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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 entreprenörskap. Dessutom kan vi locka med ett 
roligt nöjesliv och mysig shopping. Välkommen att uppleva Tanum du också!

Upplev 
livskvalitén.

www.tanumsbostader.se

Tanums Bostäder 
bygger ytterligare lägenheter i centrala Tanumshede

Under 2016 påbörjades de två nybyggnationerna på områdena Bergsvägen och Rylandsvägen i Tanumshede. 
Resultatet blev 40 nya och till storleken, något mindre lägenheter. Intresset har varit mycket stort och redan 

innan färdigställandet sommaren 2017, var samtliga lägenheter uthyrda.

Rylandsvägen
Lägenheter storlek: 43-56 kvm

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

Tanums Bostäder har nu även förvärvat ”konsumfastigheten” i Tanumshede och i samband härmed under-
tecknat ett avtal med Erlandssons Bygg om en nybyggnation av lokal och lägenheter på den aktuella 

fastigheten. Kostnaden för projektet är beräknad till drygt 50 Mkr.
 

Tanums Bostäders målsättning är att nybyggnationen ska omfatta en större lokal i bottenplan samt två 
våningsplan med ca 22-24 lägenheter. Till ytan blir det även här något mindre lägenheter och orsaken är 

framförallt att efterfrågan är fortsatt stor för denna kategori av bostäder.

En preliminär tidsplan ger vid handen att rivningsarbetet kan påbörjas i maj, betongplattan kan gjutas 
innan sommaren och inflyttning kan ske under våren 2019.

Nya Bergsvägen
Lägenheter storlek: 28-68 kvm
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I Tanum skapar vi minnen för livet
In Tanum we create memories for life

Tanum erbjuder en magnifik skärgård och underbara insjöar 
som inbjuder till fantastisk paddling under hela året. I årets 
magasin lyfter vi möjligheterna att njuta av paddling och närhe-
ten till vattenytan här hos oss. Dessutom har vi fyllt årets tid-
ning med ett antal härliga upplevelser för hela året som vi vågar 
lova ger minnen för livet.  

 I Tanum möter kust inland, med ett fan tastiskt skogsland-
skap och insjöar som inbjuder till svampplockning, vandring 
och bad. Vi gränsar dessutom mot världens vackraste skärgård 
med upplevelser som exempelvis ostronplockning, hummersa-
fari och dykning. Och givetvis sprallfärska skaldjur från vårt 
klara och rena vatten.

Mer om Tanum finner du på www.bohuslan.com/tanum
Varmt välkomna hem till oss! 
 

In Tanum you will find a magnificent archipelago and wonder-
ful lakes for paddling all year round. In this years magazine we 
highlight the possibilities to enjoy paddling and the closeness to 
the water that we offer. We also introduce you to other won-
derful experiences that you can enjoy throughout the year. 

Tanum has a great forest landscape with lakes where you 
can go mushroom picking, hike, or swim. We are also located 
next to the world’s most beautiful archipelago where we offer 
activities such as oyster harvesting, lobster safari, and diving. 
Naturally, we also offer fresh seafood from our clear and clean 
water. 

For more information visit www.bohuslan.com/tanum
 Welcome!

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

Fjällbacka Turistinfo 
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

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

VÅRA INFOPOINTS:

Daniel Abrahamsson
Ordförande/Chairman 

Tanum Turist
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FRÅN SÖTT TILL SALT

PADDLA I TANUM

 

BELYSTA HÄLLRISTNINGAR
I SOMMARNATTEN
 

OSTRONUPPLEVELSER 
PÅ KALVÖ 

VANDRA I TANUM

ALLSÅNG I GREBBESTAD

PÅ DJUPT VATTEN MED DYK-LEIF

SCEN PÅ BÖNN

BO SE & GÖRA ÄTA SERVICE-SHOPPING

Ansvarig utgivare:
Tanum Turist Ekonomisk Förening
Nedre Långgatan 48, 457 72 Grebbestad
0525-611 88, info@tanumturist.se, 
www.tanumturist.se

Produktion: JBA Media i Bohuslän AB
Tryck:  V-TAB 2018

Omslagsfoto: Roger Borgelid.
Övriga foton:  Båtbilden Väst, JBA Media, 
Vitlycke Museum, Hans Lundenmark, Ian 
Schemper, Dyk-Leif, Annika Persson, Åsa Hardin, 
Daniel Abrahamsson, Tove Bengtsson, Anders 
Hedenstedt, Haaks, Turistrådet Västsverige, 
Henrik Trygg, Jonas Ingman, Roger Borgelid, 
TMK, True Entertainment, 120 BPM.

Texter: Tove Bengtsson, Bertil Andersson, 
Daniel Abrahamsson, Inger Bi Persson,

Annonser: Daniel o. Ylva Abrahamsson

Grafisk design 
Hanna Andersson.

Gör en paddeltur i världens 
vackraste skärgård - året om!

Shower och annan underhållning på 
en helt unik utomhusscen.

En skön stämning när hela Sverigeeliten 
bjuder in till allsång i Lunden.

Se de tusenåriga hällristningarna i 
ett helt nytt ljus.

Upplev den fantastiska naturen i Tanum på 
de fina vandringslederna.

Möt alla Tanums 
fantastiska orter

Njut av det delikata ostronet 
som skördas på Kalvö

Ta dig vatten över huvudet tillsammans 
med Anders och Viktoria.

Våra bästa hotell och B&B 
samlade i en lättläst tabell.

Läsning för dig som vill ha 
en aktiv semester.

Njut av maten på våra res-
tauranger. Här finner du allt 
från pizza till hummersupé.

Våra företag står redo 
att hjälpa dig med allt du 
behöver på din semester.

ÖPPET I TANUM: 
Scanna QR-koden och se vad som är öppet i Tanum 
– året runt! Eller gå in på: oppetitanum.se
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TANUM  
SHOPPINGCENTER

Hela familjens köpcenter

TANUM  
SHOPPINGCENTER

FANTASY  
LEKLAND

Rasta

STRÖMSTAD

DINGLE
MUNKEDAL

UDDEVALLA

E6

FÖLJ  OSS GÄRNA PÅ  
SOCIALA MEDIER 

SE ALLA BUTIKER, RESTAURANGER & EVENTS PÅ TANUMSHOPPING.SE

ÖPPETTIDER

MÅNDAG - FREDAG 
10:00 - 19:00

LÖRDAG
10:00 - 17:00

SÖNDAG
11:00 - 17:00

25 JUNI - 19 AUG:
MÅNDAG - FREDAG 

10:00 - 20:00

LÖRDAG & SÖNDAG
10.00 - 18:00

SE ALLA ÖPPETTIDER PÅ 
TANUMSHOPPING.SE

4000m² 
LIVSMEDEL ÖPPET 

08:00-21:00 
ALLA DAGAR

Kontakta David Enstedt  för bokning
Tel. +46(0)707 40 36 79, E-mail: info@turistenvast.se  

t Sensommarplats 2018 
 12 augusti - 1 oktober   endast 2990.-*

t Vinterplats 2018-19
 1 oktober - 31 mars   endast 599.-* .

            * Eventuella tillval tillkommer: t ex el, tillsyn, högsäsongsplats..
     

Hyr säsongsplats 
Lägg båten i Grebbestad, Fjällbacka 

eller Hamburgsund Gästhamn
Påsk - 1 juli och 11 aug - 1 okt 2019 

Endast 4.990.-* 

EXKLUSIV PREMIE! 

Boka din plats före 1 oktober så får du 

och ditt sällskap bastu och badtunna i 

enskildhet, precis vid havskanten 

på Badholmen i Fjällbacka 

utan extra kostnad.

Vi uppdaterar din vardag
Lyssna live på www.radioprime.se

STRÖMSTAD FM 106,8   |   TANUM FM 99,5   |   SVINESUND FM 98,9
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De orden beskriver Tanums fantastiska mångfald på ett utmärkt sätt. Här 
möter kust inland och bildar ett fantastiskt skogslandskap. Den västra delen 
av området gränsar mot världens vackraste skärgård. Få områden kan stolt-
sera med att både kunna erbjuda både en vacker skärgård och hissnande 
vildmarksområden med fantastiska insjöar. Men det kan vi. Tanum är också 
västkustens skaldjursmetropol, något som märks på de lokala restaurang-
erna, där råvarorna i princip landar direkt på tallriken. Inget skryt, bara ren 
fakta, menar vi. Året runt erbjuder vi nästan allt – från sött till salt.

I Tanum möter kust inland med karga klippor och djupa skogar. Västerut, i 
havet, finns de spännande Väderöarna. Österut gränsar Tanum mot Dalsland 
och bjuder in till svampskogar och dramatiska vattenfall. Mitt emellan ligger 
Världsarvet Tanum med magiska hällristningar och spår från bronsåldern. 
Kustsamhällena Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund lockar med nöjen, 
båtliv, bryggshopping och smakrika restaurangupplevelser. En perfekt 
utgångspunkt för skärgårdsturer, kajakpaddling och säl- eller ostronsafari.  

Tanum - from the wilderness to the salty sea 

EN: Tanum has a very diverse landscape where coast meets hinterland and 
creates beautiful woodlands. The western part of the area introduces you 
to the world’s most beautiful archipelago. Few areas can boast with having 
a beautiful archipelago and stunning wildlife areas as well as fantastic lakes, 
but we can. Tanum is also the metropolis of shellfish on the west coast, 
something that is evident at the local restaurants. We offer you almost 
anything - all year round.

There are many different things to do in Tanum. You can visit the Weather 
Islands, go mushroom picking, take a swim in the ocean, explore rock car-
vings and visit beautiful waterfalls. In Grebbestad, Fjällbacka and Hamburg-
sund you will find entertainment, boats, shopping, and great restaurants. 
It’s a wonderful starting-point for archipelago tours, kayaking and seal - or 
oyster safari.

Tanum - från sött till salt
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Grebbestad 
Välkommen till ostronets metropol. I Grebbestad finns världens bästa 
ostron, det menar i alla fall vi. Här ligger den berömda Ostronakade-
min 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 vissångaren 
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 bryggpro-
menaden, i anslutning till den myllrande gästhamnen, skapar liv och 
rörelse och ger en genuin känsla. Här erbjuds shopping, restauranger, 
uteserveringar och aktiviteter för både ung som gammal. I anslutning 
till Grebbestad ligger även konferens och boendeanläggningen Tanum-
Strand, i kombination med nordens största sportbutik Sportshopen. 
Grebbestad är händelsernas plats och bjuder in till ett stort utbud under 
hela året. 

EN: Welcome to the metropolis of the oyster. In Grebbestad you will 
find some of the world’s best oysters and the Oyster Academy where 
they organize the ”Day of the Oysters” and an oyster competition every 
year. Indulge in oysters and champagne when you visit us. On the town 
square in Grebbestad there is a statue of the poet Evert Taube, who 
found a lot of his inspiration here. The beautiful pier walk that is con-
nected to the guest harbour, gives you that genuine feeling of Bohuslän. 
We offer you shopping, restaurants, outdoor seating and activities for 
all ages. In connection to Grebbestad you will find the conference and 
accommodation facility TanumStrand, in combination with the largest 
sport shop in the Nordic countries, Sportshopen. Grebbestad is an 
eventful place and offers you great activities all year round!
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Hamburgsund 
Det är något alldeles extra med Hamburgsund. Sundet som strävar från Hornborgs klippa i söder till ”sunnegapet” vid Vän-
digen i norr skapar en helt unik omgivning. Längst sundet ligger bebyggelsen med gamla sjöbodar och bryggor, vilket skapar 
en känsla av det verkligen genuina Bohuslän. Hamburgsund har oerhört mycket att erbjuda, det finns alltid skäl att stanna 
en natt till. Här finns gemytliga restauranger, uteserveringar, shopping och närhet till massor av badstränder och gömda 
smultronställen. Från Hamburgsund tar du dig enkelt ut till de magnifika Väderöarna. Du kan åka på skärgårdstur, paddla 
kajak, förkovra dig i samhällets stenhuggarhistoria eller uppleva de unika hällristningarna vid Torsbo. Här erbjuds vikinga-
spel vid Hornborgs slott samt musik och teater vid Scen på Bönn. Upplev Hamburgsund året runt, såväl på sommaren som 
på hösten i gråvädersromantiken eller när snön gnistrar på granithällarna.

EN: There is something very special about Hamburgsund. Along the strait you will find boathouses and piers that gives you 
a genuine feeling of Bohuslän. Hamburgsund offers you lovely restaurants, outdoor seating, shopping, beaches, old boat-
houses, and hidden gems. You can take a boat trip on the archipelago, go kayaking, learn about stone masonry, or explore 
the rock carvings by Torsbo. At Hornborgs castle you can enjoy a Viking show and at Scen på Bönn you can be entertained 
with music and theatre. Hamburgsund is a place to visit all year round!

Fjällbacka 
Fjällbacka skärgård är en plats att älska. Det är här som Ingrid Bergmans byst står placerad med blicken vänd mot denna magnifika skärgård. 
Gästhamnen bidrar till att ge orten en härlig puls under sommarmånaderna. Placerad nedanför det storslagna Vetteberget, strax intill den 
berömda Kungsklyftan, skapar den tillsammans med uteserveringar och affärer ett myllrande liv med människor från världens alla hörn. 
Men den majestätiska klippa som Vetteberget utgör och som ringar in hela Fjällbacka skapar även en mystisk och tät känsla. Ja, i alla fall i 
fantasin. Camilla Läckbergs deckarromaner utspelar sig just här. Denna moderna fiskeort erbjuder liv och rörelse året runt med fisketurer, 
kajakpaddling och guidningar är bara några exempel på vad du hittar här.     

EN: Fjällbacka archipelago is a place to love. You will find a statue of Ingrid Bergman gazing out over the magnificent archipelago, to 
symbolise how much this place meant to her. The guest harbour is situated by the famous Vetteberget and Kungsklyftan and is buzzing in the 
summertime with restaurants, shopping and visitors from around the world. Fjällbacka is also famous for the crime novels of author Camilla 
Läckberg that takes place here. This modern fishing village offers a great range of activities all year round such as fishing tours, kayaking, and 
other guided tours.

03
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Bullaren 
Få områden kan stoltsera med att både kunna erbjuda vacker skärgård och hissnande vildmarksområden med fantastiska 
sjöar. Det kan vi. En dryg halvtimmes bilfärd ifrån Fjällbacka skärgård finner du rofyllda Bullaren, där kust möter inland. 
Mötet kommer skapa mersmak och en önskan att komma tillbaka om och om igen. Under vintern kallar sjöarna till 
långfärdskridskor och landskapet erbjuder gnistrande skidspår i vintersolen. Pimpelfiske, korvgrillning och bastubad ger 
den ultimata upplevelsen. I Bullaren kan du få en annorlunda 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 vildmarkskaraktären blir än mer påtaglig. Glöm inte fiskespö och kamera! Bullaren är helt enkelt se-
mesterrekreation när den är som bäst. I bullarskogarna finns rikligt med svamp och stor variation av djur och växter.  

EN: Few areas can boast with being able to offer a beautiful archipelago as well as breathtaking 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 visit will leave you wanting more and 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, and taking sauna-baths will give you a unique holiday experience. Don’t forget your fishing rod and 
camera!  The forests in Bullaren offer both mushrooms to pick as well as a great variation of animals and plants.

Resö & Kosterhavet 
En slingrig väg och två små broar leder fram till Resö, Tanums nordligaste punkt. Här i den omväxlande 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. Det är också här som den södra porten 
till Kosterhavets Nationalpark ligger. Beläget invid parkens geografiska mittpunkt är Resö den perfekta platsen för att utforska Sveriges 
första marina nationalpark. Bada, dyk, fiska, åka på båtutflykt eller vandra längs stränderna – upplev den fantasiska plats du befinner dig 
på. Upplev Resö. 

EN: A winding road and two small bridges lead you to Resö, the northernmost spot in Tanum. The scenery consists of meadows, pine-
woods, beaches, and lookout points that represent the idyllic Bohuslän in the best possible way. Let the rocks warm you feet, the wind 
dance in you hair and cool off in the clean and clear water at one of the many bathing spots. Here you can also find the southern entry to 
Kosterhavets national park where you can explore Sweden’s first marine national park. Have a swim, dive, go fishing, take a boat trip or 
wander along the beaches - discover all the things Resö have to offer. 
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Tanumshede
Tanumshede är kommunens centralort, 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 tu-
ristkommuner. På bronsåldern låg vattenlinjen ungefär 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 uppleva genom att 
besöka UNESCO:s världsarv vid Vitlycke utanför Tanumshede. 
Idag erbjuder Tanumshede ett stort utbud av shopping och service. 
Anrika Tanum Gestgifveri med anor från 1600-talet, erbjuder 
högklassig service under hela året. På orten finns även Tanum 
Shoppingcenter som har ett stort urval av butiker, restauranger 
och lekland. 

EN: Tanumshede is the central spot of the area. The old “Kings-
road” between Norway and Denmark went through Tanumshede 
and made it a natural place for travelling people to visit. Tanum has 
kept its charm and is today one of the three most popular tourist 
areas in Sweden. During the Bronze Age, around 3700 years ago, 
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. You can experience these by visiting 
UNESCO:s World Heritage area by Vitlycke outside of Tanumshe-
de. In Tanumshede you will find a wide range of shopping options, 
from clothes to interior design, gardening, and wood products. You 
can also find Tanum Shoppingcenter, which has a great selection of 
stores, restaurants and an indoor playground for children. 

06
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Rabbalshede
I skogarna kring Rabbalshede erbjuds lugnet, rekreation och tystnad. Här lever också 
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 lantidyllen mellan ängar och hagar. Här finner du en plats väl värd en omväg.  
 
EN: In the woods by Rabbalshede you will experience calmness, recreation, and 
silence. Every spring and autumn, you will find a country fair here, a tradition that is 
many centuries old. In Solhem, north of Rabbalshede, you’ll find a picturesque pot-
tery and art gallery, beautifully located with meadows all around. Make sure to stop 
by!

Havstensund 
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 naturreservatet på Trossö-Kalvö-
Lindö som erbjuder en makalös naturupplevelse. Öarna är dessutom 
förbundna med varandra genom en gång- och cykelled. I hamnområ-
det i Havstenssund erbjuds skaldjurscafé tångbutik, 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.

EN: By the channel at the far end of Sannäsfjorden, among islets and 
rocks, lies Havstenssund. A calm oasis, where the harbour is the heart 
of the area. A short boat trip takes you to the nature reserve Trossö-
Kalvö-Lindö, which offers an absolutely breathtaking experience. In 
the harbour area, you’ll find a shellfish café, seaweed shop, studios, 
as well as other stores. A quick walk along Spången takes you to the 
local bathing place whilst giving you a beautiful archipelago expe-
rience. We promise you that the idyllic Havstenssund will make you 
want to come back for more.
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Gerlesborg
I sydvästra Tanum ligger Gerlesborg. Denna oas är Tanums främsta kul-
turcentra med Gerlesborgsskolan i spetsen. Skolan arrangerar Sveriges 
främsta konstkurser och seminarier och har många aktiviteter och ett 
gediget program med konserter och föreläsningar året runt. Konstnä-
rernas Kollektivverkstad, KKV, visar stenskulpturer och du själv kan få 
prova på att skulptera i deras verkstad. Den lugna atmosfären och om-
givningarna med svårslagen utsikt över Bottnafjorden gör att att många 
duktiga konstnärer hittar sin inspiration här. 

EN: In the south western part of Tanum, opposite Bovallstrand, lies 
Gerlesborg. This oasis is Tanums culture hub with Gerlesborgsskolan in 
focus. They offer art classes, seminars and activities as well as concerts 
and lectures throughout the year. You can discover the stone sculptures 
or participate in workshops at KKV. Gerlesborg have magnificent sur-
roundings, such as the view over Bottnafjorden. No wonder so many 
artists find their inspiration here.  

Väderöarna 
I yttersta kustbandet, rakt väster om Fjällbacka ligger Väderöarna. Öarna är fulla av minnen 
och spår från århundradens sjöfart och lotsverksamhet. Spår finns så långt tillbaka som till 
1200-talet. Till Väderöarna åker man för att ”bara vara”, dyka, fiska, måla, bada i det kristall-
klara saltvattnet och vandra bland klipporna. Njut av god mat och vedeldad bastu och bad-
tunna på värdshuset. På de karga öarna har historiens vingslag och naturens prakt aldrig varit 
så påtaglig. Ett besök till ögruppen kommer du bära med dig resten av livet. 

EN: West of Fjällbacka you can find the Weather islands. They are filled with memories and 
traces from years of maritime shipping dating as far back as the 13th century. The Weather 
Islands are perfect for those who like to relax, dive, go fishing, paint, wander, or swim in the 
crystal clear salty waters. Enjoy great food combined with saunas and hot tubs. A visit to the 
islands will create memories that you will keep forever. 

 Kville 
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 musikarrangemang och konserter. Den bidrar till-
sammans med Kville Bygdegård att skapa en levande 
landsbygd. 

 EN: 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. 
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Badholmen 
2 juli - 3 augusti 

YOGA
mån-ons-fre. kl. 8.00

GYMPA - STYRKA 
KONDITION

varje vardag kl. 9.00

Hälsan i Fjällbacka
Aspelidsvägen 2

Träna styrka och 
kondition ute i vår 

KROSSBOX

Bli yrkesfiskare 
för en dag!

Heldagstur med 
M/S Mira som ger 

dig en genuin 
inblick i hur det är 

att vara kräftfiskare 
i Sveriges 

vackraste skärgård.

halsanifjallbacka.se  0525-321 25, 070-265 79 76 • msmira.se 070-340 75 50

I FJÄLLBACKA

Skärgårdsturer!
Ingrid Bergmans torg

M/S Miras dagliga 
turer tar dig genom 
en av världens vack-
raste vildmarker. Hör 
skepparn berätta om 
skärgårdslivet förr i 

tiden.

Aktiviteter
M/S MIRA

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

Ni hittar oss på Dinglevägen 2. 
För öppettider besök minigolfen.se. 

ERLANDSSON 

www.erlandssonbygg.se
0525 – 293 00

Fjällbackas Möteplats - Året Runt

Hotell • Restauranger • Caféer  
Nattklubb & Barer • Konferens 

Paketerbjudanden 

0525-76 50 20
www.storahotelletbryggan.se

reception@storahotelletbryggan.se 

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.

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

Andreas med personal  
hälsar alla välkomna till 
vår butik i Fjällbacka

Färska räkor och kräftor vid tillgång
Gratinerade kräftor – Musslor

Bohusläns bästa
vedugnsbakade pizzor!

Kyrkvägen 1 | Fjällbacka | +46(0)52531250 | baathaket.com
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Lev det goda livet även i sommar
Sommar och semester. Tid att njuta. Nu finns också gott om tid att 
fortsätta med dina goda vanor. Så lämna dina förpackningar och 
tidningar till återvinningen även i sommar.

Ditt bidrag sparar på naturens resurser och är ett enkelt sätt att göra 
stor skillnad, oavsett om du är på besök eller bor här året runt.

Förpackningen behöver inte vara ren, det räcker att den är tömd.
 
Vår sorteringsguide hjälper dig hur du ska sortera. Du hittar den på 
www.ftiab.se/sortering

Lämna dina förpackningar och tidningar på närmaste återvinnings-
station. De finns utmärkta i Go tur i Tanum, kartan, eller sök på 
www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation

Tack för att du återvinner.

PS. När sommaren är slut sorterar du 
det här magasinet som en tidning.

PADDLA I TANUM
Bohusläns skärgård räknas som ett av världens vackraste naturområden och ett kajak-

mecka, något som du enkelt kan uppleva här i Tanum. Paddla på egen hand, med guide 
eller boka in ett helt paket med logi och mat inkluderat. Oavsett vad du är nyfiken på så 

garanterar vi att du kommer att hitta ett äventyr som passar dig perfekt!

paddlaitanum.se



2120

”“
F  rån kajaken kan du utforska en av världens finaste kustlin-

jer. Det menar i alla fall amerikanska CNN som kallar den 
svenska västkusten för ett paradis för kajakpaddling. En av 
Bohusläns allra bästa och mest tillgängliga kuststräcka är 

Tanumskusten, så om du vill uppleva kajakpaddling när den är som 
bäst har du hamnat helt rätt.   

Är du ute efter en helt annan paddelupplevelse är en kanottur i 
någon av våra vackra insjöar ett klockrent förslag! Eller varför inte 
prova på den exotiska vinterpaddlingen?

Hyr kajak i världens vackraste skärgård
Hos Skärgårdsidyllen i Grönemad utanför Grebbestad (1) kan du 
prova att paddla på det sätt som passar dig bäst. Kajakcentret finns 
i en gammal sjöbod i Grönemad där du kan hyra fullt utrustade 
kajaker och SUP brädor (Stand Up Paddling) anpassade efter stor-
lek och vikt. Detta är viktigt för att du ska kunna njuta av paddel-
turen på ditt eget sätt. Vill du paddla med guide så finns det flera 
turer att välja mellan, oavsett nivå och årstid: skärgårdspaddling, 
nationalparkspaddling eller vinterpaddling. Just vinterpaddling är 
ett fantastiskt sätt att uppleva det karga och unika Bohuslandskapet 
i vacker vinterskrud. En riktigt exotisk upplevelse! 

Befinner du dig i centrala Grebbestad är du inte långt ifrån 
paddlingen. Med bara några fåtal paddeltag är du ute i skärgården! 
Nautopp Kajakcenter (2) utgår från hamnen i Grebbestad och 
erbjuder naturupplevelser på egen hand eller med guide, allt för 

FJÄLLBACKA

TANUMSHEDE

HAMBURGSUND

GREBBESTAD

ÖSTAD

HAVSTENSSUND
TINGVALL

GRÖNEMAD

VASSBOTTEN

1

2

3

4

5

6

7

Tanum har fantastiska områden 
för härlig paddling

att du ska känna paddel-eufori på dina villkor. Hyr en kajak och 
ge dig ut på egen hand, följ med på en guidad tur eller ta del av 
ett helt paket med boende och mat inkluderat. Paddla kajak, sola, 
bada, snorkla och upplev skärgården på nära håll men ändå ha 
skärgårdsamhällets utbud runt hörnet! Varför inte tälta på en egen 
ö? Närmare naturen än så går det inte att komma! Haka på den 
senaste wellness-trenden och hyr en SUP som du glider ljudlöst 
över vattenytan på.

Kajak och tång 
Varför inte kombinera paddelturen med något helt annat? Prova 
en av våra hetaste och senaste lokala råvaror: tången! Catxalot (3) 
i Havstenssund har specialiserat sig på denna nyttiga och exotiska 
råvara, och erbjuder upplevelser och kurser på temat tång. En 
annorlunda upplevelse du kan ta del av är att paddla kajak och 
skörda tång direkt från kajaken. Du kan också vara med på en 
tångsafari där du får lära dig om olika tångsorter som är goda att 
äta, hur du skördar dem hållbart, var de finns mm. Du kan även 
följa med och äta, inte bara tång, utan också färska ostron direkt 
från havet! 

Om du är lite längre söderut kan du paddla på egen hand i 
Fjällbacka skärgård, och utgå bekvämt från centrala Fjällbacka. 
Härifrån är det aldrig långt till den rofyllda skärgården, och på 
bara några få paddeltag kan du hitta din egen oas i skärgården. Mer 
tillgängligt och exotiskt blir det inte! 2sea4u (4) har sitt kajakcen-

ter vid ångbåtskajen i Fjällbacka och här kan du både hyra, prova-på 
och köpa din egen kajak. Toppa din vistelse i Fjällbacka med en 
paddlingstur i vår unika skärgård, du kommer garanterat inte bli 
besviken!

Naturhamnar utöver det vanliga
Från Hamburgsund kan du få fantastiska kajakupplevelser på allt 
ifrån några timmar till turer på flera dagar. I den unika skärgården 
utanför Hamburgsund finns underbart vackra naturhamnar vid 
Dannemark-Ulön i söder eller Trinisla, med sin fina medelhavs-
blåa vik. En stillsam dag kan man ta sig ut till Väderöarna, vår 
västligaste utpost, eller ta en kortare tur till Fjällbacka och Valö. I 
Hamburgsund hyr du enkelt en kajak på Hamburgsunds Infocenter. 
(5) Kajaken får du direkt i gästhamnen eller varhelst du önskar få 
den levererad. Du får goda råd och tips på olika paddelrutter som 
passar dig och ditt sällskap bäst.

Paddla med skogen som närmsta granne
Vid Bullaresjöarna är stillheten aldrig långt borta, och här är det 
gott om djur- och växtliv, inte minst genom de fiskrika vattnen 
som bjuder in till storfångst och grillning över öppen eld. Vid 
Bullarebygdens Familjecamping (6), precis vid Norra Bullaresjöns 
strand kan du enkelt hyra din egen kanot och ge dig ut på äventyr i 
din egen takt. Kontrasten mot skärgårdens kajakpaddling och myll-
rande hav kan inte vara större, trots att aktiviteterna är snarlika!

Vill du prova på den riktiga vildmarken och förtrollas av det 
ändlösa sjölandskapet med kristallklart vatten, obebodda öar och 
djupa skogar är en kanottur med Minto (7) något för dig! De tar 
hand om det praktiska och står för utrustningen, så att du kan foku-
sera på att njuta av omgivningarna och lära dig allt du behöver veta 
om kanotpaddling. En mer avslappnad upplevelse full med äventyr 
är svårt att få! Minto Tingvall erbjuder en rad olika paketlösningar 
och vildmarksupplevelser. Mycket att välja på för dig och ditt 
sällskap!

Oavsett vilken del av paddlingen du väljer att utforska kan vi 
lova en sak, det kommer ge mersmak. Njut av den fantasiska natu-
ren på nära hål, samtidigt som avkopplingen är total.

 Välkommen till vårt paddelmecka!  

Läs mer på paddlaitanum.se.
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Välkommen till våra 
gästhamnar 

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

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

Tel 0525-183 80      
www.tanumshamn.se   

RESÖ • SANNÄS • HAVSTENSSUND 

KALVÖ • GREBBESTAD

FJÄLLBACKA • HAMBURGSUND

From the kayak you can explore one of the worlds most beautiful 
coastlines. At least according to CNN who calls the Swedish West 
Coast a paradise for kayakers. If you are looking for another kind 
of water experience you can go on a canoe tour in one of our 
beautiful lakes. Or why not try the exotic winter kayaking?

Rent kayaks in the world’s most beautiful archipelago
In the idyllic Grönemad outside of Grebbestad (1) you can find 
the kayak rental centre in an old boathouse. Here you can choose 
between fully equipped kayaks and SUPs (Stand Up Paddle boats) 
adapted to size and weight. If you want a guided tour there are 
a few to choose from; archipelago tour, national park tour, or 
winter tour. Nautop Kajakcenter (2)  is situated in the harbour in 
Grebbestad and offer nature experiences on your own or with a 
guide, whatever you prefer. Go kayaking, sunbathing, swimming, 
snorkelling, and discover the archipelago whilst still being close to 
the centre of town. Why not go camping on your own island? You 
could not get any closer to nature!

Kayak and seaweed
Why not combine your kayak trip with something completely 
different? Try one of our very trendy local delicacies, seaweed! 
Catxalot (3) in Havstenssund are specialists on the healthy and 
exotic seaweed and offer experiences and classes related to this. 
You can participate in kayak tours where you harvest seaweed. You 
can also go on a seaweed safari where you learn about different 

kinds of eatable seaweeds, how to harvest them in a sustainable 
way, where to find them etc.
At 2sea4u (4) in Fjällbacka you can rent, test, or buy your own 
kayak and then go for a kayak trip in the stunning archipelago.

Beautiful natural harbours
In Hamburgsund you can go on kayak trips that last a few hours 
or a few days. The archipelago outside of Hamburgsund has beau-
tiful natural harbours by Dannemark-Ulön and Trinisla. On a less 
windy day you can go to the Weather Islands or take a shorter 
route to Fjällbacka and Valö. In Hamburgsund you can rent a kayak 
at Hamburgsunds Infocenter (5). You can pick it up in the guest 
harbour or have it delivered to you. You will get good advice on 
routes to take depending on what you are looking for.

Paddle next to the forest
The Bullaresjöarna lakes have a very rich wildlife, and the water 
is full of fish. At Bullarebygdens family camp ground (6), you can 
rent your own canoe and head out on adventures. If you want to 
explore the real wilderness with crystal clear waters, uninhabited 
islands, and deep forests, then Minto (7) might be something for 
you! They take care of the equipment so that you can just focus 
on enjoying the surroundings and learn everything you need to 
know about canoeing. They offer several different package deals to 
choose from. No matter what you choose, we guarantee that you 
will want to come back for more!

English

The Bohuslän archipelago is considered to be one of the most beautiful stretches of water in the 
world, and a dream for kayakers. Go kayaking on your own, with a guide, or book one of the 

package deals that include accommodation and food. No matter what your preferences are, we 
guarantee that you will find an adventure that fits you perfectly!

PADDLE IN TANUM
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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
IL

L

A AKVARELLE
N

B
E

D

 & B R E A KFA
S

T
 

V
IL

L

B
E

D

BED & BREAKFAST

BED & BREAKFAST

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

info@villaakvarellen.se   •   www.villaakvarellen.se

Charmigt boende i kustmiljö!

www.hornboreting.se
I samarbete med Tanums kommun och studiefrämjandet

BLOMMOR & INREDNING

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

Varmt Välkomna till oss  
Malin, Elin & Lisa 

Snittblommor & Binderier

BY BRYGGAN FJÄLLBACKA

Brett utbud av mat, fika & dryck i en avslappnad miljö precis intill sundet

Gästhamn & rumsuthyrning

0525 76 50 20
info@storahotelletbryggan.se I www.storahotelletbryggan.se/ata/harbourhouse/

Glass
• KRAV/ekologiska sorter
• Nya glassmenyer för året
• Mjukglass
•  Frappe

PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

0525-34140 
www.pipershuset.se

HAMBURGSUND

Norra Bohusläns största glassbar, nu 48 smaker!

Café
•  Gott hembakat fikabröd
•  Mysig innergård för fika

NYHET

I ÅR BAKAR

VI MED

SURDEG

Alla dagar 1 juni - 31 augusti - öppet lörd-sönd september ut

Rådgivning | Revision | Skatt | Företagsservice

BDO Tanumshede 
BDO Strömstad 
  
www.bdo.se

Du är expert på att  
driva ditt företag, för  
allt annat finns BDO

OSTRONUPPLEVELSER PÅ KALVÖ
Ostron är ett utsökt skaldjur och har på senare år bara ökat och ökat i popularitet. 

Åsa och Anders Hardin har hand om en ostronbank på lilla Kalvö utanför Fjällbacka.
Dessutom anordnar de event, där ostronet spelar huvudrollen. Det är i huvudsak det vilda 

”svenska” ostronet som skördas och används vid tillställningarna. Dessutom 
levererar Kalvö Ostron ingredienser till ett utsökt öl - Kalvö Ostronstout.  
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Plocka ostron på Kalvö är populärt
– Grundidén med Kalvö Ostron är att människor skall komma 
hit till Kalvö och plocka sina egna ostron i vår ostronbank och 
sedan avnjuta dessa ostron i en genuin och härlig miljö, säger Åsa 
Hardin. – Från denna grundidé har flera verksamheter utvecklats. 
Vi har även kurser i matlagning, där naturligtvis ostronet, tillsam-
mans med tång från havet, spelar en huvudroll, fortsätter Åsa. 

I det paket som Kalvö Ostron satt samman för sina kunder 
ingår att plocka ostron samt att njuta av dessa ostron i den mysiga 
sjöboden. Dessutom ingår en flaska öl av en speciell sort, Kalvö 
Ostronstout. Ett öl som är bryggt med ostron från Kalvö som 
ingrediens. Ja, det är faktiskt äkta Kalvöostron som ingår i tillverk-
ningen av den goda drycken. Ölet bryggs på ett mikrobryggeri i 
Hamburgsund och har rönt sådan framgång, speciellt i Norge, att 
bryggeriet har fullt upp med att hinna med produktionen.

Till öltillverkningen används inte det ”svenska” ostronet Ostrea 
edulis utan Gigas, det japanska jätteostronet som för 7-8 år sedan 
invaderade Bohuskusten och finns på betydligt grundare vatten 
än Edulis. Gigasostronet, som ursprungligen kommer från Stilla 

Havet, importerades till Frankrike på 70-talet när det inhemska 
beståndet hade blivit utrotat av sjukdom. 

Gigasostronen växer upp till tio gånger snabbare än Ostrea 
Edulis och är därför tacksamma att odla. De ”svenska” ostronen 
har en mer utvecklad mineralsmak, anses betydligt finare, och 
kostar mer än Gigas. – Prova att grilla Gigasostron i en wokpanna 
med lite vitlök - gudomligt, säger Åsa. 

Samarbete skapar en helhet
Tillsammans med Grebbestadsföretaget Catxalot arrangeras flera 
gånger om året mateventet Ostron & Tång. Då plockar man ostron 
från en flotte som sedan skall avnjutas. Linnéa från Catxalot visar 
vilken tång som är god att äta och ger tips på tillagning. Middagen 
serveras i Everts Hus - en charmig gammal fiskarstuga.  

Andra exempel på samarbeten är Fisk- och skaldjursaffären i 
Hamburgsund, som säljer produkterna, Kustnära Vandrarhem i 
Heestrand som står för logi och ett sjötaxiföretag i Fjällbacka som 
arrangerar utfärder i skärgården.

Vill du veta mer om ostron och Kalvö, ring Åsa 070 782 99 22. 

Åsa och Anders Hardin hade ett etablerat liv i storsta-
den Göteborg. Anders jobbade i försäkringsbranschen  
och Åsa hade egen ateljé, utbildad dekormålare som 
hon är. Anders drabbades plötsligt av en oväntad och 

allvarlig sjukdom med två års sjukhusvistelse som följd. Fundering-
arna på om storstadslivet verkligen var det rätta tog fart. 

Efter ett moget övervägande landade Åsa och Anders år 2010 
på lilla Kalvö strax utanför Fjällbacka. Förutom ytterligare en 
person är Hardins vintertid öns enda bofasta innevånare. På 
sommaren däremot bor det en hel del människor och ännu fler är 
de tillfälliga besökarna. Hårda vindar och isbildning kan vintertid 
ställa till stora problem att ta sig till fastlandet. Det finns ingen fast 
förbindelse eller färja till Kalvö utan man är helt beroende på egen 
båttransport. 

– När det är som allra värst och isen varken bär eller brister, 
så kan vi beställa ut förnödenheter via en hydrocopter som finns i 
Hamburgsund, berättar Anders. 

Egen ostronbank
Att det blev just Kalvö beror på Åsa. På ön har hennes släkt i 
generationer haft en ostronbank, faktiskt ända sedan 1600-talet. 
Ostronen har skördats tidigare men dock inte kontinuerligt. 
Banken ligger på 10-15 meters djup och Hardins kände att det var 
helt rätt att börja skörda de fina Kalvöostronen igen. 

Åsa samlade in så mycket kunskaper hon bara kunde gällande 
ostron och hur man bäst hanterar det delikata skaldjuret. Hon 
gick, tillsammans med sina syskon, på kurser och seminarier på 
Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, eller som det nu heter 
Sven Lovén centrum. Detta för att ta in så mycket ostronkunskap 
som möjligt. – Det var viktigt för oss att göra allt rätt från början, 
berättar Åsa Hardin. Åsas bror Per Hammaström, präst i svenska 
kyrkan, tog dykcertifikat. Pelle är en mycket viktig person för 
Kalvö Ostron eftersom han dyker och plockar upp skaldjuren som 
ligger på cirka 10 meters djup. Åsa finns alltid med i båten och 
sköter vakthållningen samt tar hand om fångsten. Hon plockar 
bort små ostron som satt sig på skalet på de ostron som skördas. 
Dessa placeras åter ut i ostronbanken för att behålla beståndet. 
Ostronen mellanlagras sedan i burar och placeras ut på grundade 
vatten för att plockas i samband med arrangemangen som anord-
nas.

Kvalitén på ostronen som Kalvö skördar är den allra bästa. 
Detta garanteras genom regelbundna provtagningar av SMHI labo-
ratorie i Göteborg. Ostronen som plockas på Kalvö är än så länge 
vilda. Det finns dock ett tillstånd att börja odla ostron, men detta 
är något som för dagen inte är aktuellt, säger Åsa Hardin.

Förutom att hjälpa till att sköta företaget Kalvö Ostron, så 
sysslar Åsa forfarande med sitt gamla yrke som dekormålare. 
Dessutom kör hon rundturer i Fjällbacka skärgård.

”“ Njut av nyplockade ostron 
och ett gott öl
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Åsa and Anders Hardin had an established life in Gothenburg. 
Anders worked with insurances and Åsa had her own studio. When 
Anders was affected by a serious illness that lead to two years of 
hospital visits, they started questioning if the city life was for them. 
After careful consideration, they ended up moving to Kalvö outside 
of Fjällbacka in 2010. Up until recently they were the only inhabi-
tants who lived on Kalvö all year round. In the summer however, 
there is a large number of people visiting. To get to Kalvö you are 
dependent on your own transfer by boat. - In the winter when the 
weather is bad and there is thin ice on the water, we need to send 
out all our basic necessities by hydrocopter, Anders tells us. 

Their own oyster bank
Åsa’s family have had an oyster bank on Kalvö ever since the 17th 
century. The Oyster bank is 10-15 meters deep and the couple 
thought it would be a good idea to start harvesting the oysters 
again. Åsa gathered as much knowledge as possible about oysters 
and took classes at Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. - It was 
important for us to do things right from the beginning, Åsa tells 
us. Her brother Per Hammarström, who works as a priest, took a 
diving certificate. He is a very important person for Kalvö Oysters 
since he dives in and picks up the oysters in the water. 
The quality of the oysters is the best possible. That is guaranteed 
through sampling by SMHI laboratory in Gothenburg. The oysters 
on Kalvö are wild but they do have a permit to farm their own 
oysters, something that they currently are not planning to do. 

Harvesting oysters on Kalvö is popular
The idea about Kalvö Oysters was to get people to Kalvö, pick 
their own oysters, and enjoy these in a genuine and lovely envi-
ronment, Åsa tells us. From this idea they have developed many 
others. They now also offer cooking classes, with the oyster as the 
main ingredient, as well as seaweed. The package deal that Kalvö 
oysters offer includes picking your own oysters and enjoying 
eating them in their boathouse as well as trying a beer called Kalvö 
Ostronstout. The beer is brewed in Hamburgsund and oysters 
from Kalvö are one of the ingredients. It is not the ”Swedish” 
oyster Ostrea edulis that is used but another oyster called Gigas 
that came to Bohuslän around 7-8 years ago. This oyster grows on 
more shallow waters and at a speed that is ten times faster than 
Ostrea Edulis. The ”Swedish” oyster is considered nicer and is 
more expensive than the Gigas oyster. 
 
Collaboration is key
Together with Catxalot in Grebbestad, they arrange the food event 
Ostron & Tång several times per year. You will be picking oysters 
from a raft and later enjoy eating them. Linnéa from Catxalot will 
show you which kind of seaweed is good to eat and will give you 
cooking tips. The dinner will be served at Everts hus - a charming old 
boat house.  Other collaborations Kalvö Oyster have is with the Fish 
& Shellfish shop in Hamburgsund, who sell their products, Kustnära 
Hostel, and a boat taxi company in Fjällbacka. To learn more about 
Oysters and Kalvö you can call Åsa on +46(0)70 782 99 22. 

EnglishEnglish

On Kalvö, outside of Fjällbacka, you can visit an oyster bank run by Åsa and Anders Hardin. 
They harvest oysters and run events surrounding this popular delicacy. 

OYSTER EXPERIENCES AT KALVÖ

En enkel avslutning på middagen, 
men ack så god. Orkar du och 
har lusten, kan du göra grädd-
glassen själv. Enklare är dock 
att inhandla en god gräddglass. 
Men bären skall vara färska och 
nyplockade.

Vinägrett till ostronen : 
Skär gurkan i små fyrkanter, hacka löken, lägg 
blandningen i en burk med lock, vrid några varv 
med pepparkvarnen. Täck blandningen med vit-
vinsvinäger. Sätt på locket och skaka. Öppna de 
nyfångade ostronen kniv och handske, lägg på 
lite gurkvinägrett och njut av ostronet. Tänk på att 
tugga på ostronet så framträder smaken fint.

12 ostron, helst Ostrea Edulis,svenska platta ostron
en decimeter ekologisk gurka
en scharlottenlök
vitvins vinäger samt svartpeppar

Färska ostron Från kalvö 4 personer

600 g fisk, t ex lax eller torsk
1 morot
8 potatisar
smör
vitt vin, salt, peppar

tångkryddan Nordisk umani nr 2 (köps via 
Catxalot hemsida eller i Havstensund)
färsk tång tex rörhinna
foliepapper

Sätt ugnen på 200 grader. Riv av 4 bitar foliepapper ca 2,5 dm var. Skär fisken i ca 
3 cm bitar. Fördela fisken i de 4 foliearken, salta o peppra, forma foliearken till en båt. 
Lägg i skivad potatis och skivad morot, krydda med Nordisk umani (inte nödvändigt).  
Bor du vid havet – plocka lite tång  tex rörhinna, och lägg i paketat. Lägg en klick smör 
på toppen. Häll ca 0,5 dl vitt vin i varje paket. Kläm ihop folie arken och lägg dom på en 
plåt. Sätt in fisken i ugnen  ca 25 min. När fisken är klar, öppna foliepaketet och njut av 
smak och doft. En sås på kapris och creme fraiche passar bra till.

Fisk i Folie med tångkryddor 4 personer glass med hallon 
och björnbär

Kalvö Ostrons 3-rätters meny

Gräddvaniljglass av god kvalitet
Färska björnbär och hallon

&&Valpolicella  Classico
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6998  Masi Valpolicella Bonacosta, 750 ml 99 kr, 139,90 NOK. Alkoholhalt 12%. (Finns även i 375 ml.)
74790 Masi Valpolicella Bonacosta, 3 l BIB 329 kr, 449,90 NOK. Alkoholhalt 12%.

Expressen Söndag 31/12 2017

Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem

329 KR
449,90 NOK

99  KR
139,90 NOK



BELYSTA HÄLLRISTNINGAR I 
SENSOMMARNATTEN

Upplev magin i att nattetid gå ut bland tusenåriga bildristningar och i ficklampans sken 
få en helt ny upplevelse av vår bildskatt. Varje detalj uppträder tydligare och du får till 

dig en helt ny dimension av hällristningarna. En oerhört stark och suggestiv 
upplevelse som tar oss genom tid och rum.
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HUVUDBIBLIOTEK
Självservice 08.00-10.00
Mån-tor: 10.00-18.00
Fre: 10.00-17.00
Tel: 0525-182 35

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

FJÄLLBACKA
Mån 15.00-18.00
Ons-tor 10.00-14.00
Fre 15.00-17.00
Tel: 0525-180 70

HAMBURGSUND
Mån & fre: 10.00-14.00
Ons: 15.00-18.00
Tel: 0525-181 71

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

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!

Välkommen

Till Rasta
FOODCOURT

 TANUM SHOPPINGCENTER

Asiatisk
Buffé

Tanum Shoppingcenter Brehogsvägen 5    www.tanumshopping.se
Öppet:   Mån - Fre 10 - 19      Lör - 10 - 17      Sön - 11 - 17

RASTA FOODCOURT ERBJUDER: 
Asiatisk buffé, TexMex buffé,  

Grillade rätter, Husmanskost & Café

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

Apoteksvägen 7 • Tanumshede • www.hoteltanum.se

HOTELL & 
RESTAURANG

Boka direkt +46 525 290 10

» Skaldjursbuffé på fredagar
» 3-rättersmiddag på lördag 

övernattning i 2 nätter från 1990kr/pp

Vår- och hösterbjudande
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För omkring 3500 år sedan höll Bohuslän – precis som 
idag – på att resa sig från inlandsisens massiva tyngd. I 
historiska sammanhang hade det precis slutat ryka från 
det nydefrostade landskapet. Så sakteliga hade Bohuslän 

och delar av Norden under denna tid, Bronsåldern, blivit allt mer 
beboligt. I det skogsbetäckta och lummiga landskapet låg kustlin-
jen ungefär vid Tanumshede och det var bland annat där som våra 
förfäder ristade sina bilder. Berättelser som fortfarande talar till alla 
oss som lever idag.  

Bronsåldern är en kittlande tidsålder där utveckling skedde 
inom flera områden varibland tillverkning av brons var en viktig 
teknik men även inom handel och jordbruk gjordes flera avgörande 
framsteg. Det utökade ombytet med omvärlden visar att vi redan 
nu var en del av Europa. Men det är även en tidsålder som vittnar 
om brutalt våld, barnamord och massgravar. Som så ofta i historien 
så är det på så vis en motsägelsefull period, en period som du 
kan uppleva, bevittna och känna dofterna av på Vitlycke museum 
utanför Tanumshede. 

 
Dubbelt jubileum på Vitlycke 
2018 är ett dubbelt jubileumsår för Vitlycke museum. Museet rita-
des av arkitekt Carl Nyrén och invigdes i april 1998 och fyller allt-
så 20 år i år. Men det är också 200 år sedan de första vetenskapliga 
avbildningarna av hällristningarna kom till genom Carl George 
Brunius. Brunius planerade att ge ut sina avbildningar år 1818, 
men den boken blev aldrig tryckt. Inte förrän nu, under somma-

ren, släpps en bok med Brunius bilder och den senaste dokumen-
tation av hällristningarna. Boken är producerad av Bohusläns muse-
um tillsammans med Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns 
hällristningar. Under sommaren kommer det att finnas mycket att 
uppleva på Vitlycke. Det erbjuds dagliga guidningar till hällrist-
ningar, arkeologiskola för barn, hantverk i bronsåldersgården och 
mycket mer. Under sommaren kan man även få vara med att hugga 
en kanot från en stock så som man gjorde på bronsåldern.

Gåtfulla guidningar med släpljus i sensommarnatten
När man finner nya hällristningar så är en viktig teknik att nattetid 
belysa ristningarna från sidan. Då uppträder detaljer tydligare och 
hjälper arkeologer och historiker genom att ge ett bättre tolk-
ningsunderlag. Numera kan även besökare få uppleva detta unika 
sätt att se ristningarna.  
Nattguidningarna med hällristningar i ficklampsljus blir en i det 
närmaste magisk upplevelse, och de anordnas vid fyra tillfällen 
mellan 26 juli och 16 augusti. En visning av hällristningarna i 
ficklampans sken blir ett minne utöver det vanliga. Guiden belyser 
hällristningarna som vi ser stiga fram i släpljuset, tydligare och 
mer detaljerat än på dagen. I den förtätade stämningen som upp-
står vid dessa visningar berättar guiden om de tre tusen år gamla 
bilderna, om de människor som levde och ristade dessa bilder och 
deras värld. En oerhört stark och suggestiv upplevelse som tar oss 
genom tid och rum. 

Bilder från den kittlande bronsåldern

Under hösten bjuder Vitlycke till skördefest och eldfest  
Även under hösten händer det mycket på Vitlycke museum. 
Årligen arrangeras Skördefesten, intressanta föreläsningar och 
höstlovsaktiviteter för skollediga barn. 

Under Skördefesten i slutet av september har man möjlighet att 
smaka på bronsåldern. Vitlycke dukar upp med sin egen skörd och 
bronsålderns mat. Arkeologerna förevisar bronsåldersodlingen och 
berättar om grödor och mat, offer och festligheter i samband med 
skörd i en svunnen tid. 

Under höstlovet laddas det upp med många roliga aktiviteter i 
bronsåldersgården. Då kan du testa att skjuta pilbåge eller prova 
på att karda och spinna ull. Över den öppna elden kan man prova 
på att baka bröd.

Barn och unga kan också vara med och ”fickla” bland häll-
ristningarna i höstmörkret. Då tar man sig ut i mörkret till 
Vitlyckehällen och tittar på hällristningarna i ficklampans ljus. Där 
upplever man hur hällristningarna stiger fram ur berget på ett 
magiskt sätt.

Säsongen 2018 avslutas den 3 november med en magnifik 
Eldfest. I år besöks Vitlycke av Eldfågel som ger en gnistrande 
eldshow. Det är eldkonstnärer i världsklass som visar upp sina 
eldkonster; dans med brinnande solfjädrar, eldklot, eldslukning, 
gnistor och glitterregn. Har du vägarna förbi den 3 november, titta 
in på Vitlycke och upplev denna bländande eldfest.

”“

Läs mer på vitlyckemuseum.se.
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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

Allt för båtlivet!

BÅTAR

MOTORER

TILLBEHÖR

VERKSTAD 

KLÄDER

PRESENT

MINILIVS

SJÖMACK
Tfn 0525-199 60

www.gbm.se

Camping öppen året runt 

Pensionat hotellstandard inkl. frukost 
 
Vandrarhem tillgång till gemensamt kök

Konferens paket med matupplevelse

Bastu för avkoppling

Äventyrsgolf i naturskön miljö

Tel: +46 (0)525-61211, E-post: info@grebbestadfjorden.com, hemsida: www. grebbestadfjorden.com 

Tedactive är ett gym i Tanum för alla 
åldrar och alla träningsstilar med en 
självklar inriktning på människors  
hälsa och välmående.

Erbjudandena gäller from maj.

 

EN VECKA            199:-
EN MÅNAD           399:- 
TVÅ MÅNADER    699:-
TRE MÅNADER     999:-

SOMMARKORT
SPECIALERBJUDANDE PÅ VÅRA

www.tedactive.se • Tanumshede

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

www.rosenhillbedandbreakfast.se

Sövallsvägen 5, 
Grebbestad

0525-10391

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

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

Around 3500 years ago, the time we refer to as the Bronze age, 
Bohuslän was rising up from the ice sheets. Slowly the Nordic 
countries and Bohuslän was becoming more inhabitable. In the 
forest covered landscapes the water line was about the same height 
as Tanumshede, which was one of the places where our ancestors 
carved images into rocks. They left us with stories that live on 
today. The Bronze Age was a time of great development within 
various areas. The production of Bronze was one of them, but 
trade and agriculture also experienced improvements. But the 
Bronze Age was also a time filled with brutal violence, child mur-
der and mass graves. Like so many times in history, the Bronze Age 
was a contradicting time period. By visiting Vitlycke museum out-
side of Tanumshede you can find out more about this exciting age. 

Double celebrations at Vitlycke
2018 is a year for double celebrations at Vitlycke museum. The 
museum was designed by architect Carl Nyrén and was inaugura-
ted in April 1998, which means it is celebrating its 20th birthday 
this year. It was also 200 years ago that Carl George Brunius made 
the first scientific images of the rock carvings. Brunius had plan-
ned to publish his book with the images in 1818 but it never hap-
pened. Not until now. This summer a book with his images and the 
latest documentation of rock carvings will be published. The book 
is produced by Bohuslän museum together with the foundation for 
documentation of rock carvings in Bohuslän. During the summer 
there will be many things to experience at Vitlycke. There will be 
daily guided tours for the rock carvings, archaeologist school for 
children, and other activities.

Mysterious night tours 
When looking for new rock carvings an important technique is to 
do this at night whilst using a light coming from the side. That way 
more details will be displayed which will help archaeologists and 
historians to interpret the rock carvings better. Nowadays visitors 
also get a chance to view the rock carvings in this unique way. The 
guided night tours where we use flashlights to look at the rock 
carvings is a very special experience and is arranged four times 
between July 26th - August 16th. The tour guide will reveal the 
rock carvings in the raking light, which will show the rock car-
vings in a much clearer and more detailed way than in the daylight. 
The guide will also tell the visitors about these 3000-year-old 
images, about the people who carved them and about the world 
they lived in. 

Join the bonfire and harvest fest at Vitlycke this autumn
Even during autumn there are many things happening at Vitlycke 
museum. They arrange a yearly Harvest fest, with interesting lec-
tures and activities for children on the autumn break. During the 
Harvest fest in the end of September you have the opportunity to 
visit the Bronze Age. Archaeologists will teach you about the har-
vest during the Bronze Age. During the autumn break there will 
be many activities in the Bronze Age village. You can for example 
try to shoot a bow and arrow, wool spinning, or bake bread over 
the open fire. Children can take part in the activity we call ”fickla” 
which means using a flashlight to experience the rock carvings at 
night. The season for 2018 is over on the 3rd November, which 
they celebrate with a big bonfire. 

English

Experience the magic of wandering among rock carvings at nighttime, with just a flashlight to 
guide you. Every detail is displayed much clearer and you get to see a different dimension of the 

rock carvings. It’s a powerful experience that you do not want to miss. 

EXPLORE ROCK CARVINGS AT NIGHT

Read more: vitlyckemuseum.se.



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

Njutelse hela året!

Vår tionde säsong på bryggan

Grebbestadbryggan, Grebbestad +46(0)525-617 18 | qskar.se

Läckerheter från hav och land, 
mitt på bryggan i Grebbestad.

Välkommen att njuta 
god mat & dryck hos oss!

Grebbestadbryggan, Grebbestad +46(0)525-617 18 | qskar.se

Vår tionde säsong på bryggan

3736 3736

www.grebbestad-bryggeri.se

SVERIGES äldSta mIkRobRyGGERI

VÄLKOMMEN TILL GREBBESTAD!
Tel. +46(0)707 40 79 01, E-mail: info@turistenvast.se  

t  Fritt WIFI i alla hamnar.
t     Pysselpaket till alla barn.
t     Låna grill och krabbmetetillbehör utan kostnad  
  på hamnkontoret.
t     Tipspromenad med fina priser i hamnområdet.

KRYSSNINGSRABATT 
Ligg 5 nätter i våra gästhamnar i Grebbestad, 

Fjällbacka eller Hamburgsund, 
så bjuder vi på 6:e natten

GREBBESTAD
SINCE 1985

BOHUSLÄN     GREBBESTAD    0525-14 000    WWW.GREBYS.SE

Skaldjursrestaurangen med bästa 
läget på Grebbestadsbryggan!

MAT F KONFERENS F BRÖLLOP F BOENDE

MITT
TANUM

INGEMAR GRANQVIST
Kräftfiskare från Fjällbacka. Kör fisketurer med passagerare 
av olika slag  med båten M/S Mira.

Langoustine fisherman from Fjällbacka. Offers fishing tours 
with his boat M/S Mira. 

På torget i Fjällbacka tar du en titt på Ingrid Berg-
mans staty, fortsätter upp igenom den spännande 
Kungsklyftan, tar trapporna upp på Vetteberget 
och njuter av den mest hänförande utsikt.

Utforska Fjällbacka skärgård, av många ansedd 
som en av världens vackraste skärgårdar. Du kan 
ta dig runt bland kobbar och skär med egen båt 
eller åka med på en skärgårdutflykt.

Smaka på de lokala skaldjuren. Havets läckerheter 
som  hummer, krabba, havskräftor, räkor, musslor 
och ostron, fångade strax utanför Fjällbacka, kan 
njutas på någon av restaurangerna, inhandlas på 
fiskaffären eller varför inte direkt från den lokale 
fiskaren.

INGEMAR REKOMMENDERAR

On the square in Fjällbacka you will see a statue 
of Ingrid Bergman, you can then continue up 
through the exciting Kungsklyftan, take the stairs 
up to Vetteberget and enjoy the magnificent 
view. 

Explore the archipelago, which is considered one 
of the world’s prettiest by many people. You can 
take your own boat and go between islets and 
rocks, or you can join an archipelago tour. 

Taste the local delicacies from the sea. Lob-
sters, crabs, langoustine, shrimps, mussels, and 
oysters, all caught just outside of Fjällbacka, can 
be bought at restaurants, seafood stores, or 
straight from the local fisherman.

INGEMAR RECOMMENDS

Gå igenom Kungsklyftan i Vetteberget, Fjällbacka

Besök Ingrid Berman statyn 
på torget i Fjällbacka

Smaka på lokala skaldjur
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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 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

Långsjö   mitt i skärgården

Bryggplatser med fri parkering, ingen insats

Sjöbodar för uthyrning

Äkta bohuslänska snipor - egen tillverkning 

www.tuvornahamn.se
Kundtjänst 0774-400 800  

TANUMSHEDE • KUNGSHAMN • MUNKEDAL  

Besikta din bil på hemmaplan - boka på 

www.besikta.se 

Sommaröppet: Tis.-Fre 10-18, Lör-Sön 11-15
Andra tider: 0525-370 30 | www.solhem.eu
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PÅ DJUPT VATTEN MED DYK-LEIF
I Hamburgsund hittar vi ett av Sveriges bästa dykföretag, som drivs av paret Anders 
och Viktoria Säldemark i en familjär anda. Anders och Viktoria arrangerar dykutfär-

der året runt och har aldrig under 40 års tid ställt in en tur, det kallas dykgaranti! 
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Dykning för alla
Du behöver såklart inte kunna dyka för att få åka med Dyk-Leif. 
Du kan börja ditt dyk-liv hos Anders och Viktoria genom att 
anmäla dig till en dykkurs! Börja med ett prova-på dyk innan du 
bestämmer dig? Sedan finns både grundkurs och fortsättningskurs. 
Det är lätt att tro att man bara kan dyka utomlands, att det är för 
kallt och mörkt i Sverige. Inget kan vara mer fel! Vid Väderöarna 
är det marina livet större än på många andra platser i världen. Du 
kan få ditt livs äventyr – under ytan! Skulle resten av familjen eller 
sällskapet inte vara så sugna på dykningen så går det såklart bra att 
bara följa med ut i båten och snorkla.

– Det bästa med dykning är att det är rekreation på riktigt. Jag 
brukar säga att jag är ute och spa-dyker på lunchen. Atmosfären 
under ytan är helt annorlunda mot stressen på land, den slår yoga 
alla dagar i veckan! Som dykare har du lyxen att vara en del av två 
världar, det är något jag rekommenderar alla att prova på, säger 
Anders.

Prova på att dyka 
Anders och Viktorias bästa tips till nybörjaren som är nyfiken på 
dykning är att ta kontakt med dyk-centret. Följ med ut i båten en 
dag för att se hur det fungerar och prova på att dyka. Du behöver 
inte ha dykcertifikat för att prova på utan det kan du skaffa senare 
om du vill dyka mer. Oftast är det enklare och bättre att dyka i 
Sverige än utomlands då vi har bra guider och fantastiska vatten 
där du ofta har 15–20 meter sikt! Bättre dykningsmiljö är svårt 
att få. – Vi har tre båtar som tar 12 personer vardera, så hela rese-
sällskapet kan enkelt följa med ut för en heldag på havet. De som 
vill kan dyka och snorkla. Vi åker ofta till lite mindre kända platser 
runt Väderöarna där vi alltid hittar en ”egen” plats att vara på. Det 
är något som uppskattas stort bland våra gäster, säger Anders.

Ta chansen och krydda din semester lite extra med en unik 
upplevelse under ytan. Du kommer få mersmak på dyklivet, det 
vågar Viktoria och Anders utlova.   

Vill man njuta av lugnet och av havets saltstänk i en 
avslappnad miljö åker man ut på havet med Dyk-Leif. 
Du följer med på en på heldagstur med två dyk i värl-
dens vackraste skärgård! Namnet ”Dyk-Leif ” kommer 

från förra ägaren av företaget, Leif, som Anders jobbade för innan 
Leif pensionerades. 

– Från början var det bara jag och Leif, berättar Anders. En dag 
kom det en gäst ner från Linköping för att dyka med oss. Gästen 
hette Viktoria och efter dykningen åkte hon hem till Linköping och 
packade sina väskor och flyttade ner till Anders i Hamburgsund. 
Sedan åkte hon aldrig hem igen, fortsätter Anders kärleksfullt.
Tillsammans med  Viktoria tog Anders över företaget från Leif. 

    
Väderöarna, dykning i världsklass
– Väderöarna är ett av världens bästa dykvatten och dykningen här 
ute är verkligen unik och anses av många vara Sveriges bästa natur-
dykning, säger Anders och Viktoria håller med. Oavsett när på året 
du dyker är det alltid bra sikt. Det finns mängder av intressanta 
saker att se under ytan. 

Väderöarna består av 365 kobbar och skär och är en utsatt 
ögrupp i den yttre skärgården av Bohuslän. Denna miljö skapar 
goda möjligheter för marint växt- och djurliv och havets höga salt-
halt och vattengenomströmning bidrar starkt till artrikedomen. 

– När du dyker vid Väderöarna finns det chans att stöta på det 

vi kallar för ”attackhumrar”. Det är stora humrar som kan bli en 
meter långa och som nyfiket tittar närmare på dig som dykare. Det 
är en riktigt unik och häftig upplevelse som du inte kan få någon 
annanstans, berättar Anders.

Väderöarna har ett varmt och blåsigt klimat som skapar en 
märklig kombination av frodig och karg miljö. Här finns västkus-
tens största sälkoloni! Detta och mycket därtill gör att dykplatserna 
runt Väderöarna ger dig en unik och härlig upplevelse.  Under en 
dykning kan du uppleva allt ifrån raviner, häftiga drop-offs och 
stora stenblock till ett möte med en säl eller varför inte en attack-
hummer under ytan. Under sommarhalvåret är det också vanligt 
att vattentemperaturen är runt 20 grader, vilket gör dykningen till 
en behaglig upplevelse.

Fullmatat program under 2018
Dyk-Leifs späckade evenemangskalender börjar redan i mars med 
olika teman som kryddar deras dykhelger lite extra. Ett axplock av 
vad som händer under 2018 är t.ex. fokusdagar på nakensnäckor 
som förgyller havet med all sin prakt, färg och form när det är 
som kallast. Marinbiologidagar där du, förutom dykningen, lär dig 
mer om livet i havet. Eller varför inte prova något helt nytt och 
följ med Dyk-Leif till Röda Havet för en annorlunda dykning i 
december!

En bubblande helt ny värld under ytan

”“

Läs mer på: dykleif.se.
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Strandfastighet mitt i Hamburgsund.

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 . se

Genomtänka planlösningar, noga utvalt material 
och modern arkitektur. Skäret är något helt unikt 
– ett litet Venedig i norra Bohuslän!
Pris från 5 900000 kr.
Välkommen! 
Läs mer på

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.

English

If you are looking for a relaxing way to enjoy the salty waters, a 
trip on the ocean with Dyk-Leif might be for you. You will go on a 
day trip with two dives in one of the world’s most beautiful archi-
pelagos! The name ”Dyk-Leif ” comes from the previous owner, 
Leif, who Anders worked for before Leif retired. Anders now runs 
the business with his partner Viktoria.

Diving by the Weather Islands
-The Weather Islands have some of the best waters in the world for 
diving, and it is considered by many to be the best place in Sweden 
for nature diving, Anders tells us. No matter what time of the 
year you go diving you will have clear views with many interesting 
things to see beneath the water surface.

The Weather Islands consist of 365 islets and rocks in the 
Bohuslän archipelago. The environment here creates good oppor-
tunities for a marine wildlife, and the high salinity levels and water 
circulation contributes to the biodiversity.

- When you go diving by the Weather Islands there is a chance 
that you will catch a glimpse of the so-called ”attack-lobsters”. 
These are big lobsters, up to around a meter in size, who curiously 
look at divers passing by. It’s a unique and exciting experience that 
you don’t really get elsewhere, Anders tells us.

The Weather Islands has a warm and windy climate. Here you 
can find the biggest seal colony on the west coast! This is just one 
of the many reasons why diving by the Weather Islands is a unique 
and great experience. During the summer, the water temperature 

In Hamburgsund you will find one of Sweden’s best diving businesses run by the couple Anders 
and Viktoria Säldemark. Together they arrange diving excursions all year round and have not 

cancelled a single trip in 40 years!

TAKE A DIVE WITH DYK-LEIF

is normally around 20ºC, which makes diving more pleasant.
Throughout the year, Dyk-Leif arranges events with different 

themes starting in March. One example is the Marine biology day 
that focuses on learning more about life in the water. In December 
you can also join Dyk-Leif for a diving trip to the Red Sea.

Diving is for everyone
You can sign up to go diving with Dyk-Leif even if you are an 

absolute beginner. You can start out with a test-dive before you 
decide if you want to continue. Dyk-Leif offers both beginners 
and intermediate classes, and the Weather Islands is the perfect 
place to start your diving life. If you are a bigger group of people 
and if everyone isn’t up for diving, they can still come out with 
the boat and maybe even try out snorkeling. The best tip Anders 
and Viktoria have for beginners who are curious about diving is to 
contact the diving centre. Join the boat trip one day and see how 
things work and maybe do a test-dive. You do not need a diving 
certificate to try it out, that’s something you can get later on once 
you have decided if you like it. - We have three boats that can carry 
12 people each, that way larger groups can join when we go out 
diving. Usually we try out places that are less known around the 
Weather Islands which is appreciated by our guests, Anders tells 
us.

Take the chance to make your vacation a little more exciting 
with this experience under the water surface! Find out more about 
diving and how to participate at www.dykleif.se
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DIN KOMPLETTA BYGGHANDEL I BOHUSLÄN.
HOS OSS FÅR DU DEN PERSONLIGA SERVICEN AV EN LOKAL 
BYGGHANDELKOMBINERAT MED STYRKA OCH UTBUD FRÅN 
BYGGVARUHUSETS RIKSTÄCKANDE KEDJA. MED VÅRT KONCEPT 
“ONE-STOP-SHOP” OCH VÅRT BREDA SORTIMENT FINNER DU 
ALLT DU BEHÖVER.

STRÖMSTAD - Tångenvägen 3, tel: 0526-623 80
TANUMSHEDE - Industrivägen 3a, tel: 0525-760 980
BOVALLSTRAND - Kvarnforsen, tel: 0523-667 060
 

STRÖMSTAD
TANUMSHEDE
BOVALLSTRAND

VÄLKOMMEN TILL SOTENÄS TRÄ
STRÖMSTAD

TANUMSHEDE

BOVALLSTRAND

UDDEVALLA

LYSEKIL

MUNKEDAL

ANUMSHEDE

ALLT DU BEHÖVER.

STRÖMSTADSTRÖMSTAD - Tångenvägen 3, tel: 0526-623 80 - Tångenvägen 3, tel: 0526-623 80STRÖMSTAD

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS 
SÅ HJÄLPER VI DIG MED ALLTIFRÅN RÅDGIVNING, 
BESTÄLLNINGAR SAMT TRANSPORT TILL DIN BYGGARBETSPLATS 
OCH MYCKET MER!

MITT
TANUM

SABINA PELLA
Driver tillsammans med sin man Stig-Arne Bullarebygdens Famil-
jecamping i Vassbotten, Bullaren. På campingen finns restaur-
ang, boende i olika form samt uthyrning av kanoter m.m.

Runs the family camp ground Bullarebygdens Familjecamping 
in Vassbotten, Bullaren, together with her husband.

Älgafallet - ett magnifikt vattenfall precis på grän-
sen till Norge. Fallet är som mäktigast på våren 
men även under övriga tider kan du uppleva fallet 
och den fina natur som finns i omgivningarna.

Paddla med kanot runt på Bullarsjöarna och upp-
leva den fantastiska natur och det avstressande 
lugn som dessa avlånga sjöar erbjuder. 

Gå in i Bullarskogarna och plocka bär eller svamp. 
Här vimlar det av skogens läckerheter, gula kanta-
reller, trattkantareller, Karl-Johan och andra riktigt 
läckra svampar. 

SABINA REKOMMENDERAR

Älgafallet - a magnificent waterfall on the border 
to Norway. The best time to see it is in spring but 
you can also enjoy it and its beautiful surroun-
dings other times of the year. 

Go kayaking around Bullarsjöarna and expe-
rience the beautiful nature and relaxing feeling 
these lakes offer you. 

Take a stroll in the woods and pick berries or 
mushrooms. You can find anything from chante-
rells, funnel chanterells, porcinis and more. 

SABINA RECOMMENDS

Det mäktiga Älgafallet på gränsen till Norge

Paddla runt på Bullaresjöarna 
med kanot - en upplevelse

Härliga kantareller finns 
det gott om i Bullaren

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

Webshop
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Att vandra i Tanum är en rofylld naturup-
plevelse med hisnande utsikter, lummig miljö 
och en lättillgänglig aktivitet du sent kommer 
glömma. Oavsett vad du föredrar för typ av 
vandring kan du hitta det mesta här, kortare 
dagsturer eller längre strapatser i unika och 
exponerade miljöer. 

I Fjällbacka finns flera kortare leder med 
olika inriktning, där den mest hänförande 
vandringen är den längs Vettebergleden. 
Här får du en oslagbar utsikt under turen som 
slår det mesta i sitt slag! Vill du prova något 
annat kan vi rekommendera en mordvan-
dring i Camilla Läckberg fotspår, då får du 
vandring och guidning i ett!

MAGISKA VANDRINGAR I TANUM
På Väderöarna, kan du utforska Sveriges 

västligaste vandringsled. Den är inte så lång 
– men kan vara utmanande ändå, och fram-
för allt väldigt vacker!

Ett måste för den vandringsglada är att 
bege sig till Tanums Världsarvsområde och 
vandra bland hällristningar och fornmin-
nen på den fina leden Vandring i Världsarv. 
Den 6 kilometer långa vandringleden tar dig 
igenom ett odlingslandskap med en 8000-
årig bosättning och dess rika flora. Längs 
med leden passerar du flertalet hällristningar, 
en del mer exponerade och andra med en 
mystisk upptäcka-själv-känsla.

Vi hjälper ditt 
företag att växa 

och må bra!
 
 

Affärsvägen 13 Tanumshede 
www.bakertilly.se

t REVISION 

t RÅDGIVNING 

t REDOVISNING

STELLA EVENT, SCHYTTBERG PR & TOBBELOBBE PRODUKTION PRESENTERAR

29.7 HAMBURGSUND - SCEN PÅ BÖNN 
BILJETTER PÅ VÄSTKUSTEFFEKTEN.SE

VÄSTKUST
STAND-UP

MED VÄRME

HUSTRUBADUR: HENRIK OLSSONHUSTRUBADUR: HENRIK OLSSON

HAMBURGSUND - SCEN PÅ BÔNN 14/7
BILJETTER: WWW.MTLIVE.SE

i Grebbestad

Välkommen till
Charlottenlund kl 18.30  

Massor av bra artister! 

18 juli - 25 juli - 1 aug

fb.me/allsangigrebbestad

Magnus Carlsson

220 kr exkl. förköpsavg, i kassan 300 kr. För fullständigt 
program och biljettinformation se vår Facebooksida.

Cajsa-Stina Åkerström Chris Kläfford 

Caroline Wennergren

Lili & Susie

Timo RäisänenBr. Rongedahl

Fler tillkommer!

Läs mer om vandringslederna i Tanum: www.vandraitanum.se
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2018

Louise Hoffsten med band 13 juLi

Nyligen blev hon presenterad som en av årets deltagare till ”Så 
Mycket Bättre”. Fredagen 13 juli kommer en av landets mest 
folkkära artister - Louise Hoffsten - till Scen på Bônn. Med en 
låtkatalog och historik på landets livescener som får de flesta 
att framstå som nykomlingar. 

Välkomna till en nära och genuin musikalisk upplevelse 
med Louise Hoffsten och hennes musiker. 

babbLarna – första musikaLen, 14 juLi 
Äntligen har barnens favoriter blivit en föreställning! Den 
14/7 kommer den stora succén som fått lysande recen-
sioner till Scen på Bônn.  En svängig, interaktiv och rolig 
musikal med barnens stora favoriter Babblarna. Barnen får 
dansa med till ”Stompalång Tut Pling Sång”, ”Första låten”, 
”Bergochdalbanebit” och många många, många fler.

 En historia om kärlek och omtanke om varandra, om 
äventyr, mod och om att annorlunda är bra det med.

jojje Wadenius  18 juLi 
Den Världsberömda gitarristen Jojje Wadenius framför sina 
barnvisor från de grammisbelönade skivorna: Godá Godá, 
Zzoppa, samt Hajjar du!  

Biljetter till alla evenemang går att köpa på hamburgsundsbokning.se och 
Hamburgsund Infocenter +46(0)707 40 36 79

Med sig har han Christopher Dominique, som bl a skrivit 
musik till barnprogrammen Dilemman och Visor med Doreen 
på Barnkanalen där även Jojje medverkat. Programmet varar 
c:a en timme och barn i alla åldrar kan vara med och sjunga.

Länge Leve Sven-IngvarS 19 juLI 
Den 22 mars ifjol gick Sven-Erik Magnusson, en av vår tids 
största musikprofiler och artister, ur tiden. Den karaktäristiska 
stämman tystnade men han lever ändå i allra högsta grad vidare 
genom den enorma låtskatt som Sven-Ingvars levererat genom 
sina 60 år som band.

 Sverigeturnén ”Länge leve Sven-Ingvars!”  är ett nytt kapi-
tel för bandet. Sven-Eriks son Oscar Magnusson tar nu plats vid 
mikrofonen med väldigt stor respekt och kärlek.

Blues på Bônn 26 juli

Magisk atmosfär med svängigstämning när Blues på Bônn firar
fem år. Initiativtagare till ”Blues på Bônn” är hamburgsunning-
arna Gustaf Gullander och Anders Karlsson som entusiastiskt 
driver festivalen och bidragit till att blueskulturen fått fäste 
i Hamburgsund. Arrangörerna utlovar en fantastisk kväll vid 
Scen på Bônn.

”Blues är odödlig, tidlös musik som speglar stämningar hos 

människor. Vi vill att publiken skall få ta del av dessa stäm-
ningar. Den varma miljön på Scen på Bônn är perfekt för 
evenemanget och kanske för att man som entusiast är en smula 
galen”, berättar Anders Karlsson glatt inför årets femte festival. 
Årets Artister: Bluesbury, Electric Ferry, Matt Gale Band och 
Virginia & Skybenders.

sånger vid Havet 28 juli

Efter förra årets succé så är det nu klart att det blir en ny turné 
på Västkusten i sommar. 

Årets artister består av Idolvinnaren med den mäktiga 
rösten Chris Kläfford, Timo Räisänen, Sofia Källgren, Lennie 
Norman och vid flygeln sitter Kungälvssonen David Carbe. 

Sånger vid havet vill ge publiken en annorlunda musikkväll 
där musikalitet och sång står i fokus. Avskalat, akustiskt, intimt 
är ledorden för att bygga en magisk stämning på några av Väst-
kustens vackraste platser.

västkusteffekten 29 juli

Komikerkollektivet Västkusteffekten ger sig ut på sommarturné 
igen! I år tar Mikael Tornving, Henrik Hjelt, Ann Westin och 
Tobias Persson med sig Anna Blomberg till Scen på Bônn den 
29 juli. Dessa tungviktare inom svensk humor garanterar varma 

skratt och stor igenkänningshumor när de för tredje sommaren 
i rad intar sommarsverige.

Mikael Tornvings inslag med publikfrågor är givetvis ett stå-
ende inslag. ”För mig som är medelålders vit man är det ju den 
högsta formen av njutning att få förklara saker för människor 
som inte har mikrofon och kan ifrågasätta mig. Det får mig att 
känna mig rik och betydelsefull, jag älskar det”, säger Mikael.

Medverkande: Tobias Persson, Ann Westin, Anna Blomberg 
Henrik Hjelt, Mikael Tornving. Henrik Olsson är hustrubadur.

Haaks 25 år – en juBileumssHow! 31 juli

Hamburgsundsbröderna Johan och Jonas Hakeröd har under 
25 år turnerat på heltid med rock- och underhållningsbandet 
HAAKS.  – Årets konsert på Bônn blir en extra stor höjdpunkt 
i år då detta blir vår jubileumsshow, berättar Jonas och Johan. 
I år har man bokat Björn Starrin & Johan Östling från bland 
annat Ack Wärmland. De kommer att inleda kvällen på Bônn 
som sedan följs av ett antal hemliga artister i toppklass.

Konserten har genom åren utvecklats till att bli en riktig 
folkfest där lokalbor blandas med gäster från när och fjärran. En 
konsert som passar alla åldrar. Biljetterna har strykande åtgång 
på biljetterna så se till att skaffa dig en omgående.

LOUISE HOFFSTEN

VÄSTKUSTEFFEKTEN HAAKS

VIRGINIA &
THE SKYBENDERS 

BABBLARNA

ELECTRIC FERRY

Med reservation för felaktigheter eller ändringar 
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Allsång i Grebbestad
18 ocH 25 juli samt 1 augusti -  allsång i greBBestad

Allsångsgänget i Grebbestad är tillbaka för ännu en sommar på under-
bara Charlottenlund. Förebilden för Allsång i Grebbestad är populära 
Allsång på Skansen, fast i lite mindre skala. 

I år har arrangörerna verkligen samlat ett mycket starkt startfält. 
Vad sägs om Magnus Carlsson, populär sångare som startade sin karriär 
i kända dansbandet Barbados. Senare var Magnus med i showgruppen 
Alcazar och har därefter gjort solokarriär. 

Chris Kläfford med den mäktiga rösten som vann Idol 2017, Timo 
Räisänen spelade förr i Håkan Hellströms band, men har sedan 2004 
gjort en enastående solokarriär. Lili & Susie, systrarna som genom 
decennier givit oss flera hitlåtar och som är starkt engagerade i dju-
rens rättigheter. Caroline Wennergren, sångerskan från Göteborg som 
så härligt sjunger klassiska storbandslåtar. Tvillingbröderna Rongedal 
har vi sett i populära TV-program och sist men inte minst, Cajsa-Stina 
Åkerström, som genom åren försett oss många minnesvärda låtar.

Vi träffade en av huvudarrangörerna, Peter Strandberg, som till var-
dags återfinns i bandet bakom Björn Rosenström.

Berätta om sommaren som varit och hur planeringen 
varit för ytterligare en säsong.

– Efter vår sista kväll förra året så samlades vi för avslutningsmid-
dag på Grebys. Det var klart för en fortsättning redan vid första talet, 
säger Peter med brett leende.

– Om man skall vara ärlig så hade det aldrig gått runt om det inte 
vore för våra fantastiska samarbetspartners. Jag har arrangerat allsånger 
i över 10 år, så jag vet vikten av dessa partners. Jag vet också att vi 
måste satsa på ett brett artistuppbåd, samtidigt som vi måste se denna 
satsning på flera år. Likt vår riskanalys så är vädret det största hindret 
för att det verkligen blir folkfest.

Hur var responsen förra året?
– Vi har fått så mycket positiv feedback vilket vi tar med oss. Vi 

behåller i stort mycket av upplägget från förra året men tidigarelägger 
starten med 30 minuter.  Att besökarna får ta med sig egen picknick-
korg in på området är självklart kvar.

En sista önskan? 
– Vi hoppas folk diggar upplägget och artisterna i år. Och att de 

köper förköp, som man bland annat kan göra via Tickster. Det vore 
skönt att slippa kolla vädersajterna varje vaken minut under somma-
ren, säger en skrattande Peter.

Med reservation för felaktigheter eller ändringar 

18 augusti: raBBalsHede Höstmarknad

Knallar, tivoli och folkfest på Rabbalshedes traditionsenliga 
marknad.

25 augusti: vm i makrillmete, fjällBacka

Tävlingen som får hela Fjällbacka i gungning.

8 septemBer: ostronets dag, greBBestad

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

24 septemBer: Hummerpremiär 
Den första måndagen efter den 20 september drar hummerfisket 
i gång, och i år är det den 24 september kl sju. För info om 
paketerbjudande och hummerfiske se bohuslan.com/tanum.

29 septemBer: skördefest på vitlycke museum

på skördefesten har man möjlighet att smaka på bronsåldern. Vit-
lycke dukar upp med sin egen skörd och bronsålderns mat. 

27 oktoBer: råsjöllördag i greBBestad

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

3 novemBer: eldfest på vitlycke museum

Eldkonstnärer i världsklass visar upp sina eldkonster.Dans med 
brinnande solfjädrar, eldklot, eldslukning, gnistor och glitterregn.

På gång i Tanum efter sommar´n
2 decemBer: ljusfest i greBBestad

Ljusfest i Grebbestad. Centrala Grebbestad lyses upp och julen 
börjar smyga sig på med julskyltning, körsång, godsaker m.m.

decemBer: julmarknader i tätorterna 
De flesta samhällen runt om i Tanum har en julmarknad i de-
cember med tomtar, knallar och härlig havsluft.
 
1 april 2019: öringsfiskepremiär

På Västkusten är efterlängtad högtid för många spösvingare.

påsken 2019: kvirr

Kvirr (Konstvandring i Ranrike) är en konstvandring som 
inträffar varje år under påskhelgen. Konstnärer och konsthant-
verkare sina ateljéer och verkstäder öppna för besökare. 

maj 2019: nordiska mästerskapen i ostronöppning, 
Tävlings- och restaurangtälten vid hamnplanen i Grebbestad 
fylls som vanligt av ostronsugna mat- och dryckesälskare.

30 maj 2019: raBBalsHede vårmarknad

Knallar, tivoli och folkfest när det traditionsenligt hålls mark-
nad i Rabbalshede.

31 maj 2019: Havskräftans dag, fjällBacka.
Välkomna att provsmaka både gamla och nya recept på hur den 
fantasiska havskräftan kan tillagas, direkt från fiskarnas båtar. 
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HOTELL/B&B
Bottna Inn Ge www.bottnainn.se 0730740056
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
Kustnära Vandrarhem He www.kustnara.com 0523-536 36 
Kville Prästgård B&B K Facebook Kville Prästgård B&B 0525-35520
Minto Tingvall B&B, Eko hotell B www.tingvall.info  0525-40120
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  0525-765060
Väderöarna Värdshus & Konf. V www.vaderoarna.com 0525-32001       

CAMPINGPLATSER & STUGBYAR -  Campgrounds & Cabins   
Bullarebygdens Camping B www.bullarebygdenscamping.se  0525-52003
Edsviks Camping  G www.nordiccamping.se  0525-10394
Fjällbacka Camping F www.fjallbackacamping.se 0525-314 90
GrebbestadFjorden G www.grebbestadfjorden.com 0525-61211
Kynnefjäll Natur T www.kynnefjall.com 0524-320 88
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
Sportshopen, Ställplats G www.sportshopen.com 0525-44400
Tanum Shoppingc., Ställplats  T www.tanumshopping.se 0525-759090
Tanums Camping o Stugby T www.tanumscamping.se  0525-20002
Tingvall, Ställplats husbil B www.minto-tingvall.com 0525-40120
Åsleröds Camp., Caravan Club F www.cco.se/aslerod/  0525-312 77
Östads Livs, Ställplats husbil Ö  0525-50022

STUG & RUMSFÖRMEDLING - Cabins & rooms for rent 
Fjällbacka Turistinformation F www.bohuslan.com/tanum 0525-611 88
Grebbestad Infocenter G www.grebbestad.se 0525-611 88
Hamburgsund Infocenter H www.hamburgsundsbokning.se  0525-611 88

VANDRARHEM - Hostels
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
Ranebo Friluftsstugor B www.tanum.se 0525-18000 
Resö Hamnmagasin, sep-maj Re www.reso.se  0525-254 55 
Åsleröds Camp. & Vandrarh. F www.cco.se/aslerod/ 0525-31277 
 
GÄSTHAMNAR - Guest Harbours  
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

BO Accommodation

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 2/7–17/8

Ons 27/6 och 22/8Sven Lovén centrum
för marin infrastruktur
på Tjärnö

i samarbete med

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

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

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

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

Besök vårt naturum Koster-
havet på Sydkoster.

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

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

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

RESÖ
HAMNMAGASIN

Tel. 0525-254 55
www.reso.se

Fest- & konferenslokal
Vandrarhem

RÖRVIKS 
FAMILJECAMPING

Stugor • Rum • Badstrand

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

 
 

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

Paradiset finns. I norra Bohuslän.

www.saltvikscamping.se

Med reservation för ev. felaktigheter 
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SE & GÖRA What to do 

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 79 87

Bergmaterial: tel. 010-448 57 60
FOLKTANDVÅRDEN
Tanumshede tel. 010-441 89 90 

Hamburgsund tel. 010-441 89 80 
BADHOLMEN
Vandrarhem

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

FYRBÄDDSRUM MED HAVSUTSIKT  

BADSTRAND – CAFÉ – BASTU – BADTUNNA 

Mjukglass hela 
sommarn!

Är ni ett sällskap? 
Boka hela 

anläggningen 
inkl. partytält!

Med reservation för ev. felaktigheter 

GOLF  
Fjällbacka Golfklubb  F www.fjallbackagk.se 0525-31150
Mjölkeröds Golfklubb Sa www.mjolkerodgk.com  0525-22041
  
ÄVENTYRSGOLF & TENNIS - Adventure golf & Tennis 
Bangolf Edsvik Camping G www.nordiccamping.se 0525-103 94
Fjällbacka äventyrsgolf & Tennis F www.minigolfen.se 0705-150150
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 - Sailing schools  
BJK Segling, Grebbestad G www.bjksegling.se 0706-314825
Stora Stenars Segelsällskap H www.storastenar.se  070-6402534
SS Norderviken F www.norderviken.se  0702-946565

SKÄRGÅRDSAKTIVITETER - Archipelago activities  
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
Hamnebukten Charter, Winnie H www.hamnebukten.se 0737-385000
Kalvö Levande Skärgård KA  0707-829922 
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
Minto Tingvall B www.minto-tingvall.com 0525-40120 
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
Tourist Boat, Fjällbacka F  0761-170023 

ÄVENTYRSAKTIVITETER - Adventures  
Kulturför. Gamla Grebbestad G www.gamlagrebbestad.se  0702-264057
Kustguiden, Fjällbacka F www.kustguiden.eu 0730-206278
Kynnefjäll Natur T www.kynnefjall.com 0524-32088 
Minto, turer o kurser i klättring mm B www.minto-tingvall.com  0525-40120
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
Wild Life Tours, Bullaren B www.minto-tingvall.com 0525-40120 

UTFLYKTSMÅL - Excursions 
Gerlesborgsskolan Ge www.gerlesborgsskolan.se 0523-51710
Gårdsbutiken Nasseröds Bigårdar H FB Nasseröds Bigårdar 0706-853029 
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  010-4414310
Väderöarna V www.vaderoarna.com  0525-32001

FRISK- & HÄLSOVÅRD -  Health care
Christinas Tandvård G www.ctdv.se 0525-66613
Folktandvården Tanumshede T  010-4418990
Folktandvården Hamburgsund H  010-4418980
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
Tedactive Gym, Tanumshede T www.tedactive.se  0525-10700

UTHYRNING - Rentals
2sea4you, kajak, SUP, Mountainbike F www.2sea4u.com 0723-184484
Bullarens Camping, båt-kanot B www.bullarebygdenscamping.se 0525-52003
Hamburgsund Infocenter
cykel-flytvästar-kajak, partytält  H www.hamburgsundsbokning.se  0525-611 88
Hamburgö Bangolf, bistro, café
SUP  H  FB- Hamburgö Café & Kiosk  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 010-4414310

KONST & HANTVERK - Arts & Crafts 
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 0768-048680
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 - Entertainment
Allsång i Grebbestad G  0761-333126
Blues på Bônn H www.bluespabonn.se 0525-61188 
Granitrock G FB- Granitrock 0761333126
Grebbestad Jazzfestival G www.grebbestadjazz.com 0707-599105
Haaks  H www.haaks.se  0706-203273
Scensällskapet i Tanum  G www.scensallskapet.se 0706-546628
Teater Kolibri Sommarvarité H  0706-947986
Utängens Loge T www.utangens-loge.nu  0525-13123
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 ÄTA Eat I= Restauranger öppna hela året/Open all year

vi
nu

ni
c.

se

LÅGA HALTER
AV HISTAMIN & 
GARVÄMNEN

239 KR
399,90 NOK

89  KR
119,90 NOK

NORGES MEST SÅLDA RÖDVIN!
– ETT FYLLIGT VIN MED RUND OCH MJUK SMAK

72972 Falling Feather 750 ml 89 kr, 119,90 NOK. 3 l BiB 239 kr 399,90 NOK. Alkoholhalt 12%.
Finns inte vinet på hyllan går det att beställa i butik eller på systembolaget.se

Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet

Havstens Fastighetsförvaltning AB har 
fastigheter  i Tanums kommun från San-
näs i norr till Hamburgsund i söder. Vi har 
idag 25 fastigheter med ca 300 lägenhe-
ter samt 25 butiks- och industrilokaler.

Maskintvätt eller gör det själv
– hos oss kan du välja

Vi finns i Tanumshede industriområde

Tel. 0705-38 24 86

Även gör det själv-tvätt för 
husvagn och husbil

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.

Med reservation för ev. felaktigheter 

Bottna Inn, Ge 0730-740056 www.bottnainn.se
Café, frukost, servering, enklare rätter

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.

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

Gerlesborg Kök & Café, G-skolan Ge 0523-51893 www.gerlesborgsskolan.se   
Lunchrestaurang, matmöten, kulturfik, ekologiskt & närproducerat I(Öppet året runt)

Grebys Fisk & Skaldjursrestaurang, G 0525-14000 www.grebys.se
Fisk och skaldjur på lokala råvaror.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.

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. 

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, fisk och skaldjur, svensk och norsk mat I (Öppet året runt)  

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

Restaurang 19 Mjölkeröds Golfrest., Sa 0525-22155 www.mjolkerodgk.com
Dagens rätt, a la carte, underhållning.
 
Restaurang 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 MaCri, F 0525-61611 www.macri.se
Fisk och skaldjur, räkfrossa, underhållning, after beach. 

Restaurang Sunnegabet, H 0525-34940 www.hamburgsunsfisk.se
Fisk och skaldjur, lunchservering. á la carte I (Öppet året runt) 

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

Sawasdee,  G 0702-581493 FB Sawasdee
Traditionellt thailändskt kök, dagens lunch, thaibuffé.

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

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

Skafferiet, F 0525-32210 www.cafeskafferiet.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)

Sältans Mat & Bar, G 0525-10151 FB- Sältan Mat & Bar
Fisk och skaldjur, hamburgare, grillat

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

Väderöarnas Värdshus, Väderöarna 0525-32006 www.vaderoarna.com
Fisk och skaldjur. I (Öppet året runt)
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 Service - shopping
HANTVERKARE - Craftsmen

BYGG - Builders
Anders Snickare H   0707-403670
Erlandsons Bygg T 0525-29300
Västerbygg i Bohuslän AB G 0525-38700

ELINSTALLATION - Electric Installation
Norra Bohuslän El H 0707-133990
Sylves Elektriska H 0525-33549

FÄRG & MÅLERI - Painters 
Colorama T  0525-20113
Grebbestad Färg & Marin AB  G 0525-10141

ÖVRIGA HANTVERKARE - Other craftsmanship
Lurs Rör T 0525-29160
   
SERVICE
Askengren Fastighetsmäklare  G 0525-36310
Björklövet/Stampen T 0525-19390
Bohus Ekonomi T  0525-29130
Båtbilden Väst G 0525-14111
Ecis in Sweden G 031-871820
GBM Marin AB  Hv 0525-19960
Grebbestad Folkhögskola  G 0525-19920
GT Däck T 0525-20800
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
Långsjö Båtbyggeri AB  F 0704-790386
Marinvest F 0738-493249
Maxi Foto Musik G 0705-877144
Motorama T 0525-20689
Motorcentrum H  0525-33538
Mäklarhuset G 0525-15400
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
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
Werner Arkitekter F 0708-135878
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 0525-150878
Classic Corner G 0525-10790
Evanette Boutique  F 0525-32750
Evanette Boutique  G 0525-14060
GT Däck T 0525-20800
Grebbestad Färg & Marin AB  G 0525-10141 
Grebbestad Sommarmöbler G  0525-66200
Grebbestad Tångbröd G 0525-61327
Gårdsbutiken Nasseröds Bigårdar H 0706-853029
Hamburgsunds Skor  H 0525-64500
Hans & Gerda kläder H 0760-044443
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
Mäster Johan Elektronik AB  T 0525-29885

GO’ TUR I TANUM 59

Nordholms Ur & Guld  G 0525-10138
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

FÖRENINGAR - Associations
Bullaregården Byggnadsför. B 0525-50358 
Bullarens FVOF B 0525-42040 
Bullarens Hembyggdsförening B 0525-51071 
Charlottenlunds parkförening G  0525-61188 
Folkets Hus Hamburgsund H  0525-33172 
Föreningen Bohuslin K  0523-51600 
Föreningen för Fjällbacka F 0525-61188
Föreningen Scen på Bônn H info@scenpabonn.se 
Fören. för Väderöarna Lotsutkik 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
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  0768-048680 
Ostronakademien G 0704-542252 
Samhällsför. Resö Galtö Re  0525-25455

BIBLIOTEK - Libraries
Tanumshede T 0525-182 35 
Bullaren B 0525-180 54 
Fjällbacka F 0525-180 70 
Hamburgsund H  0525-180 71  
   

B&B - VANDRARHEM  

SEMESTERLÄGENHET
MINISPA 

MED MASSAGE, BASTU & BUBBELPOOL 

OSTRON- OCH HUMMERFISKEPAKET

KONFERENS – FEST – BRÖLLOP – LÄGER

B&B och Konferens
KUSTNÄRA

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

Öppet året 
runt!

Behöver du 
hjälp med 
dina däck 

kom till oss!

ANNONSER • TRYCKSAKER • FOTOGRAFERING
 TURISTMAGASIN • KARTOR • LOGGOR

MEDIA i Bohuslän AB 

0523-705 00 | jbamedia.se

Nordbloms
TRYCKSAKER AB0525-332 84

nordbloms.se
DU HITTAR OSS I HAMBURGSUND

TRYCKERI OCH 
SKYLTVERKSTAD

MED INTERNETPRISER!

Servicen bjuder vi på!

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

Sjöräddning - Sea Rescue
Fjällbacka +46(0)705-808 157

Med reservation för ev. felaktigheter 

VIKTIGA TELEFONNUMMER
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS                  

Polis - Brandkår - Ambulans - Sjöräddning  
Police  - Fire brigade - Ambulance - Sea rescueSOS  112

Vårdcentral - Health centers
Närhälsan Tanumsh.  +46(0)10-4415100 
Närhälsan Fjällbacka  +46(0)10-4415100
Kvarterskliniken 
Tanumshede  +46(0)525-64040

Polis - Police
Kungshamn  +46(0)114 14
Lysekil  +46(0)114 14
Strömstad  +46(0)114 14

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

Sjöräddning - Sea Rescue
Fjällbacka -46(0)705-818157



NORDBY
STRÖMSTAD

LYSEKIL UDDEVALLA

TÖCKSFORS

CHARLOTTENBERG

GÖTEBORG

VARBERG

GREBBESTAD

OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...

Besök www.sportshopen.com för öppettider i alla våra butiker
DE BÄSTA VARUMÄRKENA TILL DE BÄSTA PRISERNA 

Ställplats

NORDENS STÖRSTA
SPORTBUTIK

14 000 m
1 KM SÖDER OM GREBBESTAD

2

I Grebbestad hittar du Sportshopens 
två ställplatser. En precis vid Nordens största 
Sportbutik och en mitt ute  i naturen. 
Båda precis vid havet!

Lekland inne & ute / Restaurang /Minilivs / 
Skateboardramp / Filmrum / Bungyjump Trampoline /
Chokladhjul & bollkastning.

www. tanumstrand.se   Tel 0525 - 19 000TanumStrand  

På TanumStrand kan du njuta av goda menyer, träning och härlig 
avkoppling på SPA Horisont.  Havsutsikten är en del av upplevelsen. 
Missa inte sommarens AfterBeach med skön musik på bryggan varje 
eftermiddag! SeaClub, ActionZone och bad i Stora Blå för barn och 
familj. Allt fi nns vid strandkanten!

HOTELL • STUGOR • RESTAURANGER • SPA •  FAMILJEBAD • GÄSTHAMN


