en del av

SOMMAR 2022

Aktiv semester

NATUR & UPPLEVELSER

Fantastiska vandringsleder
För stora & små

SMULTRONSTÄLLEN
Evenemang, tips & karta

Uddevalla Bokenäset Ljungskile
Magnus bygger
MTB-leder på
Bjursjön

Maria & Maritas
gårdsbutik på
Studseröd

Inger & Anders
om historien på
Lyckorna

6

SE UTSTÄLLNINGEN PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM!

Uddevalla • Magnus
MTB på Bjursjön

12
Bokenäset • Maria & Marita
Gårdsbutik med närproducerat

UDDEVALLA
TURIST
INFORMATION

18

Södra Hamnen 2
0522 69 84 84
info@uddevalla.com
uddevalla.com
facebook.com/
uddevallaochdu
@uddevallaochdu
#upplevuddevalla
Ladda ner Uddevallas app:
på
App Store och Google play

Upplev Uddevalla

ANSVARIG UTGIVARE
Roger Salomonsson
Destination Uddevalla
0522 58 71 70
roger@
destinationuddevalla.com
REDAKTIONSRÅD
Roger Salomonsson, Gustaf
Rydelius, Dennis Fredriksson,
Linda Gjerdrum, Karolina
Johansson, Lola Lindegren
UPPLAGA 40 000 ex
OMSLAGSBILD
Björn, Annelie, Elliot & Nellie på
Musselbaren i Ljungskile
Foto Lola Lindegren
REDAKTIONELL TEXT
Christina Axelson
LAYOUT Cognition Design
ANNONSERING
annons@
destinationuddevalla.com

2 0221 2- -217.1
1008..90.32. 0
3 .1 10.. 2 0 2222
2 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2022

Fri entré
Museigatan 1, Uddevalla
www.bohuslansmuseum.se
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Upptäck Uddevalla!

Uddevalla, staden vid fjorden som ligger inbäddad
i grönskan mitt i det storslagna Bohuslänska landskapet. Ja, Uddevalla är så mycket mer än en stad.
Det är en inbjudande landsbygd fylld med naturupplevelser. Det är lätt att trivas i Uddevalla, hjärtat
i Bohuslän.

Ljungskile • Inger & Anders
Historien om Lyckorna

30

Med vattnet inpå knuten finns här särskilt
mycket att uppleva under sommaren
Här finns skärgården med sina lugna vatten som
inbjuder till både båtturer och sköna promenader
längs strandkanten. Paddla kajak längs kustbandet
eller ta dig till fots utmed Kuststigen. Även inåt land
finns, på det som vi Bohusläningar kallar fjäll, ett
stort utbud av vandringsleder att ta sig fram på.
Med vattnet inpå knuten finns här särskilt mycket
att uppleva under sommaren med skärgårdsbåtar,
badortshistoria, kultur, musik, bad, mat och mer
därtill. Havets läckerheter har en särskild plats
och då speciellt den bohuslänska blåmusslan. En
smakupplevelse, sannolikt i världsklass, som du
inte får missa!
Om det här kan du läsa mer om i detta nummer av
Uddevalla&DU. Du får också möta några av alla de
kreativa människor som bor och verkar här.
Låt dig inspireras!

Evenemang

Smultronställen

sidan 24

Tips för stora & små

34
Karta

sidan 22

Natur & upplevelser
Aktiv semester

40

Jag önskar dig trevlig läsning och en skön sommar!

Roger Salomonsson

Besök våra grannar
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän

Verksamhetsledare, Destination Uddevalla

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.
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Hitta det du vill göra & uppleva i

UDDEVALLA
UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA | APPEN

a t i ps

Hit

t SE & GÖRA

MAT & DRYCK

Upplev UDDEVALLA

Ladda hem
Appen

U pplev

UDDEVALLA

EVENEMANG

För tips &
inspiration

BOENDE

Följ Uddevalla&DU på Facebook & Instagram
facebook.com/uddevallaochdu
@uddevallaochdu

LL A
UDDE VA

• Favoritmarkera evenemang
och få pushnotiser
• Se Uddevallas aktivitetsutbud
• Boka dina kryssningar och
båtturer med Skärgårdsbåtarna
• Med appen Upplev Uddevalla
kan du gå guidade vandringar
i stan när det passar dig
Välj mellan Gustafsberg, Skalbankarna,
Strandpromenaden, Uddevallaturen
med Skärgårdsbåtarna, Uddevalla
centrum och Rösträttspromenad

Upplev

Appen är tillgänglig både i
App Store och Google play

RESTAURANG DELIKATESSBUTIK CATERING
TAKEAWAY GLASSCAFÉ MED TOPPINGBUFFÉ

LAXBUTIKEN DÄR
GLADA LAXAR MÖTS
I vårt kök lagas mat från grunden för folk i farten, folk som
skall hålla fest, folk som vill förgylla vardagen och inte minst
för alla som älskar lax. Unna er en skön paus på väg mot målet,
köp med några färdiga take aways till stranden eller färsk fisk
att lägga på grillen. Vår delikatessdisk är fylld av laxiga
varianter och goda tillbehör. Välkomna!
Sommartallrik 23 juni–21 aug.
Öppet alla dagar kl 10–19
(midsommarafton kl 10–14)
Glassen öppnar alla dagar 11 juni–16 aug,
helger i vår se öppettider på vår hemsida.

Ljungskile E6, avfart 93. 0522-208 10
Bokning på laxbutiken.se
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Magnus bygger leder som
inspirerar fler att cykla i skogen

Vi får mycket positiv respons på lederna, inte
bara från Uddevallabor utan även från cyklister
som åkt långt för att cykla här.

Fem fantastiska cykelleder på fem år. Det är Uddevalla Cykelklubbs bidrag till alla hängivna
mountainbike-cyklister. Magnus Ekwall är en av eldsjälarna bakom satsningen.
- Uddevalla har en vacker och kuperad natur, perfekt för att bygga spännande mountainbike-leder. I juni inviger vi en ny bana på Bjursjöområdet, säger Magnus.

T

ill vardags arbetar Magnus
som entreprenadingenjör
på ett stort byggföretag. På
fritiden bygger han istället
leder för mountainbike (MTB) tillsammans med medlemmar i Uddevalla
Cykelklubb. Hittills har de byggt fem
populära leder och en teknikpark i
området runt Bjursjön. I sommar blir
ytterligare en led klar.
- Jag är uppvuxen i närheten av Bjursjön och som liten grabb rörde jag mig
en hel del i skogen i det området. Det
var spännande att spana på militärer
på skjutfältet som fanns där. Även om
skogen ser annorlunda ut idag är det
en fördel att känna till området när vi
planerar nya leder, säger Magnus.

Magnus tips

Till dig som vill testa MTB-cykling
Provkör lederna vid Bjursjön med din
vanliga cykel. Gillar du det, så hyr eller
köp en enklare MTB-cykel till att börja
med. Du får en helt annan cykelupplevelse än med vanlig cykel.
6 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2022

Häng med på något av klubbens träningspass.
Grupperna kör på olika nivåer och i olika tempon.
Bli medlem i Uddevalla Cykelklubb och ta del av
vårt breda utbud av träningspass.
Läs mer på www.uddevallack.se

Elias, Magnus och Elsa

MTB-leder som passar många
De senaste fem vintrarna har han
ägnat en stor del av sin fritid till att
planera och bygga nya leder för
MTB-cykling i det populära friluftsområdet vid Bjursjön. När Magnus
började träna mountainbike i mitten
av 90-talet fanns inga speciella cykelleder i skogen.
- Det är först under senare år som
MTB-leder börjat byggas i Sverige. Idag
finns det leder i de flesta större kommuner eftersom intresset för att cykla
i naturen har ökat rejält. I Uddevalla
har vi ett ovanligt brett utbud som
passar cyklister på olika nivåer, både
motionärer och de som tävlar.

- Precis som alpina skidanläggningar,
är våra leder markerade efter svårighetsgrad enligt en färgskala från
grönt till svart. Det gör det enklare för
nybörjare att komma igång och man
behöver inte oroa sig för att köra vilse.
Idén att bygga MTB-leder växte fram
i Uddevalla Cykelklubb under 2016.
Uddevalla kommun gav tillstånd att
använda mark i Bjursjöområdet och
Thordénstiftelsen bidrog med värdefullt ekonomiskt stöd. All planering,
byggande och underhåll av lederna
har sedan genomförts av ideella
krafter inom klubben.

Magnus ser också allt oftare att hela
familjer tränar tillsammans i skogen.
- En stor fördel med MTB och annan
cykelträning är att den är mer skonsam för kroppen än exempelvis
löpning och det gör att man kan hålla
på långt upp i åldern. Nyligen hörde
jag att en 75-årig man köpt sin första
MTB-cykel för att vara med på våra
pass. Det är ju fantastiskt.
Magnus fastnade för sporten som tonåring. Sedan dess har han både tränat
själv och varit tränare för tävlingscyklister och motionärer i många år.

- Att cykla i naturen ger mig både kondition och återhämtning. Men att bygga MTB-leder är också bra träning – vi gör
allt gräv- och röjningsarbete för hand. Den stora belöningen
för vårt jobb är att se alla som kommer hit för att cykla.
Familjer tränar tillsammans
- Vår klubb har vuxit rejält de senaste
åren, framförallt inom ungdomssektionen. Framgångarna för klubbens
två elitcyklister, Oscar Lind och David
Kangas, lockar allt fler att börja träna
och tävla MTB.
Uddevalla Cykelklubb har idag cirka
350 medlemmar i åldrarna 5 till 75 år.
Motionscyklisterna blir också fler. Vissa
kvällar kommer ett 80-tal personer
på klubbens MTB-träningar, som ofta
genomförs på våra leder vid Bjursjön.

- Att cykla i naturen ger mig både
kondition och återhämtning. Men att
bygga MTB-leder är också bra träning
– vi gör allt gräv- och röjningsarbete
för hand. Den stora belöningen för
vårt jobb är att se alla som kommer
hit för att cykla.
Vi får mycket positiv respons på lederna, inte bara från Uddevallabor utan
även från cyklister som åkt långt för
att cykla här. Det känns otroligt bra!

Magnus bästa sommartips
Gustafsberg
Upptäck vandringsslingan
Jorden runt vid Gustafsberg.
Den går både i skogen och
längs havet. Avsluta med fika
på Konditori Snäckan.

Gofika

Vandra & cykla
Vandra längs de fina
lederna på Herrestadsfjället och cykla på lederna
vid Bjursjön.

Cykla längs den gamla vägen
till Ljungskile, vidare till Vassbovik och vänd sedan hem.
En fin dagstur på cirka 5 mil.

Njut av sol och gofika vid
Lejas Café vid Kungstorget
i Uddevalla.
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SHOPPING I UDDEVALLA CENTRUM
Strosa runt i Uddevallas mysiga centrum där det finns
flera små butiker och restauranger. Uddevalla har ett
unikt utbud av personliga inrednings- och presentbutiker. Himla Fint har, precis som butikens namn
antyder, himla fina inredningsprylar och kläder till
både stora som små. Missa heller inte Sagolika Hem
och R.Å Design, läckra present- och inredningsbutiker
som säljer unika och annorlunda saker.
Är du på jakt efter kläder hittar du bl.a. butikerna

Söker du något ätbart så har Gerhards Ost både ett
stort utbud av ostar och andra delikatesser.
Besök också Museibutiken på Bohusläns museum
som har ett handplockat sortiment av konsthantverk,
svensk design och produkter från Bohuslän.

GOD MAT OCH SKÖNT
i och runtHÄNG
centrum
Smårätter från
världens kök
PINCHOS
Ingen gillar allt, men alla gillar något –
så tänkte Pinchos när de skapade en
meny med rätter av alla dess slag från
hela världens kök. Här hittar du allt
från spanska quesadillas till asiatiska
dumplings, engelsk fish and chips och
fransk crème brûlée - och inte minst öl
från Uddevalla bryggeri.

Avslappnad mötesplats
HARRYS
Harrys i Uddevalla är perfekt för ett
spontantbesök, familjehäng eller
varför inte quiz? På denna svenska och
genuina krogkedja står det varma, välkomnande bemötandet och den goda,
vällagade maten alltid i centrum.

Fantastiskt läge

Skönaste hänget
PUB 1803
Det är inte mycket som slår ett skönt
häng i en engelskinspirerad pub med
stor variation av öl. Puben är inredd i
engelsk stil med stora härliga Chesterfield fåtöljer och soffor att slappna av i.
Kanske är det skönaste hänget när de
på helger visar alla matcher i Premier
Leauge under säsong.

Lunch, á la carte, café
MORTENS KROG
Mortens krog serverar allt från klassisk
á la carte till enklare rätter. Du kan även
välja något ur deras cafésortiment. På
vardagar serveras det lunch och även
på helgen kan du njuta en lunch innan
eller efter en shoppingtur på stan.
VILLA LINDESNÄS
Villa Lindesnäs har anor från tidigt
1900-tal och är känd för sitt fantastiska
läge med en hänförande utsikt över
Byfjorden. Som gäst bjuds du en smakupplevelse baserat på lokala råvaror där
allt är vällagat från grunden och menyn
följer säsongernas utbud.

Lunch & kvällsbuffé
MEATINGS
Restaurang Meatings - en konceptrestaurang på kvällen och en lunchrestaurang på dagen. På kvällen bjuder
restaurangen in till en lyxig buffé. Här
väljer du mellan olika styckningsdetaljer
och tillagningssätt - allt transcheras på
plats av kockarna. Dessutom serveras
det brunch på helgen.

NAPOLI RISTORANTE PIZZERIA
En av Sveriges äldsta pizzerior.

ROOMER COFFEE & DELI
En pärla mitt i centrum med härlig miljö.

KERSTIN PÅ TORGET
Upplev högklassigt kök i en unik miljö.

HOLISTIC HÄLSOCENTER En mysig
oas i en anrik byggnad på Skansberget.

BRASSERIE HAMNGATAN
En mötesplats med matglädje.

RÅG Retrofik där allt skapas med eftertanke och omsorg.

Gerhards Ost - den lilla butiken med det
breda utbudet mitt i Uddevalla centrum.
Öppettider

Onsdag-Fredag
Lördag
Juli Tisdagar

11-18
11-15
11-18

Välkomna till Kålgårdsbergsgatan 7
gerhard@gerhardsost.se | 073 - 837 01 78
www.gerhardsost.se |
GerhardsOst

www.napolipizzeria.se

Välkommen till oss
eller beställ hem!

Glassbar på sommaren
LEJAS CAFÉ
Här hittar du stans kanske bredaste
sortiment av bakverk, där allt är hembakat. Njut av fika eller en lättare lunch.

KONDITORI SNÄCKAN
Här njuter du på anrika badorten
Gustafsberg med en god fika, en lättare
räksmörgås, en mjukglass eller varför
inte en trerättersmiddag.

Du hittar ännu fler restauranger och caféer på uddevalla.com
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Vi har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

Standard, Soul och Soul4men, personliga butiker med
kläder som inte bärs av alla. Är det kläder till de små
du letar efter finns härliga barnbutiken Store4kidz.

WIENERKONDITORIET
Smaker från bageriet med gamla anor.
Ibland serveras även Afternoon tea.
LILLA HUSET
En rofylld plats mitt i Uddevalla.

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

Goda råd är en bra investering.
Hos oss får du rådgivning både som företagare och privatperson.
Varmt välkommen till din lokala bank i Uddevalla.
Kungsgatan 10, Uddevalla
0522-65 68 00, uddevalla@handelsbanken.se
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- SKOR TILL HELA FAMILJEN FRÅN VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN.

TORP

Vi kan USA &
Karibien

KÖPCENTRUM
UDDEVALLA

ORLANDO, CLEARWATER
BEACH & KARIBIENKRYSS
Flyg t/r, 5 nätter hotell med frukost
samt 7 nätters kryssning med
Helpension, skatter & avgifter,
transfer i Florida samt reseledare.
Under kryssningen besöker vi
Costa Maya, Cozumel, Honduras
& Belize och har två avkopplande
dagar till havs.
21/11 ................................ 24.500:-

Hos oss handlar du bland annat
ADIDAS, BIRKENSTOCK, BLUNDSTONE, DR MARTENS, ECCO,
ELLA OF SWEDEN, KAVAT, RIEKER, SKECHERS, STEVE MADDEN,
TAMARIS, TRETORN, UGG, VAGABOND, VANS, VIKING, ZERO C.

Du hittar vårt sortiment och kan
beställa ”Hämta Express” på

.
Johanssons.se

VÅRA BUTIKER
Allum Backaplan Fredsgatan Frölunda Torg Kungsmässan Olskroken Torp

NYHET! NEW YORK MED
KRYSSNING TILL KARIBIEN
Flyg t/r, 3 nätter i New York samt
11 nätters kryssning med Anthem
of the Seas till Karibien med
stopp på Puerto Rico, St Maarten,
Antigua, St Lucia, St Kitts och
avkopplande dagar till havs på ett
spektakulärt fartyg – helpension
& dricks ingår under kryssningen
samt reseledare.
16 dgr 21/1 2023 ............. 25.900:-

FRÅN NY DESIGN TILL ÄLSKADE KLASSIKER

STÖRST PÅ SOFFOR
Soffan spelar huvudrollen i de flesta hem. Hos oss på Mio kan du
alltid hitta en soffa som passar din stil, dina behov och ditt hem.
Välj mellan en mängd olika former, färger, tyger och material!

RUNDRESA USA:S VÄSTKUST,
14 DGR
Upplev Kalifornien, Nevada &
Arizona. Följ med på vår späckade
resa till USA:s västkust med San
Francisco, Highway 1, Los Angeles,
Las Vegas, Grand Canyon, Sedona
& Phoenix.
Flyg, hotell m frukost, 1 välkomstmiddag, 1 lunch, stadsrundturer i
SFO, Los Angeles & Las Vegas,
utflykter, vinprovning Napa Valley
& entréer enligt program samt
svensk reseledare.
2/11 2022 ........................ 34.995:NYHET! JORDEN RUNT PÅ
32 DAGAR VÅREN 2024
Följ med oss till Singapore,
Sydney, kryssning från Sydney
till Honolulu med fantastiska
stopp, upplev Honolulu och till sist
New York.
Begränsat antal platser – ring för
mer info & intresseanmälan!

Tel: 0522-58 58 30 • www.columbusresor.se

SE PRISET!

5.495·
SOFFA COUNTY

Köp till en klädsel
- finns i flera färger

2,5-sits soffa County i tyg Sparr mole med svartbetsade ben 5.495·
Nackkudde Alfa 699· Brickbord Kajsa 249· Bomullsmatta Anton,
140x200 cm 499· Kuddfodral Gabrielle 49· Sammetskudde Gabrielle 79·
Uddevalla. Norgårdsv. 2.
0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-16.
Mer info på mio.se

VI HAR JOUR

24-7

Har du frågor eller
funderingar?
Välkommen kontakta
oss, så hjälper vi dig!

M
Vi söker
målare

En modell för varje
typ av gräsmatta
Perfekt
klippresultat
Klarar komplexa
gräsmattor
Appstyrning
GPS-stödd
navigering

PÅ
R
E
T
R
E
P
VI ÄR EX ANDSKADOR
BR ING • ASBESTSANERING
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T
FUK NING • BRANDSANER NTROLLANT BETONG

ED
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0522 - 124 40 // INFO@FUKTIVASTAB.SE // WWW.FUKTIVAST.SE
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JOBBA SMARTARE
MED HUSQVARNA
AUTOMOWER®

HUSQVARNA
AUTOMOWER®

NYHET

Nu kan du leasa
Automower®
från 626:/månaden

www.kjellmans.se

info.kjellmans@gmail.com

ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP
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Maria och Marita förverkligar
drömmen om egen gårdsbutik
Med ett brinnande intresse för djur och närproducerad mat var det ett naturligt steg för
Maria och Marita att starta gårdsbutik på familjegården på Studseröd. Här säljer de mat
som producerats på gården och i närområdet, men även noggrant utvalda inredningsprylar.
- Vi märker att intresset för svensk mat bara ökar. Det känns gott att stötta svenska bönder
som gör ett fantastiskt bra jobb, säger Maria och Marita.

N

yfikna minigrisar, gotlandsfår,
hästar, ankor och hönor är
några av alla djur man kan få
en glimt av när man besöker
Studseröd gårdsbutik vid Gullmarsfjorden under vår och sommar. Sedan
sommaren 2021 driver mor och dotter
gårdsbutiken som de länge drömt om
att öppna.

- Butiken ligger i det som tidigare var
gårdens sädesmagasin. Här har vi kunnat återanvända de gamla fina brädorna
som fanns i andra delar av ladugården.
Det känns bra på flera sätt. Virket
kommer från vår skog där våra förfäder
hämtat och sågat välvuxna furor för
att bygga med. Dessutom ger träet en
härlig patina i vår lokal.

- Vi har vuxit upp nära djuren på gården
och brinner för småskalig kött- och
äggproduktion där djuren får leva
under bra förhållanden. Våra lamm äter
bara gräs, de växer långsamt och mår
bra. Det gör att köttet får hög kvalitet.
Trenden att handla närproducerad mat
verkar hålla i sig, så vi tog steget att
satsa på det här.

Satsar på återvunnet
Att ta vara på resurser och material
genomsyrar hela deras affärskoncept.
På ladugårdens tak finns två solcellsanläggningar som förser gården och bostadshuset med el. I butikssortimentet
ingår flera produkter som tillverkats av
återvunna material, till exempel dukar
och filtar av bomull och polyester.

Förutom närproducerat nöt- och lammkött, ägg och grönsaker
är butiken fylld av närproducerade inredningsvaror.
Perfekt team
Marita har under många år arbetat
som instruktör och djurskötare inom
smådjursbruk och med lantbruksdjur
vid Dingle Naturbruksgymnasium och
på Nordens Arks lantgård. Tillsammans
med dottern Maria, som har lång butikserfarenhet och stort odlingsintresse,
bildar de ett perfekt team.
- Vi har också god hjälp av övriga familjen. De stöttar med allt från att baka fikabröd och sköta våra grönsaksodlingar,
till att bygga och inreda butikslokalen.

Förutom närproducerat nöt- och lammkött, ägg och grönsaker är butiken fylld
av närproducerade inredningsvaror. Här
finns handgjorda doftljus från Bokenäs,
tångtvål från Smögen, blommor och
rapsolja från Dingle, konstverk i betong
från Vänersborg/Grebbestad och skinn
från gårdens får.
- Vi försöker hitta speciella produkter
som inte finns överallt och gärna ätbara
eller användbara saker som kan uppskattas av många.

Det blir allt vanligare att kunder som
letar presenter väljer att köpa en fin
köttbit eller något annat ätbart istället
för en inredningspryl.
- Eftersom flera av våra gäster frågar
efter fika har vi också kaffe och hembakt under vår och sommar.
Skyndar långsamt
Bland kunderna finns hela bredden från
ungdomar och barnfamiljer till pigga
pensionärer – från både närområdet
och från ett större upptagningsområde.
Många är medvetna matkonsumenter
som uppskattar gårdsbutikskonceptet.
- Vi har redan stamkunder som återkommer med jämna mellanrum, en del
besöker oss varje vecka. I vår närhet
finns en hel del fritidshus som används
året runt. Närheten till E6:an är förstås
en fördel för oss, men eftersom vi ligger
ute på landet räknar vi med att det kan
ta lite tid innan folk hittar oss.
Att skynda långsamt är Marias och
Maritas strategi även för utvecklingen
av gårdsbutiken. De har gott om idéer
kring hur verksamheten kan breddas
och växa. Lagom till sommaren 2022 ska
butiksytan bli större och fler fikaplatser
kommer att vara på plats.
- Det känns rätt att låta verksamheten
växa fram i lugn takt. Det brukar bli
bättre då. För oss är det här en spännande resa och även om det är mycket
arbete så ger det oss mycket energi
tillbaka. Vi uppskattar friheten att kunna
planera och skapa vår gårdsbutik som vi
vill ha den.

Marias och Maritas bästa sommartips på Bokenäset
Möt skogens konung
Ta en tur till älgparken Moose af
Anneröd. Här kan du också hyra stuga
och spana på hjortar.
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Härliga bad
Viken vid Gullmarsberg är en fin badplats för barnfamiljer.
Besök de hemlighetsfulla ruinerna från
Dragsmarks munkkloster.

Bassholmen
Missa inte naturreservatet Bassholmen
– en vacker och historiskt intressant ö
vid farleden Nordströmmarna mellan
Bokenäset och Skaftö.

- Vi försöker hitta speciella produkter som inte
finns överallt och gärna ätbara eller användbara
saker som kan uppskattas av många.

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • SKOLRESEPAKET • WEEKENDPAKET

VÄLSMAKANDE MÅLTIDER

och utflykter på Bokenäset
DESTINATION BOKENÄSET
I restaurang Västersalt på
Destination Bokenäset kan du
njuta av vällagad mat samtidigt
som du blickar ut över Koljöfjordens klara vatten.
Checkar du in på hotellet kan
du även koppla av i bastun och
njuta av den omtalade panoramautsikten eller sjunka ner i bubbelbadet på terrassen.

Njut på Destination Bokenäset vid Koljöfjorden

Handgjord konfekt
HANTVERKSGLÄDJE PÅ
BOKENÄSET är en hantverksmarknad i Bokenäs
bygdegård som håller öppet
8 juli–6 augusti.

28 °C
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Utomhusaktiviteter

Elcykelpaket

Massage & Fotvård

den

Helgerbjudan

Skolresepaket

Poolområde med Vatte

nrutscbana

Året runt öppen restaurang

380 campingtomter

Sveriges längsta Zipline

57 stugor

Mer än 60 aktiviteter

Hafsten Resort • Uddevalla • 0522 64 41 17 • info@hafsten.se • www.hafsten.se

WILMAS BRYGGA CAFÉ
& BISTRO
Vackert beläget i inloppet av
Nordströmmarna.

Västsveriges största sortiment av trädgårdsmöbler?
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HAFSTEN RESORT
I restaurang Corallen på Hafsten
Resort kan du både äta en god
bit mat och dricka ett glas vin.
Här erbjuds både fika och á la
carte-meny i en skön atmosfär.
Vill du även göra något spännande finns det många aktiviteter
att välja mellan eller bara ta det
lugnt med en promenad och njuta av
den vackra naturen.

zi p

MARSIPANLADAN säljer
handgjord marsipankonfekt
och andra godsaker.
Den ligger 900 meter innan
Skaftöbron på vägen till Fiskebäckskil/Grundsund.
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Fritidsforum

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.
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Vår lokala
flygplats
Vår lokala
flygplats
Oslo

REDO FÖR FRAMTIDEN?
Hos oss kan du komplettera dina betyg, läsa en kurs
eller gå en yrkesutbildning som leder till jobb!

Oslo

•
•
•
•

Butik
Café
Växter
Utställningar

Göteborg Göteborg
Köpenhamn
Köpenhamn

CSN-berättigade │ Kostnadsfria
0522-207 24

www.vuxenutbildningen.uddevalla.se
www.fyrstadsflyget.se,
Tel: 0520-825 00
www.fyrstadsflyget.se,
Tel: 0520-825 00

But
Vä
Utstä

0522
207 24 | www.ulvesund.com
www.ulvesund.com
Följ oss på instagram: @vaxthusetulvesund

Bryssel Bryssel

Yrkeshögskolan

Gå en utbildning som
efterfrågas på arbetsmarknaden!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backend-utvecklare - 2 år
Digital Store manager - 1,5 år
Bygglovshandläggare - 2 år
E-commerce Product manager - 2 år
Stödpedagog inom funktionshinderområdet - 1 år
Operativ Digital Kommunikatör - 1,5 år
Marin Serviceingenjör - 2 år
Skräddare - 3 år
Laborant - 2 år

www.yhuddevalla.se
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OUTLET

50-70%
lägre priser

0522-266170
Vällebergsvägen, 21Ljungskile

mån-fre 12-18, lör 10-14
v 26-32 mån-fre 10-18, lör 10-14, sön 11-15
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De berättar historien om
Lyckorna badort
Inger och Anders Dejke har skrivit boken de själva saknade när de flyttade till Lyckorna i
början av 1970-talet: Den fantastiska historien om hur ett skogsbeklätt berg förvandlades
till en av Sveriges finaste bad- och kurorter i slutet av 1800-talet.

D

e vackra trävillorna med snickarglädje, klocktornet, kallbadhuset och Victoriaparken ger
bilder av Lyckornas tid som
populär bad- och kurort. Mycket har
förändrats sedan dess och det kan vara
svårt att föreställa sig hur sommarlivet
på Lyckorna såg ut runt sekelskiftet
1800–1900.
– Under pandemin fick vi äntligen tid att
skriva boken som vi tycker att Lyckorna
är väl värd. Vi förstår att intresset för
ortens historia är stort. Boken har fått
mycket positiv respons från Ljungskileborna, säger Inger och Anders.
– I slutet av 1800-talet var det nog få
som kunde föreställa sig att den otillgängliga marken på godset Anfasteröd
skulle bli platsen som välbeställda familjer vallfärdade till sommartid. Dessutom
fanns det redan två kurorter i Ljungskile
och Gustafsberg i Uddevalla.
– Men den unge godsägaren Robert
Macfie såg möjligheten att skapa en
unik badort på hans onyttjade marker
vid Lyckorna torp. Med stor entusiasm
och med ortsbornas hjälp började han
bygga sitt livsverk.
Lockade den tidens kändisar
1877 invigdes Lyckorna klimatiska
kurort och hafsbadanstalt. Då fanns en
ångbåtsbrygga, ett varmbadhus och
några torp på plats för att ta emot sommargästerna. Lyckorna blev snabbt
den nya tummelplatsen för välbärgade
societetsfamiljer och den tidens kändisar. Oskar II besökte Lyckorna vid flera
tillfällen.
– Det var inte bara de stärkande tångbaden, havsluften och vackra vyerna
som lockade.

Miljön var perfekt för fester, båtturer
och andra sociala aktiviteter. Här hittade man nya vänner, förälskelser och
kanske nya affärskompanjoner.
Allt eftersom badortens popularitet
ökade byggde ortsbefolkningen fler hus
för att hyra ut till sommargästerna.
Sommartid flyttade de bofasta ut från
sina hus på Lyckorna till betydligt
enklare boenden.
Gjorde sig osynliga
– Gästerna skulle få vara i fred, så
ortsbefolkningen gjorde sig i princip
osynliga. De fick inte snickra eller störa
på andra sätt. Det var nog en skön
känsla när gästerna gav sig av i slutet av
sommaren och ortsborna kunde röra
sig fritt igen.

Upplev en unik Musselexpedition i
innerfjordarna kring Ljungskile.
Du skördar blåmusslor som sedan
tillagas på Musselbaren på Lyckorna.
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Stort intresse för Ljungskilebygden
Inger och Anders har producerat boken
om Lyckorna tillsammans. Inger har
skrivit merparten av texterna och
Anders har gjort layout och bildredigering. Den första upplagan av boken
släpptes våren 2021 och sålde slut på
några månader. Nu finns en ny upplaga. Men det här är inte första boken
de ger ut.
– Vårt intresse för Ljungskilebygden har
bara ökat med åren. Det finns många
intressanta liv och öden att berätta, så
det har blivit ett flertal historiska böcker
och artiklar i hembygdsföreningens
skriftserie ”Minnesbilder från Ljungskilebygden”.

Under de 50 år som paret Dejke bott på Lyckorna har de
märkt att fler är nyfikna på platsens historia.
Boken om Lyckorna bygger bland annat
på ett 30-tal intervjuer som Inger gjorde
på 1970-talet i samband med att hon
studerade etnologi vid Göteborgs
universitet. Hon sökte upp och pratade
med ortsbor, sommargäster och personer som arbetade på Lyckorna i början
av 1900-talet.
– Vi berättar Lyckornas historia och
speglar samtidigt mötet mellan de olika
samhällsklasserna och deras olika perspektiv på badortseran.
– Både Lyckorna och Ljungskile fick ett
stort uppsving under de här åren. Det
gav nya arbetstillfällen för baderskor,
pigor och flera andra kvinnosysslor.

Inger och Anders bästa sommartips
Musselexpedition

På Lyckorna öppnades butiker som
mötte badgästernas behov av böcker,
fotograftjänster, kläder med mera.

God mat i vacker miljö
Njut av god mat på Lyckorna Brygga.
Eller på restaurangen Villa Sjötorp
som ligger i ett vackert sekelskifteshus.

Under de 50 år som paret Dejke bott på
Lyckorna har de märkt att fler är nyfikna
på platsens historia. Paret sprider sina
kunskaper via föredrag i olika sammanhang. Inger ger också guidade turer
i rollen som Isabelle von Horn. Hon
berättar hur livet på Lyckorna kunde
vara för en societetsdam som Isabelle
för hundra år sedan.
– Det som fascinerar oss mest i historien om Lyckorna är entreprenören
Robert Macfie som med hjälp av sin
fantasi och starka drivkraft skapade
den här orten. Det är ett mirakel att
han lyckades så väl.

Bada vid Ljungskiles bästa
badplats, Kungsparken.
Se de vackra 1800-tals-husen
Promenera längs Victoriastigen vid havskanten
som badgästerna gjorde. Njut av de vackra
1800-tals-husen och klättra upp till Flaggberget
där utsikten är fantastisk.

– Det som fascinerar oss mest i historien om
Lyckorna är entreprenören Robert Macfie
som med hjälp av sin fantasi och starka
drivkraft skapade den här orten.
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SMAKUPPLEVELSER
i Ljungskile

Pinfärska blåmusslor
MUSSELBAREN
På Musselbaren bjuds du på en
bohuslänsk gourmetupplevelse. Här
kan du njuta av färska blåmusslor med
klassiska tillbehör i en lika enkel som
traditionsrik miljö.

Björn hälsar välkommen
LYCKORNA BRYGGA
Nere vid vattnet på Lyckorna hittar du
Lyckorna Brygga Restaurang och Bar
där du avnjuter måltiden med utsikt
över viken.

Restaurang & glasscafé
LAXBUTIKEN
Laxbutiken är det självklara valet för
såväl familjemiddagen som lunchen.
Med underbar utsikt över Ljungskileviken njuter du av ljuvligt god lax från
Sveriges största laxsortiment.
På sommaren finns ett glasscafé intill
restaurangen, en solklar favorit hos
barnen. Här erbjuds man inte bara
fantastisk god glass utan även topping,
strössel och annat gott i alla dess smaker.

VILLA SJÖTORP
Bjud med familjen och vännerna på en
matupplevelse på Villa Sjötorp. Smaka
hållbara, ekologiska och närproducerade råvaror tillagade på bästa sätt.
Kombinera matupplevelsen med en
promenad på Lyckorna eller strosa runt
i Villa Sjötorps trädgård och njut av den
hänförande utsikten.

Genuint bohuslänskt

Hållbart och lokalt
CRÊPERIE & VÄNNER
Crêpes och galette kommer ursprungligen från Bretagne i Frankrike och har
funnits där sedan 1100-talet. Crêperie
& vänner har försvenskat sin variant
och gör den på sitt sätt, hållbart och
lokalt. En bistro med smak av Ljungskile
helt enkelt.

• För både företag
och privatpersoner
• Hemleverans
• Personlig Service
0522 - 633 533
www.ljungskiletravaru.se

VÄLKOMNA TILL

Matupplevelse

LJUNGSKILE FÖRSAMLING

JULI-MUSIKEN
Ljungs kyrka 19.00
3 juli

Fri entré

4 2 2 PLAY
Duetter för cembalo och orgel.
Samuel Johansson och Kersten Cottyn

10 juli SAKRALT OCH STÄMNINGSFULLT
Dina Grundberg Trio
17 juli NORDIC LIGHT DUO
Josefine Andersson, mezzosopran,
Daniel Beskow, piano
24 juli SOMMARKONSERT
Skallsjö Sommarorkester
31 juli ANÚNA IN CONCERT
Körensemble/folkmusikgrupp från
Irland. Irlands ”nationalkör”.

Se info om övriga verksamheter; sommarcaféer,
gudstjänster m m på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/ljungskile

ANFASTERÖD GÅRDSVIK
Beläget precis vid strandkanten med
första parkett mot skärgården serveras
lokala råvaror så långt det är möjligt,
som rökt makrill, skaldjur från viken,
kantareller, lingon och älg från skogarna
intill. I köket pågår en ständig jakt efter
det genuint bohuslänska med inspiration från gamla kokböcker.

LYCKORNA GOLFKLUBB
Lyckorna Golfklubb har ett fantastiskt läge vid havet. Den natursköna
kuperade 18-hålsbanan går genom vacker lövskog och längs fjorden.
Här finns utmaningar oavsett om du är elitspelare, medelgolfare eller
nybörjare. Förutom Pay & Play, driving range, övningsfält vid havet och
två putting-greener finns en hall med träningsstudio inomhus.
Golfare eller inte, här huserar en utmärkt golfrestaurang som serverar
lunch under vardagarna till vilken du såklart avnjuter god dryck.

Golfrestaurang med lunch

Du hittar ännu fler restauranger och caféer på uddevalla.com
BELLA MARE
Restaurang, bar och pizzeria.
ASIAN & SUSHI BAR Både sushi och
Östasiatiska varmrätter.
DET LILLA CAFÉET I LJUNGSKILE
Mysigt café med positiv atmosfär.
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VÄXTHUSET ULVESUND
I caféet serveras vegetariskt och hemlagat, äggost, ekologisk glass, m.m.

CAFÉ GLÄNTEBO
Njut av en kopp kaffe i gammaldags
miljö på Backamo.

KÄRRSTEGENS GÅRD
Gårdskafé med designbutik och lantligt
boende i trädgårdsmiljö.

BRÖDBACKEN
Ett surdegsbageri och naturcafé i en
restaurerad gammal lada i Vassbo, omgiven av berg, sjöar, skog och kohagar.

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

Valdermar Svenssons väg 11
www.ljungskile.org/kursokonferens
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Hjärtat i Bohuslän

VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA
Vi säger att Uddevalla är Hjärtat i Bohuslän

Läs
mer

Se och göra:

Inte bara för att det är landskapets största stad. Det är också den
perfekta utgångspunkten om man vill uppleva hela Bohuslän. Under
sommaren visar staden upp sina allra bästa sidor. Läget vid havet, den
spännande historien, den goda maten och alla sevärdheter gör att man
kan stanna länge. Mer information: besök Uddevalla Turistinformation
eller uddevalla.com.

Läs mer

sid 12

STRÖMSTAD

studseröd

Smaka på Bohuslän

Moose af Anneröd

Färska skaldjur, nyfångad fisk, ekologiskt kött, lokalbryggt öl, närodlade jordgubbar, vild-vuxna björnbär. Det finns gott om fantastiska råvaror och goda
smaker i Bohuslän. Passa på att njuta av allt det goda som serveras på våra
mysiga restauranger och caféer. Plocka middagens jordgubbar och grönsaker
på någon av traktens odlingar. Ta med barnen på en picknick vid havet eller
grilla på en eldplats i skogen. Maten smakar extra gott i naturen.

E6

Sova vid havet eller i vildmarken?

Läs mer

44

Svartedalen

Bohusläns
museum

Villa Elfkullen

BOKENÄSET
bjällansås

Dragsmarks
klosterruin

Bassholmen

lindesnäs

Gustafsberg

mollön

zipline

Havstensklippan

TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG

678
Kuststigen

ORUST
saxenhof

Slussen

Kalvön

Bredfället

E6

TURISTINFORMATION
GÄSTHAMN

Lyckorna

BADPLATS

Ljungskile

HERRESTADSFJÄLLET
ramar in Uddevalla med sina
skogar, sjöar och dramatiska
natur.

BREDFJÄLLET i Ljungskile
bjuder på vildmarkskänsla
och spännande lokalhistoria.

Ta en promenad eller löptur
längs de fina vandringslederna, fiska abborre och
gädda. Fiskekort behövs i
flera av sjöarna.

Vandra i den fina naturen
med Bredfjällsguiden där
du hittar 15 tematurer.
Finns att köpa på bl.a.
Uddevalla Turistinformation.
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Bokenäset
BOKENÄSET har naturreservat väl värda ett besök;
Svartedalen, Kärlingesund
och Kalvön. De bjuder
på vacker natur och fina
markerade vandringsleder.
Kärlingesunds naturreservat
ligger vackert nära Nordströmmarna och Bassholmen.

44

Emaus Lantgård

landbadet

SHOPPING

Uddevalla

Motorstadion

Strandpromenaden
unda

160

Bokenäs
gamla kyrka

Kärlingesund

Skalbankarna

hafsten

LYSEKIL

172

skeppsviken

rotviksbro

Shopping som sticker ut

Bjursjön

Östra Torp
handelsplats

stallgården

161

sid 6

UDDEVALLA CENTRUM

Torp
köpcentrum

161

Läs
mer

Att Uddevalla är en handelsstad märks på det gedigna och breda shoppingutbudet. Här finns allt från IKEA-varuhus till små loppisbutiker. Längs kullerstensgatorna i centrum ligger flera små personliga butiker och kända affärskedjor. En bit utanför centrum finns Torp Köpcentrum med ett 100-tal butiker
och varuhus. I Ljungskile och på Bokenäset kan du handla exklusiv heminredning, möbler, kläder och delikatesser i charmiga gårdsbutiker,
handelsträdgårdar och trendiga livsstilsbutiker.

Herrestadsfjället

Uddevalla GK

Vill du bo enkelt och naturnära? Eller lyxigt och bekvämt nära till spa och nöjen?
I Uddevalla centrum, Ljungskile och Bokenäset finns ett tusental bäddar att
välja bland. Campingstugor, vandrarhem, lägenheter, hotell i olika standard
och den nya lyxiga formen av camping; Glamping. Kommer du med båt finns
flera gästhamnar att välja bland. Campingar och semesteranläggningar
vid havet lockar campare från hela Europa.
Mer info om boenden hittar du på uddevalla.com.

Upplev UDDEVALLA

UDDEVALLA.COM | APPEN

VANDRINGSLED

Läs mer

FISKE

kungsparken

Skarsjön

lo bikes
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LJUNGSKILE

CYKELUTHYRNING
SEVÄRDHET

Lyckorna GK

GOLFBANA

Gamla Rikstvåan

UTEGYM
TÅGSTATION
BUSSTATION
UTSIKTSPUNKT

Södra Hamnen 2
0522-69 84 84
info@uddevalla.com
uddevalla.com

GÖTEBORG

Bohusleden
© Uddevalla kommun
© Lantmäteriet
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Familjefestival i
dagarna tre

UDDEVALLAKALASET
28-30 JULI

JUNICUPEN
17-19 JUNI

Handbollsturnering i Uddevalla centrum
som lockar ungdomar från hela Norden

GUSTAFSBERGSDAGARNA
20-21 AUGUSTI
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Känn forna tiders glansdagar på Uddevallas
anrika bad- och kurort Gustafsberg
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Kappsegling längs Bohuskusten
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En riktig
folkfest!

Ax

HAMNFEST
30 JUNI

Skandinaviens största
motocrossevenemang

VM MOTOCROSS
6-7 AUGUSTI

MUSIK &
UNDERHÅLLNING

PANTAENIUS BOHUSRACET
30 JUNI-3 JULI

MXGP UDDEVALLA

Håll dig
uppdaterad på

uddevalla.com

UDDEVALLA CITY RACE
14 MAJ
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RUN DIRT RACE
28 MAJ

STRANDJOGGEN
6 JUNI
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FJORDTRÄFFEN
START 5 MAJ

N AT

Jämna veckor

Ändringar kan förekomma beroende på gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

FAMILJEDAG I LJUNGSKILE

EVENEMANG I UDDEVALLA
Bokenäset
LJUNGSKILEDAGEN
18 JUNI

MIDSOMMARFIRANDE
24 JUNI

BOKENÄS SWIMRUN
2 JULI

Ändringar kan förekomma beroende på gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

LOPPISRALLY
9-10 JULI
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Dragsmark
VÄSTKUSTENS DANSFESTIVAL
12-15 JULI

SIMBORGARKVÄLL
21 JULI

Bohusläns Museum

Sommarens
p
SOMMARJAZZVECKAN
25-30 JULI
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UTSTÄLLNINGAR

t ta d mat m

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
3-6 AUGUSTI

MOD 2021
Utställningen berättar om hur den
kvinnliga rösträttskampen såg ut i
Sverige och lyfter fram flera modiga
människor som engagerade sig
och vigde sitt liv åt att vi idag skulle
kunna leva i ett mer jämställt samhälle. Visas t.o.m. 30 oktober.

Fasta

En plats!
Allt du behöver

UTSTÄLLNINGAR
BÅTHALLEN
Från allmoge- till fritidsbåtar
BOHUSHALLEN
Här möts natur och konst

ODDEBOLLEN
5-7 AUGUSTI

WILD AND CRAZY
13 AUGUSTI

UTGÅNGSPUNKTEN
Utflyktsdags - upptäck platser
att besöka

MODE &
INREDNING

TEKNIK &
TRÄDGÅRD

MAT &
DRYCK

JOHNSONHALLEN
Möt mästarna Zorn, Hill, Liljefors..
MÖT RESANDEFOLKET! ...och en
angelägen del av vår historia
KUSTLAND
Tro, hopp & kärlek vid kust & hav
GRÄNSLAND
Möt Ingeborg, nordisk hertiginna
med makt

PARKSOMMAR
18-20 AUGUSTI

Musikkafé med
50-talsstil
Dagnys Café
Torsdagar

BONDENS & SKOGENS DAGAR
3-4 SEPTEMBER

Håll dig
uppdaterad på
uddevalla.com

BERNHARDSONRUMMET
Bland gastar, trollharar och
havsfolk
UDDEVALLA GENOM TIDERNA
Hamn och handelsplats i gränsland
Bohusläns Museum
Museigatan 1
ÖPPETTIDER
Måndag
10 - 16
Tisdag - torsdag 10 - 20
Fredag - söndag 10 - 16

100 BUTIKER & RESTAURANGER
torp.se

Torp Köpcentrum

torpkopcentrum

Med reservation för eventuella förändringar
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Ändringar kan förekomma beroende på gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.
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Vi lär barn
och unga om
ekonomi
Läs mer om våra kostnadsfria
föreläsningar på
swedbank.se/ungekonomi

Vi utför allt mellan
himmel & jord
- i alla fall det mesta

Det är inte mycket vi måste tacka nej till..
• Vi städar, tar hand om er trädgård, målar
både inne & ute, tapetserar, snickrar både i smått och stort (dock ej hela nybyggen)
• Vi har behörig elektriker och även
kompetens inom VVS

Har Du tid över?

Vi tar gärna emot Ditt intresse för att jobba med
oss! Du måste inte vara pensionär.

fönster & Dörrar

Dags att
byta fönster
och dörrar?

Fråga vår chatbot
Kommun-Kim

FÖNSTERKAMPANJ

Upp till

40%
rabatt på
Elitfönster!

Jag svarar
på dina
frågor till
kommunen.

Doowin är din lokala
helhetsleverantör vid kompletta
fönster- och dörrbyten!
Egenanställda, certifierade lokala
hantverkare med mångårig erfarenhet
Kostnadsfritt hembesök med kontrollmätning
och rådgivning

DÖRRKAMPANJ

Upp till

Personlig rådgivning i vårt showroom med
Sveriges största visningsutbud av fönster och
dörrar

35%
rabatt på
alla dörrar!

Ett premiumsortiment av svensktillverkade produkter
av kompromisslös kvalitet

Hans Niklasson Tfn 0522-45 96 90 | Sms 072-250 95 10
Mail ua@seniortjanst.nu | www.seniortjanst.nu

GLASMÄSTERI

Trasig glasdörr?
Kondens i glaskassett?
Bygga om?
Säkerhetsglas?
Värmeförlust genom
fönster?

•
•
•
•
•
•
•

Speglar
Plast
Inredningsglas
Uterum
Inglasningar balkong
Glas / plasttak
Glasräcken

•
•
•
•
•
•
•

Glasfasader / metallpartier
Fönster / dörrar
Invändiga glasväggar
Garderobsskjutdörrar
Duschglas
Vik / skjutdörrar
Bastuglas

Vi hjälper dig!

Vi finns på Skruvvägen 1, ute på Dyrstens Industriområde Herrestad.
uddevalla@rydsglas.se • 0522 - 62 60 60
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I alla enheter

Boka ditt kostnadsfria hembesök idag!

Dygnet runt
Snabba svar

Frölandsvägen 2B, Uddevalla | 0522-30035 | info.uddevalla@doowin.se

Behöver du en elektriker?
• Vi installerar el, larm och fiber när du renoverar,
bygger om eller bygger nytt.
• Vi är vassa på felsökning och hjälper dig gärna!
• Tillsammans med våra kunder har vi varit en
aktiv part i utvecklingen av vår region.

NYGLASNING - SERVICE - REPARATIONSARBETE
Trasigt fönsterglas?

Ställ din fråga på uddevalla.se

Vi installerar smarta
laddboxar som funkar
för alla till fast pris!

Läs mer om
våra prisvärda
”Laddboxpaket”
på granitor.se/
laddbox

De laddboxar vi installerar är
kompatibla med el- och hybridbilar
från alla märken. De fungerar även
när tekniken utvecklas. Det tycker
vi är smart!

Vår målsättning är
att våra installationer
bidrar till en minskad
energiförbrukning
i våra hem och
i vårt samhälle.

Våra installationer av laddboxar utförs
alltid av en behörig elektriker!
Kontakta oss direkt:
Tony Andersson, Trestad, Mobil: 010-471 58 20
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SMULTRONSTÄLLEN
och tips för stora och små

Tips om våra mest populära badplatser i Uddevalla,

Ha

fs t e n R

BREDDAS WAKEPARK
Wakeboard, slackline,
badtunna, beachvolley
och luftgevärsskytte.
Det är bara några av
alla roliga aktiviteter
du kan testa i Breddas Wakepark i Norgård, en mil sydost om
Uddevalla. På helger är
parken öppen för gruppbokningar.
Måndag till torsdag kan du boka
ett två-timmars pass eller heldag
med utrustning och instruktör.

Rol

Ljungskile och på Bokenäset hittar du på uddevalla.com.
Kom gärna in till oss på Turistinformationen så berättar vi mer!

Checka in med
din bästa vän,
kärleken eller
familjen och njut!

esor

GOKART
Sätt tävlingsnerverna på
prov i en gokart på den
professionella utomhusbanan på Glimminge
Motorstadion.

iga

a kti vite

GUSTAFSBERG (LANDBADET)
Vid Gustafsberg finns flera
badplatser och Landbadet med
utomhuspooler och lekplats.
HAFSTEN RESORT
Här kan ni både bada på barnvänlig
sandstrand, åka vattenrutschbana
ner i den uppvärmda poolen, träna
på utegymet och ta en tur på havet
i hyrd trampbåt, kajak eller kanot.
UNDA CAMPING
Upptäck den barnvänliga stranden
på Unda camping. Här finns också
vattenrutschbana, lekplatser och
minigolfbana.
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LANE LOGE
På Lane Loge kan du
spela både fotbollsgolf
och discgolf på deras
fina 18-hålsbana.
Är ni tio personer eller
fler kan ni utmana varandra i en femkamp.

EMAUS LANTGÅRD
På idylliska Emaus lantgård i Uddevalla
träffar ni minigrisar, getter, kaniner,
hönor, katter och barnen kan rida på
ponnyhästar vid vissa tider.
Ta gärna med matsäck med något att
grilla för här finns flera grillplatser.

AKTIVITETSPARKEN OLJEBERGET
Precis ovanför Skeppsviken finns Oljebergets Aktivitetspark med skatepark,
basketkorgar, parkourhinder i olika
svårighetsgrad och en naturlig klättervägg med sand nedanför. Framför en
öppen yta finns sittgradänger och en
scen med inbyggda högtalare - en plats
för både dans, konserter och föreställningar. Här finns också en grillplats med
fin utsikt över fjorden.

PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM finns alltid
något kul på gång för leksugna barn.
Flera av utställningarna är barnvänliga
och i lekrummet kan barnen bland
annat köra en ångbåt. Om benen blir
trötta finns fika och mat på Restaurang
Kajkanten. Fri entré till museet.

ÄVENTYRSGOLF
En lugnare variant är att gå en runda på
den nya äventyrsgolfbanan vid Skeppsviken intill Strandpromenaden.
LEKPLATSER
UDDEVALLA CENTRUMS bästa lekplats
ligger i Teaterplantaget vid gästhamnen.
I LJUNGSKILE CENTRUM finns den nya
populära lekplatsen i Badhusparken vid
Nordströms hörna.

CIRKUSKVARNEN En värld full av cirkuskonst! Här får alla som önskar
möjlighet att utöva och uppleva cirkuskonst i form av publika föreställ
ningar och kurser med lindans, jonglering, enhjulingscykling, luftakrobatik och mycket mera. Spana in cirkuskvarnen.se och anmäl dig.

NYHET!

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

or n a
yck
a

cko

or n e t L

ygg

Njutning för kropp
och smaklökar
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MOOSE AF ANNERÖD
Har du aldrig upplevt den
mäktiga älgen på nära
håll kan du passa på att
åka till älgparken Moose
af Anneröd, strax utanför
Uddevalla. Här lever älgarna i sin naturliga miljö.
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SPA, HAVSBASTU
OCH STRÄNDER
Många kommer till våra
trakter för att bada och
koppla av med spabehandlingar
året runt. Flera hotell har både
spa, havsbastu, stränder, lyxiga
rum och riktigt god mat.
Bohusgården Hotell & Konferens,
Destination Bokenäset
och Hafsten Resort är
bara några av dem.

ke n

Bohusgården
Hotell &
Konferens
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ckt
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NYHET!

Modern bohuslänsk
matkultur finns i alla
former och på alla
nivåer. Du kan äta äkta
bohuslänsk äggost på
Restaurang Kajkanten.
Eller njuta av en gourmetmåltid
på Villa Sjötorp i Ljungskile där
du dessutom kan sova
över. Nere vid vattnet
på Lyckorna hittar
du Musselbaren och
Lyckorna Brygga Restaurang och Bar där du
avnjuter måltiden med
utsikt över båtarna i hamnen, viken och solnedgången.

Klo

SKATEHALL
Om du är sugen på att åka
skateboard inomhus så
huserar Uddevalla Skateboardförening i gamla
idrottshallen på Göteborgsvägen 6. Här finns flera olika
ramper, quarter pipe, bulor,
hinder, flatrail och funbox.
Lös medlemskap eller dagspass och gör dig redo för
action på brädan.

De s t

UDDEVALLA GOLFBANA är belägen i
ett typiskt bohuslänskt naturlandskap. NYHET!
Alla greener och samtliga greenområden är utav absolut toppklass, med
både modern och underhållande design
på banan. Det kanske faktiskt rent ut
sagt är en av västkustens roligaste banor. Inte för svår och inte för lätt oavsett
om du är hög- medel- eller låghandikappare. Här får du helt enkelt utlopp för
din tävlingsinstinkt, antingen mot dig
själv eller tillsammans med andra.

EN LYXIG kväll, helg eller
vecka kan mycket väl börja
med ett besök på någon
av Uddevallas många
restauranger.
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DRYCKER MED LOKAL
ANKNYTNING
Prova en lokalbryggd öl från
Uddevalla Bryggeri eller kanske
en gin från Klocktornets Destilleri
smaksatt med tång. Vill du ha lite
guldkant på drycken kan du välja
Uddevallas egen champagne Cuvée
Uddevalla. Dessa drycker finns att
hitta på flera av våra restauranger
i Uddevalla, men också på våra
lokala Systembolag.
SHOPPING
En bit utanför Uddevalla centrum
finns Torp Köpcentrum med närmare 100 butiker och varuhus.
Här strosar du runt under tak och
hittar det mesta med allt från
kläder till elektronik.
PADEL passar alla – stora som
små spelare, med eller utan förkunskaper. I Uddevalla finns det flera
hallar och banor för spelsugna,
både inomhus och utomhus.
BIO
Ett lite lugnare nöje är att krypa
ner i en bekväm biofåtölj och se
en film på Biostaden i Uddevalla.

Båt- och
badutflykter
ÅK MED SKÄRGÅRDSBÅTARNA
i Uddevallas vackra innerskärgård
och gör ett bad- och picknickstopp
vid någon av alla hållplatserna. Passa
på att fiska krabbor vid bryggan.
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Nu är det tid att ta igen det som blev
uppskjutet under pandemin! Har ni ett
barn som ni vill döpa? På vår hemsida
är det enkelt att hitta lediga doptider
och boka online. Du kan även ringa
eller maila så hjälper vi dig. Och kom
ihåg: barnets ålder spelar ingen roll,
ingen är för gammal för att döpas!

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Dags
för dop?

VILL DU BLI
SKRÄDDARE?
Unik utbildning i Uddevalla för dig
som vill ha fokus på hantverket och
kvalitet. Välj mellan herr-, dam- eller
klänningsskräddare.
Tidigare studerande har framgångsrika
karriärer både i Sverige och internationellt.
CSN-berättigad │ Kostnadsfri │ Yrkeshögskola

svenskakyrkan.se/uddevalla/bokadop
0522-64 21 00
uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

www.yhuddevalla.se
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BOKA EN HISTORISK GUIDETUR i Uddevalla centrum
eller häng med på en guidad tur på Gustafsberg under
sommaren. Då kan du även passa på att dricka brunn!
Guidetips: Uddevallaguiderna eller Bohusläns guider.

Gustafsberg har
också en brygga där
Skärgårdsbåtarna
lägger till.

Längtar du efter salta bad, solvarma klippor och sommargrönska? Föredrar du att susa fram
på mountainbike i skogen, åka på musselexpedition och lyxcampa i skogen?
Eller vill du bara ta det lugnt och njuta? Vad du än har tänkt göra i sommar finns det otroligt
mycket att uppleva i Uddevalla, i Ljungskile och på Bokenäset. Varför inte testa något helt nytt?

T
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CYKEL
Cykla runt i det varierade
och vackra landskapet som
klipporna, havet och skogen bjuder på. Utforska
Uddevalla centrum på
cykel eller utmana dig på
MTB-lederna på Hafsten eller
Bjursjön. På uddevalla.com hittar
du tips på leder och rundturer. Det
finns också möjlighet att hyra cykel
med korg för utflykten.

på l e d e r

STYRKETRÄNING I DET FRIA
Vill du träna styrkan i sommar?
Utegym finns vid Bjursjön,
Friskis&Svettis på Sörvik
och Hafsten Resort.
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GRILLPLATSER
Visst är det mysigt att sitta
vid en brasa och grilla
korv. På karta.uddevalla.se
hittar du alla fasta grillplatser i Uddevalla genom
att klicka i “eldstad” under
”Uppleva och Göra”.
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MOTIONSSPÅR
Söker du motionsspår
att träna löpning på?
På karta.uddevalla.se
hittar du alla motionsspår
i Uddevalla genom att klicka i
“motionsspår” under Uppleva
och Göra.
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Upplev Uddevalla
i kajak

PADDLA
Glid fram i Uddevallas fina vatten och
upplev den vackra skärgården från en
havskajak. Du tar dig in i grunda vikar
och kommer nära fåglar och andra djur
på ett sätt som du inte gör med motor
eller segelbåt.
Från Uddevalla kan du ge dig ut på
många fina turer oavsett om du vill
paddla en kort stund nära centrum
eller övernatta på någon av öarna.
En unik upplevelse vår, sommar, höst
som vinter! På några timmar paddlar
du exempelvis till Ljungskile eller till
Bassholmen.

Läs
mer

På uddevalla.com hittar du tips på
var du kan hyra kajak.

SUP
Att paddla SUP, Stand
Up Paddle, har blivit
en allt mer populär
sommaraktivitet. SUP
är en bräda som man
står på och paddlar med
en paddel med långt skaft.
Så enkelt att de flesta kan klara av det
och dessutom ett perfekt sätt att göra
utflykter på vatten tillsammans med
familj och vänner. Det är även riktigt bra
träning!

Läs
mer

På uddevalla.com hittar du tips på
var du kan hyra SUP.

Naturreservat | Vandrarhem | Restaurang | Café
I BÖRJAN AV 1700-TALET LOCKADE GUSTAFSBERGS
mineralrika vatten folk som ville bota krämpor som lamhet, hysteri och engelska sjukan. Ett glas källvatten varje
kvart eller halvtimme skulle göra susen. För att få extra
god effekt började man också komplettera brunnsdrickandet med salta bad på 1780-talet. Gustafsberg
blev Sveriges första badort och besöktes av
celebra gäster som Carl von Linné. 1804
kom den krasslige kronprinsen Gustav,
son till kung Gustav IV Adolf, hit för att
kureras med mineralvatten och salta bad.
Kronprinsen piggnade till och Gustafsberg fick ett riktigt
uppsving. 1814 byggdes två varmbadhus.

Ett var lite mer elegant, och i det huset ligger Gustafsbergs Vandrarhem idag. Det andra varmbadhuset
kallades fattigbadhuset och heter idag Sjöstugan. Där
kan man också hyra rum med enklare standard. De kungliga badgästerna gjorde att Gustafsberg blev en mycket
populär badort även bland kändisar som t ex Fredrika
Bremer, på 1830-talet. Flera hus byggdes åt sommargästerna. Gustafsberg var då en tummelplats
med semesterfirare, musiksoaréer, teateruppträdanden och tjusiga baler. Idag ingår området
Gustafsberg i ett naturreservat och 26 byggnader
är byggnadsminnesförklarade. Mer om Gustafsbergs
historia, boenden och aktiviteter: gustafsberg.se

Uddevallas vackra skärgård

SKÄRGÅRDSBÅTARNAS SOMMARTURER
Ställ bilen, hoppa på båten och njut av Uddevallas vackra innerskärgård.
Du har många avgångar per dag att välja mellan. Skärgårdsbåtarna tar
dig till fina badplatser, naturområden, restauranger och kaféer eller bara
njut av en skön rundtur på fjorden.
Mer information och aktuell tidtabell finns på: skargardsbatarna.com

Letar du boende? På uddevalla.com
hittar du tips på olika boendealternativ.

LYXIG OCH BEKVÄM form av
camping med stora inredda tält
med pentry, sängar, dusch/wc,
värmeelement, sovloft och altan.
Ett av tälten ligger mitt i den vackra
bokskogen och det andra på en
klippa. Sommartid kan besökare ta
skärgårdsbåten m/s Gustafsberg
på en rundtur i Ljungskileviken mellan Lyckorna, Anfasteröd, Slussen
och Åh. Rundturen ta ca 2 timmar.

Glamping på Anfasteröd
Gårdsvik i Ljungskile

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

BÄVEÅN EN FISKRIK Å
MITT I CENTRUM
Bäveån är rik på fisk. Havsöring,
som är populär bland sportfiskare,
är en symbolart för Uddevalla,
vilket betyder att den värnas extra
om. Havsöring och andra fiskarter
kommer tillbaka varje år till de övre
delarna av ån för att leka.
För att fiska i Bäveån, vilket är
tillåtet 1 april till och med
30 september, behöver
du ett fiskekort som du
enkelt köper på ifiske.se.
Där finns även information
om gällande regler och priser.
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NATUR
OCH
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GUSTAFSBERG

Sveriges Äldsta Badort

Vid strandkanten ligger Konditori
Snäckan där du kan äta mat, fika och
njuta av utsikten. Strax intill ligger Gustafsbergs Badrestaurang som serverar
dagens lunch och är en populär festlokal.

Fis
v
ka i Bä

HITTAUT
Hittaut - leta checkpoints med
karta eller app. Ta med kartan på
promenaden, cykelturen eller löprundan så aktiverar du både kropp
och knopp och kanske upptäcker
några nya platser i vårt närområde.
Vid varje checkpoint finns en
kod som du kan registrera
på ditt konto, med chans
att vinna fina priser.
Hittaut är gratis och alla
kan delta utifrån sina förutsättningar. Välj om du vill
gå, cykla, springa, åka skateboard, inlines eller något annat.

in ts

BASSHOLMEN
Bassholmen i Nordströmmarna, är verkligen värd ett besök.
Det är ett naturreservat där kor och kalvar håller landskapet
öppet. Här finns glasscafé, båtmuseum och en spännande
historia. Skärgårdsbåtarna kör båtturer hit och på ön finns
även en gästhamn om du tar egen båt.

UPPLEVELSER

MUSSELEXPEDITION
Följ med m/s Märta till
de milsvida musselodlingarna i fjorden
utanför Ljungskile.
Skörda pinfärska blåmusslor som du sedan
tillagar tillsammans
med duktiga kockar och
avnjuter i Klocktornet på
Musselbaren.
De populära musselexpeditionerna har fasta
avgångar från Lyckorna
i Ljungskile från april till
oktober. Musselexpeditioner kan också skräddarsys för att passa dina
önskemål.

Le
t a c h e c k po
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FANTASTISKA VANDRINGSLEDER

LJUNGSKILE
Strax ovanför Ljungskile centrum ligger
Bredfjället – ett naturreservat med flera
markerade vandringsleder och Stora
och Lilla Skarsjön där du kan vandra,
bada, paddla eller laga mat vid någon
av grillplatserna. Gå en tur på vandringsleden ”Salt och sött” som tar dig till
Tjöstelseröds naturvårdsområde.

På westswedentrails.com hittar du info om både
Bohusleden och Kuststigen för att planera din vandring.

8

HAVSTENSKLIPPAN
Ta en vandringstur upp till Havstensklippan på Bokenäset. Utsikten är
fantastisk!

TA SKÄRGÅRDSBÅTEN &
VANDRA PÅ KUSTSTIGEN

finns på
uddevalla.com

Margretegärdeparken

ta r t

UDDEVALLA
CENTRUM

TURISTINFORMATION

LINDESNÄS

Ladda ner appen

SKÄRET
AMMENÄS
KUSTSTIGEN

11

Promenadsträckan är 11 km och delvis kuperad,
den tar ca 3 timmar att gå och båten 45 minuter.
Om du vill gå lite kortare kan du också ta skär
gårdsbåten till Gustafsberg eller Lindesnäs.

Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

är g år ds bå
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Från Lindesnäs ända till Uddevalla
centrum sammanfaller Kuststigen med
stadens Strandpromenad som har hög
standard och tillgänglighet. Du passerar
Gustafsberg, Sveriges äldsta badort med
café, restaurang och vandrarhem.
Från Gustafsberg går du över den
spännande och berömda hängbron i
berget vid Hästepallarna. Därefter passerar
du genom ett industriområde innan du åter
är i Södra hamnen i Uddevalla centrum.
Innan dess kan du gå upp på Lövåsberget med
fin utsikt över fjordlandskapet västerut.

Upplev Uddevalla

och gå en guidad
vandring så får du
SKALBANKARNA
Kullar av skalgrus och ett paradis för blommor,
veta mer.
fjärilar och småkryp. Världsunika Skalbankarna
i Uddevalla bildades för 10 000 år sedan.
Här strax utanför centrum samlades stora mängder
skalrester från marina ryggradslösa djur och skelettdelar
av valar, sälar och fiskar.

Ta båten - gå Kuststigen

St

16

SNÄCKSKALSTRIANGELN
Snäckskalstriangeln är en vandringsled som förbinder de tre
reservaten Kuröds Skalbankar, Ramseröd och Bäveån nedre
med varandra. Gemensamt för de tre naturreservaten är att
det finns skalgrus i marken vilket innebär höga naturvärden
med en intressant flora och fauna. Skalbanksmuseet är en
bra startpunkt.

UDDEVALLATUREN med KIOSK

Hoppa ombord på m/s Sunningen från Södra
Hamnen i Uddevalla centrum ut till ångbåtsbryggan
vid Ammenäs. Härifrån kan du gå Kuststigen tillSTRANDPROMENADEN
baka som går nära utmed Byfjordens södra strand.
LÖVÅSBERGET
Leden följer stranden under Uddevallabron
och över Sundsbergen där den gör en
GUSTAFSBERG
sväng norrut mot Lindesnäs.

Leden är cirka 16 kilometer och
följer till viss del Bohusleden.
Världsunika
Skalbankarna

GRÖNA OASER Uddevalla är en stad rik på
parker och gröna oaser. Inte så stora och inte så
berömda kanske, men nog så fina och njutbara.
Väl värda att besöka. I stadskärnan hittar du
Margretegärdeparken som är stadens ståtligaste
park och Hasselbacken, som sannolikt är stadens
äldsta, utmed Bäveån. Strax öster om Uddevalla
centrum finns Regementsparken som ligger i ett
kuperat, delvis mycket dramatiskt landskap i direkt
anslutning till Bohusläns försvarsmuseum.

C a f é Sn

KALVÖN
Halvvägs ut på Bokenäset ligger
denna riktiga pärla! På Kalvön kan du
både få uppleva mycket kulturhistoria
och njuta av öns vackra och rofyllda
natur. Runt ön finns en hel del stigar
som går att utforska. Stigarna på
ön går att gå som en rundslinga där
det finns två olika att välja på. Med
stigen ut på ön och båda slingorna
blir det totalt cirka 8 km vandring.

Fler tips

JORDEN RUNT PÅ GUSTAFSBERG
På Gustafsberg kan du ta en stärkande promenad på vandringsslingan
”Jorden runt”. Slingan är utformad så
att du själv bestämmer hur långt eller
kort du vill promenera, i mitten av
slingan ligger Gustafsbergsparken.
”Jorden runt” är en naturupplevelse
med himmel, hav, berg och dalar och
är totalt 5,5 km lång.

Sk

BOHUSLEDEN
Bohusleden består av 27 etapper och bjuder på totalt ca 34,2 mil av naturskön och omväxlande vandring genom Bohusläns vilda och vackra natur.
Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr. Några av etapperna går i Uddevalla via Bredfjället, Skalbankarna
och Herrestadsfjället.

BOKENÄSET
På Bokenäset finns flera havsnära
vandringsleder som leder dig genom
lummiga bok- och ekskogar. Njut av
stigarna i Kärlingesund, Svartedalen,
på Kalvön eller Havstens fina landskap. Du hittar fakta, inspiration och
fler vandringsleder på uddevalla.com.

9
5.5

te n

Läs
mer

Kalvön

Mitt i stan finns Kålgårdsberget och
längs Strandpromenaden kan man
ta en avstickare upp på Lövåsberget
eller bestiga Skansberget som bjuder
på historiska slag med skyltning längs
promenaden.

KUSTSTIGEN
Kuststigen är en variation av kustnära
vandringsleder och rundslingor längs
Västkusten. Den består av både längre
sammanhängande och separata
etapper i ett typiskt Bohuslänskt
landskap som är präglat av hav och
kust. I Uddevalla kan du gå från Skalbankarna, på Strandpromenaden, via
Gustafsberg, Ammenäs och Saxenhof
längs kusten hela vägen till Ljungskile.

us t

UDDEVALLA
Strosa längs vår centrumnära Strandpromenad, vandra längs kustlinjen eller
i de lummiga skogarna. Runt staden
Uddevalla finns flera strövområden
med leder som tar dig till vackra fiskesjöar, bär- och svampskogar och grillplatser. Herrestadsfjället och skogarna
kring Bjursjön är populära områden.

Bredfjället

S

Herrestadsfjället

UTSIKTSPLATSER I STAN
I centrala Uddevalla kan man se havet
från toppen av ett berg utan att behöva
mer än promenadvänliga skor och
hyfsad kondition.

a fs b er g

STRANDPROMENADEN Uddevallas
stolthet, har utsetts till Sveriges
vackraste väg. Den slingrar sig 9 km
från Uddevallas skalbankar ända till
Lindesnäs. Från centrum till Lindesnäs
går promenaden längs vattnet och där
finns flera badplatser, utsiktsplatser,
fika- och matställen. Vill du gå en kortare sträcka kan du parkera bilen vid
Svenskholmen. Eller ta Skärgårdsbåtarna till någon av bryggorna längs vägen
och promenera tillbaka till centrum.

På uddevalla.com
hittar du en mängd
olika förslag på
vandringsturer.

Kustnära
vandringsleder

aden

Ut på tur

Mitt i stan finns
Kålgårdsberget

er g e t

Sveriges
vackraste väg

vå s b

Att promenera i stadsmiljö eller vandra i skog och mark är ett skönt
sätt att utforska en ny plats. Du upptäcker så mycket mer längs vägen.
I Uddevalla med omnejd har du ett stort utbud av vandringsleder
och promenadstigar.

från Lö
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Hej!
Vad roligt att just du läser den här annonsen.
Den här gången vill vi faktiskt inte sälja något
utan bara sprida positiv energi och samtidigt
tacka dig för att du är en del av det lokala
kretsloppet och den positiva kraften i Uddevalla.
Bara genom att slänga dina sopor bidrar du till
att positiv energi sprids i Uddevalla. Soporna
återvinns och omvandlas till fjärrvärme, el och
biogas till nytta för hela stan. Förnybart,
klimatsmart och långsiktigt hållbart.
Vi vill vara en del av den positiva kraften i stan
och bidra till positiv utveckling för att alla
invånare ska ha det bra och må bra. Både idag
och i framtiden.
Med positiv energi förändrar vi världen.

PS. Skulle du ändå vilja läsa om våra produkter och tjänster
hittar du oss på uddevallaenergi.se
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Tips!

BESÖK VÅRA GRANNAR

Från Lysekil
kan du åka på sälsafari
med m/s Byfjorden.

Runt Uddevalla finns det många oväntade saker att uppleva. Här kan du beskåda
havets och naturens mästerverk, möta vilda djur, se världsunika hällristningar,
uppleva välbevarade fiskesamhällen och spännande historia.
STRÖMSTAD

KUNGSKLYFTAN
I Fjällbacka hittar du den
berömda Kungsklyftan som var
en av kulisserna i filmatiseringen av Astrid Lindgrens Ronja
Rövardotter.

KOSTERHAVET är
Sveriges enda marina
nationalpark med sina
cirka 12 000 djur- och växtarter, hälften under ytan
och hälften på land. Här
finns Sveriges enda korallrev
och havsdjur som du inte
hittar någon annanstans i
svenska vatten.

ÄLGAFALLET
Älgafallet ligger längst upp i Tanums
nordöstra del och utgör gräns mot
Norge. Vattenfallet är Bohusläns
högsta med sina 46 meters fallhöjd.

TANUMSHEDE

FJÄLLBACKA

VITLYCKE MUSEUM
Ett besök på Vitlycke museum
är att resa 3000 år tillbaka i
tiden. Genom levande utställningar får du en inblick i vardagen på bronsåldern.
Här finns även tusentals hällristningar som finns med på
Unescos världsarvslista.

HUNNEBOSTRAND
MUNKEDAL

NORDENS ARK är en zoologisk park
med utrotningshotade djurarter från
hela världen. Här kan du bekanta dig
med amurtiger, snöleopard och varg.
Men här finns också klappvänliga djur
som gutefår och gotlandskanin.

GRUNDSUND

SMÖGENBRYGGAN är sommartid ett av Sveriges mest besökta
turistmål. Utbudet av butiker,
caféer och krogar är stort och
här finns något för alla.

GULLHOLMEN & HÄRMANÖ
KÄRINGÖN

SKÄRHAMN
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Hunnebostrand

TROLLHÄTTAN

LYSEKIL

STENUNGSUND

MARSTRAND
Längst ut i väster, där skärgården slutar och havet tar vid,
ligger Marstrand. Seglar- och
badsamhället Marstrand är en
storfavorit för alla besökare.
Upplev den mäktiga atmosfären
vid Carlstens Fästning, kajen
med båtar av alla slag och mysiga
kvarter med bilfria gator.

Upptäck var du hittar den bästa badviken eller äter de godaste
skaldjuren på vastsverige.com/se-och-gora/batupplevelser/

KÄRINGÖN har en lång historia av
fiske i alla dess former. Ön har varit ett
fiskecentrum sedan 1700-talet, och det
var livet till havs som fick ge namn åt
den lilla skärgårdspärlan. Ön har också
fött fram en tvättäkta sjörövare.

UDDEVALLA

Lysekil

Läs
mer

På VÄNERSBORGS MUSEUM kan du
följa spåren av 1800-talets upptäcktsresande bland egyptiska sarkofager,
afrikanska fåglar, kinesiskt porslin,
europeisk konst, nordiska djur och
mineraler.

VÄNERSBORG

SMÖGEN

HAVETS HUS
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.

MUNKEDALS JERNVÄG
Ta en mysig tågtur och upplev en
svunnen tid. Munkedals Jernväg är en
smalspårig järnväg från 1800-talet och
byggdes av det lokala pappersbruket.
Idag körs sträckan mellan Åtorp och
Munkedals hamn.

UPPLEV VÄSTKUSTEN UTAN EGEN BÅT
På sommaren finns massor av båtlinjer att välja för den perfekta
upplevelsen av Bohusläns skärgård.

MARSTRAND

HÖNÖ KLÅVAS fiskehistoria
sträcker sig långt bak i tiden och
fisket utgör en stor del av hamnen än idag. Numera är många av
lokalerna som användes för fisket
ombyggda till mysiga butiker
och restauranger. Upplev äkta
skärgårdskänsla bland fiskebåtar
och sjöbodar.

HÖNÖ

KUNGÄLV

GÖTEBORG

TROLLHÄTTANS FALL- OCH SLUSSOMRÅDE bjuder inte bara på ett
dramatiskt landskap format av uråldriga naturkrafter, utan också ett
industriminne i världsklass - fullspäckat
med spännande historier, kultur och
upplevelser för både stora och små.
I MOLEKYLVERKSTAN får såväl stor
som liten använda sin kreativitet
och nyfikenhet för att söka svar på
frågan: varför? Här får du undersöka,
experimentera och testa olika naturvetenskapliga fenomen inom diverse
områden.
BOHUS FÄSTNING är ett populärt
besöksmål och bjuder inte bara på en
unik historia och storslagen arkitektur.
Här kan du leka, lära, äta och umgås i
en genuin och kulturrik miljö.

Skärhamn
GRUNDSUND
På Skaftö ligger Grundsund, ett fiskesamhälle med välbevarad charm. Här
trängs sjöbodar och små hus längs klipporna, runt kajen och i hamnkanalen.

NORDISKA AKVARELLMUSEET
På Nordiska Akvarellmuseet är all
konst baserad på vatten, pigment och
papper. Här kan du se utställningar
från hela världen, lyssna på intressanta
föredrag och njuta av konserter.

Gullholmen och Härmanö

GULLHOLMEN erbjuder
en genuin skärgårdsmiljö
med båtliv, bad och fiske.
Vid sidan av Gullholmens
spektakulärt täta bebyggelse erbjuder Härmanö
en vacker natur med en
blandning av ängsmarker,
hagar och klippor.
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Lätt att nå.
Lätt att parkera.
Lätt att handla.
Lätt att älska.

foto mxcarro

butiker:

LÖRDAG 14 MAJ

7 - 8 MAJ
www.bmkuddevalla.se
@bmkuddevalla

www.bmkuddevalla.se/RallySM
@UddevallaCityRace

Med enkel åtkomst vid E6:an och massor av
gratis parkering har Östra Torps handelsplats
ett brett utbud av butiker för att tillgodose alla
dina shoppingbehov. Allt på en bekväm plats
och med öppettider som passar just din livsstil.
Vi ses!

WWW.TECHNICAL-TOUCH.COM

WWW.TECHNICAL-TOUCH.COM

WWW.TECHNICAL-TOUCH.COM

WWW.TECHNICAL-TOUCH.COM

UDDEVALLAGP.COM

#MXGPUDDEVALLA

Östra Torpvägen, Uddevalla
Intill E6:an vid IKEA
ostratorphandelsplats.se

GRAND PRIX OF SWEDEN
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Östra Torp annons 180x266mm mars 22 (3.0).indd 1

2022-03-07 10:48
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BÅTTURER I BOHUSLÄN
Åk med på Uddevallaturen, boka en dagstur till en bohuslänsk pärla eller
häng med ombord på en av våra tematurer.
Vi på Skärgårdsbåtarna garanterar dig en skön saltstänkt upplevelse.
Vilken väljer du?
Smögenturen

Musikbåten

Bassholmenturen

Grillbåten

SOS-båten

Uddevallaturen

Åstolturen

Ljungskileturen

Skaldjursbåten

Käringöturen

Sälsafari

Gustafsbergsbåten

Tidtabeller, priser, destinationer besök skargardsbatarna.com
Boka biljett på boka.uddevalla.com
UDDEVALLA TURISTINFORMATION - SÖDRA HAMNEN 2 - 0522 69 84 80

Fotografer: Peter Muld, Kristin Wiktorsson, Håkan Fredriksson
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