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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!
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Tanums Bostäder 

Nybyggnation av hyreslägenheter i Tanumshede centrum

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

I början av 2018 köpte Tanums Bostäder den gam-
la ”Konsumfastigheten” på affärsvägen i Tanums-
hede. Byggnaden revs under våren av upphandlad 
entreprenör; Erlandssons Bygg och nybyggnationen 
påbörjades under hösten.
  
Den nya byggnaden kommer att innehålla en 
större lokal i botten (ca 630 kvm) och totalt 24 nya 
lägenheter i två våningsplan med hiss. Lägenheterna 
kommer till ytan att ligga i intervallet 35-57 kvm, 
med en hyresnivån mellan ca 4 500 kr – 7 500 kr. 
En av lägenheterna kommer att bli något mindre 
(ca 21 kvm) och tanken med denna lägenhet är att 
den ska kunna nyttjas såsom övernattningslägenhet 
till våra hyresgästers anhöriga. 

Samtliga 24 lägenheter har balkong, varav lägen-
heterna på det övre våningsplanet kommer att få 
terrassliknande balkonger. Vi kommer att installera 
solpaneler på taket och som fasadmaterial har vi 
valt det underhållsfria och tidlösa materialet skiffer. 
Interiören kommer att hålla hög nivå, likt den nivå 

vi tidigare har haft i några av våra senaste nybygg-
nationer på Nya Bergsvägen i Tanumshede och 
Kyrkskolan i Fjällbacka.
   
Tanums Bostäder kan konstatera att intresset är 
stort till att få flytta till de nya lägenheterna på af-
färsvägen, framförallt från husägare och våra egna 
hyresgäster. Husets placering, med närhet till all 
slags efterfrågad service och en ny, enkelriktad väg 
utanför, bidrar självklart till intresset. 

Ytterligare ett argument till att vilja söka sig till 
vårt nya hus är att det kommer att vara ett rökfritt 
hus. Det kommer med andra ord inte vara tillåtet 
att röka, varken i sin lägenhet eller på sin balkong. 
Inflyttningen är planerad till den 1 oktober. 

Vänligen kontakta vår uthyrningsansvariga, Jose-
fine Friberg Larsson, för mer information kring 
uthyrningsprocessen.

Nya fastigheten under uppförande
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En magnifik skärgård nu och för alltid
A magnificent archipelago now and forever

Tanum erbjuder en majestätisk skärgård och underbara insjöar 
med fantastiska skogslandskap som skapar upplevelser hela året. 
I årets magasin vill vi framhålla alla typer av aktiviteter som det 
tillgängliga landskapet hos oss inbjuder till och som en gång i tiden 
skapats helt naturligt. Vi framhåller också vikten av en hållbar 
besöksnäring, där vi alla bidrar till att hålla hav och land rent. 

Låt oss tillsammans se till att även våra barn och barnbarn får 
möta ett fan tastiskt skogslandskap, med svampplockning, vandring 
och bad i insjöar. Att de får uppleva världens vackraste skärgård 
med upplevelser som ostronplockning, hummersafari, paddling 
och dykning. Och givetvis sprallfärska skaldjur från vårt klara och 
rena vatten. I Tanum finns allt detta - nu och för alltid. 

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

Tanum offers a magnificent archipelago and wonderful lakes with 
fantastic woodlands which creates experiences all year round. In this 
year’s magazine we want to emphasise on all kinds of activities that 
our landscape offers – a landscape that was naturally created many 
years ago. We highlight the importance of a sustainable tourism, 
where we all contribute to keeping the ocean and land clean.

Let’s work together to make sure our children and grandchildren 
also gets to experience fantastic woodlands, mushroom picking, hikes 
and swimming in lakes. That they get to experience the world’s most 
beautiful archipelago and try picking oysters, lobster safari, paddling 
and diving. And needless to say our fresh shellfish from our clear and 
clean water. In Tanum you can find all of this – now and forever.  

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, 
info@halsanifjallbacka.
com
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
Fjällbacka Camping, Fjällbacka

VÅRA INFOPOINTS:

Daniel Abrahamsson
Ordförande/Chairman 

Tanum Turist

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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FRÅN SÖTT TILL SALT

OUTDOOR I TANUM

 

RUN LIKE ”HÄLL”

 

DOGA OCH KRÄFTFISKE 

VITINGELEDEN

PÅ GÅNG I TANUM ÅRET RUNT

SCEN PÅ BÔNN

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:  Billes 2019
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Daniel Abrahamsson, Anders Hedenstedt, Haaks, 
Robert Dahlberg, Jonas Ingman/Westsweden.com, 
Roger Borgelid/Westsweden.com. Susanne Hedenius-
Granqvist, Q Restaurang, Stefan Mobark, Johan 
Bergmark/Uno S./, Morgan Norman/Sarah D.F./

Texter: Celina Falck, Bertil Andersson, 
Daniel Abrahamsson, Inger Bi Persson,

Annonser: Daniel o. Ylva Abrahamsson

Grafisk design 
Hanna Andersson.

I Tanum finns allt du kan önska 
för en aktiv semester året runt.

Shower och annan underhållning på 
en helt unik utomhusscen.

Aktiviteter i Tanum samlade i
datumordning.

Vitlycke museum arrangerar 
motionslopp bland hällristningarna

Upplev den fantastiska naturen i 
Tanum på fina Vitingeleden

Möt alla Tanums 
fantastiska orter

Paret Granqvist ser till att 
Fjällbacka aktiveras.

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.

SJÖMATFESTIVAL
Smaka olika sortes sjömat på 

Grebbestadsbryggan i september
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SE ALLA BUTIKER, RESTAURANGER & EVENTS PÅ
WWW.TANUMSHOPPING.SE GILL

A O
SS PÅ  

FACEBOOK   

  

Hela familjens köpcenter

 VID E6 

I TANUMSHEDE

SOMMARÖPPET 1/7-11/8

VARDAGAR 
10-20

LÖRDAG & SÖNDAG 10-18

4000m2 LIVSMEDEL

ÖPPET ALLA DAGAR 8-21

GRATIS LADDNING 

FÖR ELBILAR

FOOD COURT
LEKLAND

STÄLLPLATS FÖR 

HUSBILAR
GRATIS

Rasta

STRÖMSTAD

DINGLE
MUNKEDAL

UDDEVALLA

E6

105
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skönhet & hälsa
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GÅR DU I SÄLJTANKAR?
Vill du ha konkreta råd? Känner du för att prata bostad?

Nyfiken på hur marknaden ser ut just nu?
Hör gärna av dig, om i förändringstankar - oavsett anledning.

Förutsättningslöst!

Mari Jankovski
Fastighetsmäklare

073 - 99 639 55

info@sunnanhem.se
www.sunnanhem.se

VALÖ B&B och Vandrarhem
– Mitt i Fjällbacka skärgård!

t Vandrarhem med gemensamt kök, allrum och delad  
 dusch/WC.
t Rum med frukost, bäddad säng m. egen dusch/WC.
t WIFI i gemensamhestutrymmen
t Grillplats och härlig uteplats 
t Kiosk med kaffe, glass, dricka mm

Ön ligger endast 10 min båtfärd från Fjällbacka 
centrum. Vid övernattning hos oss ingår tor resa till 
ön med Ingemar på M/S Mira. På ön finns härlig 
badstrand, fantastisk vandringsled och majestätisk 
utsiktsplats. Här finns även platser från Camilla 
Läckbergs böcker att besöka. 

Telefon/phone: +46 (0)72 222 12 48   
E-mail: valo@turistenvast.se

Njut av båtlivet i Norra Bohuslän under en längre tid!
Förtöj båten i Fjällbacka, Grebbestad eller Hamburgsund så kan du njuta 

av skärgården till ett rimligt pris -  riktigt länge! 

SENSOMMARPLATS
11 aug. - 1 okt.

ENDAST 2990 SEK*

VINTERPLATS
1 okt. - 31 mars

ENDAST 1990 SEK*

Boka din båtplats online:

Sjömatfestival i
Grebbestad

6-7 september

* I alla priser tillkommer eventuell elförbrukning

Ring oss på +46(0)707 40 36 79 
info@turistenvast.se • www.turistenvast.se

Under hela sommaren erbjuder vi kryssningsrabatt i våra hamnar. Ligg sex nätter 
och betala bara för fem övernattningar. Be hamnvärden om vårt rabattkort.

SÄSONGSPLATS 2020
Påsk - 1 juli samt

10 aug. - 1 okt.
ENDAST 5990 SEK*
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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 stoltsera med att kunna 
erbjuda både en vacker skärgård och hissnande vildmarksområden med fantas-
tiska insjöar. Men det kan vi. Tanum är också västkustens skaldjursmetropol, något 
som märks på de lokala restaurangerna, 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 Ta-
num med magiska hällristningar och spår från bronsåldern. Kustsamhällena Greb-
bestad, 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 archipela-
go 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 carvings and 
visit beautiful waterfalls. In Grebbestad, Fjällbacka and Hamburgsund 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!

02
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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. 

04
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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 
kulturcentra med Gerlesborgsskolan i spetsen. Skolan arrangerar 
Sveriges främsta konstkurser och seminarier och har många akti-
viteter och ett gediget program med konserter och föreläsningar 
året runt. Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV, visar stenskulp-
turer och du själv kan få prova på att skulptera i deras verkstad. 
Den lugna atmosfären och omgivningarna 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 Gerlesborgssko-
lan 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 surroundings, such as the view over Bottnafjor-
den. 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. 

08
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Fjällbackas Möteplats - Året Runt

Hotell • Restauranger • Caféer  
Nattklubb & Barer • Konferens 

Paketerbjudanden 

0525-76 50 20
www.storahotelletbryggan.se

reception@storahotelletbryggan.se 

Fjällbacka Pensionat 
& Vandrarhem
Centralt och lugnt läge.

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

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

Tel. +46 (0) 705 288 671
fjallbacka@bokarum.nu

www.fjallbacka.bokarum.nu

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, fre 7-12.30 

(stängt v 30-31-32)

En stor del av Vascos 
sortiment finns på COOP i 

Fjällbacka och Hedemyrs i Ta-
numshede. Fler återförsäljare 

av ex. bilvårdsprodukter finner 
du på vår hemsida.

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

Äventyrsgolf, 
glass och tennis

Besök vårt center
Norra Hamngatan 38, Fjällbacka

Tel: +46(0)705857001 / +46(0)723184484

info@2sea4u.com

Badholmen 
2 juli - 3 augusti 

YOGA
varje vardag 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
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Allégatan 1, FJÄLLBACKA 
Nedre Långgatan 21, GREBBESTAD

Kupor från A-H
Mix & Match

BIKINI &
BADDRÄKTER

för alla former

www.evanette.com www.saltabad.com

evanette_till_GoTur-2019_2.indd   1 2019-05-21   15:27:02

Bohusläns bästa
vedugnsbakade pizzor!

Färska kräftor vid tillgång 
Gratinerade kräftor – Musslor

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

Färsk fisk och skaldjur
Stort utbud av delikatesser och färdiga rätter

Smörgåstårtor och delikatessfat 
levereras på beställning

FJÄLLBACKA FISK & DELIKATESSER
Norra Hamngatan 10, 457 40 Fjällbacka 0525-312 22

Fisk, Skaldjur och Delikatesser

Lilla varuhuset med det stora sortimentet. 

ÖPPETTIDER VARD. 10-18 | LÖR. 10-14
(SOMMARÖPPET SÖNDAGAR, ÖVRIGA HELGER 

SE HEMSIDA/FACEBOOK)

0525-328 50 | www.fjallbackahallen.se

FJÄLLBACKAHALLEN, 

EKELIDSVÄGEN 11, FJÄLLBACKA INDUSTRIOMRÅDE

UTEMÖBLER • TRÄDGÅRDSREDSKAP 
GRÄSKLIPPARE • LANDMANN GRILLAR 

BÅTAR • TRAILERS • BÅTTILLBEHÖR 
FRITIDSARTIKLAR • LEKSAKER • HUSGERÅD 
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BOHUSLÄNS 
m u s e u m

Bohusläns mest besökta kulturrum.

Vi har någonting för alla. Det vill säga om du är intresserad av historia, konst, musik, teater, 
forskning, lek eller äggost. Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta museum - 
ett levande kulturcentrum med över 500 programpunkter beläget vid Bäveån i Uddevalla. 
I sommar kan du uppleva vår 3D-printade utställning i 100% återvunnet material - RE:USE:
Lär dig mer om skräp, cirkulära flöden och relationen mellan människa och föremål.  
Välkommen till oss på Bohusläns museum!

Varmt välkommen att uppleva Bohuslän i dåtid, nutid och framtid!

Fri entré, Museigatan 1, Uddevalla  Tel: 0522 65 65 00  www.bohuslänsmuseum.se  Följ oss gärna på Facebook & Instagram.

Vi uppdaterar 
din vardag

Delta i tävlingarSe senaste låtenLyssna live

VI UPPDATERAR
DIN VARDAG 

Lyssna i vår app eller 
på vår hemsida

www.radioprime.se��

STRÖMSTAD FM 106,8 | TANUM FM 98,9 | SVINESUND FM 99,5 | BULLAREN FM 98,0
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OUTDOOR I TANUM
I Tanum finns allt du kan önska för en aktiv semester året runt. För dig som vill utforska mer 
av Tanum finns ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar och intressen. Prova på segling 
i skärgården, eller golf på någon av områdets populära golfbanor. För dig som längtar 

efter adrenalinspäckade upplevelser finns ridning längs Bullaresjöns strand, eller klättring 
på vertikala granitväggar längs kusten. Tanum - mer än en badsemester! 
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”“
Vandring 
Skärgården utanför Tanum klassas som ett av världens vackraste 
paddelvatten. I  Tanum kan du välja mellan att paddla längs den 
vackra kustremsan eller i någon av de många sjöarna i Tanums 
inland. Havskajak eller kanot, hyra själv eller delta på en guidad 
tur. Här finns något för alla. 

Vinterpaddling i Tanum erbjuds för den som vill uppleva något 
utöver det vanliga, och samtidigt ha den magnifika skärgården helt 
för sig själv. Varför inte kombinera kajakpaddling med tångsafari?

Läs mer om paddling på www.paddlaitanum.se.

Vandring
Den varierande naturen i Tanum bjuder på vandring för alla sma-
ker. Allt från kortare dagsturer till längre etapper både vid hav och 
i skog. Välj mellan klippor med spektakulär havsutsikt eller orörd 
vildmark i Tanums inland. Information om vandringsleder i Tanum 
hittar du på www.vandraitanum.se.

Cykling
I Tanums inland kan du cykla längs milslånga öde grus- och lands-
vägar. Du kan hyra cykel på flera platser i kommunen, exempelvis 
TanumStrand, Vitlycke Museum och GrebbestadFjorden. Är du 
sugen på en mer utmanande cykling i varierad terräng? 

Höjdens aktivitetsled i Tanumshede är en ca 3 km lång slinga 
som går över skog och mark. Denna slinga passar även bra för 
traillöpning. 

I Tanum finner du mängder 
med härliga aktiviteter

Klättring
För den erfarna klättraren har Tanum flera spännande klippväggar 
att utforska. Minto arrangerar guidade klätterturer. De erbjuder 
prova-på-klättringskurser för alla åldrar och speciella kurser för 
ungdomar. Man kan inte vara för gammal eller för ung, alla kan 
lära sig klättra! 

Att vara särskilt sportig är inte heller nödvändigt eftersom 
hjärnan är den viktigaste förutsättningen för att kunna ”läsa av” ett 
berg, komma på den bästa vägen upp och söka kreativa lösningar. 
Mer info på www.minto.se. 

Ridning
Dagridläger arrangeras i Bullaren av Klockaregårdens 
Hästverksamhet tre dagar i veckan hela sommaren. Här får del-
tagarna pyssla och umgås med hästarna, rida två gånger per dag, 
teorigenomgång, samt bad eller annan aktivitet efter väder. 

Skräddarsydd privatlektion eller turridning kan bokas för 
nybörjade och vana ryttare i alla åldrar. Varför inte ta med ditt 
kompisgäng för en spännande upplevelse på hästryggen? 
Läs mer på www.klockaregarden.be.

Yoga 
Yoga inomhus, utomhus på klipporna, eller varför inte på en pad-
delbräda på vattnet? Tanum erbjuder ett stort utbud av yoga-aktivi-
teter. Alltifrån nybörjarklasser till flerdagarsretreat. 
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SUP
Testa på den senaste paddeltrenden – Stand Up Paddle! En mång-
sidig sport där man står upp och paddlar. För nybörjaren rekom-
menderas en nybörjartur eller guidad tur. 

Padeltennis 
Nya padelbanor finns utanför Sportshopen i Grebbestadoch på 
Fjällbacka Äventyrsgolf & Tennis. Här kan man spela den enkla 
men samtidigt utmanande sporten Padel som växer lavinartat i 
världen. Det är enkelt att spela padel. 

Du kan hyra de speciella racketarna och bollarna som du behö-
ver. Har du egna spelar du förstås med dem.

Skärgårdsturer
Det finns många möjligheter att ta sig ut i skärgården i Tanum. Du 
kan hyra egen båt, eller följa med på guidade skärgårdsturer med 
påstigning i Hamburgsund, Fjällbacka eller Grebbestad. 

Allt om skärgårdsturer i Tanum hittar du på: www.bohuslan.
com/tanum/aktiviteter/skargardsturer 

Segling
Vad passar bättre att testa på i Tanum än segling? Seglarskolor med 
prova på-dagar och längre kurser hittar du på flera platser längs 
kusten. 

Golf & minigolf
Nybörjare eller veteran - Tanum har något för alla. Fjällbacka GK 
i Fjällbacka och Mjölkeröd GK norr om Tanumshede är de två 
största golfbanorna i området. 
Minigolf hittar du bl.a i Grebbestad, TanumStrand, Fjällbacka, 
Hamburgsund och på Hamburgö. 

Skridskoåkning
Att åka långfärdsskridskor i Tanum är en fantastisk upplevelse. När 
isen lägger sig över sjöarna under vintern kan du få vara med om 
oförglömliga äventyr. 

Ta chansen att följa med Minto på fartfyllda och trygga turer 
på långfärdsskridskor – en spännande vintersport där åldern inte 
spelar någon roll. Mer info: www.minto.se.

Vanliga skridskor kan du åka på exempelvis Bryggeridammen i 
Grebbestad, eller isrinken vid Sportshopen, Grebbestad. 

Längdskidåkning 
På vintern finns möjlighet för längdskidåkning vid Ranebo 
Friluftsområde norr om Tanumshede, och vid Tegen i Bullaren.  

Ranebo Friluftsområde
Ranebo ligger i ett naturskönt område vid kanten av Bolsjön cirka 
15 kilometer från Tanumshede. På 20 minuter kan man förflytta 
sig från Tanums pulserande kustsamhällen till denna oas i 
vildmarken.

Här kan du vandra, fiska, eller paddla kanot. Här finns även en 
discgolfbana och kamratbana för spännande gruppaktiviteter. På 
vintern finns möjlighet till skidåkning, pulkaåkning och skridsko-
åkning i underbara omgivningar. www.tanum.se. 

 På www.bohuslan.com/tanum/aktiviteter 
har vi samlat våra bästa tips och information 

för din aktiva semester. 
Läs och bli inspirerad!
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Paddling
The archipelago outside of Tanum has one of the most beautiful 
waters for paddling. You can paddle along the beautiful coast or in 
one of the many lakes. Rent a kayak or canoe and go out on your 
own or on a guided tour. Read more at: www.paddlaitanum.se.

Hiking
The varied nature in Tanum offers hikes for everyone. From shor-
ter day trips to longer hikes in the forest or by the coast. Read 
more about hiking trails at: www.vandraitanum.se.

Cycling
In Tanums hinterland you can cycle for miles on deserted gravel 
and country roads. If you want to cycle in a varied terrain you can 
try Höjdens activity trail in Tanumshede. It is also used for trail 
running. 

Climbing
Tanum has several exciting climbing walls to try. Minto arrange 
guided climbing tours. They offer first-time classes for all ages and 
special classes for youth. Read more at: www.minto.se

Horseback riding
Horseback riding day camps are arranged in Bullaren by 
Klockaregårdens Hästverksamhet three days per week all summer. 
Read more at: www.klockaregarden.be

Yoga 
Yoga indoors, out on the cliffs, or why not on a paddle board in 
the water? Tanum offers a large variety of yoga activities from 
beginners classes to retreats for several days. 

SUP
Try the latest paddle trend – Stand Up Paddle! A versatile sport 
where you stand up and paddle. 

Paddle tennis 
You can find two new paddle tennis courts outside of Sportshopen 
in Grebbestad and in Fjällbacka. Paddle tennis has become very 
popular and it’s easy to learn. 

Archipelago tours
Rent a boat or go on a guided tour from Hamburgsund, Fjällbacka 
or Grebbestad. 
More info: www.bohuslan.com/tanum/aktiviteter/skargardsturer 

Sailing
We offer sailing schools with short and long courses along the 
coast.

Golf & miniature golf
Fjällbacka GK and Mjölkeröd GK offer large golf courses. You 
find miniature golf in Grebbestad, TanumStrand, Fjällbacka, 
Hamburgsund and on Hamburgö.

Ice skating & Cross-country skiing 
Long distance tour skating and cross-country skiing are two won-
derful things to experience in Tanum.  

Ranebo Recreation area
Ranebo is a wonderful area where you can go fishing, hike or 
canoeing among many other activities. 
Read more at www.tanum.se.

English

Tanum has everything you need for an active vacation – all year round. Tanum is more than just a beach 
vacation! You find all activities at www.bohuslan.com/tanum/aktiviteter.

OUTDOORS IN TANUM
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Välkommen till våra 
gästhamnar 

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

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

Tel 0525-183 80      
www.tanumshamn.se   

RESÖ • SANNÄS • HAVSTENSSUND 

KALVÖ • GREBBESTAD

FJÄLLBACKA • HAMBURGSUND
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Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

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

BED & BREAKFAST

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

info@villaakvarellen.se   •   www.villaakvarellen.se

Charmigt boende i kustmiljö!

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/

DOGA OCH KRÄFTFISKE I FJÄLLBACKA

Missa inte årets bästa marknad!
Allt i vikingatidens anda!

Prova på bågskytte, se historikt hantverk och handla på 
vår vikingatida marknad. 

Mat lagas över öppen eld till den hungrige.
Välkommen till en god gemenskap!

2-3-4

www.hornboreting.se

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  

Snittblommor & Binderier

SKOBUTIKEN VID HAVET 
FÖR HELA FAMILJEN!

ÖPPET ALLA DAGAR   0525-645 00
www.hamburgsundskor.se   

ETT URVAL AV DE MÄRKEN DU FINNER HOS OSS:

www.sylvesel.se

Hamburgsund

Elinstallationer
 & Värmepumpar

0707-98 85 08 Kenneth 
0525-33549 Kontor

LAGERUTHYRNING
i Hamburgsund 3-12 m2

Uthyres månadsvis
0525-480000

Nu
300m

2

större!

TID FÖR                 MASSAGE

TID FÖR                 MASSAGE

Behandlande och avslappnande massage
Akupressur • Regndroppsmassage

Friskvårdsmassage • Företagsmassage
Hembesök

Kustnära Vandrarhem, Heestrand Rådalen 10, 457 47 Hamburgsund

070-288 10 27
www.tidformassage.se
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DOGA OCH KRÄFTFISKE I FJÄLLBACKA
Doga är yoga för hundar och människor. En ny trend som Susanne Hedenius-Granqvist 
tagit fasta på och utvecklat. Susanne driver gymmet Hälsan i Fjällbacka och har förutom 

doga ett stort antal kurser både på gymmet och på Badholmen i Fjällbacka. 
Ingemar Granqvist är yrkesfiskare och Susannes make. Passa på och följ med Ingemar ut 

på kräftfiske för en dag. Vill du inte fiska kör Ingemar härliga skärgårdturer.
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hunden att bygga muskler och det bidrar till god blodcirkula-
tion. Doga appellerar också till hundens naturliga instinkt för att 
sträcka sig och hjälper till att förbättra flexibilitet och rörelser. 
Regelbunden motion kan också hjälpa din hund att förebygga artrit 
och ACL-skador när den blir äldre. Dogaövningarna stärker ban-
den mellan människa och hund och hundarna lär sig slappna av. 

Ett utmärkt sätt att träffa andra  
Avkopplings- och andningsövningar är hörnstenen i doga och 
utgör en stor del av hela programmet. De kan göra underverk för 
hyperaktiva hundar, eftersom det kan lugna ner dem. Motionen 
hjälper till att bränna energi, medan stretching gör hunden mentalt 
lugnare.

– Hunden kommer också ha roligt, konstaterar Susanne tvärsä-
kert. Den får träffa andra hundar i sin dogaklass och kommer med 
största sannolikhet också att njuta av övningarna och samvaron 
med husse och matte.

Doga är ett utmärkt sätt för dig att träffa några nya männ-
iskor och att umgås med andra hundägare. Att åka med båt ut 
till Virholmen, gemensamt delta i härliga dogaövningar med 
Fjällbackas härliga skärgård som fond, det är i högsta grad inspire-
rande, säger Susanne och önskar alla välkomna till Dogakurserna 
och alla de andra aktiviteterna på Hälsan i Fjällbacka och ute på 
Badholmen.

 

Doga är en växande trend som kombinerar yoga för 
både dig och din hund. Susanne har varit snabb att ta 
till sig och etablera denna trend i sin verksamhet på 
Hälsan i Fjällbacka. Kursena som startade lite försik-

tigt, har blivit mycket populära och uppskattade av både hundar 
och mattar/hussar.

– Tillsammans med hunden tränar vi styrka, smidighet och 
avkoppling, säger Susanne. 

– Det är ett utmärkt sätt att få motion på för både människa 
och hund och mycket roligare än att göra yoga själv fortsätter 
Susanne. Doga går ut på att ni gemensamt når harmoni genom att 
använda meditation och stretching. 

Både hund och människa fungerar som ”en enhet” och där du 
ömsom hjälper din hund med olika yogapositioner, ömsom tar 
hjälp av hunden i övningarna. Även om hundar inte kan göra allt 
inom yoga, kommer de att njuta av bland annat stretching. 

– Du får absolut inte tvinga på din hund doga. Var i stället vak-
sam på och försök lyssna på din hunds kroppsspråk, säger Susanne 
förmanande. Om hunden inte verkar vara intresserad, drar sig 
bort eller börjar kvida är det dags att sluta och prova vid ett annat 
tillfälle.

Doga är en utmärkt motion för hunden
Trots att dogas hälsofördelar inte stöds av forskning, är doga en 

utmärkt form av motion för både dig och din hund. Det hjälper 

”“Doga - yoga för både människa och hund
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Bli yrkesfiskare för en dag
Längst in på Centrumbryggan nere i Fjällbackas centrum ligger 
fiskebåten M/S Mira. Skepparen Ingemar Granqvist har varit 
yrkesfiskare i snart 30 år, och då främst med burfiske av kräftor 
och hummer. På somrarna tjänstgör Mira inte bara som fiskebåt. 
Ingemar kör även guidade skärgårdsturer och dessutom har du 
även möjlighet att följa med ut på en fisketur. 

– Vi åker ut vid sju på morgonen, så det är ingenting för den 
som är morgontrött. Jag har haft burar ute sedan i mars, och gäs-
terna får följa med på den roliga biten att plocka upp fångsten, 
säger Ingemar Granqvist. Och fångst blir det nästan alltid.

 En aktivitet som Ingemar utvecklat de senaste åren är ”Bli 
yrkesfiskare för en dag”. Det är heldagstur som ger en genuin 
inblick i hur det är att vara kräftfiskare i Sveriges vackraste skär-
gård. Ingemar delar med sig av sina kunskaper och du får själv vara 
med och vittja kräftburar och koka kräftor.

800 kräftburar
– Jag har ungefär 800 burar ute. Även om det är svårt att hinna 
kolla alla på en och samma dag brukar det finnas kräftor i någon 
i alla fall, berättar han. Och Ingemar om någon borde ju veta var 

det blir napp. M/S Mira har sin hemmahamn i Fjällbacka och 
yrkesfiskaren har mångårig vana att fiska havskräftor.

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

Kokar kräftorna ombord
Beroende på om kräftorna ska till auktion eller direkt till någon 
butik kokas kräftorna direkt på båten. Men när Ingemar har gäster 
ombord så brukar han koka han några oavsett.

– De brukar säga att de aldrig har ätit så goda kräftor. Dels 
är de ju helt färska, men jag tror att det smakar lite bättre när 
man har varit med och fångat dem själv också. Det tycker jag i 
alla fall, säger Ingemar.  Han har också varit med att utveckla ett 
transportsystem för leverans av levande kräftor. Detta möjliggör 
att krögare i t ex Stockholm alltid kan servera nykokta havskräftor. 
Detta uppskattades bl a vid Nobelmiddagen 2013 och vid Prinsens 
bröllop 2015.
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Doga is a growing trend which combines yoga for you and your 
dog. Susanne has been quick to establish this trend in her work at 
Hälsan in Fjällbacka. The classes grew very popular and were ap-
preciated by both dogs and dog owners.  

–  Together with dogs we work on strength, flexibility and 
relaxation, says Susanne. – It’s a great way to exercise for both 
human and dog and it’s much more fun than to do yoga on your 
own, she continues. 

The goal with doga is for you to reach a harmony together by 
using meditation and stretching. Both dog and human work as “one 
unit” where you will help your dog with certain yoga positions and 
where you will also get help from your dog with the exercises. 
Even though dogs can’t do everything within yoga, they will still 
enjoy the stretching and other parts of the exercise.

You can absolutely not force your dog to do doga. Make sure to 
be observant and try to listen to your dogs body language, Susanne 
instructs. If the dog doesn’t seem interested, pulls away or starts 
to whine, it is time to stop and continue at a later time. 

A great way to meet new people
Relaxation and breathing exercises are the cornerstones in doga. It 
can work wonders for hyperactive dogs as it calms them down. The 

EnglishEnglish

DOGA AND NORWEGIAN LOBSTER 
FISHING IN FJÄLLBACKA

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

exercises helps burn energy while the stretching makes the dog 
mentally calmer. 

Doga is a great way to meet new people and spend time with 
other dog owners. To go on a boat out to Virholmen, participate 
in wonderful yoga exercises while being surrounded by Fjällbackas 
beautiful archipelago is very inspiring, Susanne explains. Welcome 
to join doga classes and other activities at Hälsan in Fjällbacka and 
on Badholmen. 

Become a professional fisherman for a day
In the centre of Fjällbacka you will find the fishing boat M/S Mira. 
Ingemar Granqvist has been a professional fisherman for almost 30 
years, primarily fishing for lobster and Norwegian lobster using 
cages. In the summertime, Ingemar also uses Mira for guided archi-
pelago tours and you also have the opportunity to join a fishing trip. 

An activity that Ingmar has developed over the past few years 
is called “Become a professional fisherman for a day”. This is a full 
day trip that gives you an insight at what it is like to be a fisher-
man in Sweden’s most beautiful archipelago. Ingemar will share 
his knowledge and you get to pull up the cages and then boil 
the Norwegian lobsters.  The guests often say that it’s the best 
Norwegian lobsters they have ever eaten.

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.

ERLANDSSON 

www.erlandssonbygg.se
0525 – 293 00
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Vi bygger nytt boende i 
Hamburgsund 

Färdigt under sommaren 2019

För närmare info se vår hemsida:

www.hamburgsundbedandbreakfast.se •  0525-601050

Glass
• KRAV/ekologiska sorter
• Läckra glassmenyer
• Mjukglass och Frappe

Bageri och Café
•  Eget Bageri m färskt bröd 
     Alla dagar
•  Mysig innergård för fika

PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

0525-34140 
www.pipershuset.se
HAMBURGSUND

Norra Bohusläns största glassbar med 48 smaker!

Öppet helger i april, maj o september, alla dagar från 29 maj-1 sept.

VI BAKAR

MED

SURDEG

DET PERFEKTA UTFLYKTSMÅLET!



3130

Restaurang & Butik
Vid E6:an i Tanumshede

T 0525-299 22     rasta.se

Välkommen

Rasta
FOODCOURt
 TANUM SHOPPINGCENTER

rastas köttbullar
hemlagat potatismos

gräddsås
rårörda lingon

Asiatisk buffé 
TexMex buffé  

Grillat & Husman
Brehogsvägen 5

tanumshopping.se

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

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            220:-
EN MÅNAD           399:- 
TVÅ MÅNADER    699:-
TRE MÅNADER     999:-

SOMMARKORT
SPECIALERBJUDANDE PÅ VÅRA

www.tedactive.se • Tanumshede

För att ta del av sommarens aktiviteter, 
kyrkornas sommaröppettider och mycket 
mer kolla gärna in på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/tanum

TANUMS PASTORAT

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: 0525-180 71

KOMVUX-SFI
tanum.se/utbildningbarnomsorg
Välj SFI eller vuxenutbildning 
för mer information
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
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”RUN LIKE HÄLL” - MOTIONSLOPP
BLAND HÄLLRISTNINGAR

I höst kan du deltaga i ett motionslopp som fyndigt nog kallas ”Run like Häll”. 
Det är Vitlycke museum som tillsammans med andra lokala företag och organisationer 
anordnar ett lopp som tar dig utvalda platser i hällristningsområdet. Ett nytt sätt att se 

och uppleva Tanums hällristningar. 
I övrigt så erbjuder Vitlycke museum på en uppsjö av evenemang och utställningar 

som du kan läsa mer om i artikeln.

31
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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. 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 
är det på så vis en motsägelsefull period, en period som du kan 
uppleva, bevittna och känna dofterna av på Vitlycke museum utan-
för Tanumshede. 

 
Det händer mycket på Vitlycke 
Under sommaren kommer det att finnas mycket att uppleva på 
Vitlycke. Det erbjuds dagliga guidningar till hällristningar, arkeolo-
giskola för barn, hantverk i bronsåldersgården nattliga guidningar 
och mycket mera. 
Även under hösten händer det mycket på Vitlycke museum. 
Årligen arrangeras Skördefesten, intressanta föreläsningar och 
höstlovsaktiviteter för skollediga barn. Ämnen bland föreläsning-
arna är till exempel: hällristningarna i Skee, öltillverkning och 

häxprocesser i Bohuslän. Under Skördefesten i slutet av september 
har man möjlighet att smaka på bronsåldern.  Vi dukar upp med 
vår egen skörd och bronsålderns mat. Vitlyckes arkeologer före-
visar bronsåldersodlingen och berättar om grödor och mat, offer 
och festligheter i samband med skörd i en svunnen tid.

Rock art tattoo
Höjdpunkter under sommaren är museets traditionsenliga event 
under fullmånen i juli och hantverksläger med inriktning på his-
toriska hantverk från bronsålder till medeltid. Under månfesten 
kommer fokus att ligga på tatueringar, såväl nutida och förhisto-
riska. Vitlycke museum har under 2019 arbetat med en tillfällig 
utställning ”Rock art Tattoos”. Denna vill lyfta dagens tatueringar 
med motiv och inspiration från hällarna i Bohuslän eller bergskon-
sten runtom i världen. Museet har tagit hjälp av våra följare för att 
samla in material och projektet har mottagits med stort hjärta och 
engagemang.
Tatuering är långt ifrån något nytt fenomen. Ismannen Ötzi, ett 
av de kändaste arkeologiska fynden från samlare-jägarsamhället, 
har tatuerade linjer på ställen som idag används vid akupunktur-
behandling. Den så kallade Altaiprinsessan från 400-talet f.Kr., 
som hittades i Sibirien, bär motiv föreställande mytologiska djur 
med återkommande mönster och utföranden som än idag tatueras 
in. Motiven har setts på andra föremål och visar att mängden och 
typen av tatueringar förändrades och signalerade ålder och status. I 
Kina finns tydliga kopplingar på att tatueringar är en form av tidigt 
komplext skriftspråk och starten på det du läser här idag. 

På språng genom bronsåldern

”“
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Run like häll
Den 21 september kommer Vitlycke museum tillsammans med 
Tanums IF, Sparbanken Tanum och Tanum Turist med flera att 
anordna ett motionslopp i världsarvet. Ett nytt sätt att se och upp-
leva det landskap som finns utmärkt på Unescos världsarvslista, 
Tanums Världsarv. 
Sträckorna är döpta efter ristningar du kommer kunna se från din 
valda utmaning:
”Skålgropen” är banan för de allra minsta om ca 500 meter som 
ligger i direkt anslutning till museiområdet. Här springer vi så 
många varv vi vill i kuperad miljö med en tydligt utmärkt stig.
”Shamanen” är för den som vill ta sig runt en plan, lätt kuperad, ca 
tre kilometer lång sträcka. En lagom distans även för att ta med sig 
ett barn i sele eller i en välutrustad barnvagn. 

”Tjurruset” är en cirka 6 km lång sträcka som är i kuperad ter-
räng och en bra utmaning för dem som vill prova på traillöpning 
och känna vad en sådan utmaning kan resultera i för värk dagarna 
efteråt. 
”Spjutguden”, ca 11 km. Här blandas terrängen friskt. Vi går från 
lätt kuperat upp till ganska tuff terräng via bergskammen som 
ingår i området. Detta är den längsta sträckan med start och mål 
vid Vitlycke museum.
Registrering och uppvärmning kommer ske i anslutning till 
Vitlycke museum. Alla deltagare får ett pris. Håll utskick efter 
anmälan på vår hemsida. 

Läs mer på vitlyckemuseum.se.
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During the summer you can experience a lot at Vitlycke, such 
as daily guided tours of the rock carvings, archeology school for 
children, craft in the Bronze Age village, night tours and more. 
In autumn they have interesting lectures and activities for child-
ren on the autumn break. During the harvest fest at the end of 
September, you have the opportunity to see what life in the Bronze 
Age was like. We harvest our own crop and serve it the way they 
would during the Bronze Age. 
The archeologists at Vitlycke will hold lectures about the harvest 
during the Bronze Age and tell you about crops, food and festivi-
ties in connection to the harvest in a bygone era.

Rock art tattoo
The highlights during the summer are the museums traditional 
events during the full moon in July and craft camp with focus on 
historic craft from the Bronze Age to the Middle Ages. During the 
Moon fest we will focus on tattoos, both modern and prehistoric. 
Vitlycke Museum has during 2019 worked with a temporary exhi-
bition called “Rock art Tattoos” with the aim to display modern 
tattoos of today which has been inspired by the motives of the 
rock carvings in Bohuslän and rocks carvings around the world. 
We have received help from our followers to gather material and 
the project has been very well received.
Tattoos are definitely not a new phenomenon. The Iceman Ötzi, 
one of the most famous archeological finds from the hunter-
gatherer societies has tattooed lines on joints - on places which are 
now used in acupunctural treatments. The so called Altai princess 
from 400 B.C was found in Siberia and carried motives depicting 
mythological animals with repeated patterns which are still used 

on todays tattoos. The motives have been seen on other items and 
its understood that the amount and types of tattoos signified age 
and status. In China there are obvious connections that tattoos are 
a form of early complex written language, and you can see the 
start of it here today. 

Run like häll
On the 21st September Vitlycke museum, together with Tanums 
IF, Sparbanken Tanum and Tanum Turist, will arrange an exercice 
race in the world heritage area. It is a new way to experience the 
landscape which is found on Unescos World Heritage List, Tanums 
World Heritage. The laps are named after the carvings that you 
will see on your selected challenge: “Skålgropen” is the lap for the 
youngest with a length of approximately 500 m with direct con-
nection to the museum area. You can run as many laps as you want 
on a clearly marked path. 
“Shamanen” is for those who wants to run on a mostly flat but 
slightly hilly lap for approximately 3 km. The lap has a comfortable 
length and is also suitable for those who wants to bring their child 
in a harness or in a well-equipped pram. 
“Tjurruset” is approximately 6 km long with a hilly terrain and is a 
great challenge for those who wants to try out trail running. 
“Spjutguden” is approximately 11 km long. This terrain is varied 
and ranges between slightly hilly to difficult terrain via the ridge 
in the area. This is our longest lap with start and finish at Vitlycke 
museum. Registration and warm-up takes place in connection to 
Vitlycke museum. All participants will get an award. Keep your 
eyes open for registration on our website. 

English

This autumn you can participate in an exercise race called “Run like Häll”. Vitlycke museum, to-
gether with other local businesses and organizations, have organized the race which takes you 

to selected places in the rock carving area.  

”RUN LIKE HÄLL” – EXERCISE RACE 
AMONG ROCK CARVINGS

Read more: vitlyckemuseum.se.
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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 

Sövallsvägen 5, Grebbestad

Tel 0525-103 91
www.rosenhillbedandbreakfast.se

I ny regi! 
Varmt välkomna önskar

Synnöve och Mats

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

nordholmsurochguld

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

BUTIK | VERKSTAD | VINTERFÖRVARING

Järnhandel | Färg | Golv | Tapeter 
Mopeder | Fyrhjulingar | Promenadscootrar 

Gräsklippare | Napeolon Grillar 
Båtar | Tillbehör m.m.

Öppet 7 dagar i veckan 
vard. 8-18 lör. 10-14  sön. 11-13

Tel 0525-101 41
Greby Industriv. 1, Grebbestad

FÄRG PAKETPRIS Micore 570 cc OffshoreHonda BF 100 hk257.900:-

Industrivägen 4, Grebbestad • 0525-66 200 • www.sommarmobler.se 
Måndag - Fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag & Helgdag 11-16

Nyheter, tips
          inspiration...
      ute & inne

STORT 
ARTWOOD 

SORTIMENT 
I VÅR BUTIK 

OCH 
WEBSHOP

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
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Denna eftermiddag skummar ölen i solen på den 
ljumma uteserveringen och Jon häller upp en ny öl till 
ytterligare en gäst som kommer in från en av båtarna 
på utsidan. I en paus frågar jag Jon hur han hamnade 

just här, i det idylliska Grebbestad?
– Det var en tillfällighet egentligen. Jag var på jakt efter att 

göra någonting nytt och en vän tipsade mig om att Grebbestad var 
ett riktigt paradis. Så jag köpte restaurangen 2008 och vi öppnade 
året därpå med ca 30 platser. 

Under tio år har restaurangen byggts ut och Jon framhåller att 
man nu hittat sin stil i både utseende och drift och att det framle-
des kommer handla om att vidareutveckla konceptet. 

– I Grebbestad blir vi kvar! konstaterar Jon klart. 
En viktig del för Q är att jobba med säsongsförlängning. Man 

har hängt på detta och skapat olika typer av evenemang under hela 
året. För jubileumsåret planeras bl a trevlig musik under somma-
ren, oktoberfest, lutfiskpremiär i november, julbord i december 
och året avslutas med en nyårssupé. Många av evenemangen har 
varit uppskattade inslag längs kusten under flera år. I samband 
med Ostronets dag planeras, tillsammans med fler aktörer, en 
”Sjömatsfestival” helgen den 6-7 september. 

– I flera år har vi på Q förlängt Ostronets dag med sjömats-
buffé redan på fredagen som följts av ostron och champagne på 
lördagen. I år kommer flera av restaurangerna på bryggan hänga på 
och det blir en hel festivalhelg med skaldjur och levande musik. 

Det fläktar skönt på uteserveringen och glada människor passe-
rar i vårsolen. Jag passar på att fråga Jon vad sjömat egentligen är:

Jon Larsen – en härlig ”svorsk” bosatt  i Grebbestad - driver den välrenommerade restaurangen Q Restaurang och Bar. 
Placerad mitt på Grebbestadbryggan med gästhamnens myller och liv i anslutning till den härliga uteserveringen. I år 

firar Jon 10 år på bryggan och jubileumsåret kommer fyllas av olika typer av aktiviteter. 

SJÖMATSFESTIVAL 6-7 SEPT. PÅ GREBBESTADBRYGGAN 
– en hyllning till havets skafferi

– Det du har framför dig, skrattar Jon och pekar på min skal-
djurstallrik. Men givetvis så mycket mer, fortsätter han sedan. 
– Allt som lever och växer i havet är sjömat och det är i stort sett 
samma produkter som finns i Norge och Sverige. Det är samma 
hav. Vissa produkter finns det mer av i Norge, tex. kungskrabba 
medan Sverige har varit större på exempelvis ostron.

Valbiff, trollkrabbor eller havssniglar 
I år kan gästerna vänta sig ett större evenemang än tidigare år på 
bryggan denna helg. Det blir mycket god mat, härlig musik och 
hög stämning! Det bjuds på smakprover av t ex valbiff, sashimi, 
kungskrabba, havssniglar, trollkrabbor, flera typer av fisk, paella, 
bakala och sushi. En nyhet är stekta torsktungor. 

– Allt vi kan få tag i av färska läckerheter skall dukas upp, säger 
Jon. Vårt mål är att fylla upp bryggan med olika aktörer inom 
sjömat; kräftfiskare, räktrålare, personer som profilerat sig på tång 
och sill. Det blir en riktig härlig matfrossa från havet helt enkelt. 

Jon rekommenderar alla som vill besöka evenemanget att följa 
uppdateringar på grebbestad.se och Facebook, samt att boka plats, 
då man räknar med många besökare denna helg. Det blir en härlig 
start på hösten och medan jag själv hugger in på de ljuvliga skal-
djuren måste jag ändå fråga vad Jon själv föredrar:

– Skrej (en torskfisk i Norska ishavet) som fångas i perioden 
februari-april och som man äter med rom, lever, mjölig potatis 
och sannefjordssmör. Det är utsökt gott! Och givetvis färska havs-
kräftor ifrån Bohuslän.

 



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!

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 elfte säsong på bryggan

0525 - 612 00
Röde Orm Bryggrestaurang

rodeorm.nu

010 - 516 75 50

Lokal leverantör  
av villalarm

qsecurity.se

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

I GREBBESTADS GLITTRANDE INLOPP
Med hjälp av vår köksmästare Richard sätter vi dina smaksinnen i fokus. 

Böstebar serverar räkfrossa och annat gott till livemusik. För fest och 
konferens – hyr Konservens festvåning med 50 sittplatser och 27 sängplatser
 i 9 unika hotellrum. Perfekt för t ex mindre bröllop och andra privata fester. 
Vår restaurang kan ni abonnera för bröllop och fester upp till 100 personer.

0525-140 00
bokning@grebys.se

www.grebys.se

FÖR DINA
SINNENS

SKULL
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narhalsan.se

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

Vårdcentral öppen vardagar 08 - 17.  Tidsbokning 010-441 51 00

Jourcentral i Tanumshede öppen vardagar 17-24. Lör-, sön- o. helgdagar 10-24

Vi har även tidsbokade tider till distriktsköterskemottagning i Hamburgsund, 
tillgång till familjecentral och Rehabmottagning.

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

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!
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VITINGELEDEN
”Fascineras av brusande forsar, vattenfall och orörd vildmark längs den vackra 

Vitingeleden i Bullaren. Gör vandringen till en dagsutflykt eller en flerdagarstur där 
du fortsätter längs Bohusleden på Kynnefjäll. Avsluta med ett uppfriskande dopp i 

Kynneälv eller vid den populära badplatsen vid Sundshult”. 



4140

Den vackra Vitingeleden i Bullaren är 10 kilometer lång  
och sträcker sig från Sundshult till Stampebron, längs 
brusande Kynneälv. I naturreservatet Kynnefjälls djupa 
skogar kan du njuta av sagolik natur, ett rikt djurliv, 

och häpnadsväckande forsar och vattenfall. Passa också på att besök 
Olsborgs Slottsruin. Vill du vandra en längre tur går det bra att 
fortsätta på Bohusleden som ansluter vid Flötemarksön. Go Tur!

    
Sundshults badplats
Vid södra Bullaresjöns norra ände ligger den vackert belägna går-
den Tingvall. Sväng av österut och mot Sundshult badplats där du 
kan parkera bilen. Här hittar du en fantastisk strand med grillplats, 
brygga och hopptorn. En populär samlingsplats för barnfamiljer, 
och en utmärkt startpunkt för din vandring. 

Vitingeleden
Från badplatsen går du österut mot det brusande vattenfallet och 
den gamla stenbron på höjden. Här startar Vitingeleden och börjar 
med att vika av in i skogen längs älven. Följ de blå markeringarna. 
Här vandrar du i vacker trolsk urskog längs den brusande älven. 
Här finns gott om inbjudande solgläntor, perfekt för fikapauser. 

Vissa delar av leden går på smala stigar längs sluttande bergssi-
dor, över spänger och ängsmark. Under perioder med mycket regn 
kan det bli ganska blött, så se till att ha bra skor. 

När du närmar dig skidområdet Tegen så öppnar sig landskapet. 
Här kan du njuta av bedårande omgivningar med åkermark och 
jordbruk. Från Tegen fortsätter leden ca 5 km mot Stampebron. 
Du har nu kommit till Vitingeledens ände, och det är dags att 
vända eller fortsätta vidare mot Bohusleden (orange markering). 
Etapp 20 och 21 av Bohusleden startar vid Flötemarksön som lig-
ger ca 1 km från Stampebron.  

Läs mer om Bohusleden på www.bohusleden.se. 

En avstickare till Olsborgs slottsruin och domarring
På en brant klippa med oslagbar utsikt över Bullaresjöarna ligger 
Olsborgs slottsruin, även kallad Olofsborgs slott. Fästet sägs ha 
varit en norsk fornborg vilken man under olika perioder byggt 
vidare. Sägnen säger att fästet ska ha grundats av den norske Olav 
Digre. Du hittar till Olsborgs slottsruin genom att följa skyltar från 
Sundshult.

 
Kynnefjälls naturreservat 
 Kynnefjäll är en ungefär två mil lång, och en mil bred, högplatå i 
norra Bohuslän. Kynnefjäll anses vara ett av Sveriges mest natur-
sköna områden. Platån sträcker sig mellan Bullaresjöarna i väster 
och Örekilsälven i öster. Området bjuder på vacker vandring i ett 
särpräglat landskap. På Kynnefjäll finns flera viltarter som varg, lo 
och bäver. Läs mer på www.lansstyrelsen.se.  

En vandring i trolsk urskog

”“
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The beautiful Vitingeleden (trail) in Bullaren is 10 kilome-
ters long and goes from Sundshult to Stampebron by the 
river Kynneälv. In the deep woods of the nature reserve 
Kynnefjäll you can enjoy magical nature, a rich wildlife 

and amazing rapids and waterfalls. Make sure to visit Olsborgs 
Castle ruin. If you want to go on a longer hike you can continue 
onto Bohusleden which you can connect to by Flötemarksön. 

    
Sundshults bathing spot
By the north end of South Bullaresjön you will find the beautifully 
located farm, Tingvall. Turn east towards Sundshult bathing spot 
and park your car. Here you will find an amazing beach with BBQ 
area, jetty and a diving tower. A popular gathering spot for families 
with children, and a great place to start your hike. 

Vitingeleden
From the bathing spot you can go east towards the waterfall and 
the old stone bridge. This is where the trail Vitingeleden starts 
by turning in towards the woods along the river. Follow the blue 
markings. You will wander through a beautiful primeval forest 
along the wonderful river. 

You will find many little spots where you can take a break. 
Make sure to bring some coffee and snacks. Some parts of the trail 
consists of narrow paths along sloping mountainsides, log bridges 
and meadow land. When it’s been raining it can get very wet so 

make sure to use appropriate shoes. 
When you get close to the skiing area Tegen, the lands-

cape opens up. You can enjoy beautiful surroundings with 
fields and farm land. The trail continues for about 5 km from 
Tegen towards Stampebron. You have now reached the end of  
Vitingeleden and it’s time to turn around or continue on towards 
Bohusleden (orange markings). Leg 20 and 21 of Bohusleden 
starts by Flötemarksön which is located approximately 1 km from 
Stampebron. Read more about Bohusleden at www.bohusleden.se

A detour to Olsborgs castle ruin and stone circle
On a steep cliff with an unbeatable view over the lakes 
Bullarensjöarna, you will find Olsborgs castle ruin. Legend has it 
that the fortification was founded by the Norwegian Olav Digre. 
You will find the ruin by following signs from Sundshult. 

 
Kynnefjälls naturreservat 
Kynnefjäll is an approximately two mile long, and one mile wide 
plateau in north Bohuslän. Kynnefjäll is considered being one of 
Sweden’s most scenic areas. The plateau stretches between the 
lakes Bullaresjöarna in the west to the river Örekilsälven in the 
east. The area offers great hiking opportunities. At Kynnefjäll you 
can find many different wild species such as wolfs, wildcats and 
beavers. 

English



MITT
TANUM

ANDERS EKDAHL
Anders från Hamburgsunds skor mitt i Hamburgsunds centrum. 
En modern skoaffär som lockar kunder från hela Bohuslän.

Anders from Hamburgsunds skor in the centre of Hamburgsund. 
A modern shoe shop that attracts people from all over Bohuslän. 

Ett måste att besöka när man är i Hamburgsund 
är Scen på Bônn. Denna unika utomhusscen mitt i 
ett nedlagt  stenbrott bjuder på uppträdanden i ett 
brett spectra - från barnteater till visor, blues, rock 
med mera. Från lokala band till Sveriges musikelit.

Hamburgö. Här är det fantastiskt fint att vandra 
runt i naturen och besöka underbara badplatser 
som Boviken, Vänd Igen och Stora Stenar. Tag 
bilfärjan över sundet - den är helt gratis!

Ta båten från Hamburgsund ock åk ut till Väderö-
arna. Njut av resan genom sundet till yttersta 
delen av vår vackra skärgård. På Väderöarna möter 
du en fantastisk natur som bara Sveriges västli-
gaste ögrupp kan erbjuda.

ANDERS REKOMMENDERAR

Scen på Bônn is a place not to be missed when 
visiting Hamburgsund. The unique outdoor stage 
in an old quarry offers a wide variation of events 
– from children’s theatre to ballads, blues, rock 
etc. Both local bands and famous Swedish musi-
cians perform here. 

Hamburgön. It is beautiful to walk around in 
nature and visit wonderful bathing spots such as 
Boviken, Vänd Igen and Stora Stenar. Take the 
car ferry over the strait – it’s free!

Take the boat from Hamburgsund and go ex-
plore the Weather Islands. Enjoy the trip through 
the strait to the outermost part of our beautiful 
archipelago. On the Weather Islands you will 
be met by a fantastic nature that only Sweden’s 
westernmost island group can offer.

ANDERS RECOMMENDS

Väderöarnas hamn

Hamburgön.  Ta bilfärjan 
över sundet.

Scen på Bônn



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 @gof ab . se

Genomtänka planlösningar, noga utvalt material 
och modern arkitektur. Skäret är något helt unikt 
– ett litet Venedig i norra Bohuslän!
Pris från 6 500000 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.
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MITT
TANUM

MIKAEL BOHLIN
VD och allt-i-allo på GrebbestadFjorden turist & konferensan-
läggning.

CEO at GrebbestadFjorden tourist & conference centre.

Falkeröd och Greby gravfält erbjuder vacker 
naturupplevelse i historisk miljö. 

Ta dig upp på Stöberget och njut av utsikten 
över den vackra skärgården, fiskehamnen och 
samhället.

Flanera längs kajen och de gamla sjöbodarna. 
Se när fiskebåtarna kommer in och lastar av sin 
fångst. Fortsätt längs den berömda Grebbestad-
bryggan med det stora utbudet av restauranger. 
Avsluta med en golfrunda på GrebbestadFjordens 
äventyrsgolfbana.

MIKAEL REKOMMENDERAR

Falkeröd and Greby grave field offers a wonderful 
nature experience in a historical environment. 

Walk up the mountain called Stöberget and enjoy 
the view over the beautiful archipelago, harbour 
and community. 

Walk along the dock and the old boat houses. 
Watch the fishing boats come into the harbour 
and unload their catch. Continue along the fa-
mous Grebbestad jetty with its great selection of 
restaurants. Finish with a round of golf at Grebbe-
stadFjordens miniature golf course.

MIKAEL RECOMMENDS

Magisk vy över Grebbestad från Stöberget

Grebbestadsbryggan - flaneringsstråk 
med många restauranger

Greby gravfält rymmer 
mycket historia
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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

Vi hjälper ditt företag 
att växa och må bra!

REVISION   RÅDGIVNING   REDOVISNING

STRÖMSTAD   TANUM
www.bakertilly.se

Varmt Välkomna till Återbruket
Industrivägen 4, Tanumshede

(mellan Ford och GT – Däck)

Våra ordinarie öppettider
Måndag till onsdag 12.30-16.30

Torsdagar 12.30-19.00
Varannan lördag jämn vecka 10:00 – 14:00

Under våren och sommaren har vi mycket 
begränsade möjligheter att hämta möbler och 
saker. Vi tar tacksamt emot, om ni har möjlighet 

att köra hit eller till containern på Tyft.

Sista lördagsöppet innan sommaren är 15/6
Lördagsöppet åter igen i september 
Semesterstängt veckorna 29, 30, 31

Stängt fr. 12/7 öppnar åter månd. den 5/8

Vi önskar Er alla en underbar vår och sommar
Varmt Välkomna      Personalen

Telefon 0525-183 39

O
B
S

BADHOLMEN
Vandrarhem

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

Hyr hela Badholmen vandrarhem under en helg 
Mitt i Fjällbacka Skärgård  

• Fyra rum med 16 bäddar inkl. bäddad säng
• Kök, matplats och grillområde 
• Bastu och badtunna vid havet 

Endast 5900 kr för helger september-maj 
Välj gärna till frukost, skaldjursbuffé och 
en skärgårdsupplevelse.

FYRBÄDDSRUM 
MED HAVSUTSIKT 

BADSTRAND
CAFÉ 
BASTU 
BADTUNNA
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RÄDDA
HAVET

10-20 åR

NEDBRYTNINGSTIDEN
FÖR PLASTPÅSAR ÄR

9 AV 10
SKRÄPFÖREMÅL SOM 

HITTAS PÅ STRÄNDERNA I 
BOHUSLÄN ÄR AV PLAST

miljoneR
VARJE ÅR DÖR

FÅGLAR, FISKAR OCH ANDRA 
MARINA DJUR TILL FÖLJD AV ATT 

DE FASTNAR ELLER FÅR I SIG 
PLASTEN. 

För en hållbar turistnäring

ÅRLIGEN TILLVERKAS DET MER ÄN

TON PLAST – NÄSTAN TIO TON I SEKUNDEN. 
300 MILJONER

TURISTER OCH BOHUSLÄNINGARNA 
STÅR FÖR UNGEFÄR

20 procent 
AV NEDSKRÄPNINGEN LÄNGS 

BOHUSKUSTEN. RESTEN KOMMER IN 
FRÅN ANDRA LÄNDER. 

•   Investera i återanvändningsbara vattenflaskor

•   Använd återanvändningsbara bärkassar

•   Undvik sugrör gjorda av plast

•   Se till att alltid återvinna

•  Skippa plastbestick, tallrikar och muggar

•  Städa alltid upp efter dig när du är ute i naturen!

Hur kan vi hjälpa till?
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NIGHT OF 
QUEEN

E R - M U S I K  P R E S E N T E R A R

w w w. n i g h t o f q u e e n . s e              w w w. s c e n p a b o n n . s e

HAMBURGSUND
SCEN PÅ BÔNN

LÖRDAG 27 JULI 19.30
Biljetter: www.ticketmaster.se, 054 19 00 80

hamburgsundsbokning.se, 0707 40 36 79

JOHAN BODING
NIGHT OF QUEEN BAND & CHOIR

Jack Vreeswijk

En hyllning till Afzelius

      Cajsastina 
      Åkerström

Biljetter: www.mtlive.se alt. Hamburgsundsbokning.se
   VISFESTIVALEN FÖR 3:e ÅRET I RAD TILL HAMBURGSUND!

HAMBURGSUND
20/7 SCEN PÅ BÔNN

BILJETTER: BLIXTEN.SE/PLURA

24/8 HAMBURGSUND 
SCEN PÅ BÔNN

HAMBURGSUND
10/8 SCEN PÅ BÔNN

BILJETTER: BLIXTEN.SE/UNO

Nu förenklar vi 
din vardag!

Ladda ned appen Mitt Rambo!
I appen finns öppettider, vägbeskrivning,  telefonnum-
mer, sorteringsguide och mycket mer. Den finns där du 
hämtar appar, sök på ”Mitt Rambo”.  

P.S. Nästa år kommer du också kunna få notis dag före 
tömning av ditt sopkärl!

...och önskar dig en 
sommar med sopkärl-ek!

www.rambo.se| 0523-667700 
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2019

12 juli The RefReshmenTs med föRband The fasTback

Coasters Rod Club firar 30 år och arrangerar Street Rod Nationals. 
Ihop med detta bjuder de in allmänheten till en kväll med musik 
och motormuller på Scen på Bônn i Hamburgsund.

The Refreshments, som också firar 30 år, står på scenen som 
huvudnummer. Före dem inleder The Fastback. Detta kommer att 
bli en kväll med skön musik i en fantastisk miljö.

18 juli Sånger vid havet

För tredje året i rad arrangeras i sommar den turnerande visfestiva-
len ” Sånger vid havet”. En kväll där publiken får möta några av Sve-
riges bästa musiker och artister i ett akustiskt, avskalat och intimt 
format. Precis som tidigare så är det tre utvalda platser längst den 
svenska västkusten som kommer besökas och den 18 juli kommer 
festivalen åter till Scen på Bônn. 

Årets artister är Jack Vreeswijk, Cajsa-Stina Åkerström och 
Guran, Nord & Nyberg. Med dessa namn kan publiken förvänta 
sig en magisk kväll och höra tolkningar från några av giganterna 
inom svensk vishistoria. Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström och 
Gurans, Nord och Nybergs hyllade tolkningar av Björn Afzelius 
fantastiska låtskatt finns självklart med på reportoaren denna kväll.

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

20 juli Plura

Rockpoeten Plura åker på turné i sommar tillsammans med en trio 
respektive fullt band. Den 20 juli spelar han under bar himmel på 
Scen på Bônn. Plura Jonsson är en legendar i Sverige, inte minst 
genom sina 40 år som frontfigur i rockbandet Eldkvarn. 

Med ikoniska låtar som “Fulla för kärlekens skull”, “Pojkar poj-
kar pojkar” och “Kärlekens tunga” har rockpoeten från Norrköping 
en given plats i den svenska musikhistorien.

25 juli Blues på Bônn

Festivalen Blues på Bônn drivs av entusiasterna Gustaf Gullander 
och Anders Karlsson. Tonvikten ligger på Blues/Bluesrock, men 
dörren står öppen för släktingarna soul, country och rock n’ roll. I 
år är det Blues På Bônn för sjätte gången och de bokade artisterna 
är: Pontus Snibbswreck of blues! Pontus är en välrenommerad ung 
musiker med ett mycket bra band. Anders och Gustavs eget “hus-
band” Electric Ferry är ett givet inslag under kvällen. 

No Fear Tattoo rythm and blues revue är ett hårt arbetande 
band från Göteborg och grannorten Bovallstrand! Det fjärde ban-
det är T-Bear and the Duke. Torbjörn Solberg är en äkta värmlän-
ning från Arvika, genomtrevliga och med varm scenpersonlighet. 

T-BEAR



4948

27 juli night of Queen

Under 2016-17 spelades hyllningen ”Freddie 70  Years” med över-
svallande respons, och i år kommer uppföljaren ”Freddie Forever”. 
Kvällens låtar är företrädesvis från Freddie Forever men också 
från besöket i Montreux 2017 – Freddie Mercury Birthday Party. 
Om du sett filmen Bohemian Rhapsody och gillade musiken, då 
är Night of Queen ett måste! På scenen finns Johan Boding, alias 
“King of Queen” – uppbackad av Night of Queen Band & Choir.

30 juli hAAKs sommArKonsert

I över 15 års tid har folk vallfärdat till Sveriges mysigaste arena 
”Scen på Bönn” för att se hemmafavoriterna HAAKS! Från att varit 
en lokal angelägenhet har eventet under årens lopp vuxit till en av 
Bohusläns största folkfester! 

Innan Haaks dundrar loss kommer publiken i år att underhål-
las av två av våra roligaste standupartister, Ann Westin och Tobias 
Persson. Välkomna till årets folkfest i Hamburgsund!

3 Augusti länge leve sven-ingvArs

Den 22 mars 2017 gick Sven-Erik Magnusson 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. Turnén har gjort stor succé och vi är 

glada och stolta över att välkomna Sven-Ingvars tillbaka till ”Scen 
på Bônn” efter förra årets succé. 

Det blir en känslosam konsert och en musikalisk resa genom 
bandets låtskatt. Hits, nya tolkningar och bortglömda skatter.

10 Augusti uno svenningsson

Uno Svenningsson har varit yrkesmusiker i mer än halva sitt liv. 
En av våra mest folkkära artister fyller nu 60 år i juli och firar 
dessutom 25 år som soloartist. I sommar gör Uno ett fåtal gig, 
varav ett i Hamburgsund och Scen på Bônn dit han kommer med 
ett exklusivt jubileumspaket!

– När jag fyllde 30 tänkte jag ”oj, vad gammal man börjar bli”, 
men sedan dess har jag aldrig riktigt reflekterat över det… förrän 
nu. 60, det känns nästan lite vemodigt, skrattar Uno.

24 Augusti sArAh DAwn finer

Med fem soloalbum, flera bidrag i Melodifestivalen och framgångs-
rika solo-turnéer har Sarah Dawn Finer cementerat sig som en av 
Sveriges mest folkkära artister. 

24 augusti kommer Sarah med ”The Finer Summer Tour” till 
Scen på Bônn.

SARAH DAWN 
FINER 

Med reservation för eventuella felaktigheter eller ändringar 

UNO SVENNINGSSON

REFRESHMENTS PLURA

T-BEAR ELECTRIC FERRY
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21 juni - sommArsolstånD på vitlycKe museum 
En dag för hela familjen- fylld av härliga aktiviteter! 

21 juni - miDsommArfirAnDe på fAlKeröD

Välkommen på traditionsenligt midsommarfirande på Falkeröd.

29 juni - BlåljusDAgen greBBestAD

Blådjurspersonal visar upp sina fordon och sitt kunnande.

6 juli - greBBestAD cArnevAlen

Heldag med carnevalståg, konserter och aktiviteter för hela familjen. 

6 juli - tolstoy & thuresson – jAzz i sAnnäs

En helkväll med jazz och god mat på Mjölkeröds golfklubb. 

17 juli – rocK Art tAttoo, vitlycKe museum

En fest för Rock Art Tattoos. Aktiviteter, utställningar, mingel.

18 juli - visor på fAlKeröD 
En spännande blandning av stämningsfulla visor.

18 juli - emilie – sveriges förstA DecKArDrottning. 
Filmvisning på Futura, Tanumshede om deckaredrottningen Emilie.

Gerlesborgsskolan

www.gerlesborgsskolan.se

UPPLEV VÅRT KULTURPROGRAM 
OCH VÅRA KONSTKURSER - 
ÅRET RUNT! MER INFO PÅ:

På gång i Tanum året runt
20 juli - grönemADsDAgen

Festligheterna håller på under dagen och passar hela familjen. 
Grönemads paddelmästerskap med egen kajak eller paddelboard.

21 juni Konsert i sAmlingssAlen på gerlesBorgssKolAn

Midsommarkonsert med Karlsson Barock kl. 19.30

20 juli - greBBestADs jAzzfestivAl

Jazzkonsert i landan till Skäggeröds gård.

25 juli - visor på fAlKeröD

En spännande blandning av stämningsfulla visor.

27 juli - resöDAgen

Kom och fira Resödagen. Marknad där lokala företag säljer bl.a 
växter, kläder och matupplevelser. 

2-4 Augusti - hornBore ting 
Föreningen Hornbore Ting bjuder in till marknad, skådespel, båg-
skytte, fantastisk stämning och mycket mer!

17 Augusti - rABBAlsheDe höstmArKnAD

Knallar, tivoli och folkfest på traditionsenlig marknad.

Dans varje lördag hela sommaren
till Sveriges bästa dansband!

Info: 0525-619 17 • 0739-72 13 08

Flamingo• Glenn Endys• Chiquita•Donnez• Matz Bladhs 
Lövgrens•Skåningarna• Engdahls• Micke Ahlgrens• Sounders 

Mats Bergmans• Streaplers• Holydays• Fernandoz

Gamla E6 Avfart 104 
Rabbalshede
mot 
Tanumshede

mot Uddevalla

mot Strömstad

Avfart 105 
mot Tanumshede
kör gamla E6 söderutTanumshede

Grebbestad
UTÄNGENS 

LOGE

E6

E6

Med reservation för eventuella
felaktigheter eller ändringar 
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31 Augusti - vm i mAKrillmete, fjällBAcKA

Tävlingen som får hela Fjällbacka i gungning.

4 septemBer - vernissAge i gAlleri gerlesBorg

Utställare är Rut Karin Zettergren och Orlando Whyte

6-7 septemBer - sjömAtfestivAl greBBestADsBryggAn

Prova olika soreters sjömat i trevlig miljö.

7 septemBer - ostronets DAg, greBBestAD

Sveriges ostronfestival. Folkfest och hyllning till svenska ostron!

7 septemBer: KonstvAnDring i BottnA och gerlesBorg 
Öppna ateljéer och konstutställningar.”

21 septemBer - run liKe häll

Motionslopp på Vitlycke, Tanumshede

23 septemBer - hummerpremiär 
Kl. 07 går starten för hummerfisket. Info bohuslan.com/tanum.

26 oKtoBer - råsjöllörDAg i greBBestAD

Råsjöllördagen är en årlig marknad på hösten i Grebbestad. 

1 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 december 
med tomtar, knallar och härlig havsluft.
 
1 April 2020 - öringsfisKepremiär

På Västkusten är efterlängtad högtid för många spösvingare.

påsKen 2020 - Kvirr (Konstvandring i Ranrike)
Konstvandring under påskhelgen. Konstnärer och konsthantverkare 
sina ateljéer och verkstäder öppna för besökare. 

mAj 2020 - norDisKA mästersKApen i ostronöppning 
Världens bästa ostronöppnare till Grebbestad och tävlar.

mAj 2020 - rABBAlsheDe vårmArKnAD

Knallar, tivoli och folkfest på traditionsenlig marknad.

mAj 2020 - hAvsKräftAns DAg, fjällBAcKA.
Välkomna att provsmaka kräftor direkt från fiskarnas båtar. 

Allt för båtlivet!

BÅTAR

MOTORER

TILLBEHÖR

VERKSTAD 

KLÄDER

PRESENT

MINILIVS

SJÖMACK
Tfn 0525-199 60

www.gbm.se

Välkommen till oss här på 
Mjölkeröd!

Vi ligger intill den vackra Sannäsfjorden.
Vi har en fantastisk 18-håls golfanläggning 
med driving range, övningsområde, golf-

studio & shop för dig som vill förbättra din 
golf, restaurang med vällagad mat!

Vi sätter dig fokus!   Varmt välkommen!

www.mjolkerodgk.com        +46 (0)525-220 41

På www.bohuslan.com/tanum/evenemang finns fler tips på vad som händer året runt i Tanum.
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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.com/kvilleprastgardbnb 0525-35520
Minto Tingvall B&B, Eko hotell B www.minto-tingvall.com  0525-40120
Stora Hotellet Bryggan F www.storahotelletbryggan.se  0525-765020
Rosenhill Bed & Breakfast G www.rosenhillbedandbreakfast.se 0525-10391
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
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
Stugsommar  www.stugsommar.se 020-62 56 25

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

BO Accommodation
Med reservation för ev. felaktigheter 

Skärgårdsbåten Saltskär
  Berättartur med Räkfrossa

 
Tors. 4/7, Lörd. 13/7, Tisd. 30/7
 17.45 ångbåtskajen Grebbestad    

18.00 från Tanumsstrand
2 timmarstur i Grebbestad - Fjällbacka skärgård

Florön,  Hjärterön,  
Dannholmen, Ingrid Bergmans sommarställe

Pris: 425:- barn 175:-
Bokas på 070-605 81 76

Hjärtligt välkomna! Selin charter

info@selincharter.com

B = Bullaren
R = Rabbalshede
V = Väderöarna
Ö = Östad
Hv = Havstenssund

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

Ge = Gerlesborg
He = Heestrand
Ts = Tanumstrand
Re = Resö
Sa = Sannäs

Ka = Kalvö
Sp = Sponslätt

TANUMS CAMPING 
& STUGBY

Bo bekvämt och billigt 
när Du besöker 

hällristningsområdet!

Tel. +46(0)525-200 02
Mobil +46(0)70 680 1278

RÖRVIKS 
FAMILJECAMPING

Stugor • Rum • Badstrand

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

Säg hej till din nya favoritgranne - Naturen!
Stugor - Bistro - Bar - Butik - Barnklubb - Båt/Sup uthyrning - Aktiviteter

      +46 525 21249
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Kosterhavet gränsar till 
den norska marina natio-
nalparken Ytre Hvaler och 
tillsammans utgör dessa en 
marint gränsöverskridande 
skyddad havsmiljö. En flik av 
oceanen!

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

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

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

Besök vårt naturum Koster-
havet på Sydkoster.

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

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

031–786 96 21
www.loven.gu.se

www.kosterhavet.se

Sveriges artrikaste akvarium
Exkursioner med fartyg

Barnens sommarlabb
Föreläsningar

Akvariet öppet kl 14-17
Mån-fre 1/7–16/8

Ons 26/6 och 21/8
Sven Lovén centrum
för marin infrastruktur
på Tjärnö

i samarbete med

Ka = Kalvö
Sp = Sponslätt
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SE & GÖRA What to do Med reservation för ev. felaktigheter 

Din lokala leverantör av bergmaterial,

FOLKTANDVÅRDEN
Tanumshede tel. 010-441 89 90 

Hamburgsund tel. 010-441 89 80 
Sommaröppet: Mån-Fre 10-18, Lör-Sön 11-15
Andra tider: 0525-370 30 | www.solhem.eu

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
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 
Postbåten, Fjällbacka F www.vasttrafik.se 070-8421474
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 www.fjallbackatouristboat.se 0761-170023 

ÄVENTYRSAKTIVITETER - Adventures  
Klockaregårdens Hästverksamhet  www.klockaregarden.se 070-6622989
Kulturför. Gamla Grebbestad G www.gamlagrebbestad.se  0702-264057
Kustguiden, Fjällbacka F www.kustguiden.eu 0730-206278
Minto, turer o kurser i klättring mm B www.minto-tingvall.com  0525-40120
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
Granit Gym H f/granit-gym-hamburgsund 070-2514641
Hälsan i Fjällbacka F www.halsanifjallbacka.se  0702-657976
Hälsoprofilen G  0525-61510
Lindas salong G FB: Lindas salong Grebbestad  0525-61910
Optiker Jernberg T www.optikerjernberg.se 0525-200 45
Ringblommans Hälsobod, T  0525-20636
Små Stunder T www.smastunder.se  076-3222063
Tedactive Gym, Tanumshede T www.tedactive.se  0525-10700
Tid för massage  www.tidformassage.se 0702-881027 

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
Vitlycke Centre for performing Arts T www.vitlycke.org 
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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
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 ÄTA Eat 
I= Restauranger öppna hela året/Open all year

Industrivägen 5, Tanumshede

www.havstensbi l tvat t . se

ALLTID 
ÖPPET!

Automattvätt
Med eller utan borstar

Gör det själv tvätt
Inne eller ute

BILTVÄTT
För Bilar, Husvagnar och Husbilar

Ny

Betala med kort eller bli medlemANNONSER • TRYCKSAKER • FOTOGRAFERING
 TURISTMAGASIN • KARTOR • LOGGOR

MEDIA i Bohuslän AB 

0523-705 00 | jbamedia.se

Med reservation för ev. felaktigheter 

B = Bullaren
R = Rabbalshede
V = Väderöarna
Ö = Östad
Hv = Havstenssund

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

Ge = Gerlesborg
He = Heestrand
Ts = Tanumstrand
Re = Resö
Sa = Sannäs

Ka = Kalvö
Sp = Sponslätt

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

Café Bronze, Vitlycke museum, T  073 4301600  www.vitlyckemuseum.se
Lunchrestaurang, café, bageri, catering.

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

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

Hamburgö Café & Kiosk , H                          0525-33010 FB - Hamburgö Café & Kiosk 
Café med 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)

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

Malindas bar & bistro, G 073-3605666 FB malindasgrebbestad
Lunch, bistro, bar, a la carte  

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.

Pizzaverket, H 0525-33650 
Pizza, sallad, kebab och bagels 

Q Restaurang & Bar 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 Storm, G 070-08981694 www.restaurangstorm.se
Mat, bio och bowling

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

Röde Orm, G 0525-10167 www.rodeorm.nu
Lunch, middag, drinkar och musikunderhållning

Sandbunkern Bistro & Deli, F 073-5114459 FB: grannenbistrobar
Bistro, deli och catering   

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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Grebbestad VarV
& båtförVarinG

VinterförVarar OCH serVar er båt
•  Fullservicevarv
• Vinterförvaring inomhus i uppvärmd hall
• Vinterförvaring utomhus på inhägnat område
• Reparationer
• Lyft och uppställning upp till 65 ton
     - Även för er som vill göra i ordning båten själva

• VÄLKOMMEN IN - NU STÖRRE BUTIK!

Tel. +46 (0) 525-72 44 00  
info@grebbestadvarv.com

grebbestadvarv.com

Ka = Kalvö
Sp = Sponslätt
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 Service - shopping
HANTVERKARE - Craftsmen

BYGG - Builders
Anders Snickare H   0707-403670
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
Grebbestad Båtelektriska  G 070-2270591 
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
West Point Divers G 0525-194 96
Widelius Marinservice AB F 0525-31033

SHOPPING 
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 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
Nordholms Ur & Guld  G 0525-10138
Plockboden F 0706-256468
Rabalder  G 0525-61710

Behöver du 
hjälp med 
dina däck 

kom till oss!
Nordbloms
TRYCKSAKER AB

Hamburgsund  
www.nordbloms.se

Till rätt pris
!

DIGITAL- 
TRYCK
SKYLTAR 
och mycket mer.

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

Med reservation för ev. felaktigheter 

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
Hamburgsunds IF H 0525-33710
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
Kulturför. Skäggeröd/Grebbestad
Jazzfestival G 0707-599105

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
OSTRON- OCH HUMMERFISKEPAKET

KONFERENS – FEST – BRÖLLOP – LÄGER
RESÖ

HAMNMAGASIN

Tel. 0525-254 55
www.reso.se

Fest- & konferenslokal
Vandrarhem

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

Tandvård
Folktandv. Tanumsh.      +46 (0)10-4418990 
Folktandv. Hamburgs.    +46 (0)10-4418980
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B&B - VANDRARHEM  

SEMESTERLÄGENHET

MINISPA
OSTRON- OCH HUMMERFISKEPAKET

KONFERENS – FEST – BRÖLLOP – LÄGER

B&B och Konferens
KUSTNÄRA

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

Öppet året 
runt!



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

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.

NORDBY
STRÖMSTAD

LYSEKIL UDDEVALLA

TÖCKSFORS

CHARLOTTENBERG

GÖTEBORG

VARBERG

GREBBESTAD
LINKÖPING

ÖSTERSUND

BORÅS

STOCKHOLM


