov.

straNdstädarPaddliNg. Paddla ut till en ö med Skärgårdsi-
dyllen Outdoor & Kayak och äventyrerskan Annelie Pompe. 
Tillsammans blir det roligt att städa och resultatet ser du med 
en gång! Kom med din egen kajak eller hyr en på plats.

Västerhavsveckan - en temavecka för havsmiljön

• Följ med på sälsafari

• Åk med forskningsfartyg

• Vandra i naturreservat

• Besök en fyrplats

• Experimentera

• Klappa havets djur 

• Medborgarforskning

• Testa sportfi ske



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

Västerhavsveckan - en temavecka för havsmiljön





    
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.

shopping och närhet till massor av 
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 färje-
förbindelsen gör att både gäst som 
bofast kan ta sig ut i skärgården 
på egen hand. Omgivningarna är 
hänförande både sommartid och på 
vintern.

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

HAMBURGSUND
www.hamburgsund.com
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Glass
• KRAV/ekologiska sorter
• Läckra glassmenyer
•  Frappe

PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

NYHET
MJUK-

GLASS

0525-34140 
www.pipershuset.se

HAMBURGSUND

Norra Bohusläns största glassbar, nu 48 smaker!

Café
•  Gott hembakat fikabröd
•  Mysig innergård för fika Vikingamarknad 4-5-6 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   25 år

I SAMARBETE MED TANUMS KOMMUN OCH STUDIEFRÄMJANDET

UTÖKADE ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

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 & Linda 

Snittblommor & Binderier

SKOBUTIKEN VID HAVET 
FÖR HELA FAMILJEN!

ÖPPET ALLA DAGAR   0525-645 00   

ETT URVAL AV DE MÄRKEN DU FINNER HOS OSS:

 

Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se

V
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BED & BREAKFAST

BED & BREAKFAST

”Charmigt boende i kustmiljö”
Övre Hogslättsvägen 19, Gerlesborg • 0523-577 00

info@villaakvarellen.se   •   www.villaakvarellen.se

Charmigt boende i kustmiljö!
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Gästar'ster,	  tradi'on,	  folkfest,	  picknick!	  
PUBLIKSUCCE´N!	  

Förband:	  Uncle	  Jam!	  

SCEN PÅ BÔNN, 5/8 KL 18:00
Biljetter: www.biljettforum.se / turistenvast.se
Boka via telefon: 0771-130 150 / 0707- 40 36 79

S Å N G E R  V I D  H A V E T

BILJETTER PÅ VÄSTKUSTEFFEKTEN.SE

MIKAEL
TORNVING

24/7 
HAMBURGSUND,

SCEN PÅ BÖNN
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Applåderna är vårt gift!
vi brister ut i skratt. Ett konsert-
minne från en scen i Uppsala får de 
båda bröderna att konstatera att de har 
varit med om helt fantastiska och rent 
ut sagt märkliga saker genom åren. 
Vi samlar oss och tar en klunk kaffe i 
solen där vi träffats vid Scen på Bônn 
utanför Hamburgsund. ”Men jag hop-
pas att folk snarare kopplar oss samman 
med riktigt bra musik än bara med vår 
stora spelning här på hemmaplan” kon-
staterar Jonas med ett snett leende. 

bröderNa johaN och joNas Hakeröd 
började sin karriär som duo under 
1990-talet. ”Vi kom precis i rätt tid. 
Det gick en trubadurvåg genom 
Sverige under 90-talet och varenda 
krog skulle ha två killar med gitarr som 
spelade och sjöng. ”berättar Johan och 
fortsätter ” Vi träffade rätt folk. Men 
vi tog också alla spelningar vi kunde 
och var oerhört målmedvetna. Helt 
plötsligt var det ett jobb”. 
”Vi tog det steg för steg och för varje 
gig vi gjorde så såg man nästa spel-

ning med större publik och högre scen 
framför sig. Det gör vi än i dag. Det 
finns fortfarande häftiga spelningar och 
stora scener som vi vill erövra” säger 
Jonas.
 
baNdet haaks är idag ett av Sveriges 
mest turnerande band. Det är inte 
märkligt att de idag känns igen för 
högkvalitativ underhållning och musik, 
oavsett om det är en ljum sommarkväll 
i Grebbestad eller på en blöt afterski 
i Hemsedal. Men det som än så länge 

inte är lika känt är deras stora satsning 
under höst och vinter när de tar de 
bästa artisterna till Hamburgsund. 
 
”musikklubbeN bröderNas haak är 
en satsning som utgår från vår kärlek 
till bra musik.” berättar Johan och fort-
sätter ”Det är ingen arrangör emellan 
utan vi snackar med dem musiker till 
musiker. Kanske lockar vi med att åka 
ut på hummerfiske eller käka kräftor i 
farsans sjöbod efter giget, men saken är 
att som artist vet jag vad man uppskat-
tar. Därför lyckas vi med detta. Och 
jag vill särskilt framhålla att det är just 
de bästa artisterna vi tar hit, inte de 
populäraste. Det är en himla skillnad” 
avslutar Johan. 
”Publiken är helt fantastiskt och miljön 
bidrar till en magisk stämning” berättar 
Jonas. Båda två framhåller det unika i 
att en mörk och ruggig vardagskväll i 
november mötas av ljus och värme på 
en fullsatt krog i Hamburgsund.  Det 
är ett sätt att få uppleva skärgården på 
ett helt annorlunda vis. 

ÅRETS 

PROFILER

 I TANUM

2017

Bröderna som blev entreprenörer i musik



    

Applåderna är vårt gift!

We live for the applause!
we start laughing hysterically. A memory from a concert in Uppsala 
makes the brothers point out that they have experienced amazing things throug-
hout the years. “I hope people associate us with great music rather than just our 
big show in our hometown” Jonas says with a smile.

The Haaks brothers Johan and Jonas Hakeröd started their career as a duo 
in the 90s. “We started at the right time. Troubadours became very popular in 
Sweden and every bar wanted to have two guys with guitars” Johan tells us and 
continues “We met the right people but we also took every chance we could to 
play gigs and we were very determined. All of a sudden it turned into a job.”

“We took it step by step and at every new gig we realized that our audience 
was growing and our stage got bigger. This is still happening today.” Jonas tells us.

The Haaks are known for their high quality entertainment and music at After 
Beach and After Ski events but so far not everyone is aware of their new project 
during autumn and winter when they bring the best artists to Hamburgsund. “The 
music club “Brödernas Haak” is a project focused on our love for great music” 
Johan tells us and continues “there is no middle man arranging this event, it’s just 
us talking directly to the musicians. Maybe we will offer them some lobster fishing 
or crayfish in dads boathouse after the gig, but the thing is that as a musician I 
know what they appreciate.” They both emphasize the unique thing about being 
greeted by a warm and loving crowd at a sold out gig in Hamburgsund on a cold 
and dark November night. It is a way to experience the archipelago there in a very 
different way.

This autumn they will be working hard on their new show for the holidays and 
I’m wondering if they ever get sick of always being on tour?

“It’s a tough life but I’m happy that there are two of us. One person pushes the 
pedal to the floor and the other one hits the break. “ Johan says in a serious voice. 
Jonas thinks for a minute and then says; “ Its hard to be away from home. It’s also 
very hard with late nights and early mornings. But to be on stage and perform and 
get applause is not hard. It’s what we live for. And it’s still pretty damn fun.”

Applaus ist unser Lohn 
es begann mit einem gelächter als wir uns an ein Konzert in Uppsala erinner-
ten, ein wirklich fantastisches Erlebnis das wir in all den Jahren erleben durften. 
Ich hoffe, dass uns die Menschen wirklich zusammenbringen mit guter Musik und 
nicht nur mit grossen Auftritten hier vor heimischen Publikum stellt Jonas’ mit 
einem Lächeln fest.

Die Brüder Johan und Jonas Hakeröd  starteten ihre Karriere als Duo in den 
1990 Jahren. Wir sind zur richtigen Zeit auf die Bühne gekommen, es ging eine 
Troubadour Welle durch  das Land berichtet Johan, ...“ jeder Krug hatte zwei 
Sänger mit Gitarre die Musik spielten“ und fügte hinzu : Wir haben zur richtigen 
Zeit das richtige gespielt und wir waren unglaublich zielorientiert und ganz plötz-
lich war es ein Beruf „  Wir bewegten uns Schritt für Schritt vorwärts und spielten 
vor immer grösserem Publikum, das haben wir bis zum heutigen Tag beibehalten.

Das Ensemble Haaks ist heute bekannt als hoch qualitativ für Unterhaltung 
und Musik für After Beach Partys, nicht so bekannt ist die Tatsache, dass  ihr Enga-
gement im Herbst und Winter darin besteht die besten Künstler nach Hamburg-
sund zu holen. 

Der Musikclub Gebrüder Haaks hat seinen Ausgang in der Liebe für gute 
Musik, berichtet Johan und es bedarf keines Arrangeurs zwischen uns, wir 
sprechen von Musiker zu Musiker miteinander.   Es kann durchaus sein , dass wir 
mit  Hummerfang oder einem guten Mahl im Sjöbod locken, es bleibt aber die 
Tatsache das ich als Künstler weiss was jemanden anders erfreut , darum sind wir 
erfolgreich schliesst Johan. Beide Brüder halten daran übereinstimmend fest : 
es gibt nichts Schöneres als ein dunkler, gewöhnlicher Wochentag im November 
mit Licht und Wärme in einem voll besetztem Krug in Hamburgsund mit einem 
fantastischem Publikum.  Das ist die Art und Weise wie man den Schärengarten 
am Besten erlebt.

Im Herbst wartet die umfangreiche Arbeit auf uns die Shows vor Weihnachten 
zu arrangieren und ich frage mich ob wir nicht Müde werden von der ständigen 
Zeit auf Tournee? Das ist eine anstrengende Zeit und es ist gut das wir zu zweit 
sind: der eine gibt Gas und der andere bremst,  sagt Johan gleichmütig. Johan fügt 
hinzu : es ist anstrengend und anspruchsvoll von zu Hause weg zu sein mit langen 
Nächten und frühen Morgenstunden, aber es ist nicht anstrengend auf der Bühne 
zu stehen und den Applaus zu geniessen. Das ist ein Geschenk und berührend, 
gleichzeitig befriedigend. 

Framåt FiNNs måNga PlaNer men 
redan i höst börjar det tuffa arbetet 
med att ta fram årets krogshow in-
för julhelgerna. Tidigare har denna 
spelats på Tanum Strand men från 
2016 är det Carlia i Uddevalla som 
gäller. Även om förfrågningarna 
från andra hotell varit många. 

Blir ni aldrig trötta på att ständigt vara 
på turné? 
”Det är ett tufft liv men det är bra 
att vi är två. Den ena gasar, den 
andra bromsar – den ena gapar den 
andra ropar håll mun.” säger Johan 
allvarligt. Jonas funderar och säger 
” Det är jobbigt att vara hemifrån. 
Det är jäkligt jobbigt med sena nät-
ter och tidiga morgnar. Och det där 
blir ju bara värre och värre. Men 
det är inte jobbigt att stå på scen 
och få applåder. Det är ett gift – ett 
beroende. Och det är fortfarande 
fan mig jävligt roligt.” 

Johan
1. Joey Tempest – Lord of a manor
2. Eagels – Hotel Carlifonia (Live)
3. Tom Petty – Won´t back down 
4. AC/DC – Long way to the top
5. Stones – She was hot 

Jonas
1. Rainbow – Stargazer 
2. White Snake – Slow n Easy
3. Thin Lizzy – Cold sweat 
4. Electric Light Orchestra – Living Thing
5. Elvis Costello – She
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På vår Spotifylista just nu:

intervju   daNiel abrahamssoN

The brothers who became music entrepreneurs

Die Brüder, die sich Unternehmer in der Musik





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

• Välsorterad dykbutik med 
   allt för havet 

• Service av utrustning 

• Dykutbildning 

• Prova-på dyk 

• Luftfyllning

Padi ✯✯✯✯✯ Dykcenter

Följ oss på

Långsjö   mitt i skärgården

Bryggplatser med fri parkering, ingen insats

Sjöbodar för uthyrning

Äkta bohuslänska snipor - egen tillverkning 

www.tuvornahamn.se

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

Instagramkonto!

Telefon 0525/649 00

Missa inte bankens

På Sparbanken Tanums instagramkonto är det 
fullt fokus på norra Bohuslän! Vi blandar vackra 

naturbilder med roliga fototävlingar och rapporter 
från kul evenemang. Självklart lyfter vi även lokala 
eldsjälar och tar kameran med bakom kulisserna 

på banken. Följ med du också!

Vi ses på Insta

NORDHOLMS
UR & GULD

Vard. 10-18, lunch 13-14
Lörd. 10-13

Nedre Långgatan 42 
457 72 Grebbestad

0525-101 38
nordholms@live.se

Etabl. 1934      

Egen reparationsverkstad
för klockor och smycken

Fönster och dörrar 
från hjärtat av  

Bohuslän

www.nordan.se

L IVE  NATION &  NöjET  kONsErT  PrEsENTErAr

sTOLTA PArTNErs

biljetter: nojet.se, 
ticketmaster.se 077-170 70 70

21.7 GREBBESTAd/TANUMSTRANd
sTrANdELs

sPEcIAL guEsTs



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!

0525 - 612 00

010 - 516 75 50

Lokal leverantör  
av villalarm

   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!

www.grebbestad-bryggeri.se

SVERIGES äldSta mIkRobRyGGERI

GREBBESTAD
SINCE 1985

BOHUSLÄN     GREBBESTAD    0525-14 000    WWW.GREBYS.SE

Skaldjursrestaurangen med bästa 
läget på Grebbestadsbryggan!  

MAT F KONFERENS F BRÖLLOP F BOENDE





    
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 area 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 
Gestgifveri 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 res-
tauranger 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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Havskräftor och rosé när 
Gessle gästar Grebbestad!   
         jag träFFar Per eN Varm Vårdag i norra Bohuslän när förbe-
redelserna inför sommarens turné som kallas ”En vacker kväll” 
är i full fart. Vi pratar lite om livet, karriären, sångerna och 
den kommande turnén. Den 21 juli är det Grebbestads tur. Då 
uppträder Per Gessle tillsammans med syskonduon Strandels på 
Tanumstrand. 

Hur känns det att ha en sommarturné framför sig?

 – Det känns otroligt spännande med den här turnén just i år. 
Det var längesedan jag bytte ut så många människor i bandet. Jag 
ville göra något lite annorlunda den här gången. Nu har jag med 
mej både fiol och pedal steel gitarr och dessutom fler röster så 
jag kan hitta på nya hyss med många av mina gamla låtar. Det 
är också första gången jag tänker spela material från ”alla mina 
karriärer”, Roxette/GT/solo. Jag har ungefär 60 låtar jag skulle 
vilja prova. På med säkerhetsbältet.

Du som har ju en enorm låtskatt – hur gör man ett urval till en sådan 

här sommarturné? Och vad har publiken att se fram emot? 

– Det blir som sagt ett urval från hela min karriär. Jag kom-
mer att testa en massa låtar under repetitionerna och se var vi 

hamnar. Jag/vi brukar ju avsluta konserterna med en autostrada 
av hits och så blir det säkert i år också. Vissa låtar är ju givna. Jag 
ser fram emot mycket allsång! Och headbanging.

Västkusten har ju en speciell relation till dig, speciellt eftersom du är 

från Halland såklart. Du spelas på varenda granitklippa, badstrand, 

vid grillkvällar och ”after beach”- spelningar under hela sommaren. 

Vad har du för relation till västkusten och Bohuslän, undrar jag nu 

när du skall spela i Grebbestad till sommaren?

– Jag är ju född på 
västkusten så det är 
ju hemmaplan för 
mej. Varenda spelning 
jag gjort i området ge-
nom åren, och det har 
blivit många, har varit 
speciell. Jag känner 
mej hemma här. Och 
välkommen. Hoppas 
vår kärlekshistoria 
fortsätter!
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Vad gör du helst av allt när du besöker Bohuslän? 

– Äter skaldjur.

Hur går det till när du finner inspiration till nya sånger? 

– Jag skriver nästan aldrig när jag inte har ett ”syfte” eller ett
projekt igång. Många tror att man liksom ”går till jobbet” och sitter och 
skriver låtar hela dagarna men jag fungerar inte alls så. Jag försöker 
helt enkelt att skriva så lite som möjligt! Men när jag väl är igång så 
försöker jag jobba fort och effektivt. Åren har lärt mej att det blir bäst 
så. Jag kommer in i ett flow och funderar inte så mycket. Jag ”föder”, 
brukar min fru kalla det, och i den processen är jag ganska asocial och 
lever i min egen bubbla. 

Finns det några låtar som du tycker är roligare (eller lättare) än andra att 

skriva?

– Nej, det är komplicerat att skriva bra låtar. I alla fall för mej, jag vet 
inte hur det är för andra. Det är svårt att göra musik enkel men viktig 
och tillgänglig både för mej själv och den som lyssnar utan att det blir 
klyschigt och banalt. Och när man blir äldre så blir man automatiskt 
”bättre” på det man gör och då är det lätt att man krånglar till det för 
sej. Det är därför jag vill att låtskrivarprocessen ska gå så fort som 
möjligt. Jag tycker låtskriveri är det jobbigaste som finns men samtidigt 
det roligaste. Varje låt är en utmaning. Ibland lyckas man. Ibland hamnar 
man i diket.

Efter en lång sommarturné kommer en höst igen.  Vad har du för planer när-

mast efter detta?

 – Det är full fart framåt med olika projekt som jag inte kan gå in på här 
och nu. Jag har ju dessutom ett skivbolag, Space Station 12, och vi har 
massor av grymma artister och releaser framför oss.

Avslutningsvis. När denna intervju publiceras har ju många i Sverige semes-

ter.  Vad ger du för semestertips, förutom att se Per Gessle live såklart, till alla 

som är lediga?

  – Semestertips? Skippa mobiltelefonen ett tag!
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uNder tre tillFälleN i juli kommer det att bli feststämning 
på Charlottenlund i Grebbestad. Då kommer en hel radda 
med kända artister för att sjunga allsång tillsammans med sto-
ra som små besökare. Eller vad sägs om Thomas DiLeva, David 
Lindgren, Jessica Andersson, Patrik Isaksson, Nanne Grönvall, 
Jessika Marberger, Viktor Klemming! Det är dessutom fritt att 
ta med egen picknickkorg.

Lokal försäljning, överraskningar och tävlingar utlo-
vas också till denna nystart av allsångskvällarna på 
Charlottenlund. 

Idén om Grebbestads nya allsångskvällar bottnar i att 
Per Strandberg, Nippe Bontegard, Peter Norén och allsång-
sveteranen Peter Strandberg tyckte att det hände för lite 
i parken i Grebbestad. De ville därför hitta på något som 
skulle hålla festplatsen vid liv och säkra en överlevnad på sikt. 
Tillsammans har de nu startat den ideella föreningen NPPP-
event som utan ekonomisk vinning ska anordna några riktigt 
sköna allsångskvällar tillsammans med Grebbestads IF. De 
datum som gäller är 12, 19 och 26 juli.

– Det är stort för oss att kunna presentera att det återigen 
blir allsångskvällar nere på Lunden i sommar, berättar Peter 
Strandberg som spelat trummor i över 20 år. Han har också 
arrangerat framgångsrika allsångskvällar i Kungälv tidigare. 

– När jag blev tillfrågad att ingå i arrangörstruppen så 
fanns det bara ett läge och det var att satsa helhjärtat. 

Vi hoppas att publiken strömmar till och att vädret visar 
sig från sin bästa sida. För de som undrar så hittar man biljet-
ter och information på ICA Nära Grebbestad samt även på 
Tickster.com. 

Varmt välkomna till Allsång i Grebbestad 2017.

Allsångsfest i 
Grebbestad

Familj Fru och son, bägge glada. I alla fall ibland.
Bor Halmstad och Stockholm
Läser just nu Robbie Robertson’s biografi
Bästa film någonsin Finns många. Chinatown (Polanski) t ex
Favoritartist  Tom Petty och Joni Mitchell
Godaste skaldjur Havskräftor
Bästa sommaraktivitet I en nercabbad bil mår man alltid bra. 
 Och glass är gott.
Nästa semester går till Halmstad såklart
Aktuell med Sommarturne’ + två nya album, 
 En vacker natt + En vacker dag. 
Missa inte … Formula 1. Grymma lopp hela sommaren.

Per Gessle uppträder på 
TanumStrand den 21 juli
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FOLKTANDVÅRDEN
Tanumshede tel. 010-441 89 90 

Hamburgsund tel. 010-441 89 80 

www.kvarterskliniken.se

Vård på dina villkor

Kvartersklinikens vårdcentral, BVC och vaccin-
mottagning har öppet hela sommaren. 
Våra specialistläkare, distriktssköterskor, 
psykolog m fl står redo att ta hand om dig 
och din familj.

Se vår hemsida för öppettider och mer 
information.

Affärsvägen 3, Tanumshede | 0525-640 40

              Välkomna!

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 15.00-18.00
Tel: 0525-320 47

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

GYMNASIUM-KOMVUX-SFI
www.tanum.se/larcentrum
Tel: 0525-182 20 

GALLERI RANRIKE
Mån-fre: 08.00-16.30
Året om

Tanums kommunhus
Apoteksvägen 6
Tanumshede

FISKEUTSTÄLLNING
I samarbete med Sjö-
fartsmuseet Akvariet
i Göteborg

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

KULTURHUSET FUTURA

För sommartider se: www.tanum.se/bibliotek

Apoteksvägen 7 • Tanumshede • www.hoteltanum.se

HOTELL & 
RESTAURANG

Boka direkt +46 525 290 10

» Fisk & Skaldjursbuffé på fredag
» 3-rättersmiddag på lördag 

övernattning i 2 nätter från 1790kr/pp

Skaldjursweekend
i Grebbestad

Massor av bra artister! 
Charlottenlund kl 19.00

12 juli, 19 juli & 26 juli

fb.me/allsangigrebbestad

Patrik Isaksson

Jessica Andersson

Thomas DiLeva

Jessica MarbergerNanne Grönvall

David Lindgren

För fullständigt program och biljett-
information se vår Facebooksida.



35GO’ TUR I TANUM

i VärldsarVsområdet i taNum och på Vitlycke museum är det 
som att kliva in i en tidskapsel som tar dig 3000 år tillbaka i 
tiden. Här hittar du 10.000 tals hällristningar samt en brons-
åldersgård där du kan uppleva vardagen som den kunde vara 
under bronsåldern. I utställningen följer du en familj på spän-
nande resor ut i Europa i jakten på det gyllene bronset.

Du kan uppleva världsarvet och hällristningarna vår – som-
mar - höst. Hyr en cykel en härlig vår- eller höstdag och upp-
täck hällristningarna och andra fornminnen i området eller gå 
på en vandring i kulturlandskapet.

 Under sommaren på Vitlycke museum finns aktiviteter 
som arkeologiskola för barn, aktiviteter i bronsåldersgården 
för hela familjen samt spännande nattvandringar och mycket 
mer. När höstmörkret kommer arrangeras ett antal intressanta 

föreläsningar för dig som vill veta mer. Säsongen avslutas i 
november med höstlovsaktiviteter för barn och en eldig fest.  

Världsarvsområdet är 45 km² stort och innehåller 600 
Hällristningslokaler och tiotusentals bilder. Fyra av platserna 
är iordningställda med parkeringsplatser, gångvägar och skyl-
tar: Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och Fossum. Litsleby är 
dessutom anpassad för rullstolsburna och utrustad med en 
taktil skylt. 

är du NyFikeN På Fler spännande platser i Bohuslän är ”Ex-
pedition Bohuslän” en spännande rundresa i Bohuslän för alla 
åldrar. Särskilt om man gillar äventyr, kunskap och att lära sig 
nya saker. www.expeditionbohuslän.com

En tidsresa till bronsålderns värld

A Journey back to the Bronze Age
at the world heritage area in 
Tanum and at Vitlycke museum you 
will find yourself going 3000 years 
back in time.  

Here you will find ten thousands 
of rock carvings as well as a Bronze 
Age farm where you can experience 
the everyday life of the Bronze Age. 
In the exhibition you will follow 
a family on their exciting travels 
through Europe, hunting for the gol-
den bronze.

You can experience the World 
Heritage area during spring, summer 
and autumn. Rent a bike on a lovely 
spring or autumn day and explore 
the rock carvings and other ancient 
monuments in the area or take a hike 
in the cultural landscape. During sum-
mer, Vitlycke museum offer several 

Eine Zeitreise in die Welt der Bronzezeit
activities such as archaeology school 
for children, activities at the Bronze 
Age farm for the whole family, exci-
ting night hikes and more. In autumn 
they arrange a variety of interesting 
lectures for those of you who are 
interested in learning more. They 
end their season in November with 
autumn break activities for children 
and a feast with fires.

The World Heritage area is 45 km² 
in size and is made up by over 600 
rock carving premises and ten thou-
sands of images. Four locations are 
equipped with parking spots, walking 
paths and signs: Vitlycke, Aspeberget, 
Litsleby and Fossum. Litsleby is also 
adapted for wheelchairs and equipped 
with a tactile sign.

im weltkulturerbe Tanum Fels-
zeichnungen und des Vitlycke Muse-
ums ist es so als ob man in eine 
Zeitkapsel steigen würde und sich 
3000 Jahre in der Menschheitsge-
schichte zurück bewegt. Hier findet 
man Zehntausende von Felsritzungen, 
die Rekonstruktion eines Bauernhofes 
aus der Bronzezeit auf dem das Leben 
in der Bronzezeit nachempfunden 
wird. In verschiedenen Ausstellungen 
kann man eine Familie der Bronzezeit 
begleiten, folgend auf der spannenden 
Suche quer durch Europa nach dem 
„goldenen Metall“ der Bronze!  

Das Weltkulturerbe und die 
Felsritzungen kann man in der Zeit 
vom Frühjahr bis zum Herbst erkun-
den und erleben. Leihen sie sich 
zum Beispiel ein Fahrrad an einem 

schönen Frühlingstag oder im Herbst 
und erkunden sie die Felszeichnungen 
und andere Hinterlassenschaften der 
Frühzeit. Machen sie ganz einfach mal 
eine Wanderung durch diese uralte 
Kulturlandschaft. 

In den Sommermonaten gibt 
es im Vitlycke Museum unzählige 
Aktivitäten   z.B. eine archäologische 
Schule für Kinder, Aktivitäten im 
Bronzezeit-Bauernhof für die ganze 
Familie und natürlich spannende 
Nachtwanderungen und vieles mehr!

Wenn die Herbstnebel aufsteigen 
haben wir eine Vielzahl von interes-
santen Vorlesungen für die, die sich 
etwas eingehender mit der prähistori-
schen Geschichte befassen wollen. 

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



”Logistiken är den svåraste utmaningen under sommaren. 
Dessutom är det svårt att hitta bra kockar. Men i år har jag 
några riktigt duktiga studenter från en kockskola i Frankrike 
till min hjälp och dessutom fyra pizzabagare.” säger Gabriel till 
oss denna soliga vårdag på bryggan utanför restaurangen. 

Förutom urvalet av råvaror så gäller det att anpassa menyn 
efter säsong. Vilka grönsaker som för tillfället finns att tillgå 
eller vilken fisk som är bäst för årstiden. Att leverera riktigt 
bra mat är viktigt då merparten av besökarna är ”stammisar” 
och har man väl varit här en gång, vill man mer än gärna 
komma tillbaka. Dessutom måste man ha en stor bredd i 
menyn. 

”Vi agerar på en turistort och måste kunna erbjuda bred-
den. Du skall båda kunna äta en god och prisvärd pizza eller 
unna dig en exklusiv trerätters meny. Det är ett ansvar vi har 
och som vi tycker är viktigt att leva upp till” berättar Gabriel 
och avslutar ” Många har varit hos oss på Hjalmars men vet 
inte alltid att de varit i Hamburgsund.  Vårt varumärke är 
starkt och det är roligt att vi kan vara med att sätta denna fan-
tastiska ort på kartan. Men jag vill också framhålla att det är 
fantastiskt att bo och verka just här. Hamburgsund är hetast i 
hela Norra Bohuslän just nu, alla vill hit och jag förstår dem!” 

 
På Hjalmars förädlar 
Gabriel havets läckerheter

Precis iN till det ringlande salta sundet i Hamburgsund lig-
ger restaurang Hjalmars som vi vågar påstå är synonymt med 
orten i sig. Att slå sig ned här och titta ut över båttrafiken i 
farleden med något kallt i glaset och gott på tallriken är en 
rent magisk upplevelse. Mer Bohuslän än så här kan det knap-
past bli vågar vi lova. 

Det är Gabriel Vornanen som tillsammans med sin sambo 
Linda Kallin äger och driver restaurang Hjalmars. Det är 
också den fullfjädrade kocken Gabriel som sätter rätt standard 
på menyn på denna härliga restaurang. 

”För mig skall Hjalmars symbolisera västkustmat” berättar 
Gabriel och fortsätter ” Det skall vara färska, bra råvaror som är 
riktigt bra tillagade. För oss blir det därför naturligt att använda 
oss av vad havet har att erbjuda utav fisk, skaldjur och musslor. 
Givetvis har vi även utvalt kött från gård och äng i närheten”. 

Det skall inte bara vara vällagat, det måste gå fort också. 
Under högsäsong levererar man omkring 1000 tallrikar mat 
om dagen. Bara under sommaren förbrukar man omkring 2 
ton fisk. På en dag kan det ibland gå åt 150 kg blåmusslor! 
Så även om Gabriel testar, smakar och funderar ut nya rätter 
under mörka höstkvällar så krävs det att allt fungerar när det 
stora trycket av besökare dykare upp. 
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At Hjalmars, Gabriel refines the 
delicacies of the sea

 

just Next to the salty strait in Hamburgsund you will find the 
restaurant Hjalmars. To have a seat here and have something to eat 
and drink whilst looking out over the boats is a magical experience. 
It is Gabriel Vornanen who, alongside his partner Linda Kallin owns 
and runs the restaurant. It’s also the great chef Gabriel who makes 
sure the menu at the restaurant has the right standards. “For me its 
important that Hjalmars symbolizes west coast food” Gabriel tells 
us and continues. “There has to be fresh and good produce that are 
cooked the right way. For us it comes naturally to use products from 
the sea such as fish, shellfish and mussels. Naturally we also offer meat 
from local farms. Not only does it need to be cooked the right way, 
it also has to be quick. During peak season they serve around 1000 
plates per day. The summer season has a consumption of around 2000 
kg fish. Sometimes there is a daily consumption of 150 kg mussels! 
Even if Gabriel experiment and come up with new dishes during long 
autumn nights, everything still needs to work perfectly at the restau-
rant once the high numbers of customers show up.

“The logistics is the hardest challenge during the summer” 
Gabriel tells us this sunny spring day on the pier in front of the res-
taurant. “At a tourist destination you have to offer a good variety. You 
should be able to enjoy a good pizza or a luxury 3 course dinner. We 
think it’s important to offer this to our guests” Gabriel tells us and 
finishes by saying “Its amazing to live and work here. Hamburgsund 
is the hottest place in North Bohuslän right now, everyone wants to 
visit, and I completely understand why!”

Bei Hjalmars verarbeitet Gabriel 
die Köstlichkeiten des Meeres
genau am einlauF des salzigen Sundes in Hamburgsund liegt 
das Restaurant Hjalmars.  Sitzt man hier so kann man den regen 
Bootsverkehr im Fahrwasser, mit einem kühlen Getränk im Glas , 
einem Teller mit Spezialitäten vor sich  beobachten und erlebt dann 
wirklich magische Momente. 
Gabriel Vornanen und seine Lebensgefährtin Linda Kallin sind die 
Eigentümer und betreiben das Restaurant Hjalmars. In der Küche 
steht der renommierte Koch Gabriel der den hohen Standard der 
Speisekarte bestimmt.

„ Für mich soll Hjalmars für die typische Westküsten Küche 
stehen, mit absolut frischen, guten Zutaten und perfekt zubereitet“  
sagt  Gabriel und fügt hinzu „ .. es ist wichtig das wir das anwenden 
was das Meer an Fischen, Schalentieren und Muscheln zu bieten 
hat . Natürlich haben wir auch ausgewählte Fleischlieferanten von 
Bauernhöfen in der Nachbarschaft.

Es soll nicht nur gut schmecken sondern es muss auch schnell 
zubereitet werden. In der Hochsaison servieren wir bis zu 1000 
Tellergerichte am Tag, während der Sommerzeit benötigen wir 
ca. 2 t. Fisch, 150 kg Blaumuscheln am Tag können es schnell 
einmal werden. Gabriel testet und probiert im Winter neue 
Geschmackserlebnisse aus wenn es ruhig ist damit im Sommer wäh-
rend der Hochsaison alles so funktioniert  und schmeckt wie es sein 
soll. „Die Logistik ist der schwierigste Teil im Sommer“  sagt Gabriel 
an diesem sonnigen Tag auf der Brücke vor dem Restaurant!  „ ..in 
einem Touristenort musst du breit aufgestellt und flexibel sein“, man 
muss eine Pizza genauso gut zubereiten wie ein exklusives 3 gängiges 
Menü. Das ist es was es ausmacht hier zu arbeiten und zu wohnen, 
Hamburgsund ist der angesagteste Platz in  Nord Bohuslän, alle wol-
len hier her kommen ... und ich kann es verstehen.
    

 
På Hjalmars förädlar 
Gabriel havets läckerheter
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  moules marinières 2 pers 

1 kg färska blåmusslor
4 st schalottenlökar
2 klyftor vitlök
50 gram smör
0,5 l vitt vin

Finhacka schalottenlök och vitlök och grovhacka persilja. Fräs schalottenlök och vitlök 
i smör samt tillsätt vitt vin. Låt koka i cirka 5 min. Tillsätt grädde och låt koka ett par 
minuter. Lägg i persilja och smaka av med salt och peppar. Slutligen tillsätt musslorna 
och koka med locket på tills alla musslorna öppnat sig. Servera med citron.

  rödtuNga meuNière  2 Pers 

2st färska rödtungor ca 400 gr/st
100 gr handskalade räkor 
färskriven pepparrot
kapris 
färska rödbetor

Sätt på ugnen på 180 grader. Borsta rödbetorna ordentligt. Skalet, rotspetsen och ett 
par centimeter av blasten ska vara kvar. Koka i lätt saltat vatten i 15-20 min. Skrubba 
färskpotatisen och koka den i 15 min, gärna med ett par dillstjälkar i vattnet. Riv pep-
parrot. Vänd båda rödtungorna i lite mjöl, krydda med salt och peppar. Tillsätt smör i 
en stor stekpanna och stek tungorna gyllenbruna. Sätt in pannan med fisken i ugnen ca 5 
min. Under tiden bryn lite smör i en ny panna och klyfta de nykokta rödbetorna.
Lägg upp fisken på tallrik och servera med nykokt färskpotatis, brynt smör, färskriven 
pepparot, kapris, rödbetor och en klyfta citron.

  chokladgaNache  med Färska jordgubbar och karamellkräm

0,5 l grädde
900 gr. choklad minst 70 % kakao
1 burk kondenserad mjölk

Finhacka chokladen. Värm grädden i en kastrull tills den kokar. ställ av kastrullen.
Vispa i choklad. Vispa tills smeten är helt slät. Häll upp i plastat kärl, gärna avlångt. Låt 
svalna i kyl ca 2 timmar. Koka upp vatten och lägg i den kondenserade mjölken i burk. 
Låt burken vara oöppnad. Koka den i 2,5 timmar, låt svalna. Tvätta jordgubbarna och 
dela varje gubbe i 4 bitar. Öppna den kondenserade mjölken och häll upp i spritspåse.
Skär upp ganachen i skivor och lägg på tallriken. Spritsa över karamellkräm. Dekorera 
tallriken med färska jordgubbar och servera med glass eller sorbet.

svensk färskpotatis 
100 gr smör
salt och peppar
citron
lite mjöl samt dill

0,5 l grädde
en näve bladpersilja
citron
salt och peppar

1 ask jordgubbar
plastfilm och spritspåse
valfri glass eller sorbet

Gabriels 3-rätters favorit



RABBALSHEDE & KVILLE



    

tillsammans med Kville Bygdegård 
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. 

Vid Solhem, strax norr om 
Rabbalshede, ligger ett pittoreskt 
krukmakeri och galleri mitt i lan-
tidyllen 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 Tanums 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 

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. 

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. 

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

         Ateljén i havstenssund                                              Sagan om ringen
        Jubileum!                                Jubileum!

          ÅR                                                                                                                                                                                                                            ÅR

5520

N. Magasinet Havstenssund  Tel.0525- 215 15
www.hvorslevjewelry.com

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

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 tidsbokade tider till distriktsköterskemottagning i 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

R I R  E V E N T  P R E S E N T E R A R :

KVILLE KYRKA Fredag 28 juli kl 19:00
Biljetter: Hamburgsunds Infocenter samt

Fjällbacka turistbyrå Tel. 0525-61188 www.ticketmaster.se Tel. 0771-707070



Strandfastighet mitt i Hamburgsund.

Välkommen till Skäret i Hamburgsund. Här 
finner du nybyggda skärgårdshus med eget 
bryggdäck, kaj och båtplats. Husen finns i två 
storlekar, 90 kvm och 120 kvm bostadsyta med 
två till fyra sovrum och är belägna runt en lagun 
med en kanal som mynnar ut i sundet.   

Genomtänka planlösningar, noga utvalt material 
och modern arkitektur. Skäret är något helt unikt 
– ett litet Venedig i norra Bohuslän! 
Pris från 5 800 000 kr.
Välkommen! Läs mer på skarethamburgsund.se

A n S VA r i G  fA S t i G H e t S m ä k L A r e  P e t er  O S k A r S S O n . t eL  030 4-67 83 96 ,  p ete r @gofab . s e
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HAVSTENSSUND & SANNÄS



    

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 natur-
reservatet 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, en 
affär och här ligger även GBM, en 
av landets äldsta marinhandlare. En 
promenad 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 Havstenssunds 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 Havstenssund 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 att utforska Sveriges för-
sta 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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hummerFang im herbst
Wussten Sie das ein Hummer in 
Bohuslän am Besten schmeckt wenn 
man ihn selbst fängt ? Wenn Sie das 
noch nie ausprobiert haben, so haben 
Sie dazu alle Möglichkeiten in Tanum!

Am Montag nach dem 20 Sep-
tember erfolgt pünktlich um 7:00 
Uhr der Startschuss zum Höhepunkt 
des Herbstes: der Hummersaison !  
Die Premiere ist ein ganz besonderes 
Ereignis und ein spezielles Erlebnis 
wenn im Morgennebel alle Boote 
zum  Hummerfang auslaufen. Ist 
man schon frühzeitig draussen, so 
verbringt man die Zeit wartend im 
Boot auf den 7:00 Uhrschlag,  mit 
einer Tasse Kaffee ehe man mit den 
Hummer Reusen auslaufen darf. 

Während der Premierenwoche 

catch your own lobster 
Did you know that Bohuslän lobsters 
taste the best when you catch them 
yourself? If you haven’t tried this yet 
you have the opportunity to do so in 
Tanum.

The first Monday after September 
20th at 7 am is when the highlight of 
the autumn begins: the lobster fishing 
season! The premiere is a special 
event when the boats all go out in the 
morning fog and try to find the best 
spots to fish for the lobsters. If you 
are out early you will have time for a 
morning coffee before 7 am when the 
lobster cages are thrown in the sea.

During the premiere week the 
communities come to life and the 
restaurants offer lobster suppers. Visi-
tors have the opportunity to be a part 

of the lobster fishing. If you don’t have 
time to do this during the premiere 
week you still have plenty of opportu-
nities, the lobster season goes on until 
April. Along the coast you can find 
plenty of great lobster fishing package 
deals during autumn and spring. 

How about lobster fishing, shell-
fish buffet, and a relaxing spa weekend 
in October? Or traditional lobster 
fishing in a wooden boat followed by 
lobster supper in a traditional boat-
house? Why not experience lobster 
fishing like the locals on an all-day 
trip with a friend or on your own, 
in the company of a local fisherman? 
Regardless of your choice, you will 
not be disappointed. 

leben die Fischerorte auf, es werden 
Hummersuppé’s angeboten und man 
hat die Möglichkeit  hinaus  zufahren 
und das schwarze Gold der See zu 
selbst zu fangen.  Falls Sie in dieser 
Woche nicht anwesend sein können, so 
haben Sie dazu die Chance dies bis Ende 
April während der Saison nachzuholen. 
Entlang der Küste gibt es während der 
Herbst- und Frühjahrssaison verschie-
dene Hummerpakete zu buchen.  

Was gibt es Schöneres als an einem  
Oktoberwochenende einen Hummer 
zu fangen , ein Krustentier Buffet  
oder einen erholsamen Spa- Aufent-
halt zu geniessen? Segeln Sie mit 
einem traditionellen Holzboot hinaus 
zum Hummerfang und geniessen Sie 
anchliessend ein Hummersuppé in 
einem Bohuslänschem Sjöbod !

Fiska din egen hummer i höst
Visste du att hummer smakar allra bäst i Bohuslän när man 
har fiskat den själv? Om du inte har provat förut så har du alla 
möjligheter i Tanum.  

Måndagen efter den 20:e september prick kl. 07.00 går 
startskottet för höstens stora höjdpunkt: hummersäsongen! 
Premiären är en speciell upplevelse när båtarna tuffar ut i 
morgondimman och ligger och lurpassar på de bästa hummer-
ställena. Är man ute i tid hinner man med en kopp kaffe innan 
klockan slår 07.00 och tinorna åker i. 

Under premiärveckan lever samhällena upp och det bjuds 
på hummersupé på restaurangerna och som besökare har du 
möjlighet att följa med ut och fiska upp havets svarta guld. 
Men lugn, hinner du inte med under premiärveckan så har 
du gott om tid på dig, hummersäsongen pågår ända till april. 
Längs kusten finns flera fina hummerpaket att ta del av hela 

hösten och våren. Vad sägs om hummerfiske, skaldjursbuffé 
och avkopplande spa under en helg i oktober? Eller traditio-
nellt hummerfiske i en träbåt följt av hummersupé i en äkta 
bohuslänsk sjöbod? 

Varför inte uppleva hummerfisket som kustborna själva 
gör? Åk med en lokal fiskare ut på hummerjakt och upplev 
spänningen när tinorna vittjas. Du kommer inte bli besviken, 
det garanterar vi. Det kanske allra bästa med hummerfisket är 
kontrasterna. Att vara ute i skärgården en mysig och murrig 
höstdag, dra tinor och få saltstänk i håret. Att sedan komma in 
till land för att avnjuta havets allra läckraste skaldjur tillsam-
mans med goda tillbehör och dryck. Det är avkopplande och 
ger absolut mersmak. Välkommen du också till vår bästa tid.
Läs mer om hummerfiske på: www.vastsverige.com/tanum/
aktiviteter/hummer  
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kicki’s tiPPs Für die 
weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtszeit ist es sehr 
populär eigenes Backwerk zu backen 
und neue Rezepte zu probieren. Viele 
sehen aber auch eine Chance das man 
dem Backstress entflieht und gutes 
Backwerk und selbstgebackenes Brot 
im charmigen Grebbestad Kaffee und 
Bäckerei  „Sjögrens i backen“  kauft.

Das stärkste Argument für 
Sjögrens ist das schmackhafte 
Vörtbröd ( Gewürzbrot ) und 
Mandelmuscheln.  Lussekatter 
(Hefegebäck) backt man gerne  
selbst zu Hause aber wenn es um 
Brot oder Weihnachtsmarzipan 
geht , so will man es  “richtig gut 
“ haben. Mandelmuscheln sind 
hergestellt nach einem eigens ent-

kickis best tips For christmas 
baking

Before Christmas it’s popular to 
bake at home and explore new 
recipes. More and more people 
avoid the baking stress by buying 
tasty homemade breads and pastries 
from Grebbestads cute little café 
and bakery Sjögrens i Backen. The 
most popular items at Sjögrens are 
”vörtbröd” and ”mandelmussla”. “Lus-
sekatter” is something that is often 
baked at home but when it comes 
to Christmas bread and marzipan 
most people want “the real deal”. The 
“Mandelmussla” is the owner Kicki 
Sjögrens own recipe. Try it yourself 
by following the recipe or try it by 
adding nuts or other ingredients of 
your choice. It is a classic pastry that 

is perfect for Christmas. An advantage 
is that it is rather small which makes it 
easier to eat and a little bit healthier. 
The Christmas classics are the most 
popular items that people buy at that 
time of year. Between Christmas and 
New Years they arrange “julmys” when 
you can visit them and eat traditional 
Christmas food such as “Janssons fres-
telse”, meatballs and “prince-sausa-
ges”. This event is very appreciated by 
both locals and visitors. For those who 
like to bake at home “lussekatter” is 
perfect for the whole family. If you are 
curious and like to experiment you 
can try to bake with different spices. I 
usually bake a light bread where I use 
half a teaspoon of fennel. I like using 
milk and butter for baking to get that 
homemade flavour, Kicki tells us.

wickelten Rezept der Inhaberin 
Kicki Sjögren, versuchen sie es 
selbst mit Kicki’s Rezept, aber 
natürlich hat man die Freiheit mit 
verschiedenen Nüssen oder anderen 
Zugaben zu experimentieren. Es 
ist das perfekte Weihnachtsgebäck, 
nicht zu gross, einfach zu essen und 
auch ein bisschen gesund. Kurz vor 
Weihnachten werden viele nostalgisch 
und dies ist ein echter Klassiker! 

Zwischen den Weihnachtstagen 
wird es ruhig und gemütlich im Café , 
man serviert dann Janssons Frestelse, 
original Köttbullar und Prinskorv 
(kleine Würstchen), dies wird alles 
gleichermassen von Besuchern und 
Einheimischen  geschätzt.
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Kickis bästa tips inför julbaket
iNFör juleN är det populärt att baka hemma 
och testa nya recept. Men allt fler ser charmen i 
att skippa stressen och köpa goda hemmagjorda 
bröd och bakverk från Grebbestads pittoreska 
café och bageri, Sjögrens i Backen. 

De starkaste dragplåstren hos Sjögrens är 
deras vörtbröd och mandelmussla. Lussekatter 
bakar man gärna hemma, men när det kom-
mer till julbröd och julmarsipan vill man ha 
det ”på riktigt”. Mandelmusslan är ägaren Kicki 
Sjögrens eget recept. Det är ett klassiskt bak-
verk som passar perfekt in på julen. En fördel är 
att den är ganska liten, vilket gör den enkelt att 
äta. Inför julen håller vi på traditionerna och då 
är det är klassikerna som säljs mest i butiken. I 
mellandagarna anordnas julmys på caféet med 

Janssons Frestelse, köttbullar och prinskorv. 
Detta evenemang uppskattas av såväl hemmabor 
som besökare. 

För hembakaren är att baka lussekatter en 
bra sysselsättning. Är man lagd åt det nyfikna 
hållet är brödbak med olika brödkryddor ett 
perfekt sätt att experimentera med.

– Man behöver inte ha så mycket brödkryd-
dor i. – Jag brukar baka ett ljust bröd som jag 
gör brödkakor av. Då har jag i lite fänkål, cirka 
en halv tesked. Jag bakar på mjölk och smör för 
att få den riktiga smaken av hembakat, tipsar 
Kicki om.    

– Våga testa lite nya saker under julbaket. 
Blir det inte bra så är det en perfekt julgåva att 
hänga på grannens dörr!

Kickis klassiska 
mandelmussla 50 st

200 gram smör
160 gram socker
1 ägg, 4 dl vetemjöl
125 gram sötmandel
 
Skålla och mal sötmandeln.
Blanda smör & socker. Lägg 
i mandeln, ägg och mjöl. 
Tryck ut så tunt som möjligt 
i formarna. Grädda i ugnen 
på 175° i ca 10-12 minuter.



Din lokala leverantör av bergmaterial,

STRÖMSTAD

TANUMSHEDE

BOVALLSTRAND

UDDEVALLA

LYSEKIL

MUNKEDAL
Strömstad - Tångenvägen 3, Tel: 0526-62 380 
Tanumshede - Industrivägen 3A, Tel: 0525-760980 
Bovallstand - Kvarnforsen, Tel: 0523-667060  

VI GÖR BOHUSLÄN ÄNNU BLÅARE 
Sotenäs Trä finns nu på tre orter längs västkusten. 
Från Strömstad via Tanumshede till Bovallstrand hjälper vi 
dagligen många proffskunder och konsumenter med små  
som stora byggprojekt. 

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med alltifrån  
rådgivning, beställningar samt transport till din byggarbetsplats 
och mycket mer! 

MAGASINET
Lageruthyrning i Hamburgsund

3,0-
10,5 m2

Välkomna!
Du hittar oss på Hamburgsunds 

industriområde, följ skyltar.

Uthyres månadsvis. 0525-480000
www.magasinethamburgsund.se

Andreas med personal  
hälsar alla välkomna till 
vår butik i Fjällbacka



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 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 78 43

Bergmaterial: tel. 010-448 57 60
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En unik Amfiteater med brett program
sceN På bôNN är eN amFiteater, majestätiskt placerad mitt 
i ett stenbrott med fantastisk akustik. Läs mer om förening-
en som driver scenen, om evenemangen och själva arenan på 
www.scenpabonn.se. Sommarens evenemang är varierande, 
med barnteater och artistuppträdande av olika slag.

12 juli & 2 augusti: pippi

Pippi flyttar in i Villa Villerkulla och sedan blir inget sig likt. 
Hon har med sig både en stor häst och en apa full av energi 
och alla ska bo i huset. Pippi följer med vännerna Tommy 
och Annika på cirkus och där brottas hon med världens 
starkaste man Starke Adolf. Fru Prusselius måste ta hjälp av 
poliserna Kling och Klang för Pippi kan ju inte bo ensam! 
Mot slutet kommer pappa Efraim Långstrump och vill ta 
med Pippi till Söderhavet. En föreställning som lockar till en 
massa skratt!

19 juli & 26 juli: Folk och röVare i kamomilla stad

De tre rövarna Kasper, Jesper och Jonatan tar så lite de kan 
men en dag får de för sig att röva bort självaste Tant Sofie. 
Något de får ångra. I staden Kamomilla bor det många 
märkliga figurer. Det kan till och med komma en kamel 
spatserande på gatan. Vi får vara med på en Kamomillafest 
med massor av sång. En klassiker med humor och charm.

20 juli: blues På bôNN  
Ett kärt återseende med svängig stämning. Vi möter artister 
som Backwater Blues Band, Mr Bo & the Voodooers och hyl-
lade Erica Baier & the Business samt lokala storheter som 
Electric Ferry. Blues  är  en odödlig, tidlös  musikform som 
speglar stämningar hos människor och på Blues på Bônn får 
publiken del av dessa  stämningar.  

24 juli: västkusteFFekten

För andra året i rad stiftar vi bekantskap med komikerturnén 
Västkusteffekten: fem av Sveriges mest välkända komiker slår 
sig samman och gör gemensam sak.
Förra årets kärntrupp Mikael Tornving, Anna Blomberg och 
Tobias Persson tar detta år med sig Sveriges roligaste kvinna 
Ann Westin och dessutom Sveriges gladaste man Henrik Hjelt.

27 juli: johaN östliNg & björN liNg

Ling/Östling exemplifierar med halsbrytande komik från 
vardagslivets situationer till vårt högljudda bifall och lyckas 
förmedla, att det är oss själva vi skrattar åt…här skall minsann 
inte strykas medhårs! Övertygande och med härlig komik lyfts 
den mänskliga skröpligheten fram. Det kan gälla vårt sinsemel-
lan likformiga tyckande och värderande, en konformism som 
underblåses av media, eller rasism som gömmer sig lite varstans.

PiPPi
12 juli, 2 augusti

johan Östling &
BjÖrn ling
27 juli

Västkusteffekten

24 juli

folk och rÖVare i 
kamomolla stad
19, 26 juli

Blues På Bônn
20 juli



19 augusti: rabbalshede höstmarkNad

Knallar, tivoli och folkfest när det traditionsenligt hålls marknad i 
Rabbalshede.

26 augusti: Vm i makrillmete, Fjällbacka

Tävlingen som får hela Fjällbacka i gungning.

2 sePtember: ostroNets dag, grebbestad

Ostron och Champagne hela dan! Ostronöppnare i världsklass!
Sillbuffe och räkfrossa!

25 september: hummerpremiär 
Den första måndagen efter den 20 september drar hummerfisket i 
gång, och i år det är alltså  den 25 september kl sju. Hummerpremiä-
ren är ett skådespel i sig där aktörer är både ortsbor och yrkesfiskare.

28 oktober: råsjöllördag i grebbestad

Råsjöllördagen är en årlig marknad på hösten i Grebbestad. Namnet 
Rösjôllördan är dialekt och betyder ”Rå sig själv-lördagen” .

december: julmarkNader i tätorterNa 
De flesta smahällen runt om i Tanum har en julmarknad i december 
med tomtar, knallar och härlig havsluft.

januari: bullarerevyn

På Trettondagsafton är det premiär för 2018 års populära Bullarerevy i 
Bullaregården, Östad.

PåskeN 2018: kVirr

Kvirr (Konstvandring i Ranrike) är en konstvandring som inträffar 
varje år under påskhelgen. Då håller konstnärer och konsthantverkare 
sina ateljéer och verkstäder öppna för besökare. Kvirr är också en 
förening med konstnärer från gamla Ranrike.
 
1 aPril: öriNgsFiskePremiär

på Västkusten är efterlängtad högtid för många spösvingare.

aPril 2018: graNitrock, grebbestad 
Årlig rockfest i Grebbestad.

maj 2018: Nordiska mästerskaPeN i ostroNöPPNiNg, Tävlings- 
och restaurangtälten vid hamnplanen i Grebbestad fylls som vanligt av 
ostronsugna mat- och dryckesälskare.

10 maj 2018: rabbalshede VårmarkNad

Knallar, tivoli och folkfest när det traditionsenligt hålls marknad i 
Rabbalshede.

11 maj 2018: haVskräFtaNs dag, Fjällbacka.
Välkomna att provsmaka både gamla och nya recept på hur den fanta-
siska havskräftan kan tillagas, direkt från fiskarnas egna båtar. 
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På gång i Tanum 
efter sommar´n

En unik Amfiteater med brett program

Biljetter till evenemangen på Scen på Bônn bokas
på www.hamburgsundsbokning.se

haaks
1 augusti

1 augusti: haaks På bôNN

Den klassiska sommarkonserten ”Haaks på Bônn” är en årlig 
tradition som passar alla åldrar. Konserten är en riktig  folkfest, 
där  lokalbor blandas med gäster från när och fjärran. Den unika 
blandningen av rock, pop och humor gör att konserten fastnar i 
våra hjärtan. Kvällen till ära är bandet förstärkt med blåsorkester, 
extra gitarrist, gäster, förband, pyroteknik och fyrverkerier. 

5 augusti: såNger Vid haVet

 ”Sånger vid havet” är en visfestival med några av Sveriges allra 
mest populära artister inom vis/pop genren. Artisterna du möter 
på scen är Jack Vreeswijk, Cajsa-Stina Åkerström, Patrik Isaksson 
och David Urwitz. Endast tre utvalda orter besöks av turnén 
varav Scen på Bônn i Hamburgsund är den ena. De övriga tur-
néplatserna är Majas vid havet i Varberg samt Tjolöholms slott i 
Kungsbacka.
Tanken och förhoppningen är att ge publiken tre oförglömliga, 
intima och stämningsfulla sommarkvällar med mycket musik och 
härlig stämning. Förbered er på en magisk kväll på den fina och 
unika amfiteatern i Hamburgsund.

sånger Vid haVet
5 augusti

Med reservation för felaktigheter eller ändringar efter manusstopp.
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www.rosenhillbedandbreakfast.se

Sövallsvägen 5, 
Grebbestad

0525-10391

BO Live | Wohnen

HOTELL/B&B
Everts Sjöbod G www.evertssjobod.se 0525-14242 
GrebbestadFjorden G www.grebbestadfjorden.com  0525-61211
Grebys Hotell på bryggan G www.grebys.se 0525-14000 
Hotel Tanums Gestgifveri T www.hoteltanum.se  0525-29010
Kville Prästgård B&B K Facebook Kville Prästgård B&B 0525-35520
Minto Tingvall B&B, Eko hotell B www.tingvall.info  0525-40120
Rosenhill Bed&Breakfast G www.rosenhillbedandbreakfast.se  0525-10391
Stora Hotellet Bryggan F www.storahotelletbryggan.se  0525-765020
TanumStrand, Grebbestad Ts www.tanumstrand.se  0525-19000
Villa Akvarellen B & B Ge www.villaakvarellen.se  0523-57700
Villa Evalotta F www.villaevalotta.se  0708-362935
Väderöarna Värdshus & Konf. V www.vaderoarna.com 0525-32001       

CAMPINGPLATSER & STUGBYAR   
Bullarebygdens Camping B www.bullarebygdenscamping.se  0525-52003
Edsviks Camping  G www.nordiccamping.se  0525-10394
GrebbestadFjorden G www.grebbestadfjorden.com 0525-61211
Kyrkvikens Camping Re www.kyrkvikenscamping.se 0702-960092
Rosenlunds Gäststugor B  www.minto.se 0525-233 32
Rörviks Camping H www.rorvikscamping.se  0525-335 73
Saltviks Camping G www.saltvikscamping.se  0525-21249
Stugsommar/Västkustbokning  www.stugsommar.se  031-155200
Tanum Shoppingc., Ställplats  T www.tanumshopping.se 0525-759090
Tanums Camping o Stugby T www.tanumscamping.se  0525-20002
Tingvall, Ställplats husbil B www.tingvall.info 0525-40120
Åsleröds Camp., Caravan Club F caravanclub.se  0525-312 77
Östads Livs, Ställplats husbil Ö  0525-50022

STUG & RUMSFÖRMEDLING  
Fjällbacka Turistinformation F www.vastsverige/tanum.se 0525-611 88
Grebbestad Infocenter G www.grebbestad.se 0525-611 88
Hamburgsund Infocenter H www.hamburgsundsbokning.se  0525-611 88

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

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

ÖPPET ÅRET RUNT

RÖRVIKS 
FAMILJECAMPING

Stugor • Rum • Badstrand

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

Paradiset finns. I norra Bohuslän.

www.saltvikscamping.se

RESÖ
HAMNMAGASIN

Tel. 0525-254 55
www.reso.se

Fest- & konferenslokal
Vandrarhem

VANDRARHEM
Badholmens Vandrarhem F www.hamburgsundsbokning.se  0525-32150
Fjällbacka Pens. & Vandrarh. F www.fjallbacka.bokarum.nu 0705-288671 
Gerlesborg Ateljélägenheter Ge www.gerlesborgsskolan.se 0523-51710
GrebbestadFjorden G  www.grebbestadfjorden.com  0525-61211
Grebbestads Folkhögskola B & B G www.grebbestads.fhsk.se 0702-567277
Grebbestads Vandrarhem G www.grebbestadsvandrarhem.se 0707-675785
Kustnära Vandrarhem He www.kustnara.com 0523-536 36
Ranebo Friluftsstugor B www.tanum.se 0525-18000 
Resö Hamnmagasin, sep-maj Re www.reso.se  0525-254 55 
Åsleröds Camp. & Vandrarh. F caravanclub.se/goeteborgssektionen-hem 0525-31277 
 
GÄSTHAMNAR  
Fjällbacka Gästhamn F  0707-403685
Grebbestads Gästhamn G  0707-407901
Hamburgsunds Gästhamn H  0707-403666
Havstenssund Gästhamn N. Hv  0525-19960 
Havstenssund Gästhamn S. Hv  0525-18380
Kalvö Gästhamn Ka  0525-183 80
Marinvest Fjellbacka  F  0738-493249
Resö Gästhamn Re  0727-078554
Sannäs Gästhamn Sa  0525-18380
Sponslätt Gästhamn Sp  0525-18380
Svinäs marin (Bunk) G  0525-19950
Tanumstrands Marina  Ts  0525-19000
Tanums Hamnar   0525-183 80

R = Rabbalshede
V = Väderöarna
Ö = Östad
Hv = Havstenssund
Ge = Gerlesborg
He = Heestrand

G = Grebbestad
T = Tanumshede
H = Hamburgsund
F = Fjällbacka
K = Kville
B = Bullaren

Ts = Tanumstrand
Re = Resö
Sa = Sannäs
Ka = Kalvö
Sp = Sponslätt

ORTSBETECKNINGAR
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www.radioprime.se
Där det händer När det händer

FM  98,9  Tanum 

 99,5  Svinesund 

 106,8  Strömstad

En mer personlig och något 
annorlunda mäklarbyrå

Vi är en mäklarbyrå som tror på mötet mellan människor, 
att skapa förtroende, att känna trygghet och omtanke. Vi tar 
hand om allt kring din försäljning och hjälper dig till en trygg 

bostadsaffär. Vårt mål är att se människan i varje bostadsbyte 
snarare än ytterligare en affär och vi menar att kvalitet alltid 

måste gå före kvantitet. Därför väljer vi att inte ta på oss 
för många uppdrag, vilket i sin tur genererar mer tid 

för varje kund.

Hos oss får du personlig service och ett äkta engagemang.
 Sånt som faktiskt känns i magen.

Peter Cederbjer & Ulla Palmhagen  |  www.dinbobutik.se  |  Nedre Långgatan 15 i Grebbestad  |  0525-140 55
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SE & GÖRA What to do | Sehen und machen

Välkommen till 
Mjölkeröds Golfklubb!

Spela golf på en av Bohusläns 
mest besökta banor!

 
Boka tid på tel. +4652522041.

Varmt välkomna!

www.mjolkerodgk.com

GYMMET FÖR ALLA
VECKOKORT

7dagar

SOMMARKORT

1mån

SOMMARKORT

3mån

www.tedactive.se • Tanumshede

* Erbjudandet gäller juni, juli och augusti 2017
** Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2017

199:-
     1 vecka

  
1 mån*

399:-
Ord. 600:-

3 mån**
999:-
Ord. 1470:-

GOLF  
Fjällbacka Golfklubb  F www.fjallbackagk.se 0525-31150
Mjölkeröds Golfklubb Sa www.mjolkerodgk.com  0525-22041
  
ÄVENTYRSGOLF & TENNIS 
Bangolf Edsvik Camping G www.nordiccamping.se 0525-103 94
Fjällbacka äventyrsgolf & Tennis F www.4aventyr.se 0702-118366
Grebbestads Tennisbana G www.grebbestad.se 0525-61188
Hamburgö Bangolf,  H  vastsverige.com/tanum 0525-33010
Äventyrsgolf & Tennis Ts www.tanumstrand.se  0525-19000
Äventyrsgolf, Grebbestad G www.grebbestadfjorden.com 0525-61211

SEGLARSKOLOR  
BJK Segling, Grebbestad G www.bjksegling.se  0525-10195
Stora Stenars Segelsällskap H www.storastenar.se  070-6402534
SS Norderviken F www.norderviken.se  0702-946565

SKÄRGÅRDSAKTIVITETER  
2sea4u, kajakcenter F www.2sea4u.com 0723-184484
Båtturer Väst H www.hamburgsundsbokning.se  0707-403679
Br Klemmings Dykhjälp G www.klemmingsdyk.se 0708-621217
Catxalot G www.catxalot.se 0709-147299
Dyk-Leif H www.dykleif.se 0525-33080
Everts sjöbod G www.evertssjobod.se,  0525-14242
Grebbestads Skaldjur 
& Marina Äventyr G www.fiskegrebbestad.com 0702-270591
Grebys tändkulebåt Svea G www.grebys.se 0705-596995
Hamnebukten Charter, Winnie H www.hamnebukten.se 0737-385000
M/S Donalda G www.donalda.se  0730-945848
M/S Mira F www.msmira.se  0703-407550
Nautopp Kajakcenter G www.nautopp.com  0525-10930
Selin Charter Re www.selincharter.se  0525-22342
Saltskär events AB F www.saltskarevent.se 0701-730424
Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor G www.skargardsidyllen.se  0702-667080 
Svenska Västkustlinjen/Kulturb. G www.vastkustlinjen.se 031-101015

ÄVENTYRSAKTIVITETER  
Fjällbacka Guider  F www.fjallbackaguider.se guider@fjallbacka.com
Kulturför. Gamla Grebbestad G www.gamlagrebbestad.se  0702-264057
Kustguiden, Fjällbacka F www.kustguiden.eu 0730-206278 
Minto, turer o kurser i klättring mm B www.minto-tingvall.com  0525-23332
Sportshopens Lek- o. äventyr. G www.sportshopen.com 0525-44400
Tanumstrands Inomhusbad Ts www.tanumstrand.se  0525-19000
Tanumstrands Lek- o. Äventyr. Ts www.tanumstrand.se  0525-19000
Vandring i Världsarv T www.vandringivarldsarv-tanum.se 0525-13210
Eventlyftet G www.eventlyftet.com  0703-249464
Wild Life Tours, Bullaren B www.minto-tingvall.com 0525-40120 

UTFLYKTSMÅL 
Gerlesborgsskolan Ge www.gerlesborgsskolan.se 0523-51710
Hornbore Ting H www.hornboreting.se  0703-916516
Linmuseet i Kville K www.bohuslin.se 0523-51600
Solhem krukmakeri R www.solhem.eu  0525-37030
Scen på Bönn H www.scenpabonn.se info@scenpabonn.se
UNDERSLÖS Hällristningsmuseum T www.rockartscandinavia.com 0525-295 55
Vandring i Världsarv T www.vandringivarldsarv-tanum.se  0525-13210
Vitlycke museum T www.vitlyckemuseum.se  0525-209 50
Väderöarna V www.vaderoarna.com  0525-32001

FRISK- & HÄLSOVÅRD
Folktandvården Tanumshede T  010-4418990
Folktandvården Hamburgsund H  010-4418980
Grebbestad Munhälsa AB G www.munhalsa.nu 0525-66613
Hälsan i Fjällbacka F www.halsanifjallbacka.se  0702-657976
Hälsoprofilen G  0525-61510
Lindas salong G FB: Lindas salong Grebbestad  0525-61910
Optiker Jernberg  G www.optikerjernberg.se 0525-108 82
Optiker Jernberg T www.optikerjernberg.se 0525-200 45
Ringblommans Hälsobod, T  0525-20636
Skönhetssalong Ludmila T www.spasalongen.com 0525-206 31
Tedactive Gym, Tanumshede T www.tedactive.se  0525-10700 
Tuks Thaimassage G www.tuksthaimassage.se 0702-406384

UTHYRNING
2sea4you, kajak, SUP, Mountainbike F www.2sea4u.com 0723-184484
Bullarens Camping, båt-kanot B www.bullarebygdenscamping.se 0525-52003
Fjällbacka Turistinfo, Internetcafé  F vastsverige.com/tanum Fjällbacka Turistinformation 
0525-61188
Hamburgsund Infocenter
cykel-flytvästar-kajak, partytält  H www.hamburgsundsbokning.se  0525-611 88
Hamburgö Bangolf, bistro, café
SUP  H  www.vastsverige.com/tanum  0525-33010
M/S Mira, liten båt/eka F www.msmira.se 0705-527979
Minto Tingvall, 
Kanot, cykel, skridskor, kajak B www.minto-tingvall.com  0525-40120
Nautopp Kajakcenter, kajak, SUP G www.nautopp.com 0525-10930
Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor G www.skargardsidyllen.se  0702-667808
TanumStrand    
cyklar, tennis, båt, kajak, SUP G www.tanumstrand.se 0525-19000 
Vitlycke Museum, cyklar T www.vitlyckemuseum.se 0525-20950

KONST & HANTVERK 
Agneta Graf von Almeida G  0703-112363
Fiskeutställning, Info Center G www.grebbestad.se 0525-61188
Galleri Ranrike, Tanumshede T www.tanum.se  0525-18000
Gerlesborgsskolan Ge www.gerlesborgsskolan.se 0525-51710
KKV-B, Skärholmen Ge www.kkv-b.se  0523-51895 
KVIRR  www.kvirr.se 0706-562192
Lockfågeln G www.lockfageln.se 0525-10132
Malins Handtryck G   0706-019147
Sanna Wijk Keramiker G www.sannawijk.com 0702-426195 
Silverknappen, Havstenssund Hv www.hvorslevjewelry.com  0525-21515
Solhem Krukmakeri & Galleri R www.solhem.eu  0525-37030

DANS & NÖJE
Allsånng i Grebbestad G  0761-333126
Grebbestad Jazzfestival G www.grebbestadjazz.com 0707-599105
Haaks  H www.haaks.se  0706-203273
Scensällskapet i Tanum  G www.scensallskapet.se 0706-546628
Stella Event H www.stellaevent.se 0702-050531
TanumStrand Ts www.tanumstrand.se  0525-19000
Utängens Loge T www.utangens-loge.nu  0525-13123
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SE & GÖRA

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.

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 3/7–18/8

Ons 28/6 och 23/8Sven Lovén centrum
för marin infrastruktur
på Tjärnö

i samarbete med



GO’ TUR I TANUM56

 ÄTA EAT | ESSEN I= Restauranger öppna hela året/Open all year/Ganzjährig geoöffnet

Orienterings VM 2016

HAVSBADS-
PARKEN
LYSEKIL

27/7 Kl. 15.00

Biljetter:
www.tmknoje.com

biljettforum.se

Telefon:
 0771-130 150

PUBLIK-RUSNING

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

Bååthaket, F 0525-31250 www.baathaket.com   
Vedugnsbakade pizzor, skaldjur, à la carte.

Café Bronze, Vitlycke museum, T  0727-176632  www.vitlyckemuseum.se
Lunchrestaurang, café, bageri, catering.

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

Feskarn’s Kök & Bar, G 0525-10670 grebbestadskaldjurfiskochdelikatesser.se
Fisk och skaldjurrätter, take away. 

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

Grannens Bistro & Bar, G 0525-10040 www.grannensbistrobar.se 
Bistromeny , Dagens fångst, färsk fisk, Hamburgarhak samt Café.            

Grebys Fisk & Skaldjursrestaurang, G 0525-14000 www.grebys.se
Fisk och skaldjur på lokala råvaror.I (Öppet året runt)

Hamburgsunds Fisk & Skaldjur, H 0525-34940 www.hamburgsundsfisk.se
Fisk och skaldjur. I(Öppet året runt)

Hamburgö Bistro Café & Kiosk , H                          0525-33010 FB - Hamburgö Café & Kiosk 
Café med Bistromeny, Glass, Godis & Dricka. 

Hjalmars Brygga, H 0525-33882 www.hjalmars.se
À la carte, färska skaldjur, pizzameny, lunch.

Hotel Tanums Gestgifveri, T 0525-29010 www.hoteltanum.se
Sveriges äldsta Gestgiveri, a la carte. I (Öppet året runt)

Idas Café på Nedre Lång, G 0727-176632 FB – Idas café på Nedre Lång
Fika, frukost, catering, take away, glass.
 
Idas på Vitlycke 0727-176632 www.vitlyckemuseum.se
Catering

Latitud 58°, Tanumstrand, G 0525-19000 www.tanumstrand.se
À la carte, bistro, buffé, pizza, afterbeach. I (Öppet året runt)

Lexö på Resö, sommarkök och bar, Re 0525-25000 www.lexo.se
A l carte, Öppet fr. 12-kvällen under hela sommaren.

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

Nellies Place, B 0525-52010 FB – Nellies Place
Nostalgirestaurant m. uteservering, öppet varje dag sommartid, utvalda helger övriga året.

Nautic Restaurang, pub & bio, G 0525-66675 www.nauticbio.se
À la carte, lättare rätter, panpizza. I (Öppet året runt) 

Ostronakademien, G 0704-542252 www.ostronakademien.se

Pipershuset, H 0525-34140 www.pipershuset.se
Café och bageri, 48 sorters kulglass, ekologiskt.

Q-Skär, G 0525-61718 www.qskar.se
À la carte, take away. I (Öppet året runt)  

Rasta Tanum, E6, Tanumshede, T 0525-29922 www.rasta.se
Dagens buffé, texmex, hamburgare, café. I (Öppet året runt)

Restaurang 19 Mjölkeröds Golfrest., Sa 0525-22155 www.mjolkerodgk.com
Dagens rätt, a la carte, underhållning.

Restaurang Anno 44, Gerlesborgsskolan, Ge 0523-51893 www.gerlesborgsskolan.se
Lunchrestaurang, matmöten, kulturfik, ekologiskt och närproducerat. I (Öppet året runt)  

Restauraung Hertigen, G 0525-61531 
Balkanspec, pasta- och pizzameny, a la carte

Restaurang Källaren, T 0525-29490 www.kallaren.se
Lunchbuffé 11-16, catering för festtillfällen. I (Öppet året runt)

Restaurang Telegrafen, G 0525-10167 www.telegrafen.info
Närproducerad och ekologisk husmanskost. Öppet mars-december

Restaurang Terrassen, G 0525-61634 www.terrassenbar.com
À la carte, lättare rätter, plockmat.

Sjögrens i Backen, G 0525-14040 www.kallaren.se
Frukost, lunch eller mittemellan. I (Öppet året runt)

Skafferiet, G 0525-14109 www.cafeskafferet.net
Bistromeny, à la carte meny, café

Skafferiet, F 0525-32210 www.cafeskafferet.net
Bistromeny, à la carte meny, café

Stora Hotellet Bryggan, F 0525-765020 www.storahotelletbryggan.se
Fisk- skaldjur, à la carte, café.  I (Öppet året runt)

The Harbour House, H 0525-765020  www.storahotelletbryggan.se 
Café och restaurang. Sommaröppet. Grupper på förfrågan övrig tid.

Väderöarnas Värdshus, Väderöarna 0525-32001 www.vaderoarna.com
Fisk och skaldjur. I (Öppet året runt)

Med Cabonline i din smartphone 
får du pris, bokar och betalar din 
taxi direkt i appen. 
Var du än är och vart du än ska. 
Snabbt, smidigt och säkert.
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Färska räkor och kräftor vid tillgång
Gratinerade kräftor – Musslor

Bohusläns bästa
vedugnsbakade pizzor!

Kyrkvägen 1 | Fjällbacka | +46(0)52531250 | baathaket.com

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 .....................................................................  105
skinka

HAWAII .......................................................................  105 
skinka - ananas

CAPRICCIOSA ............................................................  105  
skinka - champinjoner      

CAPRESE ...................................................................  125 
buffelmozzarella - tomat - basilika   

SKALDJUR ................................................................  150
kräftstjärtar - blåmusslor - räkor - aioli 

PEPPERONI ..............................................................  130
skinka - lök - pepperoni - ananas - jalapenos

CHÈVRE .....................................................................  145
getost - bacon - lök - honung - pinjenötter

MUSSLAN .................................................................  165
pilgrimsmussla - grönmusslor - vitlök - chili - persilja

PARMA .....................................................................  155 
lufttorkad skinka - oliver - rödlök - feta - ruccola

OXFILÉ ......................................................................  155 
oxfilé - grön sparris - svamp - lök - tomat - bearnaise

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

TEXMEX ....................................................................  130
tacofärs - nachos - paprika - lök - vitlökssås - fefferoni             
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 Service - shopping
HANTVERKARE 

BYGG
Anders Snickare H   0707-403670
Br. Johanssons Bygg & Montage G 0735-295601
Erlandsons Bygg  031-3890000
Västerbygg i Bohuslän AB G 0525-38700

ELINSTALLATION
Norra Bohuslän El H 0707-133990
Sylves Elektriska H
   0525-33549
FÄRG & MÅLERI 
Colorama T  0525-20113
Grebbestad Färg & Marin AB  G 0525-10141

ÖVRIGA HANTVERKARE
Lurs Rör T 0525-29160
   
SERVICE
Askengren Fastighetsmäklare  G 0525-36310
Björklövet/Stampen T 0525-19390
Bohus Ekonomi T  0525-29130
Båtbilden Väst G 0739-036285
Ecis in Sweden G 031-871820
GBM Marin AB  Hv 0525-19960
Grebbestad Båtförvaring AB G 0525-724400
Grebbestad Folkhögskola  G 0525-19920
GT Däck T 0525-20800
Gulf biltillbehör G 0525-10001
Hamn & Sjö Väst H 0525-33188
Hencol AB G 0707-333678
HM Marin & Fritid Hamburgö AB H 0703-212845
JBA Media i Bohuslän AB   0523-70500
JIBA G  0525-66266
KGH Account. & VAT Services AB G 0525-66430
Kville Pastorat K  0525-44500
Långsjö Båtbyggeri AB  F 0704-790386
Marinvest F 0738-493249
Maxi Foto Musik G 0705-877144
Motorama T 0525-20689
Motorcentrum H  0525-33538
Mäster Johan Elektronik AB T 0525-29885
Nordbloms Trycksaker H 0525-33284
PEO Hedemyrs Fastighets AB  G 0702-033703

Profile & Proline Workwear T 0525-61400
Projekt Skäret H 0706-78300
Q Sequrity G 010-5167500
Rabbalshede Kraft  R 0525-19700
Radio Prime  T 0526-15630
Sparbanken Tanum T 0525-64900
Sparbanken Tanum G 0525-64900
Sparbanken Tanum H 0525- 64900
Strömstad Tanum Buss  T 0525-20999
Svinnäs Marin G 0525-19950
Tanums kommun  T 0525-18000
Tanums Pastorat T 0525-64000
Tuvorna Hamn AB  F 0705-256121 
Urban Janssons Båtvarv F  0525-31057
Vasco AB F  0525-32525
VäderöFisk F 0703-407550
Westmans T 0525-20100
Widelius Marinservice AB F 0525-31033

SHOPPING
Alves Möbler T 0525-20229 
Andrésen Skog & Trädgård T 0525-29258
Blomstergården Tanum T 0525-20039
Classic Corner G 0525-10790
Corkei Re 0703-088316
Evanette Boutique  F 0525-32750
Evanette Boutique  G 0525-14060
GT Däck T 0525-20800
Grebbestad Bryggeri G 0525-61060
Grebbestad Färg & Marin AB  G 0525-10141
Grebbestad Skaldjur Fisk & Deli. G 0525-10151 
Grebbestad Sommarmöbler G  0525-66200
Grebbestad Tångknäcke G 0705-156222
Gårdsbutiken Nasseröds Bigårdar H 0706-853029
Hamburgsunds Skor  H 0525-64500
Hans & Gerda kläder H  0767-907325
Happy Price T 0525-19350
ICA Grebbestad  G 0525-61420
ICA Hedemyrs T 0525-29140
ICA Skutan H  0525 64800
ICA Östads Livs Ö 0525-50022
Interflora Kompassrosen G 0525-66226
Kompassrosen T 0525-29309
Lockfågeln G  0525-10132
Långsjö Båtbyggeri AB F 0704-790386

Motorama T  0525-20689
Mäster Johan Elektronik AB  T 0525-29885
Nordholms Ur & Guld  G 0525-10138
Pickles Bryggan G  0525-10414
Pickles Nedre Långg. G 0525-10434
Pickles Parken G 0525-10416
Plockboden F 0706-256468
Rabalder  G 0525-61710
Riccius Antik G 0705-222280
Rogers Ekipering F  0525- 31007
Sanna Wijk Keramiker G 0702-426195
Silverknappen  Hv 0525-21515
Solhem Krukmakeri & Galleri R 0525-37030
Sportshopen G  0525-44400
Tanum Shoppingcenter T 0525-759090
Tång Fjällbacka F 0525-32018
Vasco AB F 0525-32525
Westmans  T 0525-20100
Åsa Design G 0705-652776

FÖRENINGAR
Bullaregården Byggnadsför. B 0525-50358 
Bullarens FVOF B 0525-42040 
Bullarens Hembyggdsförening B 0525-51071 
Charlottenlunds parkförening G  0525-61188 
Folkets Hus H  0525-33172 
Föreningen Bohuslin K  0523-51600 
Föreningen för Fjällbacka F 0525-61188
Föreningen Scen på Bônn H info@scenpabonn.se 
Föreningen för Väderöarna V 0706-854299
Granitrock Ideell för. G 0761-333126
Grebbestad Fisk Ek Förening G  0525-10065 
Grebbestads Prinsar G  0525-10890
Grebbestads Samhällsförening G 0525-61188
Hamburgö Bluesförening H 0525-33010
Hamburgsund Pride H 0722-162215
Havstens.Samhällsför/Pia Källqvist Hv 0702-103721  
Hornbore Ting H 0703-916516
Kaptengårdens vänner G 0525-10531
Kville Bygdegård  K 0525- 350 20
Kvirr Konstvandring i Ranrike  0706-562192 
Ostronakademien G 0704-542252 
Samhällsför. Resö Galtö Re  0525-25455  
  

#1

2009

#1

2008

#1

2010

#1

2015

#1

2014

#1

2016

#3

2011

#2

2012

Annons_TanumsTuristförening_80x50mm_outlines.indd   1 2016-03-10   09:32:05

Behöver du 
hjälp med 
dina däck 

kom till oss!
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
hamburgsundsbokning.se

Hamburgsund

Bibliotek: 
Tanumshede  Tel. 0525-18235
Bullaren  Tel. 0525-180 54
Fjällbacka  Tel. 0525-320 47
Hamburgsund  Tel. 0525-337 80

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

VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER               SOS  112   Brandkår - Ambulans - Sjöräddning  - Polis

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

Vårdcentral:
Närhälsan Tanumsh.  +46(0)10-4415100 
Närhälsan Fjällbacka  +46(0)10-4415100
Kvartersklimiken Tanumsh.  +46(0)525-64040
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Vi förverkligar Dina idéer i glas och vädertålig aluminium!

Exempel på ExtraBo med 25 kvm utekänsla!

Vi erbjuder nya 25 kvm hus med mycket glas för utekänsla och 
umgänge. De högklassiska Schückopartierna gör det lätt att 
öppna upp mot naturen och solen. Våra glaspartier är anpassade 
för västkustens krav med flera olika planlösningar, taklösningar 
och taklutningar. Husen kan levereras som nyckelfärdiga eller 
tätt hus monterat på plats hos beställaren.

ExtraBo LYX ExtraBo FUNKIS

Nyhet!

Vi hjälper dig!
Tillsammans tar vi fram förslag på 
lösningar så du får en känsla av hur det 
ser ut när glaspartierna är installerade 
hos dig.

Du får som kund hos oss tillgång till all 
vår kunskap om hur man skapar livsgi-
vande ljus i ditt hem. Förnya ditt hem 
med personlighet - vi är flexibla!

Besöksadress:
Storemyrsvägen 3-5
457 31 Tanumshede

Livgivande ljus & värme genom uterum & glasväggar, dörrar & fönster

www.bohusprofiler.se     +46(0)525-72 72 00

Glaspartier     •     Glasdörrar     •    Uterum     •     ExtraBo 

MITT I GÄSTHAMNEN!

+46 (0)525-611 88
info@turistenvast.se
hamburgsundsbokning.se

G
äs

thamn

PRESENTSHOP
Lokala hantverk i trä, textil och keramik.
Stort urval av lokala delikatesser samt 
rikt utbud av Kahls kaffe och the.

från 299 kr
rum och stugor

Hyr CYKEL

VI KAN HAMBURGSUND!

Evenemangsbiljetter
hamburgsundsbokning.se

från 120 kr

Hyr Havskajak från 250 kr

FRITT



GREBBESTAD

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

14 000 KVM SHOPPING TILL SPORTSHOPEN-PRISER 
LEKLAND INNE & UTE
KLÄTTERBANA / BUNGY TRAMPOLINE / HOPPBORG
WIFI / RESTAURANG / MINILIVS
SKATEBOARDRAMP / FILMRUM FÖR BARNEN

OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...

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

Nyhet! Ställplats

www.tanumstrand.se    +46 525 -190 00

TanumStrand ligger strax söder om Grebbestad. 
VId hotellet fi nns sandstrand, bryggor och egen gästhamn. 

SPA, inomhusbad, restaurang och hotell har öppet året runt. 

Sommarparadiset TanumStrand 23 juni - 12 aug erbjuder 
AfterBeach, bästa pris på lunch och pizza, träning och 

sommaraktiviteter för hela familjen.

SPA Horisont    Familjebad    SeaClub    Träning
 


