en del av

SOMMAR 2021

Uddevalla
Jienny lyfter historiska kvinnor
Bokenäset
Tomas & Jenny bjuder in

till unika naturupplevelser

jungskile
L
Martin skapar musik
i gamla trikåfabriken

För stora & små
SOMMAREN I UDDEVALLA

Evenemang & tips

Aktiv semester
NATUR & UPPLEVELSER

Aktiviteter & smultronställen

6
UDDEVALLA

Jienny lyfter historiska kvinnor

12
BOKENÄSET

Äntligen sommar!
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Som vi längtat efter sommaren och att åter få umgås med nära och kära.
Förhoppningsvis kan livet bli lite mer normalt och vi kan vara tillsammans
och njuta av sena sommarkvällar, bada vid en strand i vår vackra skärgård
eller bara doppa fötterna från en brygga, samlas kring en öppen eld och
känna gemenskap.
Hur det blir med restriktioner och evenemang vet vi inte ännu, men det finns
ändå så mycket att upptäcka och göra i vårt närområde. I detta nummer av
Uddevalla&DU hittar du ett brett utbud av tips på saker att se och göra, så
gör en djupdykning och hitta det som lockar just dig.
Du får också möta några av alla de kreativa människor som bor och verkar
här. Läs och inspireras av Martin Hall som skapar musik i Ljungskiles gamla
trikåfabrik och Jienny Gillerstedt som med ett omfattande researcharbete
identifierat flera kvinnor i Uddevalla som arbetat för kvinnlig politisk rösträtt,
eller Tomas Eriksson och Jenny Glantz som driver Destination Bokenäset,
hotellet som är inramat av Koljöfjorden, bokskogar och ängar, där naturupplevelsen är en del av besöket.
Vi önskar dig trevlig läsning och en skön sommar!

LJUNGSKILE

Skapar musik i trikåfabriken

24
Sommaren
Evenemang & tips

I UDDEVALLA
Tänk dig morgonkaffet med den här utsikten, varje dag. Brf Sunds Terrasser
är nybyggda bostadsrätter vid Byfjordens inlopp precis vid Uddevallabron.
Här bor du med naturen utanför dörren i ett unikt, havsnära läge med en
fantastisk utsikt.
I projektet finns det välplanerade 2- 4 rok lägenheter med stora balkonger
eller uteplatser. Inflyttning etapp 1 juni 2021 etapp 2 mars 2022.
Kontakta Marlene på Fastighetsbyrån för att boka en privatvisning,
marlene.bodin.sjoberg@fastighetsbyran.se tel: 070 301 04 14

www.hokerumbygg.se/sundsterrasser
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Roger Salomonsson

Verksamhetsledare, Destination Uddevalla

Ann-Louise Öhrn

Uddevalla
Turistinformation

facebook.com/uddevallaochdu

Södra Hamnen 2
0522 69 84 84

#upplevuddevalla

info@uddevalla.com
uddevalla.com

34

Kommunikationschef, Uddevalla Kommun

@uddevallaochdu
Ladda ner Uddevallas app:
Upplev Uddevalla på
App Store och Google play

ANSVARIG UTGIVARE
Roger Salomonsson
Destination Uddevalla
0522 58 71 70
roger@destinationuddevalla.com
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Karolina Johansson

LAYOUT
Cognition Design

OMSLAGSBILD
Destination Bokenäset
REDAKTIONELL TEXT
Christina Axelson

ANNONSERING
annons@
destinationuddevalla.com
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Aktiviteter & smultronställen
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Hitta det du vill göra & uppleva i

UDDEVALLA
UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA | APPEN

BESTÄLL
ONLINE

Upplev UDDEVALLA

Prova någon av våra hämtbufféer

PÅ LAXBUTIKEN.SE
OCH HÄMTA TALLRIKAR TILL
STRANDEN & LAX TILL GRILLEN!

Beställ ett blommigt festfat

Nu är det lättare för dig
att kontakta kommunen
och få svar på dina frågor.

Evenemang

LL A
UDDE VA

Ladda hem Appen

Upplev UDDEVALLA

Mat & Dryck

Se & Göra
Rösträttspromenad
Ny guidad vandring i centrum

•

Markera dina favoritevenemang och få
pushnotiser.

•

Se aktivitetsutbudet
i Uddevalla.

•

Boka båtturer med
Skärgårdsbåtarna.

•

Med appen Upplev
Uddevalla kan du gå
guidade vandringar i
stan när det passar dig.

Fråga kontaktcenter!

Färdiga take aways till utflykten

MATEN ÄR KLAR

RESTAURANG MED SKÖN TERRASS & DELIKATESSBUTIK
SOMMARTID ÄVEN GLASSCAFÉ - ÖPPETTIDER FINNS PÅ HEMSIDAN!

Kontaktcenter tel: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se
Besök: Rådhuset, Kungstorget
Öppet vardagar 08:00–16:30
Öppet varje dag kl 10-19 | laxbutiken.se | 0522-208 10 | E6 avfart 93 Ljungskile

Välj mellan:
 Gustafsberg
 Skalbankarna
 Strandpromenaden
 Uddevalla centrum
 Rösträttspromenad

Upplev

Guidade Vandringar
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Appen är tillgänglig
både i App Store
och Google play.
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Jienny lyfter fram Uddevallas
okända kvinnohistoria
- Uddevalla

hade en stark dragningskraft på nytänkande och driftiga
kvinnor runt förra sekelskiftet. Här
fanns en tillåtande kultur och kanske
hade industristaden Uddevalla en
stor öppenhet för nya tankar. Man
ska komma ihåg att kvinnor i Sverige
varken hade rösträtt eller var myndiga
förrän 1921, berättar Jienny som är
utställningsproducent på muséet.
- På den tiden var det inte så vanligt
att kvinnor var företagare, men i
Uddevalla fanns det gott om kvinnliga
entreprenörer som drev modebutiker,
syateljéer, pappershandlar, fotoateljéer
och liknande.

Arbetet har blivit mycket uppskattat
och uppmärksammat. I december förra
året fick Jienny till exempel ta emot
Jämställdhetspriset av Uddevalla kommun.

Uddevalla
Jiennys bästa utflyktsmål
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Med reservation för ändringar p.g.a. gällande
restriktioner och förändrade förutsättningar.
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Upplev bästa utsikten över Uddevalla
från utsiktstornet vid Tureborg.

Färgstarka kvinnor drev rösträttsfrågan, företag och skolor
i Uddevalla under många år i
slutet av 1800-talet och början
på 1900-talet. Deras intressanta liv och gärningar har
Jienny Gillerstedt på Bohusläns museum fördjupat sig i.
Nu kommer deras historia
i artiklar, filmer, stadsvandringar och utställningar.

Fika och lyssna på musik i
cafét i Villa Elfkullen på
söndagar – ett fantasifullt hem som Ture
Malmgren skapade i slutet
av 1800-talet.

El f k u l l e n

Eftersom det i år är 100 år
sedan kvinnlig rösträtt
infördes, uppmärksammar
Bohusläns museum kvinnorättskämparna i Uddevalla
och övriga Bohuslän.
Kvinnornas liv och arbeten
lyfts fram i utställningar på
olika platser i Bohuslän, en
kvinnohistorisk stadskarta,
digitala event och en digital ”rösträttspromenad” i appen Upplev Uddevalla.
OMFATTANDE RESEARCH
- Vi har identifierat ett nätverk med
drygt 60 kvinnor, men det fanns säkert
många fler. Det har varit ett omfattande
researcharbete att hitta dem. Vi har
läst protokoll, dagböcker, företagsregister, pratat med släktingar och fått god
hjälp av många hembygdsföreningar.
Kvinnornas gärningar har glömts bort

eftersom de inte fått ta plats i historiebeskrivningarna.
Jienny nämner att några av dem stack
ut lite extra: Gertrud Zachau, som
arbetade i föreningar för kvinnlig politisk rösträtt, deltog i korsettupproret
och kämpade för bättre arbetsmiljö för
kvinnor. Fotografen Maria Lundbäck
som lämnat en stor bildskatt efter
sig. Eva Rodhe som var rektor för en
flickskola i Uddevalla och uppmuntrade
sina elever att lära sig entreprenörskap.
Adota Nymann som drev ett kvinnocentrum i Ljungskile där gäster som Selma
Lagerlöf och Ellen Key kunde lära sig
jaga och mycket annat.
FOKUS PÅ 14 MODIGA KVINNOR
- Vi lyfter fram 14 av kvinnorna i våra
produktioner. De är värda all uppmärksamhet för de hade modet att förändra
ålderdomliga synsätt. De kämpade
verkligen för att kvinnor ska få vara med
och påverka samhället. Man ska heller
inte glömma att det fanns män som
arbetade för samma sak.
Faktainsamlingen och produktionen av
utställningarna har tagit några år för
Jienny och hennes kolleger. Arbetet har
blivit mycket uppskattat och uppmärksammat. I december förra året fick
Jienny till exempel ta emot Jämställdhetspriset av Uddevalla kommun.
- Jag blev både chockad och väldigt glad
över priset. Det visar att vårt arbete är
betydelsefullt och hur viktigt det är att få
in jämställdhetsperspektivet i historie-

Besök oss på Bohusläns museum.
Här finns café, restaurang och massor
av intressanta utställningar och kul
aktiviteter för barn och vuxna.

s t a fs berg
u
G

beskrivningen för att få hela bilden. Det
ger mig också energi att fortsätta gräva
fram glömd kvinnohistoria.
INGET SJÄLVKLART YRKESVAL
Att Jienny utbildade sig till samtidsarkeolog var inte självklart från början.
Efter gymnasiet gick hon en dansutbildning i England och flyttade sedan
till Australien för att utbilda sig till
stuntkvinna, men där halkade hon
istället in på en konstutbildning.
- Mitt examensarbete handlade om att
utforska övergivna platser i Australien
och där väcktes mitt intresse för att
tillgängliggöra och demokratisera
historien. Jag har alltid gillat att besöka
muséer och är fascinerad över hur
vi skapar minnen genom saker och
platser.
2017 fick hon sitt nuvarande jobb på
Bohusläns museum och flyttade tillbaka
till sin hemstad Uddevalla.
- Jag trivs bra här. Det bästa med stan
är att det finns så mycket aktiviteter
på nära håll. Kombinationen hav, skog
och stad passar mig bra. Jag kan lätt
ta mig ut på en springtur i skogen och
avsluta med ett pass på utegymmet.
- Det finns också gott om berg att
klättra upp på längs havet om man vill
ha bästa utsikten på sin picknick. Att
gå Strandpromenaden med kompisar
är en annan favorit. Det är en härlig
promenadslinga året om. Faktum är
att jag gärna stannar kvar i stan även
på semestern.

Ta passagerarbåten från
centrum till Gustafsberg en
fin sommardag. Båtturen är
härlig och ger en annan vy
av staden. Och Gustafsberg
är en fin plats som är värd
många besök.
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restauranger och caféer. Promenera utmed Norra Drottninggatan och Kungsgatan med sidogator och hitta din favorit.

Fiskekort köper
du på ifiske.se

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. Livsstilsbutiken Living Room är perfekt när du behöver en present till en vän eller något speciellt
dig själv. Här hittar du smycken, heminredning, kläder och skönhetsprodukter.
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.

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.

ra n
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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 & aktuell tidtabell finns på:
skargardsbatarna.com

d pro me nad

en

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.

STRANDPROMENADEN
är Uddevallas stolthet
med det spektakulära trädäcket
som smyger sig
runt de branta
bergväggarna
längs havslinjen.
Många promenerar den här vägen
till det anrika
området Gustafsberg
där Sveriges första bad
och kurort anlades i slutet av 1700-talet.
Att jogga och promenera sträckan Svenskholmen - Skeppsviken - Gustafsberg - Lindesnäs
har blivit Uddevallabornas favorit och uppskattas även av besökare.

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

I Uddevalla centrum finns ett stort utbud av

VÄLKOMMEN TILL DIN SOFFDESTINATION

STÖRST PÅ SOFFOR

Alla hem och personer är olika. Därför är våra soffor det också. Vårt breda
soffutbud skapar valfrihet när det gäller storlek, armstöd, ben, klädsel,
färg och pris. Designa en soffa som passar just dig.

Finns i flera olika
färger och tyger

NYHET!
KUDDFODRAL
IRENE

Vi har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

SE PRISET!

4.495·

SOFFA COUNTY

49·

NYHET!
SOFFBORD
YOKO

999·
FINNS I FLERA TYGER OCH FÄRGER
– SE DEM I BUTIK ELLER PÅ MIO.SE

2,5-sits soffa County i tyg Sparr light grey med svartbetsade ben 4.495· NYHET
Soffbord Yoko 999· Ryamatta Stenstorp, 133x190 cm 399· Golvlampa Paulina
999· NYHET Kuddfodral Irene 49· NYHET Vas Devyn 179·
Uddevalla. Norgårdsv. 2. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18.
Lör 10-16. Sön 11-16. Mer info på mio.se

Smartare
Solskydd.
Skönare
hem.

www.napolipizzeria.se

Välkommen till oss
eller beställ hem!

Alltid
måttanpassat
Solskydd • Insynsskydd • UV-skydd

Under sommarsäsongen kan man ta Skärgårdsbåten tillbaka och beskåda trädäcket på avstånd.
Perfekt vinkel för Instagrambilder.

Telefon: 0522 - 176 90
Mobil: 0707 980 580
info@uddevallamarkis.se
www.uddevallamarkis.se

GÅ GUIDAD TUR
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, Bohusläns
guider eller Uddevalla hembygdsförening.
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Kostnadsfria
föreläsningar för
skolor

STOR
KÖKSKAMPANJ

25
%
rabatt
*

Energibesparande installationer

*Gäller tom 15/5

Vi lär unga om
ekonomi
Vi vill göra skillnad och bidra med det
vi kan.
Med koll på privatekonomin kan unga
påverka sin framtid och förverkliga
sina drömmar. Förra året ﬁck 63 600
elever i hela Sverige en Ung Ekonomiföreläsning.
Läs mer på swedbank.se/ungekonomi

Till privatpersoner och företag

Boka ett
kostnadsfritt
hembesök

Rut
& Rot

EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!
Visste du att det finns två sätt att byta kök på. Ett vanligt och
ett lite smartare? Vi erbjuder det senare.

Med smart köksrenovering erbjuder vi dig ett nytt kök på dina
befintliga stommar. Genom måttanpassad tillverkning får ditt
kök både nytt utseende såväl som nya moderna funktioner.
Du sparar både tid, pengar och värnar om miljön.
Ett smartare val helt enkelt!
Ring och boka ett kostnadsfritt hembesök
Patrik 0706 - 40 20 31
Robin 0705 - 77 69 97
Linda 0761 - 60 83 76

Byt vardagspussel
till vardagsflyt.
Ta hjälp av våra veteraner.

Eliko.se

Läs mer om möjligheterna på www.norddesign.se

KYLA - VÄRMEPUMPAR - EL -VENTILATION

0522 - 122 08 | trestad@veteranpoolen.se

Vi erbjuder alltid räntefri
delbetlning på 36 månader

Västsveriges största sortiment av trädgårdsmöbler?

VI MÖBLERAR UTERUMMET!

Te ak möbler, dy nor,
pavi ljo nger, pa raso lle r,
möbelskydd m .m .

info@eliko.se · 0730-784 944

Avloppsstopp?
.
.
.
.
Vi hjälper er med era avloppsproblem!

N

Avloppsspolning Rörfilmning Hetvattenspolning
Slamsugning Pumpstationer Fettavskiljare
Spolning & rengöring av vattebrunnar
Dagvattenledningar

OBS!

Jour dygnet runt

0522- 122 11

Mängder med
er bjud an de Vä
Vi Jobbar med den senaste tekniken av utrustning och vi ligger i framkant med utvecklingen.
riges
stsveti
i bu
RUMMET
VI MÖBLERAR
VI MÖBLERAR
UTERUMMET
UTERUMMET
ke n
största
FY ND AVDEsorti
ment av
LN
ING
trädgårdsSkalbanksvägen 7 i Uddevalla | Mattias Larsson: 070-547 22 11 | mattias@rorteknikvast.se

VI MÖBLERAR UTERUMMET

Västsveriges
största
sortiment av
trädgårdsmöbler

%TE-N1T 0%

is på ord.prisve re ra r
Vi le
ig!
före 1/4
h e m t il l d

AK!

VI LEVERERAR HEM TILL DIG!

Långfredag
11-15
10-18
Torsdag
Torsdag
10-18
Brunegårdsvägen 4, Brunegårdsvägen
4, 10-18
Vardag
10-18
Påskafton
10-13
10-18
Fredag 10-18
Fredag
10-18
Fröland, Uddevalla. Fröland, Uddevalla.
Lördag
10-15,
Påskdagen
11-15
10-15
Lördag
Lördag 10-15
Tel. 0522-880 95
Tel. 0522-880
95 10-15
Sedani 1982
Sedan
1982
Uddevalla
Torsdag
10-18
Brunegårdsvägen
4, Söndag se hemsida
Annandag
påsk
11-15
hemsida
Söndag
se hemsida
www.fritidsforum.com
www.fritidsforum.com
Söndag
stängt

forum
Fritidsforum

sforum

lla

Sedan 1982

·ul-!=·

PÅSKÖPPET:
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möbler

Brafab � HILLERSTORP

Låna släpkärra!

Låt oss
inspirera dig

Fredag 10-18
Fröland, Uddevalla.
Brunegårdsvägen
Lördag 10-15
Tel.
0522-880 954, 451 76 Uddevalla
Tel. 0522-880 95 www.fritidsforum.com
släpkärra!
Söndag se Låna
hemsida
www.fritidsforum.com

Västsveriges
största
sortiment av
trädgårdsmöbler

AFFARI OF SWEDEN

Låna släpkärra!

Låt oss

era dig
Låna
inspirsläpkärra!

Låt oss
dig
ireradig
sp
in
Låt oss inspirera

i

www.rorteknikvast.se
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På Bokenäset finns ett oerhört
starkt entreprenörskap och ett rikt
föreningsliv som vi vill värna om.

Tomas och Jenny bjuder in till unika
naturupplevelser på Bokenäset
En bit från allfarvägarna ligger Destination Bokenäset, inramat av stora bokskogar, vackra ängar,
klippor och hav. Här jobbar Tomas, Jenny och deras team för att möta gästernas ökande efterfrågan på upplevelser i naturen.
– Det här är en magisk plats med stor potential. Naturen på Bokenäset är vår absolut största
tillgång, säger vd Tomas Eriksson och hotellchef Jenny Glantz.

Många

förknippar
kanske platsen Bjällansås
vid Koljöfjorden med den
semesteranläggning som
Volvo hade här under många
år eller konferensanläggningen som drevs fram
till 2016 eller den tillfälliga
flyktinganläggningen under
några månader 2016. Sedan
maj 2017 drivs här återigen
en konferens- och spaanläggning, men i ny regi,
med nytt koncept och under
det nya namnet Destination
Bokenäset.
– Det finns gott om påkostade
konferenshotell och lyxiga
spaanläggningar men det här
vackra läget har ingen annan.
Vi kan erbjuda helt andra
upplevelser med Bokenäsets
natur som inramning. Det
är något vi tror att alltfler
kommer att attraheras av i
framtiden, säger Tomas.
– Som kontrast till en stillasittande vardag vill man
göra kul saker i naturen
med familjen, kollegerna
eller kompisarna. Klättra i

träd, paddla kajak, vandra i
bokskogar, köra motorbåt,
upptäcka en ny ö, bada
i en flytande havsbastu,
cykla längs Bokenäsets fina
landsvägar eller bara njuta av
solnedgången vid stranden,
fortsätter Tomas.
FÖRSIKTIGT OPTIMISTISKA
Holländare, belgare, tyskar,
norrmän, danskar och gäster
från en rad andra länder
har redan upptäckt destinationen. En hel del besökare
kommer också från närregionen och andra delar
av Sverige. Precis som för
många andra aktörer inom
besöksnäringen har pandemin varit en tuff prövning för
Destination Bokenäset.
– Vi är försiktigt optimistiska
inför den här sommaren.
Vi ser att allt fler bokningar
kommer in och planerar
utifrån flera scenarier. Det
kan bli en rejäl boom när allt
återgår till normalläge och vi
längtar, säger Jenny.
Inför nystarten 2017 har
anläggningen byggts om

Bokenäset
Jennys och Tomas bästa sommartips
Föredrar du att bada i sötvatten, ta
ett dopp i den lilla sjön Lövvikevatten.
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Vi kan erbjuda helt
andra upplevelser
med Bokenäsets
natur som inramning. Det är något
vi tror att alltfler
kommer att attraheras av i framtiden.

och byggts till för att stämma
överens med det nya
konceptet. Men något som
de flesta gästerna inte har
någon aning om är att de
också besöker Sveriges mest
klimatsmarta vatten- och
reningsverk. Den unika
anläggningen utvecklades av
en norsk professor för 25 år
sedan och överträffar med
råge de krav som Svanenmärkningen och andra miljömärkningar innebär.
UNIKT VATTEN- OCH
RENINGSVERK
– Vi är oerhört stolta över att
vår vattenkonsumtion ger
minimalt avtryck på miljön.
Här finns en mycket avancerad reningsanläggning som
är svår att beskriva på ett
enkelt sätt för gästerna. Men
faktum är att det vatten vi
släpper ut i Koljöfjorden är
renare än när vi pumpar in
det i vår anläggning, förklarar
Tomas. Det var som vaktmästare Tomas startade sin karriär på anläggningen för tio år
sedan. Han hade jobbat inom

Upptäck de vackra naturstigarna på Kalvön mellan
Hafsten och Bokenäset.
Ön är ett naturreservat
och har landförbindelse,
så det är lätt att ta sig dit.

bilindustrin i många år och
ville göra något helt annat.
Av en slump hittade han ett
jobb på semesterorten i
bygden där han vuxit upp.
– Efter en tid insåg jag att
konferensanläggningen
kunde vinna på att ta till sig
bilindustrins sätt att optimera
och effektivisera verksamheten. Jag såg möjligheter
att inspireras av den filosofin
och fick förtroendet att genomföra mina idéer i rollen
som vd, berättar Tomas.

SAMVERKAR MED ENTREPRENÖRER PÅ BOKENÄSET
Idag drivs anläggningen på
ett mer okonventionellt och
flexibelt sätt. Ett tajt team
med fem personer svarar för
olika delar av verksamheten.
När det behövs kompletterar
de med säsongsanställda
och inhyrda entreprenörer
från närområdet.
– Vi ser oss som en agentur
för upplevelser på Bokenäset
och anlitar gärna bygdens
specialister inom outdoor-

Ta en lång cykeltur
längs de fina
landsvägarna på
Bokenäset.
Kontakta gärna
oss för tips.

aktiviteter, matproducenter
och andra entreprenörer. På
Bokenäset finns ett oerhört
starkt entreprenörskap och
ett rikt föreningsliv som vi vill
värna om. Här tävlar vi inte
emot varandra utan arbetar
tillsammans, betonar Jenny.
För Jenny är jobbet som
hotellchef en dröm som gått
i uppfyllelse. Det har gått
flera år sedan hon flyttade
från Luleå till västkusten och
hon stortrivs i det mildare
klimatet.

– Jag visste ingenting om
Bokenäset förrän jag började
jobba här, och nu ser jag det
som mitt andra hem. Det
känns verkligen lyxigt att
få arbeta i den här vackra
miljön. Oavsett när på dygnet
jag tittar ut ser jag nya fantastiska vyer. Vi som jobbar
här är verkligen stolta över
det vi har här.

Testa vår flytande havsbastu som har en
fantastisk vy över fjorden. Bastun bokas i
förväg hos oss på Destination Bokenäset.
Uddevalla & DU • SOMMAR 2021 | 13

BOKENÄS KYRKA
är fin och verkligen
värd ett besök.

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

Restaurang
& inredning
HANTVERKSGLÄDJE
PÅ BOKENÄSET
En sommaröppen
hantverksmarknad i
Bokenäs bygdegård.

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • SKOLRESEPAKET •WEEKENDPAKET

Havsöringsfiske är populärt i Bohuslän, framförallt i de grunda områdena i innerskärgården.
Havsöringen kan fångas på både drag och fluga.
Ett bra fiskeställe för öring är en långgrund vik
eller strandsträcka där bottnen sluttar långsamt några tiotal meter ut och därefter sluttar
brant ned till djupare vatten. Precis på denna
”kant” brukar öringen hålla till.

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

FISKE PÅ BOKENÄSET
Tillgången på fisk är i stort sett god i de flesta
vatten kring Bokenäset och Uddevalla, och vid
Skår och Hällebäck verkar det nappa extra bra.
Hyr en båt på Hafsten Resort och prova fiskelyckan. Varför inte testa att dra upp piggvar.
Spana efter långgrund ”leopardbotten” där
det är sand- och grusbotten blandat med
tångruskor.

VÄSTKUSTENS MEST SPÄNNANDE FRITIDS- OCH KONFERENSANLÄGGNING

!
NYHHEÖJTDS
HÖG NA
BA

I POOLE
RNA

Vandringspaket

Utomhusaktiviteter

Elcykelpaket

!
NYHET

Massage & Fotvård

den

Helgerbjudan

Poolområde med Vatte

nrutscbana

Året runt öppen restaurang

370 campingtomter

Sveriges längsta Zipline

57 stugor

Mer än 60 aktiviteter

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

STALLGÅRDEN OCH TVÅ FRÖKNAR
Två fröknar är en mysig butik med både
inredning och kläder.

UPPGRADERA
DIN VARDAG

Intill ligger restaurang Stallgården som även
säljer ekologiska råvaror i butiken Stallgårdens chark och skafferi.

ZIPLINE PÅ HAFSTEN RESORT
Ett underbart äventyr är att flyga fram i Norra Europas längsta zipline
hundra meter över marken. Den är 900 meter lång och det går
undan. Pusta ut efteråt på Hafsten Resort med en bit mat, en skön
spa-stund eller ett bad i havet. Här kan du också sova över i stuga
eller på campingen.

Aktuella kampanjer
från Husqvarna

ne

KAMPANJ

KAMPANJ

PAKETPRIS

i pl i

90

0m

28 °C

Poolområde

e t er l å ng z

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Välutrustad robotgräsklippare för
den mindre gräsmattan
600 m²

40 %

11.900:-

RIDER 214C

Lättmanövrerad och kraftfull
BioClip®/bakutkast, klippbredd: 94 cm
Ord. rek. pris 39.900:-

BATTERIGRÄSKLIPPARE LC 137i
OCH BATTERITRIMMER 115iL

inkl. batteri BLi20 och laddare QC80

34.900:-

4.990:-

www.kjellmans.se

Havstensklippan
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info.kjellmans@gmail.com

ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP
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Vi utför allt mellan
himmel & jord

ROTAN VARUHUS & MAT - 5 MIN FRÅN TORP

- i alla fall det mesta

Vi har laddat upp med mängder av bra erbjudande

KORTSKAFTSTRUMPA

MAKRILL VINDA

POCKET
BÖCKER

KRABBFISKE
SPÖ

10-pack

49:10:-

Per st

VAXDUK
Per meter

29:-

ALKYLAT
BENSIN

149:-

5L

2 för

2 för

129:79:-

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.

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

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

GRILLKOL

2,5 KG
3 för

79:-

STRANDMADRASS

99:-

Rätt vara till rätt pris från början!
TORP KÖPCENTRUM

HITTA HIT!
LYSEKIL

Gäller till 21-08-31 eller så långt lagret räcker.
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UDDEVALLA
ER
5 M IN U T

ORUST

LastväxlarCarlsson AB
Transporterar med
kran- & lastväxlarbilar
Vi har 6 kranbilar med
kapacitet från 18-92 ton/met

GÖTEBORG

ÖPPET ALLA DAGAR

www.rotan.se

Kontakta
Rolf 070-346 40 41

Gilla oss på
Facebook

www.lastvaxlarcarlsson.se
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Martin skapar musik
i Ljungskiles gamla trikåfabrik
Martin Hall är kanske inte känd för den breda allmänheten ännu. Men lägg namnet på minnet.
Efter att ha skrivit musik till tv-program, dataspel och reklamfilmer under många år, har han
nyligen släppt egen musik som han framför själv.

Du

har antagligen redan
hört Martins musik i något
av de många tv-program som
han skrivit specialbeställd
musik till. Morgonstudion,
Vinterstudion, Renées brygga,
Sommartorpet med Ernst är
bara några av dem.
– Alla tänker kanske inte
på att musiken som spelas
i tv-program bidrar till att
skapa en viss stämning. Det
funkar på samma sätt som
med musiken i ett dataspel
eller i en film. Producenten
vill ha musik som ramar in,
förstärker och förmedlar en
speciell känsla.
De senaste åren har Martin
mest skrivit musik till dataspel och reklamfilmer.
– Spelindustrin har haft ett
stort uppsving under pandemin. För mig är det verkligen
tur att jag kunnat göra musik
för dem. Tidigare jobbade jag
nästan enbart som musiker
för olika artister och band,
men det senaste året har det
ju i princip inte varit några
spelningar alls.

Martin har hundratals låtar på Spotify,
Youtube och olika
musikbanker där
musiken lånas eller
friköps till en rad
olika sammanhang.

Ljungskile
Martins bästa sommartips

Packa badkläderna och gå promenaden förbi
hamnen till Kallbadhuset eller Kungsparkens
badplats.
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Med reservation för ändringar p.g.a. gällande
restriktioner och förändrade förutsättningar.

FLERA MUSIKSTILAR
Martin har hundratals låtar
på Spotify, Youtube och olika
musikbanker där musiken
lånas eller friköps till en rad
olika sammanhang. Han har
även släppt egen klassisk
musik under pseudonym.
– Det är tråkigt att hamna
i ett visst fack. Jag vill ha
friheten att kunna röra mig
mellan olika musikstilar. Det
kan också vara en fördel när
man som jag har släppt min
första egna EP.
Några av låtarna på EP:n
har Martin haft i byrålådan
ett bra tag. Att han nu valde
att framföra musiken i eget
namn var egentligen en
slump.
– Det var en kollega som
råkade fråga om jag inte
skulle släppa musiken i
eget namn den här gången.
Ja, varför inte, tänkte jag.
Den första låten, ”There’s a
hole in my heart”, släppte
Martin strax före jul och till
den gjordes en musikvideo

där hans två döttrar, 7 och 10
år, spelar trummor och synt i
det tillfälligt riggade bandet.
PREMIÄR FÖR DÖTTRARNA
– Vi spelade in videon i
studion och vid Skarsjön på
Bredfjället i Ljungskile. Det
var riktigt kul och utmanande
på många sätt, inte minst att
lära tjejerna spela låten på
kort tid. Fast vad gör man
när man inte kan ringa in
musiker som vanligt? Det
gäller att hitta nya lösningar
i pandemiläget.
Hans nyutgivna musik har
fått mycket positiv respons,
ett kvitto på att han gjorde
rätt i att släppa EP:n i eget
namn.
För många musiker är det
självklart att jobba och bo
där musikbranschen finns.
Men för Martin och hans
familj föll valet på att flytta
från Göteborgs innerstad till
Ljungskile när barnen närmade sig skolåldern. Martin
har byggt en komplett musikstudio i Resteröds gamla

Vi bor nära den fina skogen
och sjöarna på Norra fjället
och har samtidigt nära till
centrum och salta bad i havet.
fabrikslokaler. Kunderna
finns på olika platser i världen och det verkar fungera
lika bra att jobba i Ljungskiles
centrum som i en storstad.
FASTNADE FÖR
LJUNGSKILE
– Visst kan jag sakna spontana besök från kolleger och
kunder. Men vi ville verkligen
bo på en lugn plats nära
naturen, havet och släkten.
Här i Ljungskile finns inga
trafikljus eller tidsödande
bilköer, barnen kan röra sig
fritt och dessutom finns
Göteborg på nära avstånd
om vi längtar dit.
Martin är uppvuxen i Uddevalla och började spela piano
tidigt. Som 17-åring ställdes
han inför valet att satsa helhjärtat på fotboll eller musik.
Musiken vann och sedan
följde flera års musikstudier,
bland annat på Ljungskile
Folkhögskola och Musikhögskolan i Göteborg.
– Ända sedan jag studerade
på Ljungskile Folkhögskola

Bredfjällets fantastiska
natur är perfekt om man
gillar att springa, paddla
kanot eller vandra.

har jag tänkt att jag
någon gång skulle
kunna flytta tillbaka.
Här finns det mesta
man behöver. Vi
bor nära den fina
skogen och sjöarna på Norra
fjället och har
samtidigt nära till
centrum och salta
bad i havet. Jag
gillar att springa
runt Skarsjön, så
det är perfekt.
FÖRVERKLIGAR
TRÄDGÅRDSDRÖMMAR
Martin och hans
familj bor i en
60-talsvilla med
stor trädgård.
Här finns
utrymme att
förverkliga
deras planer
om att skapa
ytor för odling,
umgänge och
avkoppling.

Hans sambo, Sandra Lundqvist, är snart färdigutbildad
arkitekt och hon har ett stort
trädgårdsintresse. Martin
gräver, flyttar stenar och
bygger.
– Det är härligt att ha
tillgång till stora ytor. När
jag och grannen fyllde 40
för två år sedan bjöd vi in
vänner, musiker, grannar
och många fler Ljungskilebor till musikfestival på en
äng intill oss. Det blev så
uppskattat att vi funderar
på att göra något liknande
igen tillsammans med mina
musikervänner.
– Jag uppskattar verkligen
entreprenörsandan som
finns i Ljungskile. Det är
lätt att bli inspirerad
av alla företagare som
samarbetar och stöttar
varandra. Det känns
väldigt positivt.

Spela tennis på någon av de nybyggda grusbanorna vid Skarsjövallen.
Eller på Lyckornas grusbana, där 15-årige
Björn Borg kom tvåa i Lyckorna Open 1971.
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Lyxig camping

Fina vandringsleder

Naturskön 18-hålsbana

GÅ PÅ TUR I LJUNGSKILE
Strosa längs den vackra havsviken på Ljungskiles strandpromenad mellan Lyckorna Brygga
restaurang & bar och Laxbutiken.
Ta dig till Silverfallet eller Stora- och Lilla Skarsjön som ligger i kanten av Bredfjällets naturreservat. En fin vandringsled på
9 km går runt Stora Skarsjön
och här är fint att vandra,
paddla och bada.
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.

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, drivingrange, övningsfält vid havet och två
puttinggreener finns en nybyggd hall med träningsstudio inomhus. Självklart finns här också
en golfkrog och en välsorterad golfshop.

•
•
•
•

Butik
Café
Växter
Utställningar

0522-207 24

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

Ljungskile församling
önskar
härlig sommar!

Butik Café
Växter
Utställningar

VÄLKOMMEN till sommarmusik, sommarcafé,
vandringar, gudstjänster, öppna kyrkor m m
(med reservation för myndigheternas restriktioner).
Se aktuell information på hemsidan:

svenskakyrkan.se/ljungskile

AKTIVITETSHUSET LYCKORNA GOLFKLUBB

en

Mu s s e l b a r

Sommartid kan besökare ta Skärgårdsbåtarna
till Anfasteröd. Båtarna utgår från Uddevalla
centrum och resan på fjordarna tar ungefär
två timmar.

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

GLAMPING - ANFASTERÖD GÅRDSVIK
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.

De populära musselexpeditionerna
har fasta avgångar från Lyckorna i
Ljungskile från april till oktober.
Musselexpeditioner kan också skräddarsys för att passa dina önskemål.

Musselexpedition
med m/s Märta
AKTIVITETER FÖR ALLA,
TRÄNA GOLF HELA ÅRET!
...psst - golfträning är
friskvårdsklassat.

25%
RABATT
...psst - golfträning är
friskvårdsklassat.

Vid uppvisande av kupong får Ni

på lektion med vår Pro på
Lyckorna Golfklubb. Gäller 2021.
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VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Hjärtat i Bohuslän

Se och göra:

UDDEVALLA.COM | APPEN

Herrestadsfjället ramar

l

Herrestadsfjället

jället

la

Vi säger att
Uddevalla är
Hjärtat i Bohuslän

ds f

U d d e va

in Uddevalla med sina skogar,
sjöar och dramatiska natur.
Ta en promenad eller löptur
längs de fina vandringslederna, fiska abborre och
gädda. Fiskekort behövs i
flera av sjöarna. Testa gärna
MTB-lederna på Bjursjön.

- Herresta

Bokenäset

le n

eda

näs

et - Svart

Smaka på Bohuslän

Stallgården

Shopping som sticker ut

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 flera
kända affärskedjor.
En bit utanför centrum finns Torp Köpcentrum med ett 90-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.

LO Bikes

gs k

f jä l

n
Lju

Ljungskile bjuder på
vildmarkskänsla och
spännande lokalhistoria. Vandra i den
fina naturen med
Bredfjällsguiden där
du hittar 15 tematurer.

le t

Bredfjället i
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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.

e
Bok

har naturreservat väl värda ett
besök; Svartedalen och
Kärlingesund och Kalvön.
De bjuder på vacker natur
och fina markerade vandringsleder. Kärlingesunds
naturreservat ligger vackert
nära Nordströmmarna och
Bassholmen.

Upplev UDDEVALLA

ile - Bred

Färska skaldjur, nyfångad fisk,
ekologiskt kött, lokalbryggt öl,
närodlade jordgubbar, vildvuxna 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.

Sova vid havet
eller i vildmarken?

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.
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Njut av

SOMMAREN
i Uddevalla

Här finns ett stort utbud av
aktiviteter och evenemang
Kappsegling längs
Bohuskusten

JUNICUPEN
18-20 JUNI
Handbollsturneringen
som lockar ungdomar
från hela Norden
till Uddevalla för att
umgås och spela
handboll.

MIDSOMMARFIRANDE 25 JUNI

ODDEBOLLEN
6–8 AUGUSTI
En av Sveriges största fotbollscuper för ungdomar spelas på
gräsplaner vid Gustafsberg.

Familjefestival i
dagarna tre

m os

UDDEVALLAKALASET
22-24 JULI
Årets härliga familjefest i Uddevalla
centrum. Kalasstämning i tre dagar
med musik och underhållning,
allsång, tivoli och aktivitetspark
för barnen.

Barn

p

nad

ar k

Up

t ta d mat m

GUSTAFSBERGSDAGARNA
21-22 AUGUSTI
Känn forna tiders glansdagar
i Uddevallas anrika bad- och
kurortsmiljö Gustafsberg.

Skandinaviens största
motocrossevenemang
BONDENS OCH SKOGENS DAGAR
4-5 SEPTEMBER
Under Bondens och Skogens Dagar
fylls Backamo Lägerplats i Ljungskile
med mycket folk, roliga aktiviteter
och sevärda ting för hela familjen.

24 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2021

p
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En riktig
folkfest!
ska

PANTAENIUS BOHUSRACET 1-4 JULI
Kappseglingstävling längs Bohuskusten som
samlar både elit och cruisingseglare.

ar k

L´JAZZ SOMMARJAZZVECKA
26-31 JULI
L’jazz i Ljungskile bjuder in till
den traditionsenliga veckan.
Välkända musiker från när och
fjärran spelar & sjunger högklassig jazz.

t

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
28-31 JULI
På marknaden serveras läckra maträtter och delikatesser av kockar
och säljare från hela världen.

VÄSTKUSTENS DANSFESTIVAL
13-16 JULI
Lane Loge bjuder in till västkustens största dansbandsfestival
och fyller sin loge och camping
med dansanta glada människor
i alla åldrar.

Hä r l i g a

PARKSOMMAR
8 JULI–19 AUGUSTI
Några torsdagskvällar
i sommar bjuds det på
gratis musikkonserter
och utomhusbio i
Margretegärdeparken.

LJUNGSKILEDAGEN 19 JUNI
Familjefest i Ljungskile centrum med massor
av aktiviteter och underhållning.

A
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Turneringen
lockar ungdomar
från hela Norden

Midsommarstång,
vilda blommor,
folkmusik, dans
& lek. I Uddevalla
firar vi Midsommar
på traditionellt vis.

vo l

NATIONALDAGEN
6 JUNI
Sveriges Nationaldag
firas på flera platser
i Uddevalla
med omnejd.

xels stora Ti

VM MOTOCROSS
14-15 AUGUSTI
VM i motocross
arrangeras åter på
Glimminge Motorstadion i Uddevalla.
Besökarna kan följa
tävlingen på ett nära
avstånd runt hela
banan eller från det
stora publikberget
som klassas som den
bästa läktarplatsen i
hela VM-serien.

Musik & underhållning

MOTORLÖRDAG
21 AUGUSTI
Den här helgen blir det
veteranmarknad på
Glimminge Motorstadion
med ett brett utbud av
retro- och nostalgiprylar
samt reservdelar och
tillbehör till veteranbilar,
MC och mopeder.
På kvällen blir det rockmusik och veteranbilarna
står uppradade.

Håll dig uppdaterad på uddevalla.com
Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.
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Njut av
SOMMAREN I UDDEVALLA
Hitta mer
inspiration på
uddevalla.com

Natur & motion

STRANDJOGGEN 6 JUNI
Fira Nationaldagen genom att
springa Strandjoggen längs Uddevallas Strandpromenad. Ett trevligt
motionslopp för dig som gillar att
motionera i vackra omgivningar.
UDDEVALLA MTB SHOW
16-17 JULI
Motionslopp med underbar
mountainbikecykling på single
track, traktorvägar, grus och lite
asfalt. Det bjuds på vackra vyer
vid fjordens stränder och härliga
sträckor i skogen.
MOOSE AF
ANNERÖD
Har ni aldrig upplevt den mäktiga älgen
på nära håll kan ni passa
på att åka till älgparken
Moose af Anneröd, strax
utanför Uddevalla. Här lever
älgarna i sin naturliga miljö.
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ÖPPETTIDER
Mån 10-16 • Tis-tors 10-20 • Fre-sön 10-16
Med reservation för eventuella förändringar.

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.

BOHUSLÄNS MUSEUM
Fasta utställningar

Mer information och aktuell tidtabell finns på:
skargardsbatarna.com

Båthallen | Från allmoge- till fritidsbåtar
Bohushallen | Här möts natur och konst
Utgångspunkten | Utflyktsdags. Upptäck platser att besöka

BADPLATSER
Ta ett dopp i det blå på
Kungsparken, Skeppsviken,
Mollön eller Hafsten Resort.

Johnsonhallen | Möt mästarna Zorn, Hill, Liljefors...
Möt resandefolket! | ...och en angelägen del av vår historia
Kustland | Tro, hopp och kärlek vid kust och hav
Gränsland | Möt Ingeborg, nordisk hertiginna med makt
Bernhardsonrummet | Bland gastar, trollharar och havsfolk

Sommarens utställningar
VI FÅGLAR
En utställning där
fåglar som häckar i
Sverige eller passerar
Sverige är huvudpersoner.
Här försöker vi att inta
fåglarnas perspektiv
och deras berättelse.
Visas t.o.m. 15 augusti.

CHARLOTTE
GYLLENHAMMAR – CAST
Utställningens namn, Cast,
syftar på flera nya verk
gjorda av Gyllenhammar,
där skulptur, fotografi och
video ingår. Ett centralt
tema i hennes konstnärskap är människans
sårbarhet.
Visas t.o.m. 30 augusti.

Uddevalla genom tiderna | Hamn och handelsplats i gränsland

Tips om våra mest
populära badplatser...
i Uddevalla, Ljungskile och
på Bokenäset hittar du på
uddevalla.com.

Nj
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DAGNYS CAFÉ TORSDAGAR PÅ DAGNY´S
Låt dig förflyttas tillbaka till femtiotalet med ett
besök på Dagnys musikkafé – inrett helt i 50-talsstil med jukebox som spelar den rätta musiken.
Förutom den populära räkmackan finns favoriter
som mazarin och radiokaka. Utanför står bilarna
uppradade. Vissa torsdagar bjuds det även på livemusik. Dagny’s är uppkallat efter Owe Thörnqvists
låt inspelad 1958.
Öppet varje torsdag kl 18-20 (21 under sommaren).

ad

RUN DIRT RACE
Häng med på en utmaning utöver
det vanliga! Ta dig över hinder, bli
skitig, bär tungt, bli trött, klättra,
kryp och balansera. Run Dirt Race
är ett riktigt häftigt hinderbane
lopp. Håll utkik efter årets datum!

FAMILJEAKTIVITETER

VANDRING
Packa ryggsäcken och ge er ut för
en heldag med vandring i skog
och vid kust och kanske picknick
eller grillning. I Uddevalla finns en
mängd vandringsleder att välja på
– Skalbanksslingan, Kalvön, Jorden
runt på Gustafsberg, Kuststigen,
Skarsjöleden m.fl.
På uddevalla.com hittar du fler tips
och mer inspiration.

BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1

APPEN

Upplev UDDEVALLA
BANGOLF
Gå en runda på
minigolfbanan vid
Skeppsviken intill
Strandpromenaden.

DIGITALA
GUIDADE VANDRINGAR
Med appen Upplev Uddevalla
kan du gå guidade vandringar
i stan när det passar dig.
Välj mellan:
• Gustafsberg
• Skalbankarna
• Strandpromenaden
• Uddevalla centrum
• Rösträttspromenad
BOKENÄS LOPPISRALLY
Bokenäs loppisrally är en
riktig folkfest med många
kul inslag. Besök ett 20-tal
privata loppisar längs vägen
från Berghogen vid Hällebäck till Bokenäs bygdegård. Här kan man göra
fina fynd! Håll utkik efter
årets datum.

Margretegärdeparken

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. Fler tips finns på uddevalla.com

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

Uddevalla & DU • SOMMAR 2021 | 27

Fukt i Väst AB

ÖVER 100 FORDON
AVFALLSHANTERING • ANLÄGGNING • DISTRIBUTION • KRANBILAR • SLAMTRANSPORT • TUNGTRANSPORT

Fuktutredningar - Brandsanering Asbestsanering - RBK Mätning
Krypgrundsbesiktningar - rivning av fastigheter

Vi har lång erfarenhet
och kunskap om
Vi har jo
att förebygga,
ur
2
4
upptäcka och
timmar
behandla olika om dygn
et
typer av fuktåret om
och brandskador

M
Vi söker
målare

Ring oss på 0522 - 124 40

Fukt i Väst AB
0522 - 124 40 | info@fuktivastab.se

.

.

MATTOR TILL BÅTAR, HUSBILAR & HUSVAGNAR
Stor sortering

129:-

Pris fr.

Vi kapar och kantsyr efter mall

exklusive langett.

Uterumsmatta Bouclé
finns i 4 meters bredd.

299:- /m2

.

.

Finns i

2 - 4 meters bredd.
Vard 7-18 Lörd 10-13 (Lördagsstängt juni-augusti)
www.mattbolaget.nu

Utemattor

med nabbar.

Bil- Båt- och Gångmattor

.

Linoleumgolv

28 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2021

.

59:- /m2

Heltäckningsmattor

.

Trägolv

.

Uddevalla Lastbilcentral AB • 0522 - 363 05 • www.uddevallalbc.se

NYTT KÖK?

GÖR DITT LIVS ENKLASTE
KÖKSRENOVERING

Hämta vår katalog i butiken eller beställ på www.puustelli.se

Kunskap Service Kvalité

fr.

Avfallscontainers för uthyrning.
Perfekt då du skall renovera
huset eller röja i förrådet.

Få hjälp med din köksrenovering från
planering till montering. Med vårt unika
helhetskoncept tar vi hand om hela processen.
Läs mer på www.puustelli.se

2

/m

Försäljning och utkörning av diverse material.
Jord, grus, sand, täckbark mm. till din trädgård.

Plastgolv

.

Laminatgolv

.

Våtrumsgolv

.

Våtrumsvägg

RING ELLER KOM IN TILL
UDDEVALLAS MYSIGASTE
KÖKSUTSTÄLLNING
PUUSTELLI KÖK
LINGATAN 8
0522–44 33 00

Boka kostnadsfri
köksplanering med
Pernilla Block
Tel. 0522-44 33 00
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UPPLEVELSELOPP
Anta utmaningen

STRANDJOGGEN
6 JUNI
Fira Nationaldagen genom
att springa Strandjoggen
längs Uddevallas Strandpromenad. Ett trevligt
motionslopp på 5 km för
dig som gillar att motionera
i vackra omgivningar.

VILL DU DELTA I ETT MOTIONSLOPP, KANSKE TVÅ ELLER
RENTAV NIO?

Utmaning utöver det vanliga

Nu har du verkligen chansen att testa
dina krafter i nio härliga motionslopp som
arrangeras i Uddevalla. Vi har fler lokala
tävlingar än någonsin och de riktar sig både
till motionären och till den satsande idrottsutövaren.

RUN DIRT RACE
Häng med på en utmaning utöver det vanliga! Ta dig över hinder, bli skitig, bär tungt, bli trött, klättra, kryp och balansera.
Run Dirt Race är ett riktigt häftigt hinderbanelopp som riktar
sig till en bred målgrupp, de flesta klarar av att genomföra
det. Håll utkik efter årets datum!

Alla nio ingår i samlingsbegreppet
Challenger Uddevalla.
Oavsett om du gillar att cykla, springa eller
simma så finns ett motionslopp för dig. Du
bestämmer själv på vilken ambitionsnivå
du vill lägga dig. Är du motionären som vill
ha en ny tävling som mål för din vardagsträning? Eller är du en elitsatsande idrottsutövare som vill toppa formkurvan med
flera tävlingar? Du väljer själv hur många
av tävlingarna du vill delta i. Anmälan sker
under respektive tävlings hemsida. Alla nio
motionsloppen i Challenger Uddevalla är
stora publikfester. De flesta av dem bjuder
också på trevliga kringaktiviteter med mat
och underhållning.

Uddevallas
Strandpromenad

Läs mer på
challenger
uddevalla.se

Gullmarsfjorden

Sveriges vackraste Swimrun

Varmt välkommen som publik eller som
deltagare i Challenger Uddevalla!

BOKENÄS SWIMRUN
3 JULI
Upplev ett swimrun i vackra Gullmarsfjorden med utmanande löpning och
simning. Det här är ett kul motionslopp
som de allra flesta klarar.

UDDEVALLA SWIMRUN
24 JULI
”Sveriges vackraste Swimrun”, säger
många. En kul tävling som kryddar
folkfesten Uddevallakalaset i slutet av
juli. En grym utmaning för alla som kan
springa en mil och simma två kilometer.
Tävlingen vänder sig både till amatörer
och till elitmotionärer.

UDDEVALLA X-TRAIL
30 OKTOBER
Över myrar och berg. Genom skog
och ris. Längs natursköna skogsstigar.
Uddevalla X-trail är en härlig löputmaning på vackra Herrestadsfjället - banan
går både på och utanför stigarna.
Motionsloppet riktar sig både till den
som vill ha en riktigt tuff utmaning i
terrängen och till motionären.

Vill du testa din kapacitet på
fler än ett lopp i Challenger
Uddevalla? Prova på något av
Challengerpaketen!
• ULTRA CHALLENGE

Ta dig igenom de tre lite mer extrema
loppen. Herrestad Fjällmaraton
(42 km / 24 km banan) samt de längsta
distanserna på Uddevalla MTB Show &
Bokenäs Triathlon.

•
•

SUPER CHALLENGE
Gör fem valfria lopp i Challenger
Uddevalla under 2021.
YOUTH CHALLENGE
Är du under 18 år? Gör fem valfria lopp
i Challenger Uddevalla under 2021.

challengeruddevalla.se
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UDDEVALLA MTB SHOW
16 - 17 JULI
Motionslopp med underbar mountainbikecykling på single track, traktorvägar, grus och
lite asfalt. Det bjuds på vackra vyer vid fjordens stränder och härliga sträckor i skogen.
Den 61 km långa banan är mycket omväxlande
och något mer kuperad än Cykelvasan.
Här erbjuds olika klasser, även ungdomsklass,
och banlängder.

För ungdomar
och vuxna
BOKENÄS TRIATHLON
En av Sveriges vackraste triathlontävlingar arrangeras för ungdomar
och vuxna på Bokenäset. Deltagarna
simmar, cyklar och löper i den varierade
och fina terrängen längs Gullmarsfjorden. Håll utkik efter 2022 års datum.

DALSLANDSRUNDAN
Utmana dina kompisar eller kollegor på
en fantastisk cykelrunda på landsvägar i
den dalsländska naturen. Dalslandsrundan har olika klasser, även ungdomsklass och banlängder för att passa alla
motionärer – oavsett om du vill ta en
lugn cykeltur eller vill ”värma upp” inför
större cykelutmaningar under säsongen.
Håll utkik efter datum.

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

HERRESTAD FJÄLLMARATON
15 MAJ
Första tävlingen är en underbar löparutmaning i den varierande och vackra
terrängen på Herrestadsfjället i Uddevalla. Här kan alla vara med och tävla på
sin egen nivå.
Förutom den klassiska maratonlängden
42 km, kan du även välja att springa
kortare sträckor på antingen 24 km,
14 km, 7 km eller 4 km.
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Så ska Uddevalla Energi
förändra världen
”Med positiv energi förändrar vi världen.” Uddevalla Energi har ett nytt varumärkeslöfte
som under våren kommer att förmedlas i en energisprakande varumärkeskampanj.
– Med sitt lokala kretslopp är Uddevalla en positiv kraft med potential att förändra världen
och det vill vi visa, säger Therese Blom, kommunikatör på Uddevalla Energi.
Energi är rörelse, kraft, förändring. Kanske ligger det i energibolagets natur att ständigt
förändras och tänka nytt. Men
även om konceptet är nytt, så
är grundtanken något som följt
med genom generationer.
– Den positiva energin och
framåtandan är ju något vi haft
med oss i århundraden, menar
Cecilia Selander, kommunikatör
på Uddevalla Energi.
Ända sedan företaget grundades
år 1857 har Uddevalla Energi arbetat för stadens utveckling och
välmående, en naturlig följd av
att företaget ägs av kommunen.
Och det är här den positiva energin föds: i omtanken om staden
och de som bor där. Faktum är
att en stor del av verksamhetens
överskott går till ändamål som
värnar om Uddevalla; till idrottsföreningar och samhällsprojekt
som bidrar till den positiva
utvecklingen.
– Det är liksom självklart. Allt vi
gör, gör vi för Uddevalla, säger
Cecilia.
Mer än bara ett energibolag
Uddevalla Energi arbetar med
allt från fjärrvärme och pellets
till solenergi och fiber. Nyligen
byggdes en solcellspark som
genererar förnybar energi till
stadens elbilsladdstationer.
Förutom att ge Uddevalla energi
arbetar Uddevalla Energi också
med renhållning och avfallshantering. Energiproduktion från
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Du äger!
Just precis. Eftersom vi är stans egna kommunala energibolag
är det du och alla andra uddevallabor som äger oss. Det betyder
att vi kan lägga all vår energi på sånt som är bra för dig, för stan
och för vår miljö.
På så vis är du också en del av det lokala kretsloppet när dina
sopor omvandlas till el och värme i ett av Sveriges renaste kraftvärmeverk.

sopor är ett utmärkt exempel
på hur det lokala kretsloppet
fungerar. Gamla prylar och
material som går att återanvända tas om hand i det så kallade
”Återbruket”, medan den största
delen av restavfallet blir till el
och fjärrvärme i ett av Sveriges
renaste kraftvärmeverk.
– Det fina är att vi gör det här
tillsammans. Alla uddevallabor
är med och bidrar. Det kallar jag
positiv energi! säger Therese.
Miljön i fokus
Genom att ta vara på lokala
resurser besparas miljön på
onödiga transporter och mellanled. Energi kan utvinnas, nyttjas
och omvandlas på samma ställe
och det mår hela världen bättre
av. Miljöfrågor är en naturlig del
av Uddevalla Energis dagliga
arbete och man arbetar aktivt för
att minska klimatavtrycket i alla
led: allt från val av leverantör till
slutkundens energianvändning.
År 2019 bidrog verksamheten
till att minska koldioxidutsläppen

motsvarande alla uddevallabors bilkörning under cirka två
år. På så sätt är den ”positiva
energin” som finns i Uddevalla i
högsta grad del av ett världsomspännande hållbarhetsarbete.

När vi tänker lokalt gör vi hela världen en tjänst. För genom att
ta vara på det vi har omkring oss slösar vi ingen onödig energi.
Vi fokuserar på det positiva helt enkelt. Och med positiv energi
förändrar vi världen.

Det börjar här
Det nya varumärkeslöftet är på
samma gång en hyllning till staden och en uppmaning till varje
människa att tänka hållbart.
– Den positiva energin är ett resultat av ett lokalt kretslopp som
alla är en del av. Men vi måste
också fortsätta använda den här
energin i nya riktningar, och hela
tiden sträva framåt. Det gäller
varenda en av oss, säger Cecilia.
Kampanjen kommer att synas
på flera ställen i vår stad och
undgår inte många. Att förändra
världen är helt klart ett arbete
som kräver samarbete och en
stor mängd positiv energi.

Kan du inte få nog av positiv energi? Besök oss på uddevallaenergi.se
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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.

UDDEVALLA
CENTRUM

TURISTINFORMATION

STRANDPROMENADEN

SVENSKHOLMEN

GUSTAFSBERG
LINDESNÄS

Ta båten gå Strandpromenaden
UDDEVALLATUREN
MED KIOSK
•
•
•

GUSTAFSBERG
LINDESNÄS
SUND (KUSTSTIGEN)
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En unik upplevelse vår,
sommar, höst som vinter

UPPLEV UDDEVALLA
I KAJAK
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.

11

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

AMMENÄS

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! Du kan
hyra SUP på flera ställen
i Uddevalla; Kitekalle vid
Åh Stiftsgård, Anfasteröd
Gårdsvik, Hafsten Resort
och Destination Bokenäset.

MUSSELEXPEDITION
Åk med på Musselbarens musselexpedition från Lyckorna
brygga i Ljungskile. Med fiskebåten Märta åker ni ut till odlingarna i fjorden och som du sedan kan avnjuta i restaurangen.
Här finns även ett mikrobryggeri med spännande drycker
att avsmaka.
STRANDPROMENADEN
Uddevallas stolthet, Strandpromenaden, har utsetts till Sveriges
vackraste väg. Den slingrar sig
9 km från Uddevallas skalbankar
ända till Lindesnäs.

Sveriges
vackraste väg

STYRKETRÄNING I DET FRIA
Vill du träna styrkan i sommar?
Utegym finns vid Bjursjön, Friskis
& Svettis på Sörvik och Hafsten
Resort.
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”.

Bjursjön

karta.
uddevalla.se
 motionsspår

Skörda pinfärska blåmusslor

Konditori
Snäckan
SUND

Utegym

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.

9

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

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.
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.

u t!

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?

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

it ta

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?

UPPLEVELSER

NATUR
OCH
Aktiv semester

H
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Vid strandkanten ligger Konditori
Snäckan där du kan äta mat, fika och
njuta av utsikten. Strax intill ligger den
gamla badortsrestaurangen som idag
är en populär festlokal.
Gustafsberg har också en brygga där
Skärgårdsbåtarna lägger till.

Havstensklippan

Ut på tur

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

Fantastiska

VANDRINGSLEDER

GUSTAFSBERG

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.

Naturreservat | Vandrarhem | Restaurang | Café

SVERIGES ÄLDSTA BADORT
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.

PARADISÖN BASSHOLMEN
Bassholmen vid 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.

na p

K

Bassholmen

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

STRAND PROME

i

KNAPES
UTSIKT

NAD

EN

GÄST
HAMN
P

Upptäck var du hittar den bästa
badviken eller äter de godaste
skaldjuren på vastsverige.com/
se-och-gora/batupplevelser/
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Mer om Gustafsbergs historia,
boenden och aktiviteter:
gustafsberg.se

Infopunkt och
rekommenderad
start

GUSTAFSBERGSEKEN
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STORA
SJÖRÖVARGROTTAN
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På sommaren finns massor av
båtlinjer att välja för den
perfekta upplevelsen av
Bohusläns skärgård.

SLINGAN ”JORD

ra grottan

Idag ingår området Gustafsberg i ett
naturreservat och 26 byggnader är
byggnadsminnesförklarade.

i

GUSTAFSBERGS
PARKEN

Upplev västkusten
utan egen båt

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

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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VANDRINGSLINGAN
Jorden runt på Gustafsberg

5.5

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.

Herrestadsfjället
UDDEVALLA
I Uddevalla med omnejd har du
ett stort utbud av vandringsleder
och promenadstigar. 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, 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.
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.

Läs mer på...

Du hittar fakta och inspiration om
Bohusleden, Kuststigen och fler
vandringsleder på uddevalla.com.
Med reservation för ändringar p.g.a. gällande
restriktioner och förändrade förutsättningar.

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. 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.
SNÄCKSKALSTRIANGELN
Snäckskalstriangeln är en vandringsled
som förbinder de tre reservaten Kuröds
Skalbankar, Ramseröd och Bäveån
nedre med varandra. Leden är cirka
16 kilometer och följer till viss del Bohusleden. 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.

16

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.

8

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. Ladda ner appen
Upplev Uddevalla och gå en guidad vandring så får du veta mer.

Ladda ner
appen

Upplev
Uddevalla

Gå en guidad vandring!
Uddevalla & DU • SOMMAR 2021 | 37

Lite mer

i Uddevalla

Svenska kyrkan arbetar för att bryta ensamhet och sprida hopp där mörkret är
som mörkast. Vi gör det genom till exempel samtal, hembesök, och mötesplatser
för gemenskap. Och vi finns för alla, oavsett om du söker, tror eller tvivlar.
Behöver du någon att prata med?
Ring 0522 64 21 00 eller besök www.svenskakyrkan.se/uddevalla
för kontaktuppgifter till vår personal.

V I TA R H A N D O M
A L LT D I T T AV FA L L
Vi tar hand om och förädlar materialet
till nya råvaror. Tillsammans gör vi
återvinning till en bra affär för både
ditt företag och vår miljö.
Med helhetslösningar hanterar vi allt ifrån järn och
metaller, till plast, papper och farligt avfall. Vi finns
i hela landet, men samtidigt lokalt nära dig.

Kontakta oss för mer information!
Telefon: 010-445 50 60
E-post: uddevalla@stenarecycling.se
www.stenarecycling.se

www.svenskakyrkan.se/uddevalla

GLASMÄSTERI

Ditt Djursjukhus
i Uddevalla

Tillsammans
skapar vi
framtidens
djursjukvård

Måndag–Fredag 08.00–20.00
AniCura Bohusläns Djursjukhus, Bastiongatan 26, 451 50 Uddevalla. Tel 0522-817 70
38 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2021

NYGLASNING - SERVICE - REPARATIONSARBETE
Trasigt fönsterglas?
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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SMULTRONSTÄLLEN
Tips för stora och små

BADPLATSER

Tips om våra mest populära badplatser i Uddevalla, Ljungskile
och på Bokenäset hittar du på uddevalla.com. Kom gärna in till
oss på Turistinformationen så berättar vi mer!

Barnparken

PÅ UDDEVALLAKALASET
Under Uddevallakalaset händer
det mycket kul för barnen. Bl.a en
av världens största uppblåsbara
vattenrutschkanor där den längsta
är hela 40 meter lång och 12 meter
hög. Det blir också ett stort aktivitetsområde med hinderbanor och
hoppborgar, Axels stora tivoli,
uppvisningar och mycket mer.

GUSTAFSBERG
(LANDBADET)
Vid Gustafsberg finns flera
badplatser och Landbadet
med utomhuspooler och
lekplats.

En riktig familjefest!
22-24 Juli.

Njutning för kropp och smaklökar

En lyxig kväll, helg eller vecka kan mycket väl börja med ett besök på någon av
Uddevallas många restauranger. Modern bohuslänsk matkultur finns i alla former
och på alla nivåer. Du kan äta äkta bohuslänsk äggost på Restaurang Kajkanten.
Eller smaka av en gourmetmåltid på Villa Sjötorp i Ljungskile där
du dessutom kan sova över. Nere vid vattnet på Lyckorna
hittar du Lyckorna Brygga Restaurang och Bar där du avnjuter måltiden med utsikt över båtarna i hamnen, viken
och solnedgången.
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.

all
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LEKPLATSER
Stans bästa lekplats
ligger i Teaterplantaget
vid gästhamnen.

LANE LOGE
På Lane Loge kan du
spela fotbollsgolf på
deras fina 18-hålsbana.
Är ni tio personer eller
fler kan ni utmana
varandra i en femkamp.
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GOKART
Sätt tävlingsnerverna på
prov i en gokart på den
professionella utomhusbanan på Glimminge
Motorstadion.

Hafsten Resort
BANGOLF
En lugnare variant är att
gå en runda på minigolfbanan vid Skeppsviken
intill Strandpromenaden.

Destination
Bokenäset

a Br ygger

i

Zipline

Testa det magkittlande
äventyret att flyga fram
över trädtopparna i
Norra Europas längsta
zipline vid
Hafsten Resort.

Lyckorna Brygga

U ddev

HÖGHÖJDSBANA
Är du redo för ett nytt äventyr? Nu kan du klättra, kliva, hoppa och ta
dig uppför en av Sveriges mest spännande höghöjdsbanor på Hafsten
Resort. Höghöjdsbanan består av en stor mängd olika hinder i flera
olika svårighetsgrader inklusive en Kidzbana och en introbana.
Här finns utmaningar för den riktigt äventyrslystne och för den som
bara vill uppleva skogen på ett nytt spännande sätt uppe i träden.
En guide sköter säkerheten och finns till hands hela tiden.

Villa Sjötorp

ller i

EMAUS LANTGÅRD
På idylliska Emaus Lantgård i Uddevalla
träffar ni minigrisar, getter, kaniner,
hönor och katter – och lekplats och
olika uteleksaker att låna.
Ta gärna med matsäck
med något att grilla för
här finns flera grillplatser.

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. Söndagar är
parken öppen för allmänheten. Övriga
dagar kan du boka pass med instruktör
eller köra en halv- eller heldag med
kompisgänget. Utrustning finns att hyra
på plats.

BÅT- & BADUTFLYKTER
Åk med Skärgårdsbåtarna
i Uddevallas vackra innerskärgård och gör ett badoch picknickstopp vid
någon av alla hållplatserna.
Passa på att fiska krabbor
vid bryggan.

För regniga
mysdagar

Aktivitetspark

es t i

Träffa djuren

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.

UNDA CAMPING
Upptäck den barnvänliga
stranden på Unda camping.
Här finns också vattenrutschbana, lekplatser och
minigolfbana.

HAFSTEN RESORT
Här kan ni både bada på
barnvänlig sandstrand,
åka vattenrutschbana ner
i den uppvärmda poolen
och ta en tur på havet i
hyrd trampbåt, kajak eller
kanot.

k t or n e t s D

Bohusgården
Hotell & Konferens

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, Destination Bokenäset och Hafsten Resort är bara några av
dem. Checka in med din bästa vän, kärleken eller familjen och njut!
Med reservation för ändringar p.g.a. gällande restriktioner och förändrade förutsättningar.

BOHUSLÄNS MUSEUM
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.
PADEL
Padel är en sport som består av
skratt, glädje, gemenskap och en
härlig känsla av positiv energi. PLX
padel Uddevalla erbjuder sex banor
och en singelbana i toppklass. Det
erbjuds turneringar, kurser och på
fredagar AW padel. Dessutom finns
en skön lounge. plxpadel.se
SHOPPING
En bit utanför Uddevalla centrum
finns Torp Köpcentrum med ett
90-tal butiker och varuhus.
Här strosar du runt under tak
och hittar det mesta med allt från
kläder till elektronik.
BIO
Ett lite lugnare nöje är att krypa
ner i en bekväm biofåtölj och se
en film på Biostaden i Uddevalla.
Uddevalla & DU • SOMMAR 2021 | 41

Vi fåglar

Lätt att nå.
Lätt att parkera.
Lätt att handla.
Lätt att älska.

- fåglarnas egen berättelse

butiker:

19/9 2020

Fri entré
Museigatan 1 Uddevalla
www.bohuslansmuseum.se

15/8 2021

Charlotte Gyllenhammar

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!

CAST
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19/9
5/62020
2021
15/8
12/92021
2021

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

BÅTSOMMAR 2021

Åk med på en guidad rundtur, drick

nå´t gott, ät en glass ombord eller
stanna till vid någon av våra populära
bryggor för bad, krabbfiske och fika.
Från slutet av maj till september kör
Skärgårdsbåtarna dagligen.

Skärgårdsbåtarna har trafikerat

fjordarna i Bohuslän sedan 1898.
Bor man i eller besöker Uddevalla är en
tur på fjorden en självklarhet. Nostalgi,
kulturhistoria och tradition förpackat i
en skön saltstänkt upplevelse.

V

Foto Peter Muld

älkommen
ombord!

Tidtabeller, priser, destinationer SKARGARDSBATARNA.COM
Boka biljett BOKA.UDDEVALLA.COM

UDDEVALLA TURISTINFORMATION
SÖDRA HAMNEN 2 • 0522-69 84 80
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