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Jénys ovanliga karriärsresa

I det här numret får du möta några av alla dessa härliga och driftiga personer.
Läs och inspireras av Jény som tillsammans med sitt hotellteam lyckats hitta
nya lösningar i en hårt drabbad bransch eller Michell som i Sveriges minsta
destilleri utvecklat prisbelönt gin och den outtröttlige handlaren Dick som
för sjätte gången bygger ut butiken Rotan. Och fler finns det. Tillsammans
med sina kollegor och andra gör de vår kommun till den sköna plats det är
att bo och leva i, besöka och upptäcka.
Juletiden är speciell och kanske ännu mer så i år när behovet av gemenskap
är stort, samtidigt som vi uppmanas att hålla i och hålla ut i pandemins
spår. Men med ”hemester” i vår kommun finns många sätt att njuta och
känna julstämning. I centrum tänds julbelysningen och den vackra julljuspromenaden kan avnjutas under de mörka timmarna. Butiker, caféer och
restauranger sprider skön stämning runt om i kommunen. Vill du veta mer
om vad som händer? Håll utkik på uddevalla.com eller ladda ner appen
Upplev Uddevalla som guidar till olika evenemang.
Önskar alla en God Jul och en skön hemester i Uddevalla – hjärtat i Bohuslän!

Roger Salomonsson

Verksamhetsledare, Destination Uddevalla

Ann-Louise Öhrn

Kommunikationschef, Uddevalla Kommun

facebook.com/uddevallaochdu
@uddevallaochdu
#upplevuddevalla
Uddevalla Turistcenter
Södra Hamnen 2 | 0522 69 84 84
info@uddevalla.com | uddevalla.com

Målningar och studier
3 oktober 2020 – 10 januari 2021

Fri entré • Öppet 362 dagar om året • www.bohuslansmuseum.se
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Vårt mål är att alltid vara
den självklara mötesplatsen
för Uddevallaborna.

Jény leder kreativt hotellteam i Uddevalla
När Jény Meira som 20-åring och ny i Uddevalla sökte extrajobb i Hotel Carlias reception
nämnde hon ambitionen att bli hotellchef vid 25 års ålder. Så blev det. Numera leder hon ett
tajt personalteam som bidragit stort till att hitta lösningar på de utmaningar Covid-19 fört
med sig för affärshotellet.

J

énys ovanliga karriärsresa är väl omskriven i
branschtidningar och
lokalpress.

– Jo, det är lite speciellt att
vara så ung i den här rollen.
Och visst var det kaxigt att
berätta om målet att bli
hotellchef vid första kontakten med ägarna. Men jag
blev helt enkelt lite kär i det
här hotellet och kände starkt
att jag ville stanna kvar. Lite
märkligt att slumpen ofta
leder en helt rätt i livet. Jag
hade ju tänkt jobba i resebranschen, säger Jény.

sonal som har mycket längre
erfarenhet. Jag var väldigt
ivrig att testa nya idéer och
det tog mig flera ledarskapskurser innan jag insåg att
jag måste hitta min egen
ledarstil. Jag är tacksam att
folk stod ut.
Krisen inspirerar till
nytänkande
Jénys passion för hotellet
går inte att ta miste på. Hon
beskriver sitt medarbetarteam som oerhört engagerat
och att krisen i Covid-19-tider
inspirerat till nytänkande på
flera sätt.

– Som 20-åring hade jag
ingen aning om att ledarskap
är så roligt och spännande.
Idag, 32 år, är min främsta
drivkraft att se medarbetarna
hitta sina starka sidor och
växa in i nya roller.

– Det är klart att hotellbranschen precis som flera
andra aktörer inom besöksnäringen har drabbats hårt.
En positiv effekt är trots allt
att vi har lyckats hitta nya
lösningar.

Även om hon snabbt lärt sig
axla ett stort ansvar som
hotellchef beskriver hon
sin utvecklingsresa som lite
krokig.
– Det är förstås inte enkelt
för en 25-åring att leda per-

Hon beskriver att personalen
blivit ett ännu tajtare team
där alla är mer delaktiga och
har fått ta nya roller. Kockarna
rycker in som receptionister,
diskarna hjälper till i baren,
cheferna hoppar in som

– En del som tidigare bara passerat
Uddevalla passar nu
på att stanna och
turista i staden och
vi har hört många
som säger ”åh, vad
fint det är här!”
Det är verkligen
inga problem att
tipsa om saker att
göra i Uddevalla
med omnejd.
Det finns ju hur
mycket som helst
att hitta på.

städare och så vidare. Alla
hjälps åt att möta företagens
varierande krav på Coronaanpassade hotellvistelser.
– Tät kommunikation är A
och O i det här läget. Vi
bevakar förstås Folkhälsomyndighetens pressträffar
och är extra lyhörda för
vad våra gäster vill ha. Alla
bidrar med idéer kring bland
annat nya nöjeskoncept och
Coronaanpassade former för
underhållning. Vårt mål är
att alltid vara den självklara
mötesplatsen för Uddevallaborna.
Hemester – en tydlig
trend
Samtidigt som stamgästerna
från näringslivet glesat ut
sina besök på hotellet, har
desto fler svenska besökare
bokat in sig i sommar. Hemestertrenden har varit och är
fortfarande påtaglig.
– En del som tidigare bara
passerat Uddevalla passar
nu på att stanna och turista i
staden och vi har hört många
som säger ”åh, vad fint det
är här!”

Jénys bästa tips i Uddevalla
Upptäck Uddevallas många
fina vandringsleder på bland
annat Herrestadsfjället.
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Det händer mycket kul på
restaurangerna i centrum under
höst och vinter.

Missa inte att ta del av
Bohusläns museums aktiviteter.

Det är verkligen inga problem
att tipsa om saker att göra
i Uddevalla med omnejd.
Det finns ju hur mycket som
helst att hitta på. Ofta lägger
vi upp kompletta program
för heldagsutflykter utifrån
gästernas intressen.
Jény är själv imponerad av
det utbud av arrangemang
och aktiviteter som staden
har att erbjuda. – Jag flyttade
hit från Stenungssund för
nio år sedan och trivs bra i
centrum. Det finns ett tydligt
driv här, Uddevallaborna gör
mycket för sin stad. Nu rustas gator och andra miljöer i
centrum upp och företagarna
hittar på en hel del för att
locka folk till stan. Dessutom
finns ju havet och skogen
precis intill.
”Jag är en social ensamvarg”
I sommar har även Jény passat på att semestra på hemmaplan. Det har blivit många
långa promenader med
hunden på Herrestadsfjället
och längs Strandpromenaden. Att plocka kantareller
har det också funnits mer
tid för i sommar.
– Att vara i naturen ger mig
skön avkoppling från arbetet
där det är mycket liv och
rörelse. Jag är helt enkelt
en social ensamvarg.

för att hälsa på släktingar och njuta av
mat och sol.
– Jag har en dröm om
att någon gång driva
eget i Portugal, kanske
ett litet retreat-hotell
där man kan ladda
batterierna med yoga,
kurser med mera.
Men det ligger i så fall
långt fram i tiden.
Det finns mycket
kvar att utveckla
på Hotel Carlia
och i vår restaurang och
pub.
I vår startar
vi ett stort
renoveringsprojekt där
70 rum ska
fräschas
upp.

En vanlig sommar brukar
Jény resa till Portugal

Ladda ner appen Upplev
Uddevalla så har du full koll
på vad som händer i Uddevalla.

Det finns ett tydligt driv här, Uddevallaborna gör mycket för sin stad.
Nu rustas gator och andra miljöer i
centrum upp och företagarna hittar på
en hel del för att locka folk till stan.
Dessutom finns ju havet och skogen
precis intill.

Ät och drick gott på Pub 1803 och Meatings Grill.
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UDDEVALLA
Inspireras av mer tips på Tips
uddevalla.com

I Bohusläns vackra innerskärgård
med dess lugna vatten ligger
Uddevalla, omgivet av kala klippor,
salt hav, fjäll med frodiga skogar
och rik grönska. Här kan du uppleva den inre skärgårdens skiftningar med årstiderna, vandra till
historiska utsiktsplatser eller bada
från anrik mark.
Stadens historia är verkligen spännande. Uddevalla har nämligen
bytt nationalitet hela sju gånger.
Här har vi varit både svenska,
norska och danska i omgångar,
men det var norrmännen som
döpte staden till Oddevall 1498
och gav även Byfjorden sitt namn,
havet som slingrar sig in till stadens
centrum längs kustlandskapet.

1803pub#1803pub
1803pub
#1803pub

1803
1803

1803pub#1803pub
1803pub
#1803pub

1803
1803

Smårätter från världens kök

Take away,
picknick eller
äta där?

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 vårrullar, karibisk
fisk-taco och fransk crème brûlée - och
inte minst öl från Uddevalla bryggeri.

www.1803.se
www.1803.se
0522-141
Tel.Tel.
0522-141
40 40

Nu tänder
tänder vivåra
i våraspisar
spisar
Vi

meatings #meatings_carlia
restaurang

17/11
till 21/12 alla dagar
från 23/11 tillfrån
20/12,
kl 11.00-16.00
öppet 11.00-16.00 varje dag

Julinspirerad Dagens lunch

Kom och smaka vår Jultallrik med julens favoriter
225
kr
serveras varje dag kl
11.00-15.00
pris 200 kr
Se vårfärska
hemsida
Dagens
fiskwww.konditorisnackan.se
eller hemrullade köttbullar
125 kr
Boka gärna! Övrig tid endast större sällskap
välkomna
Ring ossVarmt
för mer
info 0522! - 380 80

Varmt
välkomna!
www.konditorisnackan.se
Tel. 0522-38080

Kostnadsfria
föreläsningar för
skolor

Vi har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

Vi lär unga om
ekonomi
Vi vill göra skillnad och bidra med det
vi kan.

Skönaste hänget

Lunch, á la carte, café

PUB 1803
Det är inte mycket som slår ett skönt häng i en engelskinspirerad pub med stor variation av öl - speciellt inte när
den ligger mitt i centrala Uddevalla. Puben är inspirerad
och 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.

MORTENS KROG
Mortens krog serverar allt från klassisk á la carte till
enklare rätter. Du kan även välja något ur deras cafésortiment. Prova nya kombinationer - varför inte en
kanelbulle och en god öl?
På vardagar serveras det lunch och även på helgen
kan du njuta en lunch innan eller efter en shoppingtur
på stan.
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Jul på Snäckan

meatings #meatings_carlia
restaurang

I detta vatten seglade Carl von
Linné in i staden 1746. ”Wi tykte
oss kommit i sjelfwa Venedig, då
wi kommo till Uddewalla”, uttryckte
sig von Linné. Då som nu, kan man
segla ända in till Uddevalla centrum.
Som är en perfekt utgångspunkt
för att uppleva hela staden och
Bohusläns vackra landskap.

Tips på god mat och skönt häng i centrum

www.1803.se
www.1803.se
0522-141
Tel.Tel.
0522-141
40 40

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

www.napolipizzeria.se

Välkommen till oss
eller beställ hem!
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Lite mer

Outlet

alltid 50-70% lägre priser

i Uddevalla

Vilket år det har varit. Det har handlat mycket om smittspridning. Men också om att
sprida värme. 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. Det kommer vi fortsätta med,
för vi blir aldrig färdiga. Tack för att du är medlem och gör vårt arbete möjligt!
Vill du också vara medlem?
Gå in på svenskakyrkan.se/uddevalla/medlem eller ring 0522 64 21 00.

www.svenskakyrkan.se/uddevalla

RESTAURANG DELIKATESSBUTIK CATERING TAKE AWAY

LAXBUTIKEN DÄR GLADA LAXAR MÖTS
Vi har även säsongens kollektion till ordinarie pris
samt Resteröds till herr
Trikåfabriken i Ljungkile
Vällebergsvägen 21 B

mån-fre: 10-18
lör: 10-14

0522-266170

@krissoutletljung

Vi lagar mat från grunden för folk i farten, folk som ska hålla fest och folk som vill förgylla vardagen.
Ta en skön paus på väg mot målet, köp med några färdiga take aways eller färsk lax och laga själv
- eller samla släkt och vänner och kom till oss.
FARS DAGS
BUFFÉTALLRIK
Torsdag - söndag 5-8 nov
Ta med 190 kr | Äta här 225 kr
Beställ ONLINE för att vara säker!

ÅRETS JULTALLRIK - ÄVEN PÅ FAT!
Tio olika julinspirerade laxvarianter
med grönkål och kokt potatis
Från fredag 27 november - onsdag 23 december
Äta här 250 kr | Inkl kaffe pannacotta 280 kr
Ta med 250 kr - kan även fås upplagt på fat!

LJUNGSKILE E6 avfart 93 0522-208 10 HEBERG E6 avfart 49 0346-511 10 ALLA DAGAR 10:00-19:00 BOKNING PÅ LAXBUTIKEN.SE
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Prisbelönt gin
– Vi har lyckats bra med
tajmingen av produktlanseringar. Dagen efter att vår
nya ginsort började säljas
på Systembolaget blev båda
våra ginsorter prisbelönta
med guld respektive silver
i en av världens största
tävlingar för spritdrycker,
International Wine & Spirit
Competition. De flaskor vi
levererat till Systembolaget
såldes slut på några timmar
och vi fick snabbt öka produktionstakten.

lvår för oss
– Det tog ungefära etsptriha
erna.
ck
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Michell förverkligar sin hantverksdröm
i Ljungskiles klocktorn
Kärleken och en ny karriär som destillatör lockade bagaren Michell Ruaro att flytta från
Lidköping till Ljungskile. På kort tid har han tillsammans med ett team utvecklat prisbelönt
gin under varumärket Klocktornet. – Att få göra detta är en dröm. Sprit och drycker har länge
varit ett av mina stora intressen, säger Michell.

D

et råder febril aktivitet
i det vackra lilla klocktornet vid Musselbaren på Lyckorna. Här ryms
ett tio kvadratmeter stort destilleri där Michell producerar
tre olika matsnapsar och
två sorters gin. Efterfrågan
är stor så det gäller att ha
en genomtänkt logistik för
produktionen.
– Det här är Sveriges minsta
destilleri men utrymmet
räcker till med den nivå vi har
på försäljningen idag. Det
enda som behövs är en extra
lokal för lagerhållningen,
förklarar Michell.
Eftersom han fortfarande
jobbar som bagare blir det
kvällar och helger som ägnas
åt produktionen i Klocktornet. För närvarande sköter
Michell nästan alla sysslor
själv – från produktutveckling

och inköp, till destillering,
paketering och kontakt med
återförsäljare.
Allt startade med att Janne
Bark, som driver restaurang
Musselbaren, ville ta fram
egna snapsar att servera till
maten. Michell antog utmaningen och produktutvecklingen drogs igång tillsammans med Musselbarens
personal, lokala leverantörer
och mästerdestillatören Thor
Wallgren.
Nischade spritdrycker
som sticker ut
– Det tog ungefär ett halvår
för oss att utveckla de nya
spritdryckerna. Eftersom det
finns många små destillerier
i Sverige var det viktigt att nischa produkterna med lokala
råvaror och designa drycker
som sticker ut. Vi testade oss
fram i smaksättningen med

Michells bästa tips i Ljungskile
Ta en promenad på Bredfjället – här finns många fina
platser att leka med barnen.
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Dagen efter att vår
nya ginsort började
säljas på Systembolaget blev båda våra
ginsorter prisbelönta
med guld respektive
silver i en av världens
största tävlingar för
spritdrycker, International Wine & Spirit
Competition.

Bada vedeldad bastu och
i badtunna hos Anfasteröd
Gårdsvik.

olika sorters tång, svampar,
granskott, musselskal med
mera.
– Bakom designarbetet ligger
det mycket jobb. Innan vi
hittade rätt smaker gjorde vi
många små smakjusteringar i
flera omgångar, följt av löpande utvärderingar och urval
med hjälp av en testpanel.

Michell och hans medarbetare är extra stolt över
Klocktornets två ginsorter
och berättar att de 100 flaskor som görs i en omgång
säljs slut på kort tid.

Nyligen startade de ett
samarbete med en svensk
tonic-producent för att ta
fram en egen tonic smaksatt
med tång.
– Det blir en spännande
kombination som vi lanserar
som Klocktornets Gin Tångic.
Vi använder gärna humor i
produktnamnen och jobbar
hela tiden med nya idéer
kring produktutveckling och
marknadsföring. Nästa sommar planerar Musselbaren
att arrangera Gins veranda
och vi har fått en förfrågan
om att ta fram en unik dryck
till ett svenskt rockband.
Förutom Systembolaget
säljs dryckerna på utvalda
restauranger runt om i

eller testar nya maträtter
hemma vid grillen.

Sverige. Intresset för gin har
vuxit rejält de senaste åren
i hela världen. Bara i Sverige
tillverkas ett hundratal olika
ginsorter av cirka 50 destillerier, så konkurrensen är stor.

– Jag gillar att nörda ner mig i
olika grejer och kan stå länge
vid grillen med något avancerat matprojekt.

– Vi har fått förfrågningar
från återförsäljare i andra
länder, men vill avvakta lite
och fokusera på det vi har
arbetat upp hittills.
Mer tid i destilleriet
Inom en snar framtid
kommer Michell att arbeta
mindre som bagare och mer
i destilleriet. Han ser också
fram emot att få mer tid med
barnen och sambon Emelie
som arbetar som kock.
På fritiden tar han gärna med
familjen upp på Bredfjället

Efter att ha pendlat från
Lidköping i några år flyttade
Michell till sambon i Ljungskile för drygt ett år sedan.
På den korta tiden har han
redan hunnit etablera en
bred bekantskapskrets.
– Jag trivs riktigt bra. Ljungskile har en behaglig puls året
om. Det är rofyllt och lätt att
landa här. Upplever också
att Ljungskileborna gärna
handlar lokalt och stöttar oss
företagare på olika sätt.

– Jag trivs riktigt bra.
Ljungskile har en behaglig
puls året om. Det är rofyllt
och lätt att landa här.
Upplever också att Ljungskileborna gärna handlar lokalt och
stöttar oss företagare på olika
sätt.

Resultatet blev tre olika snapsar som alla har Ljungskiles
gamla häradsnamn Fräkne
i produktnamnen. En snaps
har smak av trumpetsvamp,
en av rökt tång och den
tredje av granskott. Parallellt
tog Michell också fram en gin
som förutom den klassiska
enbärssmaken också smaksatts med havssallat – en
sorts tång med söt smak.
Flera av smaksättningsingredienserna köps in från lokala
producenter på Västkusten.

Strandpromenaden är
härlig att strosa på även
om det blåser höstvindar.

Besök Kärrstegens Gård
om du vill fika i riktigt
mysig miljö.

Missa inte att äta något
gott på Musselbaren.
Uddevalla & DU • VINTER 2020 | 11

LJUNGSKILE
Inspireras av mer tips på Tips
uddevalla.com

Med det mäktiga Bredfjället i bakgrunden breder det charmiga lilla
samhället Ljungskile ut sig längs
viken. Ordet kile betyder just vik,
och ljung var en gång i tiden namnet på socknen. Ljungskile har ett
skyddat läge i sundet mellan Orust
och fastlandet.
Många åker till Ljungskile för att
njuta av bad, båtliv och vandring,
precis som besökarna gjorde i
slutet av 1800-talet då Lyckorna var
en populär bad- och kurort. Sommargästerna kom hit för att umgås
och friska upp sig med varma och
kalla bad. De attraherades av ”det
balsamiska klimatet” som ansågs
bero på mixen av barrskog och
havsluft. Kallbadhuset och flera
av de vackra sommarvillorna från
1800-talet finns fortfarande kvar.
Och även om kurortsdagarna hör
till svunnen tid kan man inte annat
än hålla med; det är något visst
med Ljungskile.

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

Tips på att uppleva i Ljungskile
Kombinera matupplevelsen med
att gå på tur i Ljungskile!
Swing 365
GOLF ÅRET RUNT PÅ LYCKORNA
Vill du utveckla ditt golfspel i vinter?
På Lyckorna Golfklubbs träningsanläggning ”Lyckorna SWING 365” har
du möjligheten. Träningsplatser under
tak med infravärme, golfstudio och ett
närspelsområde inomhus. Klubbens
PGA-tränare finns tillgängliga för lektioner och rådgivning kring utrustning.
lyckornagk.se

Matglädje
MATUPPLEVELSE PÅ 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.
För mer information villasjotorp.se
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Pinfärska blåmusslor
SKALDJUR & MUSSLOR
Visste du att skaldjuren är som allra
bäst under höst och vintersäsongen?
På Musselbaren i Ljungskile kan du
njuta av pinfärska blåmusslor även
under de mörkaste månaderna.
För att boka bord musselbaren.se

Björn hälsar
välkommen

Ljungskile församling
önskar
en fin advent
och en
välsignad julhelg!
Vi anpassar våra gudstjänster utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför advent och jul. Se aktuell
information i pressen och på vår
hemsida:

svenskakyrkan.se/ljungskile
svensk
akyrkan.se/ljungskile
LYCKORNA BRYGGA
Nere vid vattnet på Lyckorna hittar
du Lyckorna Brygga Restaurang
och Bar där du avnjuter måltiden
med utsikt över viken. För mer
information lyckornabrygga.se

Nu är det lättare för dig
att kontakta kommunen
och få svar på dina frågor.
Fråga kontaktcenter!
Kontaktcenter tel: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se
Besök: Rådhuset, Kungstorget
Öppet vardagar 08:00–16:30
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I höst bygger Dickhut
butiken för sjätte oc
sista gången.

att vara 7 500 kvm – mer än
dubbelt så stort som innan.
Men sedan är det stopp för
fler utbyggnader.
– Ja, det ryms inte något mer
på den här tomten i alla fall,
säger Dick med glimten i ögat.

Bokenäsets varuhus har vuxit i Dicks regi
I 41 år har Dick Knutson drivit livsmedelsbutiken Rotan som ligger strategiskt vid den
vältrafikerade rondellen i Rotviksbro på Bokenäset. I höst bygger han ut butiken för sjätte
och sista gången. Samtidigt klurar Dick redan på nya idéer och affärskoncept.

R

otviksbro har varit
Dicks fasta punkt hela
livet. Här växte han
upp och spenderade mycket
tid i föräldrarnas livsmedelsbutik som försett bygden
med varor ända sedan starten 1890. Men för Dick var
det inte självklart att ta över
företaget när föräldrarna ville
sälja 1979. Han hade precis
tagit civilekonomexamen vid
Handelshögskolan i Göteborg och hade planer på att
jobba i reklambranschen.
Men slumpen gjorde att han
ändå bestämde sig för att
driva butiken vidare.
– Jag har aldrig ångrat mitt
val. Jag gillar utmaningen i att
hela tiden utveckla och testa
nya idéer för butiken. När jag
tog över var butiken 220 kvadratmeter och omsatte cirka
4 miljoner kronor. Sedan
dess har vi vuxit i takt med
att vi utökat lokalytan och
breddat sortimentet.
– Idag omsätter vi cirka 65
miljoner kronor och säljer
mat, kläder och en mängd

andra artiklar. Det är som
ett varuhus med fokus på
livsmedel, konstaterar Dick.
Långsiktiga relationer
med kunderna
Kunskaperna från Handelshögskolan har han haft god
nytta av i sitt företagande.
Bakom framgångarna ligger
också modet att tänka i nya
banor. När Dick tog över butiken konstaterade han att de
flesta bilar bara passerade
förbi. Han testade att placera
reklamskyltar längs vägen
med generösa priserbjudanden, vilket inte var så vanligt
i början på 80-talet. Och det
funkade; många bilförare
bromsade in och upptäckte
butiken.

Mycket tid går åt till
att hålla i den nya
stora utbyggnaden
som ska vara klar för
invigning i maj 2021.
Då kommer varuhuset
att vara 7 500 kvm
– mer än dubbelt så
stort som innan.

– Jag tar mig gärna tid att
prata en stund med kunderna, pejla vad de tycker
och vilka varor de vill ha. Det
gäller att hänga med och
anpassa butiken till långsiktiga trender. Det har fungerat
bra genom åren. Rotan fyller
130 år i år.
Kunderna finns framförallt i
närområdet – på Bokenäset,
Skaftö och norra Orust. Och
vid påsk när ägarna till fritidshusen öppnar för säsongen
märks det tydligt i butiken.
– Många uppskattar att vi
finns på nära avstånd, oavsett om de kompletteringshandlar eller storhandlar här.
Under sommarmånaderna
har vi förstås också många
turister som köper mat hos
oss.

Dick och hans medarbetare
har också ordnat en mängd
kundjippon i butiken, som
premiär för nya frysboxar
med mera. Reklambladen
har kryddats med bygdehistoria och sägner från
Bokenäset. Den röda tråden
har hela tiden varit att skapa
långsiktiga relationer med
kunderna.

Dubbelt så stort
Dick är idag 69 år och verkar
inte ha några planer på att
pensionera sig. Mycket tid
går åt till att hålla i den nya
stora utbyggnaden som ska
vara klar för invigning i maj
2021. Då kommer varuhuset

Dicks bästa tips på Bokenäset
Ta en tur med gåstavar på
någon av Bokenäsets fina
vandringsleder.
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Om isen lägger sig på Gullmarsfjorden kan man passa på
att testa isfiske.

Alkoholfria drycker
När Dick tog över butiken var
det en ICA-butik och efter
några år fick han erbjudande
om jobb inom ICA-koncernen.
Men efter noga övervägande
tackade han nej. De senaste
15 åren har han också valt att
inte tillhöra en stor livsmedelskedja.

– Bokenäset är perfekt att bo
på året runt. Jag är glad att
kunna försörja mig och leva
på landsbygden där många
bara kan vara på fritiden.
Här är vi omgivna av vatten
och har nära till en fin skärgård med massor av öar.
På ena sidan har vi Gullmarsfjorden med bästa vattenkvaliteten, där jag brukar
bada på sommaren.
Och på andra sidan,
mot Eriksberg,
är det oerhört
vackert.

– Jag har alldeles för mycket
egna idéer och vill hellre ha
fria händer att utveckla den
här butiken. Däremot deltar
vi i ett inköpssamarbete som
heter Matrebellerna.
– En idé jag har är att haka
på trenden med alkoholfria
drycker. Eftersom vi inte har
något Systembolag här på
Bokenäset så funderar jag på
att öppna en motsvarighet
som säljer alkoholfria drycker.
Det finns ju väldigt många
goda alkoholfria alternativ på
marknaden idag. Vi får se om
det blir verklighet.
När Dick emellanåt tar ledigt
är han gärna fysiskt aktiv och
det ska helst vara någon form
av strapats. Han har åkt flera
Vasalopp, bestigit Kebnekaise,
rest runt i Sydamerika med
Rosa Bussarna i 10 veckor
som 60 åring och vid 64 år
sprang han maraton i Köpenhamn.
– Maratonloppet är det
absolut jobbigaste jag gjort
hittills. Nu drömmer jag om
att bestiga Mount Everest.
Dick bor precis intill sin butik
och han stortrivs på Bokenäset, framförallt med kontrasterna mellan årstiderna.

- Bokenäset är perfekt att bo på året runt.
Jag är glad att kunna försörja mig och leva på
landsbygden där många bara kan vara på fritiden.

Gunnerödssjön passar
utmärkt att åka skridsko
på om det blir riktig vinter.
Uddevalla & DU • VINTER 2020 | 15

FJÄRDE ÅRET I RAD

Året runt öppen restaurang
En av Sveriges största Höghöjdsbanor
Sveriges längsta Zipline
KONTINENTALSÄNG

HUVUDGAVEL

Mer än 60 aktiviteter

34.995·

8.995·

Helgerbjudanden
370 campingtomter

57 stugor

Testfakta Bäst i test
Mio Cape Farewell Comfort
Juni 2020

JUNI 2020

JUNI 2020

Mini-Spa

Elcykelpaket

KONTINENTALSÄNGAR PREMIUM

KONTINENTALSÄNGAR PREMIUM

KONTINENTALSÄNGAR PREMIUM

JUNI 2020

JUNI 2020

Läs hela testet på

ID: R1907 testfakta.se

CAPE FAREWELL COMFORT (FIORD SOFT)
Jämförande laboratorietest av kontinentalsängar i den övre prisklassen (över 17 000
kronor).
Läs hela testet på
ID: R1907 testfakta.se

CAPE FAREWELL COMFORT (FIORD SOFT)

Jämförande laboratorietest av
kontinentalsängar i den övre
prisklassen (över 17 000 kronor).

Kroppstyp

1-3

Läs mer
på mio.se

Läs hela testet på
ID: R1907 testfakta.se
PRODUKTINFORMATION

Sängens höjd utan ben (cm)
Typ av fjädring
Material i bäddmadrassens kärna
Bäddmadrassens tjoclek (cm)
Avtagbart och tvättbart överdragstyg (Ja/ Nej)

52
Pocket
Skum
7,5
Ja

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Ergonomiska egenskaper utan bäddmadrass
8,0
Fjädringshårdhet med bäddmadrass
Mjuk
Passar bäst för kroppstyp ¹
1-3
Skador efter test
Mindre skador pockets
Hälsovådliga kemikalier ²
Inga
Återhämtning efter kompression (%)
95%

Kontinentalsäng Cape Farewell Comfort i tyg Romo beige med bäddmadrass Fiord
Soft och ben Otago metall, 180x200 cm 34.995· Huvudgavel Avon Pikerad L 8.995·
DELBETYG

Ergonomiska egenskaper med bäddmadrass
Andningsförmåga
Kvalitet i fjädring och konstruktion
Bäddmadrassens kvalitet

¹ 1 = mindre/lättare, 2 = medelstora/medeltunga, 3 = större/
tyngre
² Kemisk analys av alkylfenoletoxylater (APEO), perflourerade
ämnen (PFOA, PFOS) och tennorganiska föreningar.

Vandringspaket

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

8,2
7,8
9,0
7,0

TOTALBETYG

8.3

Oavsett om du kommer till Bokenäset med båt, bil eller cykel, hittar
du många fina platser att njuta av
naturen i lugn och ro. Till exempel
på toppen av Havstensklippan som
ligger 119 meter över havet och
bjuder på en spektakulär utsikt
med Uddevalla i öst och ytterskärgården i väst. Visste du att Oden
valde Havstensklippan som boplats
till sina korpar Hugin och Munin för
att samla in nyheter om världen?
Klokt val kan tyckas, för det händer
alltid något spännande här på
Bokenäset.

EN RIKTIG VINNARE!

8.3

Bokenäset har ett utpräglat kulturlandskap med fornminnen och
andra spår från tidiga bosättare.
För 800 år sedan var Dragsmarks
kloster ett centrum för andlighet,
bildning och kultur.

CAPE FAREWELL COMFORT

8.3

på uddevalla.com

Bokenäset är Bohuslän i ett nötskal.
Halvön bjuder på både kontraster
och harmoni. Här finns mörkgröna
bok- och barrskogar med fina vandringsleder, och du har alltid nära till
de blågrå klippor och stränder som
ramas in av Havstensfjorden, Nordströmmarna och Gullmarsfjorden.

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • SKOLRESEPAKET •WEEKENDPAKET

BOKENÄSET
Inspireras av mer tips Tips

Uddevalla. Norgårdsv. 2. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-16.
Mer info på mio.se

Glöm inte av att lämna in din
Automower® för vinterservice!
PAKETERBJUDANDE

Hafsten Resort
VANDRING PÅ HAFSTEN
På Hafsten Resort finns flera markerade vandringsleder med olika
svårighetsgrad. En av dem leder till
en av Sveriges kanske finaste utsiktsplatser, Havstensklippan med
majestätisk utsikt över skärgården.
Packa ryggsäcken och ge er ut för
en heldag med vandring och lek i
skogarna. Varför inte avsluta med
picknick eller grillning? Vill du ha en
karta finns den att hämta i receptionen, gratis.
Läs mer på hafsten.se
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God måltid, fika & shopping
STALLGÅRDEN BJUDER PÅ VÄSTSVENSKA SMAKER OCH SHOPPING
Stallgården är ett perfekt utflyktsmål
när du vill kombinera en god måltid eller fika med shopping av hög
klass. Här kan du både köpa med dig
delikatesser från Gårdsskafferiet och
inredning och kläder från butiken Två
Fröknar. Stallgården ligger intill havet
nära Rotviksbro, bara några kilometer
från Torp köpcentrum. Restaurangen
serverar lunch och fika alla dagar i
veckan. Inför julen dukas ett klassiskt
julbord upp med inslag av vilt. Här är
det lokala råvaror och västsvenska
smaker som gäller.

 LITEN

1550 kr

 MELLAN

1950 kr

 STOR

2950 kr

Bas-service (Rengöring, Elektronisk test,
Uppdatering av programvara, Knivbyte, Batteritest,
Test av säkerhetsfunktioner och Funktionstest)
Bas-service
Vinterförvaring

Inredningsbutiken Två
Fröknar ligger
granne med
restaurangen i
ett gammalt sädesmagasin. Här finns vackra inredningsdetaljer, kläder, väskor och smycken.
Läs mer på stallgarden.com och
tvafroknar.se

Bas-service
Vinterförvaring
Maskin hämtas och lämnas

www.kjellmans.se

info.kjellmans@gmail.com
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Fukt i Väst AB
Fuktutredningar - Brandsanering Asbestsanering - RBK Mätning
Krypgrundsbesiktningar - rivning av fastigheter

Vi gör vardagspussel
till vardagsflyt.

LastväxlarCarlsson AB

Våra erfarna veteraner hjälper dig tryggt
& säkert med hemstäd, hantverk och
trädgårdsarbete.

Transporterar med
kran- & lastväxlarbilar

Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi har 6 kranbilar med
kapacitet från 18-92 ton/met
Kontakta
Rolf 070-346 40 41

0522-122 08 trestad@veteranpoolen.se

ROTAN VARUHUS & MAT • MYCKÉ FÖR ALLA - 5 MIN FRÅN TORP

59:-

CLIQUE; KVALITET

99:-

VAXDUK
Per meter från

29:-

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

149:SPOLARVÄTSKA
12L
99:-

5L för

(3X4L, 12L FÄRDIGBLANDAD)

för

STÖDSTRUMPOR
SPARA

2 par för 199:- 79:-

ÖPPET ALLA DAGAR

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

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

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

VID KÖP AV ANDRA VAROR FÖR 150 KR
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0522 - 124 40 | info@fuktivastab.se

ALKYLAT BENSIN

EN SÄCK (20kg) SOLROSFRÖ för199:Gäller till 15/11 eller så långt lagret räcker.

Ring oss på 0522 - 124 40

Fukt i Väst AB

Gilla oss på
Facebook

www.lastvaxlarcarlsson.se

LÖFBERGS
BRYGG 2 för
TÄCKE från 99:KUDDE från 49:T-SHIRT SPARA
2 för 99:- 59:FLANELLSKORTA

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

Rotviksbro, Uddevalla
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APPEN

Upplev UDDEVALLA Evenemangskalendern

UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA | APPEN

Upplev UDDEVALLA

Ljusinvigning

Läs mer på uddevalla.com
EVENEMANG

Julljuspromenad

Gåvogran

Barnens Jul

Skyltsöndag

Musik

Långtorsdagar i centrum
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Nyårsfirande

Med reservation för eventuella förändringar.

Sportlov

Ladda hem appen Upplev Uddevalla! Appen är tillgänglig både i App Store och Google play.

• Favoritmarkera evenemang och
få pushnotiser.
• Se Uddevallas aktivitetsutbud.

• Med appen Upplev Uddevalla kan du
gå guidade vandringar i stan när det
passar dig. Välj mellan Gustafsberg,
Skalbankarna, Strandpromenaden &
Uddevalla centrum.

Vill du som evenemangsarrangör
få in ditt event i evenemangskalendern på uddevalla.com och
i appen Upplev Uddevalla?

Då fyller du helt enkelt i formuläret
på länken!

uddevalla.com/evenemangsarrangor

Bohusläns Museum är det mest besökta
museet i Västra Götaland och näst mest
besökta länsmuseet i hela Sverige.

UTSTÄLLNINGAR

MAT&
DRYCK

SE&GÖRA

GUIDADE

VANDRINGAR

Museigatan 1
Öppettider*
Måndag
10 - 16
Tisdag - torsdag 10 - 20
Fredag - söndag 10 - 16

Bohusläns Museum
FASTA UTSTÄLLNINGAR

VINTERNS UTSTÄLLNINGAR

•

Båthallen
Från allmoge- till fritidsbåtar

•

Bohushallen
Här möts natur och konst

•

Utgångspunkten
Utflyktsdags - upptäck platser
att besöka

•

Johnsonhallen
Möt mästarna Zorn, Hill, Liljefors..

Nathalia Edenmont
– Seasons
I utställningen Seasons av Nathalia
Edenmont visas ett urval kvinnoporträtt – många av dem iklädda klänningar skapade av tusentals riktiga
blommor och frukter. Verken bär på
tydliga referenser till konsthistorien.
Visas t.o.m. 10 januari 2021

•

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

•

Uddevalla genom tiderna
Hamn och handelsplats i
gränsland

Lars Jonsson
– Målningar och studier
En av världens främsta företrädare
för det som kallas naturmåleri. I sin
konst skildrar han fåglar och deras
miljöer och han har givit ut ett antal
böcker om fågelliv och natur.
Visas t.o.m. 10 januari 2021
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. 11 april 2021
*med reservation för eventuella förändringar
och storhelger
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Tillsammans
håller vi kretsloppet igång!
Vi ser till att dina sopor återvinns och omvandlas
till fjärrvärme, el och biogas - tillsammans
håller vi kretsloppet igång. Vår el består
till största delen av så kallad returel från
förbränning av dina sopor. En mindre del
kommer bland annat från vattenkraften i
Bäveån. Varenda procent av den el som du
köper från oss är förnybar och kan gå vidare i
kretsloppet om och om och om igen.
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9

Strandpromenaden är Uddevallas stolthet med det spektakulära
trädäcket som smyger sig runt de branta bergväggarna längs havslinjen.
Strandpromenaden sträcker sig, 9 km, hela vägen från Skalbankarna i
östra Uddevalla, genom centrum och vidare längs kusten till Lindesnäs.

Bohusleden sträcker ut sig
från öster över hela norra
delen av fjället.

Herrestadsfjället

ÄG
EN

LJUNGSKILE

Bredfjället

Infopunkt och
rekommenderad start

SV

Bohusleden passerar genom
fjällets östra del.

GUSTAFSBERGSEKEN

P

”JORDE

RG

2.5

GÄSTHAMN

i P

P

BODELEÅN

P

GUSTAFSBERGSPARKEN

På Bredfjällets norra del har Ljungskile Friluftsklubb sin
klubbstuga – en perfekt utgångspunkt för dig som vill
vandra, springa, orientera eller åka skidor i den vackra
fjällmiljön. Klubben ser till att det finns vandringsleder och
skidspår som är öppna för alla. Elljusspåret på 2,5 km är
måttligt kuperat för vandring, löpning och under vintern
är det spårat för skidåkning. Övriga skidspår går genom
gammal kultur- och skogsmark. Från ett utsiktstorn har
man vidsträckt utsikt med Uddevallabron i nordväst och
Halleberg och Hunneberg i nordost.
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i

KNAPES
UTSIKT

SLINGAN

i

BO

UPPTÄCK BREDFJÄLLET
Uppe på Bredfjället, 160 meter över havet, är det alltid
några grader kallare och mer snö än i samhället Ljungskile
som ligger nedanför.

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.

Knapes utsikt
i

5.5

du vill promenera

”Jorden runt” är en naturupplevelse med himmel, hav,
berg och dalar och är totalt 5,5 km lång.

D PROMENADEN
ST R A N

Tips sid 16

UDDEVALLA
Gustafsberg
Bestäm själv hur långt eller kort

TE
GÖ

BOKENÄSET

JORDEN R

UDDEVALLA

Vintertid sköter Uddevalla Idrottssällskap spårning för
skidåkning i området. Motionsspår och skidleder i olika
längder utgår från Klämman.

PÅ GU
T
ST
N
U

SBERG
AF

VANDRING

Dessutom bjuder Herrestadsfjället på en starkt varierad och
stundtals dramatisk natur.

TA EN TUR UPP PÅ HERRESTADSFJÄLLET
Sedan mitten av 1930-talet har den mäktiga och vildmarksliknande höjdplatån norr och nordväst om
Uddevalla varit ett populärt friluftsområde. Inte minst
på grund av alla vandringsleder, stugor, vindskydd och
andra anläggningar som entusiaster i Friluftsfrämjandet
har försett fjället med.

Vill du ha fler
vandrings &
utflyktstips?
Läs mer på
uddevalla.com

Strandpromenaden - vandring genom stan

UDDEVALLA

Herrestadsfjället är för Uddevallaborna nästan lika kärt
som havet. En tummelplats för
motionärer, vandrare, cyklister,
fiskare och naturintresserade i
största allmänhet.

i

S LIN

G AN

”JO

RD

N RUNT”

EN

RU

NT”

STORA SJÖRÖVARGROTTAN

Stora Sjörövargrottan

Gustafsberg
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NJUTNING
Vinter

HAVSKAJAK
Gillar du att vara ute på havet kan
du testa att vinterpaddla i skärgården utanför Uddevalla och Ljungskile. Det ger en annorlunda känsla
jämfört med sommarpaddling.

Inne & Ute

•
•
•
•

Elljusspår
finns på:
Klämman
Norra fjället
Bjursjön
Stenshult

Kajaker finns bland annat att hyra
hos Friluftsfrämjandet i Ljungskile
och Hafsten Resort på Bokenäset.

SKIDSPÅR
Skidspår ordnas på flera olika motionsanläggningar i Uddevalla om naturlig snö
finns. Elljusspår finns på Klämman, Norra fjället, Bjursjön och Stenshult.
Aktuell info om skidspår finns på skidspar.se/vastra-gotaland/uddevalla.

ISFISKE PÅ HERRESTADSFJÄLLET OCH BREDFJÄLLET
Det finns många små fina fiskesjöar på både Herrestadsfjället i Uddevalla
och på Bredfjället i Ljungskile. När isen har lagt sig är det läge att testa
fiske i isvak eller att pimpla. I sjöarna simmar abborre, gädda och även
öring och regnbåge. Tänk bara på att alltid kolla isens tjocklek och ha
isdubbar med. Man behöver också ha ett fiskekort för fiske i sjöarna.
Läs mer på uddevalla.com

Sköna pooler
VINTERBAD OCH BASTU
PÅ GUSTAFSBERG
Vinterbad på Gustafsberg är en
häftig upplevelse väl värd att testa.
En badstege finns på bryggan
utanför gamla varmbadhuset.
Hit är vinterbadare välkomna
under den kalla årstiden.
Här badar uddevallakallbadare.se
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Många kommer till Uddevalla för
att njuta av sköna bad även på
vintern. Att lägga en eftermiddag,
ett dygn eller en hel helg på en spaanläggning är ett härligt sätt att varva
ner och ladda kropp och själ med ny
energi.
Sköna pooler, olika varianter av bastu
bad och ett stort utbud av behandlingar finns på flera hotell i Uddevalla –
bland annat på Destination Bokenäset,
Bohusgården Hotell & Konferens och
Hafsten Resort.

Vinterbad

Havsbastu
NJUT AV BASTUBAD PÅ HAVET
I den flytande havsbastun vid
Destination Bokenäset kan man
varva skön bastuvärme med uppfriskande havsbad året runt - oavsett väder, vind och utetemperatur.
Bastuns stora fönster ut mot havet
ger en mäktig badupplevelse.
Havsbastun har plats för
cirka 20 personer och
kan bokas av dig som
spa- och hotellgäst.
Läs mer på bokenaset.com

Frågor om fiske
och fiskekort kolla på ifiske.se

Vinterpaddla i skärgården

Spa på Hafsten, Bohusgården och Bokenäset
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Padelbanor i toppklass

INTRESSERAD AV 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
GOLF ÅRET OM I UDDEVALLA
GOLFKLUBBS SIMULATOR
I Uddevalla Golfklubbs golfhall kan du
spela, träna, tävla och umgås. Håll igång
sving- och golfkänslan under vintern i
simulatorn där du kan spela på ett 30tal banor från Europas alla hörn med
din egen utrustning, samtidigt som
du efter varje slag får en analys av
din sving i den inbyggda svinganalysen. Du kan boka simulatorn
och du kan även träna närspel på
putting-greenen. uddevallagk.se

YOGA FÖR BALANS OCH ENERGI
Yoga är en alltmer populär träningsform
och kombinationen av rörelse och vila
gör den unik. För många är yoga också
ett sätt att sänka sin stressnivå.

Håll igång golfkänslan under vintern

AKTIV

Är du intresserad och vill
få tips på var du kan utöva
yoga kika in på
uddevalla.com/se-gora/yoga

Fri entré och öppet
361 dagar om året

Inne & ute

Om benen blir trötta finns god fika och mat på Restaurang
Kajkanten. Till museet är det fri entré.
TIPS PÅ SKOLLOVSAKTIVITETER
Runt om i Uddevalla finns det massor av
spännande aktiviteter och utflyktsmål
som passar barn i alla åldrar.
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Familjemys,
vardagslyx
eller dejt?

Hitta ut till fina
löp & cykelspår
Se uddevalla.com
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.

Utegym på Bjursjön

TIPS

För barn, ungdom & vuxna

Träffa skogens konung!

MOOSE AF ANNERÖD
Om du vill besöka skogens
konung åker du till Älgparken Moose af Anneröd
några kilometer utanför
Uddevalla. Här strövar
älgarna i sin naturliga miljö
och du har goda chanser
att få se någon av dem.
mooseafannerodgard.se

Kolla in roliga tips på uddevalla.com

MAXA FILMUPPLEVELSEN I BIOSTADEN
Njut av vinterns nya filmer i Biostadens
moderna biosalonger i Uddevalla.
Upplevelsen blir så mycket häftigare på de
stora filmdukarna och med den bästa ljudtekniken. Här sitter du i bekväma fåtöljer
med gott om benutrymme.
Kolla in höstens och vinterns filmutbud på sf.se
MARSIPANLADAN
Marsipanladan säljer handgjord
marsipankonfekt och andra godsaker.
Den ligger 900 meter innan Skaftöbron
på vägen till Fiskebäckskil/Grundsund.
Öppet 1 advent till 31 december.
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Välkommen
till ditt lokala
VVS-företag

östra torp
handelsplats

- shopping för hela familjen

Vi hjälper företag, kommuner och privatpersoner
med nybyggnation, ombyggnation, renovering,
avloppsspolning/rensning samt översyn och service.
I vår butik med utställning kan du hämta inspiration
och få tips och idéer. Där hjälper vi dig med allt från
byte av blandare till ett helt nytt färdigt badrum.

Handelsplatsen för dig och din familj

Varmt välkommen!

HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Maskinfirman som har det
mesta för de flesta!

Kurödsvägen 3 B, Uddevalla
Tel: 0522-65 33 40
E-post: info@rorvarme.se
Öppet: vardagar kl 7-12, 13-16

3 ställen 1 kontakt

0522 - 999 50



www.andresenmaskin.se

Känner du att det är något du saknar eller är du helt enkelt bara sugen på lite
shopping? Varmt välkommen att besöka östra torp handelsplats i Uddevalla.
Här hittar du shopping för hela familjen på generösa öppettider. Vi erbjuder
allt från heminredning och mat och dryck, till leksaker, elektronik, trädgårdsredskap och mycket mer. Här finns cirka 2000 parkeringsplatser i anslutning
till butikerna. Parkeringen är givetvis gratis. Laddningsstationer finns.

Vi ses!

Nisses - så mycket mer än växter.
Snitt & arrangemang

Inredning

butiker
en

g

Söndagsfika!

Varje söndag
kl 10-15
är cafeet
öppet!

er

ösa

ring
e
k
r
a
öppe
ttider • fri p

Kaffe på nymalda
bönor och hembakat.
Kom och smaka Nisses
Trädgårdsdröm!

Välkommen!

• Våra florister hjälper dig med blommor både till dop
och bröllop eller till en vän som behöver uppmuntran.
• Noga utvalda produkter från ledande
inredningsföretag.

nissesvaxter.se
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NISSES VÄXTER
En grön oas i Bohuslän

ÖPPET:
Vardag
9-18
Lördag
9-15
Söndag 10-15

Östra Torpvägen, Uddevalla
Intill E6:n vid IKEA

östra torp
handelsplats

östratorphandelsplats.se

Kytevägen 1, Uddevalla • Tel 0522-63 24 00
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BRÖLLOPSBÅTEN
Ett strålande brudpar, skålande gäster, salt hav och blöta kyssar ombord på en vit
skärgårdsbåt - det är så bröllop firas i Bohuslän. Sedan 1898 har Skärgårdsbåtarna
tagit nygifta brudpar runt på fjordarna, med lövat fartyg, hissat flaggspel och bubblande dryck i glasen, kommer gästerna att skina ikapp med brudparet - det kan vi lova!
Boka en av våra skärgårdsbåtar för vigsel ombord, transport från kyrkan eller ha hela
festen ombord.
skargardsbatarna.com I 0522 69 84 80
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