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i Tanum - året runt!
Eller www.oppetitanum.se

Välkommen
till norra Bohuslän!
I Tanums kommun kan du njuta av spännande upplevelser, färska
skaldjur och storslagen natur i världsklass. Från kustpärlor
som Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund till de djupa
skogarna i Bullaren, det unika världsarvet vid Vitlycke och
Kosterhavets marina Nationalpark.
Norra Bohuslän bjuder på fantastiska uppleverler året om.
I det här magasinet ger dig vi ett urval av allt det vackra,
spännande, roliga och smakrika som du kan uppleva runt
om i Tanum. Vi hoppas att du ska hitta något som passar
för just dig.
Välkommen till norra Bohuslän och världens
vackraste skärgård!
Morten Jonassen
Ordförande Tanum Turist
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TURISTINFORMATION
Tanum Turist mobil
turistinformation
För tider och platser följ
oss på Facebook.
Tel. 0525-611 88

Grebbestad Infocenter
Torget, Grebbestad
Tel 0525-611 88
info@grebbestad.se
Öppen sommartid.

INFOPOINTS
Fjällbacka
turistinformation
Ingrid Bergmans Torg,
Fjällbacka
Tel 0526-611 88
tourist@fjallbacka.com
Öppen sommartid.

Bullarebygdens Camping
GBM, Havstenssund
Vitlycke museum, Tanumshede
Kundcenter Tanums kommun,
Tanumshede
TanumStrand, Grebbestad
Stora Hotellet, Fjällbacka
Fjällbacka Camping, Fjällbacka

Solhems Krukmakeri,
Rabbalshede
Rörviks Camping,
Hamburgsund
Kustnära B&B & Konferens,
Heestrand
Bottna inn, Gerlesborg
Gerlesborgskolan, Gerlesborg

Våra orter
O U R TOW N S

Tanum är Bohusläns, till ytan,
största kommun. Här presenterar
vi ett urval av de orter du
kan besöka. Läs mer på
bohuslan.com/tanum

TANUMSHEDE

Foto: Celina Falck

Cenralort och känd för sina många hällristningar, fornminnen och Vitlycke
Museum. Här ligger också det anrika Tanums Gestgifveri och välsorterade
Tanums Shoppingcenter.

BULLAREN

Foto: Robert Dahlberg

I nordöstra hörnet av kommunen med en oslagbar natur för bad, fiske,
kanotturer, vandring och cykling. Här får du lugn och ro och kan verkligen
njuta av det naturen bjuder.

RESÖ
I havsbandet på en ö längst norrut i kommunen ligger vackra Resö. Här kan
du få en guidad tur om Kosterhavet som är Sveriges första marina nationalpark. På Resö är det alltid nära till nästa bad.

GREBBESTAD

Foto: Robert Dahlberg

En av de mest populära badorterna i Bohuslän och med ett stort utbud av
restauranger och butiker året runt. Upplev nyfångade skaldjur, hotell TanumStrand och Nordens största Sportshop med lekplats.

FJÄLLBACKA

Foto: Robert Dahlberg

Bjuder på pittoreska skärgårdsmiljöer, trånga gränder och hisnande utsikt
från Vetteberget. Guidade båtturer erbjuds från bryggan. Stora Hotellet och
Bryggan Fjällbacka har både rum och god mat.

HAMBURGSUND

Foto: Robert Dahlberg

En riktig idyll året runt med bilfärja över sundet till Hamburgö. Ta en lunch
på Hjalmars Bar och Brygga vid hamnen och avsluta med en smaskig glass
hos Pipers.

HAVSTENSSUND

Foto: Celina Falck

Ligger på en halvö med närhet till havet var du än befinner dig. Fantastisk
skärgårdsmiljö med en fin gästhamn intill GBM Marin. Nära till Tjurpannans naturreservat.

Upplev
livskvalitén.
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!

www.tanum.se

Tanums Bostäder

exploaterar markområde för drömboenden

År 2001 startade Tanums Bostäders resa med detta unika markområde. Området är beläget på berget mellan Grönemad och Krossekärr
i Grebbestad, med havet som närmaste granne och med sikte mot
horisonten över de båda öarna; Väderöarna och Kosteröarna. På området finns det gott om naturstigar och promenadslingor och trots sin
något unika plats och känslan av avskildhet, så är det inte mer än 2
km in till centrala Grebbestad.

2021 påbörjades ett omfattande markarbete på området (entreprenör
är Grimsrud), vilket beräknas vara klart under våren 2022. Därefter
kommer upphandlad fastighetsmäklare (läs; Askengrens i Grebbestad)
att förmedla villatomterna till försäljning.

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

Hela familjens köpcenter

ÖPPET
MÅN-FRE
LÖRDAG
SÖNDAG
COOP

10.00-19.00
10.00-17.00
10.00-17.00
8.00-21.00

En av
Bohusläns

STÖRSTA
LADDSTATIONER
för elbilar med
över 80 laddare

30 BUTIKER

Coop och Byggmax

FOODCOURT

Café och snabbmat

LEKLAND

För barn 1-12 år

FRI PARKERING

med 80 laddstationer

BREHOGSVÄGEN 5 • 457 32 TANUMSHEDE • SE MER PÅ TANUMSHOPPING.SE

TIDER

Tanums Bostäder förvärvade för några år sedan det aktuella markområdet och nu gällande detaljplan motiverar en byggrätt om 11
villatomter och ett stort antal flerbostadsfastigheter. Under hösten

Naturreservat & Vandringsleder

Naturreservat &
vandringsleder
N AT U R E R E S E RV S & H I K I N G T R A I L S
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Naturreservat & Vandringsleder

Vandring är ett fantastiskt sätt att uppleva
den skiftande naturen i Bohuslän. I Tanums
kommun finns det fler än 30 naturreservat och
många olika vandringsleder med
varierande svårighetsgrad. Här tipsar vi om
några av våra favoriter.

TJURPANNAN

Tjurpannans naturreservat saknar skyddande ytterskärgård och är ett av Bohuskustens mest exponerade fastlandspartier.
Farleden stryker tätt förbi och har i alla tider
utgjort en fruktad passage bland sjöfarare. Området är lätt att vandra i och från
de höga klipporna erbjuds storslagna vyer
över fastlandet och skärgården ut mot horisonten i sydväst. Här finns även en fin grillkåta, ovanför parkeringen.

VEDDÖ

Naturreservatet på Veddö är ett välbesökt
område med badvänliga klipp- och sandstränder. Här finns fina utsiktsplatser och
fantastiska möjligheter till rika naturupplevelser. På Veddö finns flera promenadstigar
lämpliga för vandring.

VÄDERÖARNA

I skärgården strax utanför Fjällbacka ligger
Väderöarna som är en av Sveriges västligaste
ögrupper. Väderöarnas naturreservat omfattas
av 365 små kobbar och öar och lotsutkiken
ingår i SMHI:s nät av väderstationer för
kustobservationer. Här kan du vandra på
klipporna, besöka Väderöarnas lotsutkik,
bada i havet och njuta av god mat och vedeldad badtunna på värdshuset. Till Väderöarna
tar du dig med egen båt eller med Fjällbacka
båttrafik.

KYNNEFJÄLL

Foto: Lucasz Warzecha

Kynnefjäll naturreservat är en högplatå i
nordöstra delen av Bohuslän. Området bjuder
på vacker vandring i ett särpräglat landskap.
Delar av Bohusleden går förbi Kynnefjäll.

RESÖ

En slingrig väg över broar och Galtö leder
fram till Resö, den nordligaste platsen i Tanums kommun. Vid hamnen ligger den södra
porten till Kosterhavets marina Nationalpark.
Resö har en omväxlande natur med tallskog, stränder, klippor och ängar. Perfekt för
vandring i avkopplande miljö.

ÄLGAFALLET

Älgafallet är Bohusläns högsta vattenfall med
46 meters fallhöjd. Vattenfallet utgör gräns
mellan Sverige och Norge så ett besök till
Älgafallet blir också ett besök i utomlands!
Älgafallet ligger utefter Bohusleden. Det finns
en bro både ovanför och nedanför fallet
som gör det möjligt att korsa vattnet. Här
finns också grillplats och picknickbord för
medhavd fika. Tänk på att ta med egen ved
om du ska grilla.

Hiking is a fantastic way to experience the changing nature in Bohuslän. In Tanum municipality,
there are more than 30 nature reserves and many
different hiking trails in varying degrees of difficulty. Here we suggest some of our favorites.
Tjurpannan area has easy hiking trails and the
high cliffs offers magnificent views over the mainland and the archipelago towards the horizon in
southwest.
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Naturreservat & Vandringsleder

Kommunala
NATURRESERVAT

FALKERÖDS LINDSKOG

Ett område nära Grebbestads samhälle.
Randskog på det som en gång var en
klapperstensstrand vid havet.

KLÄTTA NATURRESERVAT

Klättas betesmarker och randskogar,
hällmarker och strandområden söder om
Tannamskilen.

NORRA EJGDE

Randlövskog och klapperstenssluttningar.
Reservatet finns strax nordost om
Hamburgsund.

LERHOLMEN
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Värdefullt strandområde med strandäng,
klibbalsumpskog, klibbalskog och
hagmarker. Ligger nära Sannäs.

BOHUSLEDEN

Leden startar på gränsen till Halland och går
genom Bohuslän upp till Strömstad. Det går bra
att välja delsträckor av leden för kortare turer
och dagsvandring.
Läs mer på bohusleden.se

KUSTSTIGEN

Kuststigen är en variation av kustnära vandringsleder och slingor längs Bohuskusten. Vandra på Kuststigen mellan TanumStrand och
Tanumshede eller den utmanande Vettebergsleden i Fjällbacka.
Läs mer på kuststigen.se

Foto: Katrin Sjögren

TILLÅTET OCH FÖRBJUDET I NATURRESERVATET

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för
att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka
begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller
när du besöker naturreservat.

Missa inte
RANEBO FRILUFTSCENTER

Här finns sevärdheter som Amundshatt och
Rövargrottan. Vacker skog med möjligheter
till både avkoppling och aktiviteter. Runt
friluftsgården finns röda leden på 2,3 km
och gula leden på 5,6 km.

NATURSTIGEN

210 meter tillgänglighetsanpassad.
Naturstigen, i Tanumshede, även kallad
“Jan & Metas stig”, är en vacker naturslinga som går genom gles barr- och lövskog. Det finns flera bänkar längs slingan.

HÖJDENS AKTIVITETSLED

Över stock och sten i spännande terräng
med start vid Höjden/Campus Futura,
Tanumshede. 2,9 km. Denna led är även
gjord för mountainbike och löpning.

MICKELSKOGEN - VAKTARKULLEN

En varierande vandring med fantastisk
natur i Bullarebygden på ca 7,5 km. Här
kan man gå en bit av Bohusleden till en
övernattningsstuga vid Vaktarkullen,
öppet året om (behöver ej bokas).

Ranebo. Foto: Daniel Monus

Naturreservat & Vandringsleder

Vandra i Tanum
H I K E I N TA N U M

LUR

RESÖ

1 KUSTSTIGEN
TANUMSHEDE - TANUMSTRAND 10 km

Varierad terräng på grus och stig. Passerar
Valbrets grav (Hällekistan) som är knutpunkt
för stigarna i området och här finns en
informationstavla uppsatt. Leden går även över
Stöberget (utsiktsberget) i Grebbestad samt längs
bryggan och vattnet till TanumStrand.
2 VALBRETSLEDEN 3,3 km
Enligt legenden ligger det en skotsk hövding
vid namn Valbret begravd här. Han dödades av
Tanumsborna någon gång under vikingatiden.
Än idag kallas graven Valbrets grav. Denna typ
av grav kallas hällkista.
3 VANDRING I VÄRLDSARV 6 km
Led som tar dig till tre olika platser med
spännande hällristningar: Lövåsen med sin
shaman, Gerumhällen med slänggungan och
Sotetorp med skepp och människor som slår
bakåtvolter.
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HAVSTENSSUND

SANNÄS
TANUMSHEDE
2

1

GREBBESTAD
3

KÄMPERSVIK

4 VANDRA PÅ VEDDÖ 3,5 km
Går runt det natursköna naturreservatet med
havet vid din sida nästa hela vandringen.

4

5 KUSTSTIGEN/VETTEBERGSLEDEN

RABBALSHEDE

2,5 km

5

Stadsnära rundslinga runt samhället via bland
annat Ingrid Bergmans torg, Kungsklyftan och
upp på Vetteberget. Bjuder på en storslagen
utsikt över skärgården.

FJÄLLBACKA
KVILLE

6 AMUNDS HATT, RÖVARGROTTAN

1,9-2,9 km

Den blåmarkerade leden tar dig först till
Rövargrottan, 1,9 km. Enligt sägen ska denna
ha varit ett tillhåll för ett gäng rövare. Efter
ytterligare 1 km kommer du till Amundshatt,
Sveriges västligaste högsta punkt med 178 möh.

HAMBURGSUND

7 STENHUGGARSTIGEN 6 km
Denna stig finns strax utanför den havsnära
småorten Sannäs, som byggdes upp kring
stenindustrin i slutet av 1800-talet.
Upptäck fler och läs
mer om våra vandringsleder i Tanum på
vandraitanum.se
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Läs mer på
Uppleva & göra,
Tanums kommun

GERLESBORG

Naturreservat & Vandringsleder

Grillplatser & vindskydd
Campfire sites and wind shelter
Här hittar du iordningställda grillplatser:
• Bohusleden har flera vindskydd med
grillplats. Hänvisning till bohusleden.se
• Ranebo. Vindskydd o grillplats
• Lur. Längs motionsspåret finns en grillplats
• Östad badplats. Grillplats
• Vinbäck lekplats, Tanumshede. Grillkåta
• Tjurpannan. Både vindskydd och grillplats.
• Falkeröd, Grebbestad. Vindskydd o grillplats.
• Rörviks lekplats, Grebbestad. Grillkåta.
• TanumStrands badplats. Grillplats
• Bovikens badplats, Hamburgö. Grillplats
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Important!
Foto: Katrin Sjögren

För hundar och ägare
Sommar! Det är som allra härligast ute i
skog och mark. Ta gärna med hunden ut
i naturen, men låt den inte springa lös så
att den stör djur och fåglar som har ungar
eller ägg.

Viktigt!
Elda endast på de fasta, iordningställda grillplatserna. Innan
du eldar måste du vara säker på
att det inte råder eldningsförbud.
Vid eldningsförbud är all öppen eld
förbjuden, även i iordningställda
eldstäder.

Se tanum.se om det
råder eldningsförbud.
Enligt allemansrätten är det inte
tillåtet att bryta grenar i skogen
att elda med.

Before you start a fire, you must be sure that there
is no fire ban. In the event of a fire ban, all open
fires are prohibited, even in prepared fireplaces.
See tanum.se if there is a fire ban.
According to the right of public access, it is not
allowed to break branches in the forest to start
a fire with.

Under perioden 1 mars till 20 augusti måste
du hålla din hund under extra uppsikt. I
naturreservat är det ofta kopplingstvång.
På allmänna badplatser måste hunden
hållas kopplad, även i vattnet. Och det
rekommenderas också att man håller sig
till badplatsens ytterområde.

Följ oss
i sociala medier
Du får inspiration och information
blandat med vacker natur och aktuella
händelser. Gilla, kommentera och dela
gärna våra inlägg.
@tanumturist
tanumturist
Foto: Lucasz Warzecha

Naturreservat & Vandringsleder
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Allemansrätten
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns
vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar
blommor eller gör något annat i naturen.
HEMFRIDSZON

Grundregeln i allemansrätten är att
du får gå nästan överallt i naturen
och på annans mark så länge du inte
stör eller förstör. Men det finns några
undantag. Du får inte gå på växande
gröda och du måste ta hänsyn till
hemfridszonen. Hemfridszonen är
området närmast runt ett bostadsoch fritidshus där den boende har
rätt till ett privat område.

TÄLTA I NATUREN

Du får tälta något enstaka dygn
i naturen. Välj att slå upp tältet
på tålig mark och inte i använd
betesmark, jordbruk eller plantering.
Tältplatsen får inte ligga nära
boningshus. Att tälta med ett par,
tre tält under något dygn ingår i
allemansrätten. Om ni däremot
tältar i stora grupper med många tält
behöver du be markägaren om lov.

ELDNING

Lägerelden sätter krydda på vårt
friluftsliv men allemansrätten ger
ingen självklar rätt att göra upp en
eld. Du får elda om du är försiktig så
att elden inte riskerar att sprida sig
eller skadar mark, djur och växter.
Grus eller sandig mark är lämpligt
underlag. Elda inte direkt på - eller
alldeles intill – berghällar eller större
stenblock! De spricker sönder och
får sår som aldrig läker.

CYKLING

Att cykla i naturen är härligt och
enligt allemansrätten får du cykla
både i naturen och på enskilda
vägar. Tänk på att inte cykla över
tomt, plantering eller mark som lätt
kan skadas! Det finns inget allmänt
förbud att cykla på motionsspår och
vandringsleder, men tänk på att visa
hänsyn. De som går eller springer
har företräde.

STÄNGSEL OCH SKYLTAR

Du har rätt att vistas i naturen
oberoende vem som äger marken.
Det är allemansrättens grund. En
markägare får därför inte sätta upp
stängsel för att stänga ute människor
från mark där allemansrätten gäller.
En del markägare sätter upp skyltar
för att stänga ute allmänheten. Det
kan vara skyltar av typen “Privat
mark”, “Ej obehöriga” och liknande.
Kommunen måste ge tillstånd om
en skylt av detta slag ska sättas upp.

KLÄTTRING

Klättring är en självklar del av
svenskt friluftsliv och enligt
allemansrätten får du klättra året
runt. Men under våren häckar fåglar
i klippavsatser och i skrevor. Det är
därför viktigt och din skyldighet att
respektera eventuella restriktioner.

BAD & BÅT

Allemansrätten gäller både på land
och på vatten. Du får gå i land,
bada, ankra och tillfälligt förtöja
vid strand som inte tillhör tomt,
eller som är skyddat för fågelliv
eller annat. I nationalparker och
naturreservat och i andra skyddade
områden gäller särskilda regler.

PLOCKA BLOMMOR, BÄR,
SVAMP

Du får plocka blommor, bär och
svamp i naturen, men vissa växter
är fridlysta och de får du inte
plocka. Särskilda regler gäller i
nationalparker och naturreservat.
Och självklart får du inte hugga
ner eller på annat sätt skada träd.
Källa: Naturvårdsverket
För mer information besök
naturvardsverket.se

Kosterhavet

Kosterhavets

Marina Nationalpark
Sveriges första marina nationalpark
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Naturvärden
I HAVET

I Kosterhavet hittar du ett av Sveriges två
kända levande korallrev.
På grund av att vattnet är tillräckligt salt
är artrikedomen så stor. De brant sluttande
klippväggarna liknar dessutom miljöerna
långt ute i atlanten.
Här finns västerhavets största bestånd av
knubbsälar. Har man tur kan man även
få syn på valar. Vikar och trånga sund
är havets barnkammare och skafferi. Hit
söker sig också rovfiskar som torsk och
ål för att jaga.
Foto: Lukasz Warzecha

Kosterhavet

Hem åt 12 000 arter
HOME TO 12 000 SPECIES

Entré
RESÖ

Kosterhavets nationalpark är ett 400 kvadratkilometer stort område inom Kosteröarnas
skärgård i Tanums och Strömstads kommun.
Här finns en unik havs- och skärgårdsmiljö
med cirka 12 000 djur- och växtarter, varav
hälften lever under ytan.

Kosterhavets National Park is the first marine national park in Sweden. Of the 6000 marine species
that have been identified in Kosterhavet, more than
200 are found nowhere else in Sweden. Kosterhavet
National Park is a 400 square kilometer area within
the Kosteröarna archipelago in the municipalities
of Tanum and Strömstad.

På Resö, i Tanums kommun, hittar man
den södra porten till Kosterhavets Nationalpark. Entré Resö ligger i anslutning
till Resö hamn och här finns en entréplats
med markör och bronsmodell över nationalparken.

Vid Ekenäs på Sydkoster ligger Naturum
Kosterhavet som är nationalparkens huvudentré och informationscentrum. Naturum
är öppet året runt och här finns utställningar, interaktiva stationer, filmvisningar och
klappakvarium.

At Naturum Kosterhavet, the visitor center, on
Sydkoster, you get all the information you need
about the national park. Here you can also visit
the aquarium where you can get to touch some of
Kosterhavet’s inhabitants.

I den lilla fiskehamnen på Resö kan du
komma i närkontakt med det yrkesfiske
som bedrivs i Kosterhavet. Flera räktrålare
har sin hemmahamn här.

För att på riktigt uppleva nationalparkens
vackra och unika miljö så rekommenderar
vi bad från klippor och stränder, att vandra,
snorkla, cykla, paddla eller ta en skärgårdstur.
Med Kosterbåten från Strömstad kommer du
lätt ut till Kosteröarna. Läs mer på:
vastsverige.com/kosterhavets-nationalpark

To really experience the national park’s beautiful
and unique environment, we recommend swimming, hiking, snorkeling, cycling, kayaking or taking a boat trip. The ’Koster boat’ from Strömstad,
easily get you to the Koster Islands.
vastsverige.com/kosterhavets-nationalpark

Längs stränderna på Resö kan man få en
guidning om Kosterhavet.
Läs mer på:
vastsverige.com/kosterhavets-nationalpark
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Knubbsäl. Foto: Jonas Ingman

Dödmanshand och Stensnultra. Foto: Lars-Ove Loo

Foto: Jonas Ingman

Följ med Västtrafiks Postbåt
på en skärgårdstur och njut
för bara 35 kr!

Hållplatsen finner du på Fjällbacka Brygga, linje 879.
Du köper biljett enkelt i Västtrafiks To Go-app.
Tänk på att turen behöver förbokas.

Avgångstider från Fjällbacka:
10.00 alla vardagar året runt...... Åter ca 12.00 1 juni- 31 augusti
ca 11.15 övriga året.
14.19 13 juni - 14 augusti.............. Åter ca 16.00
Bokning: Bör förbokas senast 18.00 kvällen före avresa. Max 12 platser. Ring 0708 - 42 14 74
Biljett: Västtrafiks biljett för zon C i vasttrafik To Go-app
Ring Västtrafiks kundtjänst 0771 - 41 43 00
vid behov av hjälp och mer information.

Naturbelägen camping, omringad av klippor och
utegym/ bistro & bar/ lekplats
@saltvikscamping @saltviksoutdoortraining

MAT

RUM

21 personligt inredda
rum inspirerade av
Kapten Klassens resor
och världsvida äventyr.

GRATIS UPPLEVELSER FÖR ALLA ÅLDRAR!
Det händer ofta något på naturum och vi har
öppet året runt. På sommaren kan du följa
med oss på snorkling, strandexpedition och
en massa andra guidningar. Alla evenemang
hittar du i vårt tryckta program på naturum,
på Facebook eller på sverigesnationalparker.
se/kosterhavet.

Öppettider

Kosterhavets nationalpark
Galärbacken 2, 457 40 Fjällbacka, Sweden

+46 525-31500 info@shfjallbacka.se www.shfjallbacka.se

@kosterhavets.nationalpark

Sveriges artrikaste akvarium
Exkursioner med fartyg
Barnens sommarlabb
Föreläsningar
Tjärnö marina
laboratorium

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

i samarbete med
031–786 96 21
gu.se/tjarno
sverigesnationalparker.se/kosterhavet

Skärgården

Med egen båt
B OAT I N G
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Med egen båt har du stor frihet att uppleva
skärgården på nära håll. För dig som kommer
utifrån och inte har tillgång till egen båtplats
så ger vi här tips på gästhamnar som
välkomnar dig.
Vi rekommenderar alltid att du i förväg kontaktar den hamn du vill lägga till i för att
försäkra dig om att det finns plats för din
båt när du kommer. Till dig som redan har
en egen båtplats kanske vi kan locka med
ett besök och övernattning i en naturhamn
eller varför inte besöka någon av kommunens
gästhamnar. Man behöver inte åka så långt
för att få spännande upplevelser och skapa
nya minnen.

With your own boat, you have great freedom to
experience the archipelago up close. You can also
stay overnight in a natural harbor or why not visit
one of the municipality’s guest harbors. You do not
have to go that far to get exciting experiences and
create new memories.
We recommend that you always contact the habor
you want to dock in advance to make sure that
there is room for your boat when you arrive.

Skärgårdsturer

Det finns många fina alternativ om du inte har en
egen båt. Följ med på en arrangerad skärgårdstur!
• Everts Sjöbod. evertssjobod.se

• Selin Charter. selincharter.se

• Fjällbacka Skärgårdstjänst.
fjallbackaskargardstjanst.se 0738-49 32 49

• Ivar af Hamburgö.
hamnebukten.se 073-73 85 000

• Grevent AB. grevent.info

• Väderöarna
vaderoarna.com 0525-31001

• M/S Donalda. donalda.se
• M/S Mira. msmira.se
• M/S Ran. soten.se
• Saltskärs Event. saltskarsevent.se

• Postbåten Fjällbacka
Västtrafiks egna båtlinje. 0708-42 14 74

Skärgården
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Foto: Roger Borgelid

Skärgården

Hamnar
HARBORS

NATURHAMNAR

Du kan lägga till med din båt längs kusten
och på öar. Det du ska tänka på är att inte
förstöra klippor och hällar. Vid sandstränder
lägger du din båt en bit ut i vattnet. Det är
inte tillåtet att köra upp båten på stranden.

NATURAL HARBORS

You can dock with your boat along the coast and
on islands. Keep in mind as to be careful with rocks
and not to destroy them. At sandy beaches, lay
your boat a bit out in the water. It is not allowed
to pull the boat up on the beach.
Väderöarnas gästhamn. Foto: Jonas Ingman
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RESÖ GÄSTHAMN

Fullständig serviceanläggning med
toaletter, duschar, tvättmaskiner och torktumlare. Ca 40 platser. Insegling från norr.
Miljöhamn för latrintömning.
Telefon: 072-707 85 54
E-post: hamnen@reso.se

KALVÖ GÄSTHAMN

På sydvästra delen av Kalvö utanför
Havstenssund. Toalett i form av utedass.
Telefon: 0525-183 80

SANNÄS GÄSTHAMN

GREBBESTAD SEAPORT
GÄSTHAMN

30 platser. WC, dusch, tömning och fyllning.
Telefon: 0525-199 50
E-post: info@grebbestadseaport.se

TANUMSTRANDS GÄSTHAMN

Strax söder om Grebbestad. 250 båtplatser
vid bryggan i direkt anslutning till hotell
TanumStrand. Toalett, dusch, tvättmaskin
och torktumlare, landström och WiFi.
Under sommaren bemannat hamnkontor.
Telefon 0739-42 44 14.

Vid Sannäsfjorden norr om Grebbestad. 10
platser på utsidan av flytbryggan, långsides/ankare. Djup 3 m.
Elektricitet, färskvatten, miljöstation,
WC.

FJÄLLBACKA GÄSTHAMN

HAVSTENSSUND GÄSTHAMN

HAMBURGSUND GÄSTHAMN

Här finns ca 14 platser. Dusch, toalett,
färskvatten och drivmedel.
Telefon: 0525-183 80

GREBBESTAD BRYGGAN
GÄSTHAMN

180 gästplatser. Wi-fi, tvättmaskin, toalett
och dusch.
Telefon: 0707-40 79 01
E-post: grebbestad@turistenvast.se

180 gästplatser, intill Ingrid Bergmans
Torg. Wi-fi, tvättmaskin, toalett och dusch.
Telefon: 0707-40 36 85
E-post: fjallbacka@turistenvast.se

50 platser i Hamburgsund och på Hamburgö i sundet. Wi-fi, tvättmaskin, toalett
och dusch.
Telefon: 0707-40 36 66
E-post: info@turistenvast.se

Resö

Kalvö
Havstenssund
Sannäs

Grebbestad
Tanumstrand

Fjällbacka

VÄDERÖARNAS GÄSTHAMN
Att ta sig hit med egen båt betyder en
färd över öppet hav. Här
finns toalett, dusch och
Väderöarna
sop-hantering.
Telefon: +46 0525-320 01
E-post: info@vaderoarna.com

Hamburgsund

Skärgården

Öar

ATT UPPTÄCKA
NORRA SKÄRGÅRDEN
Trossö-Kalvö-Lindö
Ett naturreservat med storslagen och varierad
natur. Öarna binds samman av landremsor.
Morö
Här kan du hitta jättegrytor.
Musö
Från Nordvalen, 32 möh. har du utsikt över
hela Skagerack och Väderöarna.
Det finns också en härlig lagun, Musösältan,
på norra sidan.
Stora Måkholmen
Väster om Otterön hittar du Stora Måkholmen. Här har du fri utsikt över en obruten
horisont. Här finns också en gammal stenlabyrint.

SÖDRA SKÄRGÅRDEN
Porsholmen
En populär tältö precis norr om Valö och
Fjällbacka. Ön har många vikar med sandbotten.
Vedholmen
Ön ligger långt sydväst i skärgården. Stranden
ligger på öns nordostsida.

Foto: Tomseye

Hållbar skärgård

S U S TA I N A B L E A RC H I P E L AG O
Den ideella föreningen Hållbar Skärgård
vill göra det enkelt för dig att vistas i
skärgården. Från september till juni har
du som ger dig ut i skärgården stor chans
att få en ö för dig själv och under högsommarveckorna är vi många som samsas.
Detta gör att det blir ett stort tryck på
den känsliga naturen under en kort och
koncentrerad period. Föreningen har som
mål att vårda och bevara den unika naturen och dess ekosystem i hela området.
Några sätt att bedriva detta arbete är att
bygga solpanelsdrivna skärgårdstoaletter
i skärgården, koppla ihop kustsamhällen från sjövägen och dela kunskap om
bland annat den svenska allemansrätt och
trivselregler. Öar med solcellsdriven toalett:
Stora Brattholmen, Käften, Ormudden på
Musö, Getryggen och Långeskär (Fjällbacka Skärgård).
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The non-profit organisation Hållbar Skärgård
i.e Sustainable Archipelago, wants to make it
easy and enjoyable to visit the archipelago of
West Sweden all year round. From September
to June, you have a great chance of enjoying
an island to yourself. During summer and high
season weeks, the archipelago is a popular destination for many visitors and we all must be
able to co-exist. An increased number of visitors
will also impact the sensitive environment for a
short and concentrated period. We aim to nurture
and preserve the unique environment and its
ecosystems throughout the whole area. Examples
of how we are achieving this are; building solar
powered outdoor toilets in the archipelago,
promoting access to the many coastal ports and
villages by water and sharing knowledge about
the Swedish right of public access and well-being
rules, amongst other things.

Gluppö
Mellan Gluppö och Fläskön ligger Gluppöbassängen, en populär och välbesökt
naturhamn.
Långeskär
En riktig pärla. Fina stränder, promenadvänlig
och omväxlande natur.
Trinissla
En hög ö sydväst om Gåsön. Sandstrand på
ostsidan och fina badklippor.

• hallbarskargard.se
Foto: Celina Falck
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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.

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:
I sommar
vår 3D-printade
i 100%människa
återvunnet
Lär digkan
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Välkommen till oss på Bohusläns museum!

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

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

RESÖ • SANNÄS • HAVSTENSSUND

RESÖ •KALVÖ
SANNÄS
• HAVSTENSSUND
• GREBBESTAD
KALVÖ • •GREBBESTAD
FJÄLLBACKA
HAMBURGSUND
FJÄLLBACKA • HAMBURGSUND
Tel 0525-183 80
www.tanumshamn.se

Tel 0525-183 80
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FÖR DINA
SINNENS
SKULL

Ostroneven

Ostronevent
Plocka dina egna o

BÅTAR
MOTORER
I GREBBESTADS GLITTRANDE INLOPP
TILLBEHÖR
Med hjälp av vår köksmästare Richard sätter vi dina smaksinnen i fokus.
VERKSTAD
Böstebar serverar räkfrossa och annat gott till livemusik. För fest och
Pensionat
KLÄDER – hyr Konservens festvåningFjällbacka
konferens
med 50 sittplatser
och 27 sängplatser
Fjällbacka
Pensionat
i
9
unika
hotellrum.
Perfekt
för
t
ex
mindre
bröllop
och
andra
privata fester.
& Vandrarhem
PRESENT
Vår restaurang kan ni abonnera för bröllopCentralt
och&fester
upp
till
100
Vandrarhem
och lugnt läge.personer.
MINILIVS
Nära till restauranger,
hav och
Centralt och lugnt
läge.bad,
SJÖMACK
Nära till restauranger,
hav och
skärgårdsbåtar
och 0525-140
busshållplats.
00bad,
skärgårdsbåtar
och busshållplats.
32 bäddar.
32bokning@grebys.se
bäddar.
Går att boka direkt
via hemsidan.
Går att boka direkt
via hemsidan.
www.grebys.se

Tel. +46 (0) 705 288 671

Plocka
dina
egna ost
som
vi sedan
ät
som vi sedan äter
Privatpersoner,
gr
Privatpersoner, grup

FJÄLLBAC

Besök vårt center
Besök vårt center
Norra Hamngatan
38, Fjällbacka

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

Norra Hamngatan 38, Fjällbacka
Tel: +46(0)705857001 / +46(0)723184484
Tel. +46
(0) 0525-199
705 288 671
fjallbacka@bokarum.nu
Tel.
60
Tel: +46(0)705857001 / +46(0)723184484
VÄDERÖARNA info@2sea4u.com
fjallbacka@bokarum.nu
www.gbm.se
www.fjallbacka.bokarum.nu
info@2sea4u.com
www.fjallbacka.bokarum.nu

HAMBURGSUN

• Välsorterad dykbutik med
allt för havet
• Service av utrustning
• Dykutbildning
• Prova-på dyk
Följ oss på
• Luftfyllning
Kemioch
ochhygien
hygien
Kemi

RESÖ
TÄNK
PÅ
OCH
VAR
TÄNK PÅ OCH VAR
FYRBÄDDSRUMMEM
FYRBÄDDSRUM
HAMNMAGASIN
RÄDD
MILJÖN
RÄDD OM
OM MILJÖN

BADSTRAND
– CAFÉ
– CAFÉ
– B–

BADSTRAND
Bröllops- och festlokal
Köp
Köp lokaltillverkade
lokaltillverkade
rengöringsmedel
Mindre konferenser
rengöringsmedel

Vandrarhem
med 8 bäddar
Butiken öppen
Butiken
öppen

Vi Servar och
✯✯✯✯✯
Vinterförvarar er båt !BADHOL
Nya Vita Huset, Tanumstrand, Grebbestad
Padi

kunnande
dinstyrka
styrka
LåtLåt
vårtvårt
kunnande
bliblidin
Dykcenter

mån-tor 7-15.30,
7-15.30, fre
mån-tor
fre 7-12.30
7-12.30
(stängt vv 30-31-32)
30-31-32)
(stängt

En stor
stor del
del av
En
av Vascos
Vascos
sortiment finns
finns på
sortiment
på COOP
COOPi i
Fjällbacka
och
Hedemyrs
Fjällbacka och HedemyrsiiTaTanumshede. Fler återförsäljare
numshede. Fler återförsäljare
av ex. bilvårdsprodukter
finner
INOMHUS
I VARMHALL
av ex. bilvårdsprodukter
finner
du på vår hemsida.
du på vår hemsida.

Fjällbacka
• Ekelidsvägen
FULLSERVICEVARV
Ekelidsvägen
7, 7,
Fjällbacka
Tel 0525-194 96 www.westpointdivers.se
Tel. 0525-254 55
info@vasco.se www.vasco.se
info@vasco.se
www.vasco.se
• VINTERFÖRVARING
0525-325 25
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0525-325 25

BADHO
Vandrar
Vandra
Fjällbacka +46(0)525-321 5

GERLESBOR
www.reso.se

Mjukglass hela
Mjukglass
sommarn! hela

sommarn!

Fjällbacka +46(0)525-32
• VINTERFÖRVARING UTOMHUS PÅ INHÄGNAT OMRÅDE
• REPARATIONER
• LYFT OCH UPPSTÄLLNING UPP TILL 65 TON
- ÄVEN FÖR ER SOM VILL GÖRA I ORDNING BÅTEN SJÄLVA
• FULLSERVICEVARV
MARINBUTIK, NU ÄNNU STÖRRE MED MER TILLBEHÖR &
TANUMS PASTORAT
• VINTERFÖRVARING
INOMHUS I VARMHALL
SERVICEDELAR
TANUMS
PASTORAT
• FULLSERVICEVARV
VINTERFÖRVARING UTOMHUS PÅ INHÄGNAT OMRÅDE
Auktoriserad återförsäljare
serviceverkstad
för Suzuki, Yanmar och Lombardini
För
attoch
ta del
av sommarens
aktiviteter,
• VINTERFÖRVARING
INOMHUS
I VARMHALL
REPARATIONER
För
att ta delsommaröppettider
av
sommarens
aktiviteter,
kyrkornas
och
mycket
@grebbestadvarv
• VINTERFÖRVARING
UTOMHUS
INHÄGNAT
LYFT OCH
UPPSTÄLLNING
UPP PÅ
TILL
65 TON OMRÅDE
kyrkornas
sommaröppettider
och
mycket
mer
kolla
gärna
in
på
vår
hemsida:
Följ oss på •facebook
för
aktuella
händelserGÖRA
och fina erbjudanden!
REPARATIONER
ÄVEN
FÖR
ERpå
SOM
mer -kolla
gärna
in
vår VILL
hemsida: I ORDNING BÅTEN SJÄLVA
•www.svenskakyrkan.se/tanum
LYFT
OCH UPPSTÄLLNING
UPP TILL
65MER
TONTILLBEHÖR &
MARINBUTIK,
NU ÄNNU STÖRRE
MED
-SERVICEDELAR
ÄVEN FÖR ER SOM VILL GÖRA I ORDNING BÅTEN SJÄLVA
www.svenskakyrkan.se/tanum
• MARINBUTIK,
NU ÄNNU STÖRRE MED MER TILLBEHÖR &
0525-72
44 00 | info@grebbestadvarv.com
Auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Suzuki, Yanmar och Lombardini
grebbestadvarv.com
SERVICEDELAR

Vi Servar och
Vinterförvarar
er båt !
Vi Servar och
Vinterförvarar er båt !

r
å
t
ppeet å

ÖÖpp

Grebbestad Varv & Båtförvaring
Vi hjälper till med:
@grebbestadvarv
• Asfaltering av t.ex. gångar och garage-

Auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad
för Suzuki, Yanmar och Lombardini
Vi hjälper
till
med:
uppfarter
upp
till 100 kvm åt gången.

Följ oss på facebook för aktuella händelser och fina erbjudanden!
Grusning av
• •Asfaltering
avvägar
t.ex. gångar och garage@grebbestadvarv
uppmursättning
till 100 kvm åt gången.
•uppfarter
Sten- och

Både naturoch betongsten
• •Grusning
av vägar
Följ oss på facebook för
aktuella
händelser
och fina erbjudanden!
Grebbestad
Varv
&
Båtförvaring
Leverans
av bergkrossmaterial
• •Stenoch mursättning

natur- och betongsten
0525-72 44 00 •| Både
info@grebbestadvarv.com
• Leverans av bergkrossmaterial
grebbestadvarv.com
0525-72 44 00 | info@grebbestadvarv.com
grebbestadvarv.com

Grebbestad Varv & Båtförvaring
ng

0525 - 31
info@shfjallb
0525 -

Aktiviteter för alla
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Aktiviteter för alla

Kajak & kanot
K AY A K & C A N O E I N G

Skärgården i Bohuslän 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 inlandet.
Havskajak eller kanot, hyra själv eller delta
på en guidad tur. Här finns något för alla.
Du kan hyra kajak från maj till oktober.
Vinterkajakpaddling erbjuds med guide för
den som vill uppleva något utöver det vanliga. Varför inte kombinera kajakpaddling
med tångsafari? Läs mer om paddling på
paddlaitanum.se.
• 2sea4U Event. 2sea4u.com
• Hamburgsundsbokning
hamburgsundsbokning.se
• Minto Tingvall. minto-tingvall.com

Foto: Henrik Trygg

Sea kayak or canoe, rent or participate in a guided tour. Here is something for everyone. You
can rent a kayak from May to October. Winter kayaking is offered with a guide for those
who want to experience something out of the
ordinary. Why not combine kayaking with seaweed safaris? Read more about kayaking at
paddlaitanum.se.

• Nautopp Kajakcenter Grebbestad
nautopp.com
• Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor
skargardsidyllen.se

• TanumStrand. tanumstrand.se

• Hogens Gård. hogensgard.com

• Ranebo kanoter. tanum.se

• Kämpersvik kajak. kampersvikkajak.se

Foto: Roger Borgelid
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Aktiviteter för alla

Cykling
BIKING

Du kan hyra cykel på flera platser i kommunen, exempelvis hotell TanumStrand, och
GrebbestadFjorden. Det finns ett stort utbud
av milslånga öde grus- och landsvägar. Försök
om möjligt att undvika de mest trafikerade
vägarna och ge alltid tydliga tecken när du
är ute och cyklar i trafiken.
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Önskar du en mer utmanande cykling i
varierad terräng? Höjdens aktivitetsled
i Tanumshede är en ca 3 km lång slinga som
går över stock och sten. Denna slinga passar
även bra för terränglöpning.
Höjdens aktivitetsled.
Foto: Cecilia Demegård

TURRIDNING

Dagridläger arrangeras av Klockaregårdens
Hästverksamhet i Bullaren. Här får deltagarna pyssla om och umgås med hästarna,
rida och lära sig teori. På schemat står också
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?

HORSEBACK RIDING

Riding day camps are arranged by Klockaregårdens
Hästverksamhet in Bullaren. Here participants get
to take care of and socialize with the horses, ride
and learn theory. The camp also includes swimming
or other activities depending on the weather. Private
lessons or riding tours can be booked for beginners
and experienced riders of all ages. Why not bring
your group of friends for an exciting experience
on the horseback?
• Klockaregårdens Hästverksamhet
klockaregarden.be

KLÄTTRA

SKATEBOARD

Prova den nya skateparken i
Tanumshede. Industrivägen,
bakom Brandt Bil. Du hittar
även en skateramp vid
Sportshopen i Grebbestad.

Den underbara bohusgraniten gör Bohuslän
till ett av Sveriges finaste områden att klättra
i. För den erfarna klättraren finns det flera
spännande klippväggar att utforska. Klättring
passar de flesta och man kan inte vara för
gammal eller för ung, alla kan lära sig. När
du ska klättra så är hjärnan den viktigaste
förutsättningen för att kunna ”läsa av” ett
berg, komma på den bästa vägen upp och
söka kreativa lösningar.
Minto i Bullaren arrangerar guidade klätterturer. De erbjuder prova-på-klättringskurser för alla åldrar och speciella kurser
för ungdomar.
• Minto Tingvall. minto-tingvall.com

Foto: Roger Borgelid

ROCK CLIMBING
The beautiful Bohus granite makes Bohuslän one
of Sweden’s finest areas for climbing. For the experienced climber, there are several exciting rock
walls to explore. Climbing suits most people in
all ages, everyone can learn. One of the most fun
parts in climbing, is the challenge to “read” a
mountain, and look for the best creative solution
to find the right way up.
Minto in Bullaren arranges guided climbing tours.
They offer try-out climbing courses for all ages
and special courses for young people.

Aktiviteter för alla

FISKA

För storfiskaren finns möjlighet till både insjöfiske i Bullaresjön och havsfiske längs med
kusten eller från båt. Boka en fisketur där du
får följa med en fiskare ut och fiska makrill,
kräftor eller räkor. Fram på hösten är det
populärt med hummerfiske och ostronsafari.

FISHING

For the big fisherman, there is the opportunity for
both lake fishing in Bullaresjön and sea fishing
along the coast or from a boat. Book a fishing trip
where you can accompany a fisherman fishing for
mackerel, crayfish or shrimp. In the fall, lobster
fishing and oyster safaris are popular.

SUP

Dyka & Snorkla

SCUBADIVING & SNORKELING
Allt du behöver för att ta del av livet under
ytan är en cyklop, snorkel och gärna ett
par simfenor. Sedan är du redo att snorkla
runt på grunda vatten under säkra former och uppleva allt det fantastiska och
spännande som finns under ytan. Snäckor,
musslor, stenar, tång och krabbor – vilka
skatter hittar du?
För dig som önskar att gå lite djupare
så erbjuder Kosterhavet, Väderöarna
och skärgården utanför Grebbestad och
Fjällbacka på mycket fina dykvatten. För
mer information och bokning av guidade
dykturer:

Har du provat på Stand Up Paddle? En mångsidig sport där man står upp på en bräda och
paddlar. Här gäller det att hitta balansen och
under lugna former glida fram över havet.
Ett tips är att börja med knästående. Hyr
SUP här:

All you need to be able to take part in life under
the surface is a cyclops, snorkel and preferably
a pair of swimming fins. Then you are ready to
snorkel in shallow water under safe conditions
and experience all the fantastic and exciting
things beneath the surface. Shells, mussels,
rocks, seaweed and crabs - what treasures do
you find?

• Skärgårdsidyllens Kayak & Outdoor.
skargardsidyllen.se
• Nautopp Kajakcenter Grebbestad
nautopp.com
• 2sea4U Event. 2sea4u.com
• TanumStrand. tanumstrand.se

For those of you who want to go a little deeper,
Kosterhavet, Väderöarna and the archipelago
outside Grebbestad and Fjällbacka offer very
nice diving waters. For more information:

Vad passar bättre att testa på än segling när
du är på västkusten? Seglarskolor med provapå-dagar och längre kurser hittar du på flera
platser längs kusten.

• Dyk-Leif. dykleif.se
• Br. Klemmings Dykhjälp. klemmingsdyk.se
• West Point Divers, westpointdivers.se

SEGLA

• Stora Stenars Segelsällskap. storastenar.se
• Bohuslänska Jaktklubben. bjksegling.se

PADEL

Banor för padel finns utanför Sportshopen
i Grebbestad, på Fjällbacka Äventyrsgolf
& Tennis, Buar Padel, Mjölkeröds GK och
Tanum Padel. Du kan hyra racket och bollar
eller ta med egen utrustning.

YOGA

Yoga inomhus, utomhus på klipporna eller
varför inte på en paddelbräda i vattnet?
Skärgårdsidyllen och hotell TanumStrand
erbjuder ett stort utbud av yoga-aktiviteter.
Allt ifrån nybörjarklasser till flerdagarsretreat.
• Skärgårdsidyllens Kayak & Outdoor.
skargardsidyllen.se
• TanumStrand. tanumstrand.se
Foto: Jerker Norlander

• Hälsan i Fjällbacka. Sommaryoga på Badholmen
halsanifjallbacka.se
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Aktiviteter för alla

Golfa
GOLFING

Nybörjare eller veteran - här finns något
för alla. Fjällbacka Golfklubb och Mjölkeröd Golfklubb, norr om Tanumshede, är
de två största golfbanorna i området. Här
finns allt du behöver för en perfekt golfdag
i vackra omgivningar.

Beginner or veteran - you will find something for
everyone. Fjällbacka Golfklubb and Mjölkeröd
Golfklubb, north of Tanumshede, are the two
largest golf courses in the area and offer everything you need for a perfect golf day in beautiful
surroundings.
For those of you who prefer to play mini golf, there

För dig som hellre spelar minigolf så finns det are courses in several places around the municibanor på flera ställen runt om i kommunen. pality. In Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund
I Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och and on Hamburgö.
på Hamburgö.
• Fjällbacka Golfklubb. fjallbackagk.se
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• Mjölkeröds Golfklubb. mjolkerodgk.com

Mjölkeröds Golfbana. Foto: Jacob Sjöman

Vinter
WINTER

Vinter i Bohuslän bjuder på omväxlande väder.
Allt från strålande sol med bitande kyla och snö
till blåst och mildväder. Här gäller det att
anpassa sig och klä sig rätt för härliga dagar
med utomhusaktivitet.

SKRIDSKOÅKNING

Att åka långfärdsskridskor en strålande och
kall vinterdag är en fantastisk upplevelse. När
isen lägger sig över sjö och hav kan du få vara
med om oförglömliga äventyr. Ta chansen att
följa med Minto på fartfyllda och trygga turer
på långfärdsskridskor i Bullaren.
• Minto Tingvall. minto-tingvall.com

Vanliga skridskor kan du åka på isrinken
vid Sportshopen eller på Bryggeridammen
i Grebbestad. Att åka skridskor är en rolig
vintersport som passar för de flesta.

ICE SKATING

Ice skating on a glorious and cold winter day is a
fantastic experience. When the ice settles over the
lake and sea, you can take part in unforgettable
adventures. Take the opportunity to accompany
Minto on fast-paced and safe rides on long-distance
skates in Bullaren.
Ordinary outdoor ice rinks are available at
Sportshopen or at Bryggeridammen in Grebbestad.
Skating is a fun winter sport that suits most people.

LÄNGDSKIDÅKNING
OCH PULKA

Skridskotur på havet. Foto: Jerker Norlander

På vintern när snön har kommit finns det
goda förutsättningar för längdskidåkning vid
Ranebo Friluftsområde norr om Tanumshede
och vid Tegen i Bullaren. Vid Ranebo finns
också en pulkabacke.
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Gårdsbutik, Havtorn & Honung
Kvillevägen 1, Kville
www.widengarden.se

Vernissage Skärtorsdagen
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Andra tider: 0525-370 30 | www.solhem.eu
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Välkommen till din egen vårdcentral
Uthyres månads

Närhälsan Tanumshede
Ringvägen 1 A, 457 30 Tanumshede

0525-480000

Närhälsan Fjällbacka
Nestorvägen 1, 457 40 Fjällbacka

M AG A SIN

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,
tillgång till familjecentral och Rehabmottagning.
Du kan också ringa 1177 för rådgivning dygnet runt.

narhalsan.se

Sol & Bad

Badplatser
SWIMMING SPOTS
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Boviken, Hamburgö. Foto: Jonas Ingman

Sol & Bad

Fiska krabbor

Tycker du också om att bada?
Då har du kommit helt rätt. Västkusten
och Bohuslän är vida känt för att vara ett
paradis för badfantaster.
Både för dig som föredrar sommar och sol
för ett dopp och för dig som gillar vinterbad. Här får du tips på badplatser runt om
i Tanums kommun. Vi kan erbjuda allt från
klippor och havsbad till stränder och insjöar.
Här finns alla möjligheter att hitta ditt eget
smultronställe!

Both for those who prefer summer and sun for a
dip or for those who like winter swimming. Here
we give some tips on bathing places around Tanum
municipality. We can offer everything from cliffs
and sea to beaches and lakes. Endless possibilities
to find your own special place!

Foto: Roger Borgelid

Till alla barn och nyfikna föräldrar, här
är vårt bästa tips för en lyckad dag på
stranden! Ta med en hink och en lång
lina med en klädnypa i ena änden. Nu
är ni utrustade för dagens krabbmete!
Så här går det till:
• Leta efter musslor att använda som bete.
• Fäst den öppna musslan i klädnypan,
så krabban kommer åt betet.
• Håll fast i linan och släpp ner musslan
i havet. Bra platser för att fånga krabbor
brukar vara vid stenar och tång. Det går
utmärkt att sitta på bryggan och fiska.Om
det är klart vatten kan du se när krabban
närmar sig och biter tag i betet.
• Dra upp linan och placera försiktigt
krabban i hinken som du har fyllt med
havsvatten. Nu kan du på nära håll studera din krabba.
VIKTIGT! Tänk på att inte skada krabban
och släpp försiktigt tillbaka den i havet.

CRAB FISHING
Bring a bucket and a long line with a clothespin
attached to one end. This is how it works:

Foto: Minto Tingvall

• Look for mussels to use as bait.
• Attach a mussel to the clothespin. Make sure
that the mussel is open so that the crab can
access the bait.
• Hold the line and drop the mussel into the
sea. Good places to catch crabs are usually
around rocks and seaweed. A great way is to
sit on the pier and fish. If there is clear water,
you can see when the crab approaches and
bites the bait.
• Pull up the line and carefully place the crab in
the bucket that you have filled with seawater.
IMPORTANT! Remember not to damage the
crab and carefully release it back into the sea.
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Sol & Bad

BADPLATSER
1. Hamneholmen, Resö
Nära Hamnmagasinet med dusch och WC. Sommartid även café. 300 m till affär och restaurang.
Bad från klippor, brygga och hopptorn.

2. Oljeskär, Resö
Ca 500 meter norr om gästhamnen. En lugn och
fin badplats med sandstrand och gräsytor för lek
och vila.

15. Vänd Igen, Hamburgö

20. Sundshult, Bullaren

Fin liten badstrand längst norrut på Hamburgö.
Här finns WC, gräs, sand och en brygga med
trampolin.

Vid norra änden av Södra Bullaresjön. Strand,
grönytor, brygga och hopptorn. Torrtoa. Under
sommaren finns även simskola och kiosk.

16. Boviken, Hamburgö

21. Nedre Bolsjön, Ranebo

På nordvästsidan av Hamburgö. Strand, brygga
och hopptorn. Toalett.

Vid Ranebo friluftsanläggning 15 km öst från
Tanumshede. Fin badsjö med friskt och klart vatten. Här finns både hällar, brygga och en strand.
Möjlighet att hyra kanot och fiska.

17. Norra Ejde Pluret, Hamburgsund
Sand, brygga, parkering och torrtoa.

22. Grundevattnet, Rabbalshede

3. Pannberget, Kragenäs

18. Långekärr, Gerlesborg

Sandstrand, brygga och trampolin.

Stor brygga att bada från, några parkbänkar, klippor och gräsytor för vila. Torrtoa.

Badplats vid Huds Moar. Insjö med sandbotten,
brygga och bänkar. Simskola på sommaren. Torrtoa
och badhytt.

19. Östad, Bullaren

23. Vassbotten

4. Sannäs
Söder om Sannäs gästhamn. Sand, klippor,
brygga, hopptorn och torrtoa.

5. Havstenssund

Sand och brygga. Handikappsramp.
P-plats och toalett.

Badplats.

Sand- och stenstrand, klippor, gräsytor, brygga
och trampolin. Fin promenad utefter berget till
café och servicebutik.
23

6. Grebbestad

30

Vid södra infarten till samhället. Sandstrand, brygga
och hopptorn vid klipporna. Toalett och dusch.
Närhet till Grebbestads Camping och bryggan i
Grebbestad med affärer och restauranger. Handikapptoalett.
Nordväst om Grebbestad. Sandstrand och handikappsanpassad WC.

Lur

2

7. Grönemad

Resö

1

3
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8. Edsvik
4 km nordväst om Grebbestad på vägen mot
Havstenssund. Strand, brygga, hopptorn och
handikappsramp. Lekplats och beachvolleyplan.
Handikappanpassad WC. På campingen intill
finns sommartid dusch, affär, minigolfbana och
restaurang.

Östad
5
4

20

9. TanumStrand
2 km söder om Grebbestad. Sandstrand och brygga. Handikappsramp. Beachvolleybollplan och
toaletter. På intilliggande Hotell TanumStrand
finns spa, inomhusbassäng, bastu, dusch, kiosk,
minigolfbana och restaurang.

8

Tanumshede
Grebbestad

7

6

10. Kämpersvik

10

11. Badholmen, Fjällbacka
Mitt i centrala Fjällbacka. Sand, klippor och
hopptorn. På Badholmen finns ett vandrarhem,
kiosk och en bastu som är öppen sommartid.

14

12. Badberget, Fjällbacka

12

11

Ligger strax utanför Fjällbacka centrum. Här finns
sand, brygga, handikappsramp och toalett.

Fjällbacka

Rabbalshede

13

13. Sälvik, Fjällbacka
Vid södra infarten till Fjällbacka. Strand och brygga. Toaletter, affär och dusch finns sommartid på
Sälvik camping.
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9

5 km söder om Grebbestad. Här finns ett hopptorn,
trampolin och brygga. Klippor och gräs för vila.
Badhytt och torrtoa.

15

19

17

Hamburgsund

16

14. Långesjö
Ligger ca 5 km norr om Fjällbacka. Liten och
gemytlig badplats med klippor, sandstrand och
gräsmatta. Lekplats med gunga.

18
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Hällristningarna i Tanum är en av 1 154
platser på världsarvslistan. Bilderna som höggs
in i berget för 3000 år sedan är så värdefulla
att de jämställs med Egyptens pyramider,
Grand Canyon i USA och Kinesiska muren.

Nattvisning av hällristningarna vid Fossum. Foto: Ian Schemper

Världsarvet

2022 är det 50 år sedan Förenta Nationernas
världsarvskonvention blev till. Tanken med
konventionen är att det finns platser på jorden
som har så stora och gränsöverskridande
värden att de ska erbjudas hela mänskligheten
och att vi alla ska hjälpas åt för att bevara
dem för kommande generationer. Syftet är
inte bara att skydda dessa viktiga platser utan
också att främja fred och säkerhet i världen
genom samarbete mellan länder.
Idén att det krävs samarbete för att rädda de mest värdefulla platserna på jorden
föddes när Abu Simbel-templet i Egypten
skulle översvämmas av ett dammbygge på
1960-talet. En internationell insamling gjorde
att templet kunde flyttas och en av mänsk-

2022 marks the 50th anniversary of the United
Nations World Heritage Convention. The idea of
the convention is that there are places on earth that
have such great values that

they should be offered
to all of humanity and that we should all be helped
to preserve them for future generations. The goal
is not only to protect these important places but
also to promote peace and security in the world
through collaborations between countries.
The idea that collaboration was needed to save
the most valuable places on earth was born when
the Abu Simbel temple in Egypt was flooded by a
dam construction in the 1960s. An international
fundraiser enabled the temple to be relocated and
one of humanity’s great cultural treasures was

lighets stora kulturskatter räddades. 1972
var världsarvskonventionen klar och idag
har 194 länder skrivit under den.
1994 skrevs Tanum in på världsarvslistan
eftersom hällristningarna är ett enastående
exempel på bronsålderskonst och att de ger
en unik inblick i människors liv för 3000 år
sedan. Som världsarv är ristningarna inte bara
viktiga för invånarna i Tanum och Sverige,
utan för hela mänskligheten och det är vårt
gemensamma ansvar att bevara dem för all
framtid.
Inom det 41 km2 stora område finns drygt
600 platser med hällristningar. Fyra områden
är tillgängliggjorda med parkeringsplatser,
gångvägar och informationsskyltar. Se nästa
uppslag.

saved. In 1972, the World Heritage Convention was
completed and today 194 countries have signed it.
In 1994, Tanum was inscribed on the World Heritage List because the rock carvings are a unique
example of Bronze Age art and that they provide a
unique insight into people’s lives 3000 years ago. As
a World Heritage Site, the carvings are important
not only for the residents of Tanum and Sweden,
but for all of humanity and it is our common
responsibility to preserve them for all eternity.
Within the 41 km2 area, there are just over 600
places with rock carvings. Four areas are made
available with parking spaces, walkways and information signs. See next page.
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Världsarvet

VITLYCKE MUSEUM

Vitlycke museum är besöksmålscentrum för
Världsarvet Tanums hällristningar. Här finns
mer information om andra hällristningsplatser, guidade turer och utställningar. Du kan
även besöka Bronsåldersgården för att se
hur man bodde och levde för 3 000 år sedan.
Vitlyckeristningen ligger ca 200 m från
Vitlycke museum, och erbjuder ett myller av bilder, skepp, människor, djur och
skålgropar. Här hittar du bland annat Bohusläns mest kända ristning - Brudparet.
Ristningen är en av de största inom Världsarvsområdet och den mest besökta.
Vitlycke Museum. Foto: Jonas Ingman
Solhästen. Foto: Underslös Museum

UNDERSLÖS MUSEUM
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2 km öster ut från Fossum ligger Underslös
Museum, ett centrum för utbildning och
forskning, i nära samarbete med Göteborgs
Universitet. Utställningen är en introduktion till forntidens symboliska tecken med
exempel från Skandinavien och den övriga
världen. Mellan Fossum och Underslös hittar
du Balken med bland annat den vackraste
solhästen, en av de viktigaste symbolerna
från bronsåldern. Den omålade platsen ger
ett bra intryck av hur ristningarna såg ut
på bronsåldern. Den bästa tiden att besöka
Balken är sen eftermiddag, då solen är i sitt
perfekta läge.

LITSLEBYRISTNINGEN

Denna stora bildrika hällristning kallas också
Spjutgudens häll. Hällristningen domineras av
en jättelik man beväpnad med spjut. Mansfiguren är den största människoavbildning på en
hällristning i Skandinavien.
Litslebyristningen är utrustad med en ramp som
gör det möjligt även för en person som sitter i
rullstol att se ristningen på nära håll.

ROCK CARVINGS AT LITSLEBY

This large picture-rich rock carving is also called the
spear god’s rock. The rock carving is dominated by
a giant man armed with a spear. The male figure is
probably Europe’s largest human image on a rock
carving.

Foto: Vitlycke Museum

The Litsleby carving is equipped with a ramp that
makes it possible even for a person in a wheelchair
to see the carving up close.

Världsarvet

FOSSUMRISTNINGARNA

Denna hällristning är mycket kompakt, den
lilla bergytan är sprängfylld med bilder. Bilderna är mycket lika varandra i stil och utförande; alla båtar ser likadana ut och människorna verkar alla vara stöpta i samma form.
Trots att bilderna är lika varandra i stilen är
innehållet varierat; här trängs Fossumkvinnan
med krigare, musiker och dansare med jägare,
hjortar med hundar.
Cirka 100 meter öster om Fossumristningen
finns en annan stor hällristning med en bild
av en häst som drar solen. Föreställningen
att solen drogs av en häst var utbredd i hela
Europa under bronsåldern.

ROCK CARVINGS AT FOSSUM

The rock carving at Fossum is one of Tanum’s most
remarkable. The closely cohesive composition and
similar chopping style suggest that most of the image field is produced by one and the same person.
A number of pictures and events are framed by
a number of ships with similar looks. Myths that
were told orally were portrayed here in pictures
and we get a fascinating insight into the Bronze
Age mythology and worldview.
About 100 meters east of the Fossum carving
there is another large rock carving with a picture
of a horse pulling the sun. The notion that the sun
was drawn by a horse was widespread throughout
Europe during the Bronze Age.

Foto: Vitlycke Museum

35

Underslös

Foto: Ian Schemper

ASPEBERGSRISTNINGEN

Den största och mest kända hällristningen här
är den så kallade Tjurristningen. Ristningen
domineras av en procession med tjurar. I
ristningens övre del finns också något som
man tolkar som en solskiva som bärs upp
av två kvinnor.
Längs hela berget går en stig som leder till
olika skyltade hällristningar. Några av dem är
imålade, men de flesta får man upptäcka själv.

Tänk på!

ROCK CARVINGS AT
ASPEBERGET

The largest and most famous rock carving here is
the so-called Bull Carving. The carving is dominated
by a procession of bulls. In the upper part of the
carving there is also something that is interpreted
as a sun disk carried by two women.
Along the entire mountain is a path that leads to
various signposted rock carvings. Some of them are
painted, but most you get to discover for yourself.

Remember!

Never walk on rock carvings. The rocks are damGå aldrig på hällristningar. Bergen är
skadade av vittring och mycket ömtåliga. aged by weathering and very fragile.
For more information go to vitlyckemuseum.se
För mer information gå till
vitlyckemuseum.se

Tanumshede

Vitlycke
Aspeberget
Litsleby

Fossum

En folkfest för
hela kommunen

Boka in helgen v.27 redan nu!
exotisk mat, spännande artister, musik, samba, dans,
kalas, fotbollsmatch, carnevalståg, regatta, barnaktvititeter, världsrekordförsök, lotteri, musikbingo, tävlingar,
exotisk mat, spännande artister, musik, samba, dans,
kalas, fotbollsmatch, carnevalståg, regatta, barnaktvititeter, världsrekordförsök, lotteri, musikbingo, tävlingar,
exotisk mat, spännande artister, musik, samba, dans,
kalas, fotbollsmatch, carnevalståg, regatta, barnaktvititeter, världsrekordförsök, lotteri, musikbingo, tävlingar

7-10 juli

SKOBUTIKEN VID HAVET
FÖR HELA FAMILJEN!
ETT URVAL AV DE MÄRKEN DU FINNER HOS OSS:

DAHLBERGMEDIA
körkortsfoto
hemsidor
foto
Varmt
välkomna
film

Behöver du
hjälp med
dina däck
kom till oss!

till oss!

Gårdsbutik, Havtorn & Akvareller
Öppet: Lörd.11-14 el enl ök.
www.widengarden.se

SUNNEGABET
MED MAT
SUNNEGABET
ME
SUNNEGABET
MED
SUNNEGABET
MED
MM
SUNNEGABET
ME
SUNNEGABET
MED
Varmt
välkommen
till
SUNNEGABET
MED
Instagramkonto!
SUNNEGABET
MED M
SUNNEGABET
M
Mjölkeröds
Golfklubb
SUNNEGABET
MED
MAT FRÅN
- 8 km norr
om Grebbestad.
WWW.DAHLBERGMEDIA.COM

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

ÖPPET ALLA DAGAR 0525-645 00
www.hamburgsundskor.se
Telefon 0525/649 00

18-hål, driving range, shop, nybörjarkurser, padelbana, ställplats för husbil
och restaurang med fantastisk mat!
www.mjolkerodgk.com
+46(0)525-220 41
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större

Tanum 2019
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RENOVERINGAR
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RENOVERINGAR
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VÅTRUMSBEHÖRIGT
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00
00
15
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www.jndbyggteknik.se
www.jndbyggteknik.se
www.jndbyggteknik.se
16 augusti 2020
www.jndbyggteknik.se
www.jndbyggteknik.se

Har du funderingar inför ditt besök hos oss?

Skaldjur

Skaldjur
SEAFOOD

Skaldjuren i Bohuslän anses av
många vara bland de bästa i hela
världen. Besök en bohuslänsk
fiskaffär och upplev färsk fisk och
skaldjur på nära håll. Följ med på
ostronsafari, musselplockning
eller kräftfiske.
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RÄKOR

Har du provat riktigt färska räkor som är
fiskade samma dag som du äter dem? Då
vet du! Helt underbart gott! Kombinera gärna med aioli, lite bröd och en vacker utsikt
över havet och du har en äkta bohuslänsk
upplevelse. Räkor fiskas året runt. Visste du
att räkan är nästan genomskinlig innan den
kokas och får sin vackra rosa färg.

SHRIMPS

Have you tried really fresh shrimps that are fished
the same day you eat them? It’s absolutely wonderful! Feel free to combine with aioli, some bread
and a beautiful view of the sea and you have a real
Bohuslän experience. Shrimps are fished all year
round. Did you know that the shrimp is almost
white and transparent before it is cooked and gets
its beautiful pink color.
Foto: Kristina Gillerstedt

Skaldjur

HUMMER

OSTRON - OSTREA EDULIS

Prick klockan 07.00 den första måndagen
efter 20 september så är det hummerpremiär.
Då är det lovligt att fiska hummer. Havets
guld fångas med agnade tinor som sänks ned
på hemliga platser. Sedan gäller det att hoppas
på tur så de stora fina humrarna vandrar in
i buren och kan dras upp. Det finns tydliga
regler att följa när du fiskar hummer. Om du
till exempel fångar en rombärande hona ska
du genast släppa tillbaka den i havet.

De bohuslänska ostronen är bland de bästa
i världen och här kan du få vara med om att
både fiska och äta dessa delikatesser i sin
rätta miljö. Visste du att ostron är tvåkönade?
Tänk på att de fiskas av proffesionella fiskare.
Det är inte tillåtet att plocka själv vid strandkanten. Ostronakademien i Grebbestad
anordnar Nordiska mästerskap i ostronöppning varje år och Ostronets dag i september.

OYSTER - OSTREA EDULIS

LOBSTER

At 07.00 the first Monday after September 20 it’s
lobster premiere. Then it is legal to fish for lobster.
The gold of the sea is captured with tins that are
sunk in secret places. After that, you hope for
nice big lobsters to walk into the cages. There are
important rules to follow when fishing for lobster.
For example, if you catch a rum-carrying lobster,
you should immediately release it back into the sea.

Oysters from Bohuslän are among the best in the
world and here you can take part in both fishing
and enjoy eating these delicacies in their proper
environment. Did you know that oysters are bisexual? Keep in mind that they are fished by divers
and it is not permitted to pick them from the sea
as it is considered vandalism or theft.

Foto: Roger Borgelid

KRABBA

Titta på hur krabborna går nästa gång du ser
dem på stranden. Eftersom de har sina ben
på sidan så förflyttar de sig oftast i sidled,
vilket ser ganska roligt ut. Krabbor har tio ben
varav det första paret används som gripklor.
En härlig delikatess från havet.

nykokta, bara som de är och de passar också
bra att gratinera med tillbehör i ugnen.

BLÅMUSSLAN

Blåmusslan odlas längs med kusten och
kan göra stor skillnad för vattenkvalitén i
skärgården då de binder kvävet i vattnet.
Musslor är goda att äta året runt.

HAVSKRÄFTOR
Foto: Jerker Norlander

De kräftor som fiskas i havet är annorlunda
från insjökräftor, både till färg och smak.
Havskräftor är väldigt goda att äta färska,

Foto: Tina Stafren

Upplev en riktig

Skaldjurssafari!
Vill du följa med ut på skaldjursäventyr
och få minnen för livet så ska du kolla in
följande sidor:

Foto: Roger Borgelid

• Dyk-Leif. dykleif.se
• Br. Klemmings Dykhjälp. klemmingsdyk.se
• Everts Sjöbod. evertssjobod.se
• Fjällbacka Skärgårdstjänst.
fjallbackaskargardstjanst.se
• Kalvö Ostron. kalvoostron.se
• M/S Donalda. donalda.se
• M/S Mira. msmira.se
• Selin Charter. selincharter.se
• TanumStrand. tanumstrand.se

39

Skaldjur

Köp färsk
fisk & skaldjur
Grebbestad Fiskhandel
Hamnplan, Grebbestad. grebbestadfisk.se
Hamburgsunds Fisk & Skaldjur
Udden 1, Hamburgsund.
hamburgsundsfisk.se
Marlinos Fisk & Skaldjur
COOP, Tanumshede & Grebbestad.
010-747 04 78
Fjällbacka fiskaffär
Norra Hamngatan 10, Fjällbacka
fjallbackafisk.com
ICA Hedemyrs
Affärsvägen 12, Tanumshede. 0525-291 40
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Fiskrestauranger
S E A F O O D R E S TAU R A N T S

Bryggan Fjällbacka
brygganfjallbacka.se
Café Skafferiet
Ingrid Bergmans Torg, Fjällbacka
Nedre Långgatan 40, Grebbestad
cafeskafferiet.net

Tång
S E AW E E D

Tång och alger är både nyttigt och gott. Fulla
med vitaminer, mineraler och antioxidanter
täcker de vår kust. Det som varit vardagsmat i
Asien under en längre tid har nu börjat
bli populärt i Sverige.
Det finns ca 325 olika sorters tång i Sverige.
Ingen sort är farlig att äta och åtminstone
20 är goda att äta. Man ska helst plocka
tången där vågorna slår mot berget, där det
är öppet och strömt. Plocka bara levande
tång och klipp eller skär av en bit upp från
rötterna. Några sorter att hålla utkik efter:
sockertång, fingertång, havssallad, knöltång
och blåstång.

There are about 325 different types of seaweed in
Sweden. No kind is dangerous to eat and at least
20 taste really good. You should preferably pick the
seaweed where the waves hit the rocks, where it is
open and current. Just pick live seaweed and cut,
with knife or scissor, off a bit above the the roots.

Grebys Hotell & Restaurang
Bryggan, Grebbestad. grebys.se
Hjalmars Bar & Brygga
Strandvägen 8, Hamburgsund
hjalmars.se
Latitud 58°
TanumStrand. tanumstrand.se
Restaurang Q Skär
Bryggan, Grebbestad. qskar.se
Restaurang MaCri
Bryggan, Grebbestad. macri.se
Restaurang Telegrafen
Nedre Långgatan 28, Grebbestad
telegrafen.info
Röde Orm
Bryggan, Grebbestad. rodeorm.nu
Sandbunkern Bistro & Deli
Fjällbacka Golfklubb. fjallbackagk.se
Restaurang Källaren
Affärsvägen 12, Tanumshede. kallaren.se
Storm Restaurang & Biograf
Nedre Långgatan 33, Grebbestad
restaurangstorm.se
Sältan Mat & Bar
Tage Wikströms Gata, Grebbestad
grebbestadfisk.se
Tanums Gestgifveri
Apoteksvägen 7, Tanumshede. hoteltanum.se
Foto: Madeleine Landley

Behöver du
hjälp med
dina däck
kom till oss!

för dina
sinnens
skull

BO & ÄT MITT PÅ BRYGGAN!

Vi är en av västkustens kändaste fisk- & skaldjursrestauranger
med 9 hotellrum som har öppet från februari–december. Vi är även det
perfekta valet, året om, för dig som planerar för bröllop eller fest.
Musikkvällar
med kändaHavtorn
artister, vällagad
mat & goda drycker.
Gårdsbutik,
& Akvareller

Varmt välkomna till oss!

Lörd.11-14
el enl ök.
Sommartid Öppet:
öppnar även
vårt härliga Böstebar
där det blir livemusik.
www.widengarden.se
strandvägen 1, Grebbestad • 0525-140 00 • www.grebys.se • bokning@grebys.se

Missa inte bankens
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FÄRSK FISK, SKALDJUR &
DELIKATESSER
ERBJUDER SMÖRGÅSTÅRTOR,
LAXFAT OCH CATERING
ÖPPET ÅRET RUNT

HAMNPLAN • WWW.GREBBESTADFISK.SE • 0525 - 101 51
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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!

F O TO

Instagramkonto!

I

S A M A R B E T E

N Ö J E T

K O N S E R T

SÄLTAN
MAT & BAR
ÖPPET VARJE DAG
HELA SOMMAREN
BÄSTA LUNCHSTÄLLET MED
UTSIKT ÖVER HAMNEN &
HAMNPROMENADEN

GREBBESTADFISK / SALTANMATBAR

M E D

P R E S E N T E R A R

ATTACK
GREBBESTAD
Fre 15 juli • Hamnplan
BILJETTER VIA NOJET.SE, LIVENATION.SE
SAMT TICKETMASTER.SE / 077-170 70 70.

RESTAURANG
BIOGRAF
BAR
SHUFFLEBOARD
STAND UP
Femtiotvå
ÖPPET ÅRET RUNT
samtida

konstnärer

www.restaurangstorm.se
15info@restaurangstorm.se
juni 16 augusti
2020 77
0525-666
Har du funderingar inför ditt besök hos oss?
Besök www.bohuslansmuseum.se för att

Kultur

Kultur
C U LT U R E

Det finns mycket att välja på när du
önskar kulturella aktiviteter.
Här presenteras ett urval.
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Linmuséet. Foto: Malin Karlsson

Kultur

Foto: Scen på Bônn

SCEN PÅ BÔNN ligger i ett gammalt stenbrott strax utanför Ham-

burgsund. En unik arena och utomhusscen för bland annat musik, underhållning och teater. scenpabonn.se

Foto: Åsa Dahlgren

CAMILLA LÄCKBERG kommer från Fjällbacka. Här
hon har hämtat inspiration till sina böcker. Gå på guidad
mordvandring i Läckbergs spår. kustguiden.eu
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Foto: Per Pixel

VITLYCKE CENTER FOR PERFORMING ARTS är en mötesplats för
konstnärligt skapande och undervisning. Här bjuds publik in till möten
och workshops med scenkonst, musik och samtida konst. Konstnärer,
koreografer och danskompanier erbjuds ett utrymme för repetition.
Firar 10-årsjubileum 2022. Se hemsida för program. vitlycke.org
SOLHEM utanför Rabbalshede är ett pittoreskt krukmakeri med fantastiska produkter och tidlös design. Här finns också galleri och konsthall.
solhem.eu
KVIRR är en konstvandring i norra Bohuslän som vanligtvis hålls varje år
under påskhelgen. Då håller konstnärer sina ateljéer och verkstäder öppna
för besökare. kvirr.se

Foto: Robert Dahlberg

HORNBORE TING i Hamburgsund sysslar med allt
ifrån hantverk till teater. Vid Hornbore slottsruin finns
historiska jordvallar och magnifik utsikt. hornboreting.se
INGRID BERGMAN tillbringade mycket tid i sommarhuset på Dannholmen utanför Fjällbacka. En byst är rest till
hennes minne vid Ingrid Bergmans torg.

GERLESBORGSSKOLAN är en välrenommerad konstskola och ett

GREBY är det största gravfältet i Bohuslän. Med gravar
från järnåldern. Troligtvis var Greby en handelsplats.

GALLERI RANRIKE ligger i Tanums kommunhus och håller löpande
olika konstutställningar. tanum.se

FOLKHÖGSKOLAN GREBBESTAD erbjuder ett varierat program. Passa på att ta en sommarkurs och lär dig
något nytt inom kultur och natur.
grebbestads.fhsk.se

LINMUSEET är ett underbart och lärorikt familjenöje. Här får du vara

BOCKEHUSET på Länsmansgatan bakom Restaurang

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD i Bohuslän har professionellt utrustade verkstäder för olika tekniker och material. Varje år hålls en
sommarutställning som gjort platsen till ett populärt besöksmål. kkv-b.se

FALKERÖD Café och Event är en levande mötesplats
i samklang med naturen. falkerod.com

av norra Bohusläns mest dynamiska kulturcentra med ett ansett publikt
kulturprogram. gerlesborgsskolan.se

med och bråka, skäkta, häckla och spinna med slända. Strax norr om Kville
ligger detta kulturarvsmuseum. bohuslin.se

Telegrafen i Grebbestad, är ett litet museum där ett hem
från 1900-talets första årtionden visas. För öppettider
gå till: gamlagrebbestad.se

En dagstur bort

En dagstur bort
A D AY T R I P AW AY
Ta bilen, packa picknickkorgen och ge er ut på en utflyktstur i våra
omgivningar. Eller varför inte ta en båttur till angränsande Norge över
en dag. Här tipsar vi om populära besöksmål i vår närhet.
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En dagstur bort

Foto: Marie Mattsson

NORDENS ARK I HUNNEBOSTRAND

Nordens Ark är en zoologisk park med utrotningshotade djurarter
från hela världen. Här kan du bekanta dig med amurtiger,
snöleopard, varg, pallaskatt, järv och mindre panda. Det finns
också klappvänliga djur som fjällko, gutefår och gotlandskanin.
Läs mer på nordensark.se

Foto: Andreas Olsson

HAVETS HUS I LYSEKIL

Upplev en värld i blått, grönt och turkos. Om du vill känna på
livet under ytan är Havets Hus rätt plats att vara på. Här träffar
du Västerhavets mest fascinerande arter, från småfläckig rödhaj
till knorrande knot. Läs mer på havetshus.se

Foto: Daftöland

Foto: Roger Borgelid

DAFTÖLAND I STRÖMSTAD

AKVEDUKTEN I HÅVERUD

På Daftöland är varje dag ett äventyr. Här kan du uppleva fartfyllda åk i attraktionerna, utmana varandra i mängder av spelhjul
och skicklighetsspel, fylla på med energi när det kurrar i kistan
och stöta på pirater är du minst anar det. Här finns attraktioner
som de små kan åka på egen hand och sådant ni kan uppleva
tillsammans hela familjen. Läs mer på daftoland.se

Det unika mötet mellan bilväg, järnväg och vattenväg. Akvedukten är en fritt hängande bro, där vattnet leds i en 33,5 meter lång
plåtränna ovanför forsen. Plåtarna är sammanfogade med 33000
nitar. Ännu har inga nitar behövts bytas ut. Akvedukten i Håverud är helt unik i sitt slag. Läs mer på dalslandscenter.se
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En dagstur bort
Gör ett besök i

Norge

över dagen

Foto: Visit Østfold

FREDRIKSTENS FÄSTNING

Högt ovanför Halden tronar Fredrikstens
fästning. Det var här som kung Karl XII blev
skjuten år 1718. Idag är Fredrikstens fästning
ett kulturellt och historiskt landmärke och
ett mycket uppskattat besöksmål. Under
sommaren är fästningen inspelningsplats
för underhållningsprogrammet Allsång på
Gränsen.

ÄLGPARKEN I DALS ED

Har du träffat skogens konung på nära
håll? Det är en upplevelse som blir ett
minne för livet. I Älgparken får du unik
kontakt med djuren samtidigt som du
får lära dig mer om älgar. Läs mer på
dalslandsmooseranch.se
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Foto: Visit Vestfold

SANDEFJORD

DALSLANDS AKTIVITETER I
DALS LÅNGED

Foto: Carl Orinder

LAXFISKE I MUNKEDAL

Örekilsälven i Munkedal är en av södra
Sveriges bästa platser för laxfiske. Säsongen går normalt från maj till september. Fiskekort krävs och kan köpas hos
Nedre Örekilsälvens Fiskevårdsområdesförening. Läs mer på orekil.com

Kustvägen

Dalslands Aktiviteter är en av norra Europas största anläggningar när det gäller upplevelser och äventyr ute i skog
och mark. Här finns bland annat möjlighet för hisnande aktiviteter på hög
höjd, bågskytte, bäversafari och guldvaskning. Läs mer på
dalslandsaktiviteter.se

Från Tanumshede till Smögen

När du vill uppleva de genuina kustsamhällena och det typiska landskapet längs
norra Bohuskusten så rekommenderar vi en tur längs Kustvägen - en av Sveriges
vackraste vägar. Kustvägen går från Tanumshede via Grebbestad, Fjällbacka,
Hamburgsund, Bovallstrand, Hunnebostrand och Kungshamn till Hallinden.
Kustvägen kan med fördel köras åt båda håll. Du kommer garanterat att
upptäcka nya vyer och fler fina platser att stanna på, som du inte lade märke till
första gången.

Med färja från Strömstad tar du dig till
Sandefjord på 2,5 timmar. Du får en vacker tur på havet och ett spännande äventyr
utomlands. Sandefjord är en trevlig stad
med en vacker och storslagen natur och
många fina utsiktsplatser nära centrum.
Här kan du besöka ett museum om valar
och valfångstens historia.

Foto: Margit Tangen

GAMLEBYEN FREDRIKSTAD

Ungefär en halvtimmes körning från Svinesund ligger Fredrikstad. I den äldsta delen av
staden finns Gamlebyen med vackra gamla
byggnader och en stadsmiljö som är bevarad från 1700-talet. Strosa runt och låt dig
fascineras av denna kulturskatt.

Vikingatida marknad 5-7 augusti 2022

Slottet Hamburgsund

Kom och upplev vikingatiden genom mat,
hantverk och underhållning.

Läs mer på hornboreting.se
Hornbore Ting arrangeras i samarbete med
Studiefrämjandet och Tanums kommun

För att ta del av
sommarens aktiviteter, kyrkornas
sommaröppettider och mycket mer
titta gärna in på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/tanum
Där hittar ni också kontaktuppgifter till oss.

TANUMS PASTORAT

Välkommen till
Folktandvården!
Hamburgsund
Skolvägen 3, 010-441 89 80
Tanumshede
Ringvägen 1B, 010-441 89 90
Fråga oss om Frisktandvård –
tandvård till fast pris.

SE UTSTÄLLNINGEN PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM!

02
1008. .90.32.02 2
1 2- -217.1
3 .1 10..22 0 2 22
Fri entré. Museigatan 1, Uddevalla
Läs mer på www.bohuslansmuseum.se

Se & Göra
W H AT TO D O

ÄVENTYRSAKTIVITETER - ADVENTURES

SKÄRGÅRDSAKTIVITETER - ARCHIPELAGO ACTIVITIES
2sea4U kajakcenter, Fjällbacka
www.2sea4u.com • 0705-857 001

M/S Mira, Fjällbacka
www.msmira.se • 0703-407 550

Br Klemmings Dykhjälp, Grebbestad
www.klemmingsdyk.se • 0708-621 217

M/S Ran, Fjällbacka
www.soten.se • 0706-295 456

Everts sjöbod, Grebbestad
www.evertssjobod.se • 0706-856 363

Nautopp Kajakcenter, Grebbestad
www.nautopp.com • 0525-109 30

Klockaregårdens Hästverksamhet
Bullaren • www.klockaregarden.be
0706-622 989

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

Fjällbacka Skärgårdstjänst
www.fjallbackaskargardstjanst.se
0738-493 249

Minto Tingvall, Bullaren
www.minto-tingvall.com
0525-401 20

Kustguiden, Fjällbacka
www.kustguiden.eu • 0730-206 278

Minto Tingvall Wild Life Tours,
Bullaren
www.minto-tingvall.com
0525-40120

Grebbestad Skaldjur & Marina
äventyr • www.fiskegrebbestad.com
0525-142 09

Selin Charter, Resö
www.selincharter.se • 0525-223 42

Sportshopens Aktivitetsområde
Grebbestad • www.sportshopen.com
0525-444 00

Grevent AB, Grebbestad
www.grevent.info • 0525-150 050

Saltskär events AB, Fjällbacka
www.saltskarevent.se • 0701-730 424

TanumStrands äventyrsbad “Stora
Blå” & Barnklubben Sea Club
www.tanumstrand.se • 0525-190 00

Ivar af Hamburgö, Hamburgsund
www.hamnebukten.se • 0737-385 000

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor,
Grebbestad • www.skargardsidyllen.se
0702-667 080

Kalvö Ostron
www.kalvoostron.se • 0707-467 970

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

DANS & NÖJE - ENTERTAINMENT

M/S Donalda, Grebbestad
www.donalda.se • 0730-945 848

Grebbestad Jazzfestival
www.grebbestadjazz.com
0707-599 105

0525-131 23

Haaks, Hamburgsund
www.haaks.se • 0706-203 273

Scen på Bônn
Hamburgsund • www.scenpabonn.se

www.scensallskapet.se • 0706-546 628

Beach Club TanumStrand
www.tanumstrand.se • 0525-190 00

Vitlycke Centre for performing Arts
Tanumshede • www.vitlycke.org

48 Scensällskapet i Tanum

Utängens Loge, Tanumshede
www.utangens-loge.nu

ÄVENTYRSGOLF, PADEL & TENNIS
Bangolf Edsvik Camping, Grebbestad
www.firstcamp.se • 0525-103 94
Buar padel, Kragenäs
073-049 49 59
Fjällbacka Äventyrsgolf, Tennis, Padel
www.minigolfen.se • 0705-150 150

SEGLARSKOLOR - SAILING SCHOOLS

Grebbestads Tennisbana
www.grebbestad.se • 072-518 10 80

BJK Segling, Grebbestad
www.bjksegling.se • 0706-314 825

Hamburgö Bangolf, Hamburgsund
www.vastsverige.com/tanum
0525-330 10

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

Äta
E AT

Mjölkeröds Golfklubb Padelbana
Sannäs. www.mjolkerodgk.com
0525-220 41
Sportshopen padelbana, Grebbestad
www.sportshopen.com
Äventyrsgolf & Tennis, TanumStrand
www.tanumstrand.se • 0525-190 00
Äventyrsgolf, Grebbestad
www.grebbestadfjorden.se
0525-612 11

Ackes Fjällbacka,
Café & Glassbar.
www.ackesfjallbacka.se
073-428 11 23

Hamburgö Café & Kiosk,
Café med glass, godis & dricka
FB - Hamburgö Café & Kiosk
0525-330 10

Bottna Inn, Gerlesborg
Café, frukost, servering, enklare rätter
www.bottnainn.se • 0730-740 056

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

Café Bronze, Vitlycke museum
Café, bistro, catering
www.vitlyckemuseum.se
0735-11 44 59

Hotel Tanums Gestgifveri,
Sveriges äldsta Gestgifveri, à la carte.
www.hoteltanum.se • 0525-290 10

Café Bryggan, Fjällbacka
Café, Bistro & ala carte, fisk och
skaldjur. • www.brygganfjallbacka.se
0525-765 020

Latitud 58°, TanumStrand
À la carte, bistro, buffé, pizza, after
beach. • www.tanumstrand.se
0525-190 00

Falkeröd Café & Event, Grebbestad
Café och creperie.
www.falkerod.com • 0761-673 020

M/S Donalda, Madvraget,
Grebbestad • Närproducerat, kött,
fisk & skaldjur, à la carte
www.donalda.se • 0730-945 848

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

Pipershuset, Hamburgsund
Café och bageri, 48 sorters kulglass,
ekologiskt. • www.pipershuset.se
0525-341 40

UTFLYKTSMÅL - EXCURSIONS

KONST & HANTVERK - ARTS & CRAFTS

Gerlesborgsskolan
www.gerlesborgsskolan.se
0523-517 10

UNDERSLÖS Hällristningsmuseum
www.rockartscandinavia.com
0525-295 55

Hornbore Ting, Hamburgsund
www.hornboreting.se • 0703-916 516

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

Konstnärernas Kollektivverkstad,
Gerlesborg
kkv-b.se • 0523-518 95
Linmuseet i Kville
www.bohuslin.se • 0523-516 00
Solhem krukmakeri, Rabbalshede
www.solhem.eu • 0525-370 30
Scen på Bônn, Hamburgsund
www.scenpabonn.se
info@scenpabonn.se

Vitlycke museum, Tanumshede
www.vitlyckemuseum.se
010-441 43 10
Väderöarna
www.vaderoarna.com • 0525-320 01
Widéngården, Tanumshede
www.widengarden.se • 0761-882 210

UTHYRNING - RENTALS
2sea4you, Fjällbacka
Kajak, SUP, mountainbike
www.2sea4u.com • 0723-184 484
Bullarens Camping,
Båt-kanot. • 0525-520 03
www.bullarebygdenscamping.se
Hamburgö Bangolf, bistro, café
SUP • FB- Hamburgö Café & Kiosk
0525-330 10
Kämpersviks kajak,
Kajak, SUP • 0731-288 000
www.kampersvikkajak.se
M/S Mira, Fjällbacka
Liten båt/eka
www.msmira.se • 0705-527 979

Pizzaverket, Hamburgsund
Pizza, sallad, kebab och bagels.
0525-336 50
Pizzeria Udden, TanumStrand
www.tanumstrand.se • 0525-190 00
Q Restaurang & Bar, Grebbestad
À la carte, take away, fisk och skaldjur, svensk och norsk mat.
www.qskar.se • 0525-617 18
Rasta Tanum, E6, Tanumshede
Dagens buffé, grill, hamburgare, café.
www.rasta.se • 0525-299 22
Restaurang 19 Mjölkeröds Golfrest.
Dagens rätt, a la carte, underhållning.
www.mjolkerodgk.com • 0525-221 55
Restaurang Farmor Ellen,
Sportshopen, Grebbestad
Frukost, lunch, a la carte, café
0525-444 00 www.sportshopen.com
Restaurang Hertigen, Grebbestad
Balkanspec, pasta- och pizzameny, à
la carte • 0525-615 31

Agneta Graf von Almeida
Grebbestad • 0703-112363

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

Galleri von Elern, Kämpersvik
www.gallerivonelern.se
073-775 20 26

KVIRR
www.kvirr.se • 0768-048 680

Fiskeutställning, Info Center,
Grebbestad • www.grebbestad.se
0525-61188

Lockfågeln, Grebbestad
www.lockfageln.se • 0525-101 32
Malins Handtryck, Grebbestad
0706-019147

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

Sanna Wijk Keramiker, Grebbestad
www.sannawijk.com • 0702-426 195

Gerlesborgsskolan
www.gerlesborgsskolan.se
0525-51710
Grebbestad Folkhögskola
www.grebbestads.fhsk.se
0525-199 20

Silverknappen, Havstenssund
www.hvorslevjewelry.com
0525-215 15
Solhem Krukmakeri & Galleri,
Rabbalshede • www.solhem.eu
0525-370 30

FRISK & HÄLSOVÅRD - HEALTH & WELLNESS
Minto Tingvall, Bullaren
Kanot, cykel, skridskor, kajak
www.minto-tingvall.com
0525-401 20
Nautopp Kajakcenter, Grebbestad
Kajak, SUP • www.nautopp.com
0525-109 30

Hälsan i Fjällbacka
www.halsanifjallbacka.se
0702-657 976
Hälsoprofilen, Grebbestad
0525-615 10
Ringblommans Hälsobod,
Tanumshede • 0525-206 36

Ranebo kanotuthyrning
Ranebo • www.tanum.se
0525-180 00

Små Stunder, Grebbestad
www.smastunder.se • 076-3222063

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor
Grebbestad • www.skargardsidyllen.se
0702-667 080

GOLF & CYKEL

TanumStrand
Cyklar, tennis, båt, kajak, SUP
www.tanumstrand.se • 0525-190 00

Fjällbacka Golfklubb
www.fjallbackagk.se • 0525-311 50

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

Sandbunkern Bistro & Deli,
Fjällbacka Bistro, deli och catering
0735-114 459

Restaurang MaCri, Grebbestad
Fisk och skaldjur, räkfrossa, underhållning, after beach.
www.macri.se • 0525-616 11
Restaurang Sunnegabet,
Hamburgsund. Fisk och skaldjur,
lunchservering, á la carte
www.hamburgsunsfisk.se
0525-349 40
Restaurang Telegrafen,
Grebbestad Närproducerad och
ekologisk husmanskost.
Öppet mars-december
www.telegrafen.info • 0525-101 67
Röde Orm, Grebbestad
Lunch, middag, drinkar och
musikunderhållning
www.rodeorm.nu • 0525-612 00

SPA Horisont, TanumStrand
www.tanumstrand.se • 0525-190 00
Tedactive Gym, Tanumshede
www.tedactive.se • 0525-107 00
Vital Esthétique Norway/Sweden,
Grebbestad • www.vens.nu

Westmans, Tanumshede
www.westmans.nu • 0525-201 00

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

Sawasdee, Grebbestad
Traditionellt thailändskt kök, dagens
lunch, thaibuffé.
www.sawasdee-restaurang.se
0525-100 40
Sjögrens i Backen, Grebbestad
Frukost, lunch eller mittemellan.
www.sjogrensibacken.se • 0525-140 40
Skafferiet, Grebbestad
Bistromeny, à la carte meny, café
www.cafeskafferiet.net • 0525-141 09
Skafferiet, Fjällbacka
Bistromeny, à la carte meny, café
www.cafeskafferiet.net • 0525-322 10
Stora Hotellet, Fjällbacka
Fisk- skaldjur, à la carte, café.
www.shfjallbacka.se • 0525-315 00

Storm Restaurang & Biograf,
Grebbestad • Mat, bio och bowling
www.restaurangstorm.se
0525-666 77
Sältans Mat & Bar, Grebbestad
Fisk och skaldjur, hamburgare, grillat
www.grebbestadfisk.se • 0525-101 51
The Harbour House, Hamburgsund
Café och restaurang. Öppen sommartid. Grupper på förfrågan övrig tid.
www.brygganfjallbacka.se
0525-765 023
Väderöarnas Värdshus, Väderöarna
Fisk och skaldjur.
www.vaderoarna.com • 0525-320 06
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HOTELL, B&B
Bottna Inn, Gerlesborg
www.bottnainn.se • 0730-740 056
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Bryggan Fjällbacka
www.brygganfjallbacka.se
0525-765 020
Everts Sjöbod, Grebbestad
www.evertssjobod.se • 0706-856 363
GrebbestadFjorden
www.grebbestadfjorden.com
0525-612 11
Grebys Hotell på bryggan,
Grebbestad • www.grebys.se
0525-140 00
Hotel Tanums Gestgifveri
www.hoteltanum.se • 0525-290 10
Kustnära B&B och Konferens,
Heestrand • www.kustnara.com
0523-536 36

VANDRARHEM - HOSTEL
Minto Tingvall B&B, Eko hotell
www.minto-tingvall.com
0525-401 20

Badholmens Vandrarhem, Fjällbacka
www.hamburgsundsbokning.se
0525-321 50

Grebbestads Vandrarhem
www.grebbestadsvandrarhem.se
0707-675 785

Stora Hotellet, Fjällbacka
www.shfjallbacka.se • 0525-315 00

Fjällbacka Pensionat & Vandrarhem
www.fjallbacka.bokarum.nu
0705-288 671

Hogens Gård stuguthyrning
Bullaren • www.hogensgard.com
070-679 15 50

Gerlesborg Ateljélägenheter
www.gerlesborgsskolan.se
0523-517 10

Ranebo Friluftsstugor, Bullaren
www.tanum.se • 0525-180 00

Rosenhill Bed & Breakfast,
Grebbestad
www.rosenhillbedandbreakfast.se
0525-103 91
TanumStrand, Grebbestad
Hotellrum och stugor.
www.tanumstrand.se • 0525-190 00

GrebbestadFjorden
www.grebbestadfjorden.com
0525-612 11

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

Grebbestad Folkhögskola B&B
www.grebbestads.fhsk.se
0525-199 20

Villa Evalotta, Fjällbacka
www.villaevalotta.se • 0525-765 060
Väderöarna Värdshus & Konferens
www.vaderoarna.com • 0525-320 01

CAMPING & STÄLLPLATS - CAMPGROUNDS
Bullarebygdens Camping
www.bullarebygdenscamping.se
0525-520 03
Edsviks Camping, Grebbestad
www.firstcamp.se • 0525-103 94
Fjällbacka Camping
www.fjallbackacamping.se
0525-314 90
GrebbestadFjorden
www.grebbestadfjorden.com
0525-612 11

www.saltvikscamping.se
0525-212 49
Stugsommar/Västkustbokning
www.stugsommar.se • 031-155 200
Sportshopen Ställplats, Grebbestad
Naturställplats.www.sportshopen.com
0525-444 00
Tanum Shoppingcenter Ställplats
www.tanumshopping.se
0525-759 090

Resö Hamnmagasin
www.reso.se • 0525-254 55
Åsleröds Camping & Vandrarhem
Fjällbacka • www.cco.se/aslerod/
0525-312 77

GÄSTHAMNAR - GUEST HARBORS
Fjällbacka Gästhamn
0707-403 685

Kalvö Gästhamn
0525-183 80

Grebbestads Gästhamn
0707-407 901

Resö Gästhamn
0727-078 554

Grebbestad Seaport Gästhamn
0525-199 50

Sannäs Gästhamn
0525-183 80

Hamburgsunds Gästhamn
0707-403 666

Sponslätt Gästhamn
0525-183 80

Havstenssund Gästhamn N.
0525-199 60

TanumStrand Gästhamn
0525-190 00

Havstenssund Gästhamn S.
0525-183 80

Tanums Hamnar
0525-183 80

Hamburgsunds Husbilsparkering
www.hamburgsundsbokning.se

Tanums Camping o Stugby
www.tanumscamping.se
0525-200 02

STUG- & RUMFÖRMEDLING - CABIN & ROOM FOR RENT

Kyrkvikens Camping, Resö
www.kyrkvikenscamping.se
0702-960 092

Tingvall, Bullaren Ställplats husbil,
www.minto-tingvall.com
0525-401 20

Stugsommar
www.stugsommar.se • 031-155 200

Rosenlunds Gäststugor, Bullaren
www.minto-tingvall.com
0525-401 20

Åsleröds CampingCaravan Club
Fjällbacka • www.cco.se/aslerod
0525-312 77

Rörviks Camping, Hamburgsund
www.rorvikscamping.se
0525-335 73

Östads Livs, Ställplats husbil
0525-500 22

Saltviks Camping, Grebbestad

LÄS MER PÅ: bohuslan.com/tanum

Service & Shopping
HANTVERKARE

SHOPPING

FÖRENINGAR

Colorama, 0525-201 13
Lurs Rör, 0525-29160

Andrésen Skog & Trädgård,
0525-292 58

Bullaregården Byggnadsför.
0525-503 58

Havstens Samhällsförening
0702-103 721

Västerbygg i Bohuslän AB,
0525-387 00

Blomstergården Tanum,
0525-150 878

Bullarens FVOF, 0525-420 40

Hornbore Ting, 0703-916 516
Kaptengårdens vänner, 0707-210 705

Sylves Elektriska, 0525-335 49

Evanette Boutique, F 0525-32750

Bullarens Hembyggdsförening,
0525-510 71

FjällbackaHallen, 0525-328 50

Folkets Hus Hamburgsund,
0525-331 72

Kulturföreningen Gamla Grebbestad
www.gamlagrebbestad.se
0702-264 057

Hamburgsunds Skor, 0525-645 00

Fören. Bohuslin, 0523-516 00

Kville Bygdegård, 0525- 350 20

Askengren Fastighetsmäklare,
0525-363 10

Hans & Gerda kläder, 0760-044 443

Fören. för Fjällbacka, 0525-325 60

Happy Price, 0525-193 50

Kvirr Konstvandring i Ranrike,
0768-048 680

Bohus Ekonomi, 0525-291 30

ICA Grebbestad, 0525-614 20

Fören. Scen på Bônn,
info@scenpabonn.se

Ecis in Sweden, 031-871 820

ICA Skutan, 0525-648 00

GBM Marin AB, 0525-199 60

Interflora Kompassrosen G,
0525-662 26

Evanette Boutique, G 0525-140 60

SERVICE

Grebbestad Folkh.skola, 0525-199 20
Grebbestad Seaport Gästhamn,
0525-199 50

Kompassrosen T, 0525-293 09

GT Däck, 0525-208 00

Nordholms Ur & Guld, 0525-101 38

Hencol AB, 010-214 60 46

Pickles, 0525-104 34

HM Marin & Fritid Hamburgö AB
0703-212 845

Rabalder, 0525-617 10

JBA Media i Bohuslän AB, 0523-705 00
Kust IT, 0525-722 600
Långsjö Båtbyggeri AB, 0704-790 386
Motorama, 0525-206 89

Lockfågeln, 0525-101 32

Rogers Ekipering, 0525- 310 07
Sanna Wijk Keramiker, 0702-426 195
Silverknappen, 0525-215 15

Motorcentrum, 0525-335 38
Mäster Johan Elektronik AB,
0525-298 85

Sportshopen, 0525-444 00

Nordvalen Graphics AB,
0730-795 272
PEO Hedemyrs Fastighets AB,
0702-033 703
Postbåten Västtrafik, 0708-421 474

Tanum Shoppingcenter, 0525-759 090
Tång Fjällbacka, 0525-320 18

Q Sequrity, 010-516 75 00
Pirate Rock, www.piraterock.se
Sparbanken Tanum, 0525-649 00
Tanums kommun, 0525-180 00
Tanums Pastorat, 0525-640 00

Grebbestad Fisk Ek Förening,
0525-100 65

Samhällsför. Resö Galtö, 0525-254 55
Kulturför. Skäggeröd/Grebbestad
Jazzfestival, 0707-599 105

Grebbestads Samh.för. 072-5181080
Hamburgsunds IF, 0525-337 10
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Westmans, 0525-201 00
Widéngården, 0761-882 210
Åsa Design, 0705-652 776
Åzes, 0705-166 726

POLIS - POLICE

BIBLIOTEK

Kungshamn
Lysekil
Strömstad

Postombud COOP, 010-7470300
Projekt Skäret, 0706-783 004

Föreningen för Väderöarna Lotsutkik
vaderoarnaslotsutkik.com

Ringblomman, 0525-206 36

Solhem Krukmakeri & Galleri,
0525-215 15

Nordbloms Trycksaker, 0525-332 84

Ostronakademien, 0704-542 252

Tanumshede, 0525-182 35
Bullaren, 0525-180 54
Fjällbacka, 0525-180 70
Hamburgsund, 0525-180 71

Tuvorna Hamn AB, 0705-256 121
Urban Janssons Båtvarv, 0525-310 57
Vasco AB, 0525-325 25
Westmans, 0525-201 00

Följ oss i sociala medier
Du får inspiration och information
blandat med vacker natur och aktuella
händelser. Gilla, kommentera och
dela gärna våra inlägg.

@tanumturist
tanumturist

TANDVÅRD - DENTISTS
+46(0)114 14
+46(0)114 14
+46(0)114 14

SJUKHUS - HOSPITALS
Lysekils sjukhus 		
+46(0)10-167 3800
NÄL, Trollhättan
+46(0)10-435 0000
Strömstads sjukhus
+46(0)10-167 3710
Uddevalla sjukhus
+46(0)10-435 0000

Folktandvården Tanum
+46(0)10-441 8990
Folktandvården Hamburgsund
+46(0)10-441 8980

VÅRDCENTRAL
- HEALTHCENTERS

Närhälsan Tanumshede
+46(0)10-441 5100
Närhälsan Fjällbacka
+46(0)10-435 5100
Kvarterskliniken Tanumshede
+46(0)525-640 40

SJÖRÄDDNING - SEA RESCUE

VETERINÄR - VETERINARY

+46(0)200-29 00 29
Fjällbacka Jour +46(0)705-81 81 57

Veterinär Jan Riese
Fjällbacka • 070-332 33 44

BEACH CLUB 2022

Midsommardagen 25 juni
Rock Circus - fri entré
6 juli - Noice
biljettköp på tickster.se

7-9 juli - No Tjafs
fri entré

13 juli - Duo Jag
biljettköp på tickster.se

20 juli - Björn Rosenström
biljettköp på tickster.se

21-23 juli - Gul Front
fri entré

27 juli - Nyfiken Gul
biljettköp på tickster.se

28-30 juli - Rock Circus
fri entré

14-16 juli - Rock Circus

3 aug - Duo Jag

fri entré

biljettköp på tickster.se

Läs mer och hitta biljettlänk på vår webb
under ”kommande evenemang”

VI SES PÅ

4- 6 aug - No Tjafs
fri entré

Klipp ut och spara!

TANUMSTRAND

Boka Skärgårdspaket hos oss med
ankomst under perioden
1 sep till 1 dec 2022
få 20% rabatt på bokningen.
Boka på vår webb
och ta med kupongen vid incheck.

www.tanumstrand.se
@tanumstrand
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GREBBESTAD

LEKLAND INNE & UTE
KLÄTTERBANA / BUNGY TRAMPOLINE / HOPPBORG
WIFI / RESTAURANG / MINILIVS
SKATEBOARDRAMP / FILMRUM FÖR BARNEN
CHOKLADHJUL/BOLLKASTNING
2 ST PADELBANOR

Ställplats

I GREBBESTAD HITTAR DU SPORTSHOPENS
TVÅ STÄLLPLATSER. EN PRECIS VID NORDENS
STÖRSTA SPORTBUTIK OCH EN MITT UTE I
NATUREN. BÅDA PRECIS VID HAVET!

NORDENS STÖRSTA
SPORTBUTIK

14 000 m2

1 KM SÖDER OM GREBBESTAD

BESÖK WWW.SPORTSHOPEN.COM FÖR ÖPPETTIDER I ALLA VÅRA BUTIKER
OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...
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