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Driftiga eldsjälar
Vilka entusiaster och kreativa personer 
vi har i vår kommun. Pandemin har 
varit en svår prövning, men de brinner 
för sin sak och kämpar träget på. I det 
här numret får du möta några av alla 
dessa härliga och energiska personer.

Läs och inspireras av Helené och Lars 
som tillsammans med ett stort gäng 
badentusiaster bildat en förening med 
målet att Uddevalla ska få ett kallbad-
hus vid havet, eller Carita och Linda 
som verkar i Ljungskiles nya mötesplats 
i anrika Nordströms handelshus och 
fiskarbröderna Robert och Johan på 

Bokenäset som driver skaldjursfiske 
året runt. Här finns många fler.  
Tillsammans med sina vänner, kollegor 
och andra bidrar de till att göra vår 
kommun till den sköna plats det är att 
bo och leva i, besöka och upptäcka.

Julen är en speciell tid på året när vi 
träffas och känner gemenskap. Det 
finns många sätt att njuta och känna 
julstämning i Uddevalla. I centrum 
tänds julbelysningen och den vackra 
julljuspromenaden som kan avnjutas 
under de mörka timmarna och i de-
cember kan du besöka Gammaldags 
jultorg med härlig atmosfär. Butiker, 
caféer och restauranger sprider skön 
stämning runt om i kommunen. 

Vill du veta mer om vad som finns att 
se och göra? Håll utkik på uddevalla.com 
eller ladda ner appen Upplev Uddevalla 
som guidar till olika aktiviteter och 
evenemang.

Uddevalla Turistinformation
Södra Hamnen 2 | 0522  69 84 84   
info@uddevalla.com | uddevalla.com

facebook.com/uddevallaochdu

@uddevallaochdu  #upplevuddevalla

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

Uddevalla Helené & Lars

Ljungskile Carita & Linda

Bokenäset Johan & Robert

7 sköna utsiktsplatser

Vinteräventyr

6

12

16

22

26

Säsong för kallbadentusiasterna

Ny mötesplats i handelshuset

Havets delikatesser

Runt Uddevalla centrum

Inne & ute

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

Tillsammans bidrar de till 
att göra vår kommun till den 
sköna plats det är att bo och 
leva i, besöka och upptäcka.

Önskar alla en God Jul i Uddevalla – hjärtat i Bohuslän!

FOTO
Ulf Michal, Maria Rasmusson, Robert Höög, 
Per Pixel, Caisa Borg, Lola Lindegren, Håkan 
Fredriksson, Helené Flink, Angela Barck, 
Linda Svensson, Roger Salomonsson, Linda 
Gjerdrum, Max Ljungberg, Lars-Gunnar 
Hallsten, Anna Storm, Jonas Ingman/ Roger 
Borgelid/ Henrik Trygg/ Westsweden.com

Ett närproducerat 
samhällsbygge i Norden

Vi är ett lokalt företag. Men vi är också ett av Nordens största bygg- och anläggnings- 
företag med 17 000 medarbetare. Vår styrka är att vi finns nära till hands för att 
kunna utveckla det lokala samhället. Egen personal från närområdet, egna 
insatsvaror och lokala underentreprenörer är prioriterat. 

Vårt lokala arbetssätt, våra miljömål och vårt sociala engagemang – där sponsring 
av idrottsklubbar och föreningslivet ingår – bildar tillsammans grunden för det vi 
kallar Närproducerat samhällsbygge. Läs mer på peab.se

peab.se

Roger Salomonsson
Verksamhetsledare, Destination Uddevalla 

Gustaf Rydelius 
Kommunikationschef, Uddevalla Kommun
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MAT & DRYCK

SE & GÖRA

UTSTÄLLNINGAR

GUIDADE VANDRINGAR

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

Ljusinvigning

Gammaldags jultorg

Advent

Musik Sportlov

Julljuspromenad

Gåvogranen
Skattjakt  
Uddevalla centrum

Lucia

Evenemangskalendern
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

UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA | APPEN Upplev UDDEVALLA  

• Favoritmarkera evene-  
 mang & få pushnotiser.

•  Se Uddevallas aktivitets- 
 utbud.

•  Med appen  
Upplev Uddevalla 
kan du gå  

 guidade vandringar i  
 stan när det passar dig.
 Välj mellan:
  Gustafsberg
  Skalbankarna
  Strandpromenaden
  Uddevalla centrum 
  Rösträttspromenad

UDDEVALLA
Hitta det du vill göra & uppleva i

Vinterns 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. 9 januari 2022

INGELA IHRMAN  
– A GREAT SEAWEED DAY
I utställningen finns stora skulpturer 
inspirerade av sjögräs, där Ihrmans 
konstnärskap befinner sig mestadels i 
ett gränsland mellan skulptur, installa-
tion, video och performance.  
Visas t.o.m. 16 januari 2022

BOHUSSALONG 2021
Bohussalongen är en jurybedömd 
utställning, där konstnärer mantals-
skrivna eller verksamma i Bohuslän är 
välkomna att lämna in två verk.  
Visas 4 december 2021-13 januari 2022

Fasta utställningar
• BÅTHALLEN 

Från allmoge- till fritidsbåtar
• BOHUSHALLEN 

Här möts natur och konst
• UTGÅNGSPUNKTEN 

Utflyktsdags - upptäck platser  
att besöka

• JOHNSONHALLEN 
Möt mästarna Zorn, Hill, Liljefors..

• MÖT RESANDEFOLKET! ...och en 
angelägen del av vår historia

• KUSTLAND 
Tro, hopp & kärlek vid kust & hav

• GRÄNSLAND 
Möt Ingeborg, nordisk hertiginna 
med makt

• BERNHARDSONRUMMET 
Bland gastar, trollharar och 
havsfolk

• UDDEVALLA GENOM TIDERNA 
Hamn och handelsplats i gränsland

Bohusläns Museum EVENEMANG

*Med reservation för eventuella 
förändringar och storhelger

18 NOVEMBER

28 NOVEMBER - 18 DECEMBER

START 18 NOVEMBER

5 DECEMBER

11-12 DECEMBER

Appen är tillgänglig både i  
App Store och Google play.

Läs mer på  
uddevalla.com

Upplev
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Uddevalla förtjänar ett kallbadhus 
som lyfter fram stadens fantastiska 
 badortshistoria och badkultur, 

säger Lars Eide Andersson och Helené 
Flink från föreningen Uddevalla Kall- 
badare. Att bada utomhus är inget nytt 
fenomen men intresset har ökat mycket 
under de senaste åren, inte minst i 
Uddevalla där tillgången till både havs-
bad och sötvattensbad är ovanligt god.
- Vi märkte av ett ökat intresse redan 
innan Covid-restriktionerna kom. Pan-
demin har fått ännu fler att söka nya 
sätt att umgås utomhus. Det fina med 
kallbad är att människor i alla åldrar kan 
mötas under enkla former. Man behöver 
bara badkläder och en handduk, säger 
Lars, föreningens ordförande. 

“Badare är gladare”
- I vår förening finns alla slags människor 
representerade – från unga killar och 
tjejer till pigga pensionärer. En del  
kommer ensamma, andra i grupp. Det 
är otroligt positiva människor. Faktum  
är att man aldrig möter en grinig kall- 
badare. Vår devis är ”badare är gladare”, 
säger Helené Flink, styrelseledamot.
Badkulturen har lång historia i Uddevalla. 
Redan i slutet av 1700-talet etablerades 
Sveriges första badort på Gustafsberg 
och några decennier senare blev det ett 
populärt resmål för kungafamiljen och 
andra välbeställda kändisar. De salta 
havsbaden och tångbaden i varmbad-
husen lockade och många drack det 
hälsosamma källvattnet i Gustafsbergs 
brunn. 
Idén att starta Uddevalla Kallbadare 
väcktes 2018 när Lars, Helené och ytter-
ligare två personer diskuterade möjlig-
heten att få till ett kallbadhus i Uddevalla. 
Ett år senare bildades föreningen och 
antalet medlemmar är nu nära 500. 

Lobbar för kallbadhus och bastu-
flotte 
- Vi är många som längtar efter ett kall-
badhus för allmänheten. Det kommer 
att bli en ny populär mötesplats vid havet 
året runt. Föreningen driver frågan och 
hoppas på ett nära samarbete med 

Uddevalla kommun. Parallellt jobbar vi 
för att lägga en bastuflotte i Byfjorden, 
berättar Lars.  
I väntan på kallbadhus och bastuflotte 
samlas medlemmarna vid Gustafsbergs 
brygga där föreningen har tillgång till 
en bastu i det gamla varmbadhuset. 
Här möts nybörjare och mer erfarna 
kallbadare.
- Vill man testa så är Gustafsberg en bra 
plats att åka till. Här kan man hitta bad-
kompisar och en härlig social samvaro. 
Föreningen ordnar även en del event 
under året som Stora Badardagen, Lucia- 
bad och Mellandagsbad. Man ska aldrig 
bada ensam oavsett om man är van 
eller ovan vid kallbad, betonar Helené. 

Badkulturen förs vidare
Helené badar i havet året runt sedan 
många år. Det kan bli ett hundratal 
baddagar per år. Hennes morfar lärde 
henne uppskatta baden och nu för hon 
traditionen vidare genom att inspirera 
sin brorsdotter. 
- Jag mår väldigt gott av att kallbada. Det 
gör mig lugn och glad efter en stressig 
arbetsdag. Känslan när jag kliver upp 
ur vattnet och värmen sprider sig i 
kroppen är otroligt skön. Det hand-
lar inte om att vara i vattnet så 
länge som möjligt – man badar 
efter sin egen förmåga och vilja, 
säger Helené.

Bästa vinterbadvädret för 
Helené är när lufttemperaturen 
ligger under nollan, havet är 
täckt av snö och hon kan  
krypa ner i en isvak.  
Hon badar i stort sett  
i alla väder.   

- Jag är uppvuxen i Uddevalla och älskar 
den här staden. Sedan 30 år driver jag 
en hudvårdssalong och kan inte låta 
bli att inspirera kunderna till att testa 
kallbad. 
Lars har upptäckt fördelarna med att 
bada kallbad under senare år. I snitt blir 
det ett bad i veckan.

Uppskattar närheten till naturen
- Sedan jag började bada regelbundet 
tål jag både värme och kyla mycket 
bättre än tidigare. Men jag sätter också 
stort värde på naturupplevelsen och 
det lugn som infinner sig efter badet, 
berättar Lars.  
Det var Uddevallas rikedom på natur-
upplevelser som fick Lars att flytta hit 
med sin familj för 20 år sedan. Efter en 
lång karriär som elithandbollspelare 
rekryterades han som tränare till GF 
Kroppskultur. Till vardags arbetar han 
som inrednings- och möbelsnickare och 
har drivit egen firma under flera år. 
- Jag kommer från Skåne där den här 
badkulturen är utbredd och kallbad-
hus är populära mötesplatser i flera 
städer. För mig känns det naturligt att 
Uddevalla som har så mycket kustlinje 
och vackra badplatser också kommer 
vidare med stadens fantastiska historia 
som badort. 

ENTUSIASTER VILL FÖRA  

UDDEVALLAS 
KALLBADKULTUR IN I FRAMTIDEN

• Börja bada på sommaren och 
fortsätt när hösten kommer,  
gärna 2–3 gånger per vecka  
så det blir en vana. 

• Gå gärna en promenad eller värm 
upp dig i en bastu före kallbadet.

• Stå på något varmt innan du går  
i vattnet, till exempel ett sitt- 
underlag. Lägg fram handduk  
och kläder. 

• Håll huvudet varmt, bada med 
mössa. Doppa inte huvudet! 

• Samla dig och andas lugnt innan 
du går i. Tänk inte så mycket, bara 
gör! Gå ned i vattnet varsamt.

• Andas lugnt även i vattnet, ta 
kontroll över andningen så får  
du en mer medveten närvaro. 

• Kämpa inte emot kylan utan 
släpp efter och ta emot den. Du 
behöver inte stanna länge i vatt-
net. I början räcker 10 sekunder.

• Torka dig noga och ta på dig  
direkt när du kommer upp även 
om du inte fryser till en början. 
Njut av den sköna värme som 
sprider sig i kroppen. 

Under pandemin har många upptäckt njutningen med att bada utomhus året runt.  
I Uddevalla har flera hundra badentusiaster bildat en förening med målet att staden  
ska få ett kallbadhus vid havet. 

Helené och Lars tips 
på höst- och vinter- 
aktiviteter i Uddevalla

- Uddevalla förtjänar ett kallbadhus 
som lyfter fram stadens fantastiska 
badortshistoria och badkultur, säger 
Lars Eide Andersson och Helené 
Flink från föreningen Uddevalla 
Kallbadare. 

- Vill man testa så är  
Gustafsberg en bra plats 
att åka till. Här kan man hitta 
badkompisar och en härlig 
social samvaro. 

Helenés tips till dig som vill testa kallbad

Våga testa kallbad.  
Bryggan vid varmbadhuset på 
Gustafsberg är ett bra ställe att  
gå i från. Men bada aldrig ensam!

Har du aldrig sett en handbolls-
match live så passa på när Kropps-
kultur spelar i Agnebergshallen.

Uddevalla har massor  
av bra kulturaktiviteter.  
Kolla vad som är på gång. 

Kolla i Appen  
Upplev Uddevalla

Utforska Bjursjön

Se Kroppskultur spela

Utforska de fina cykellederna vid 
Bjursjön och avsluta med ett bad.

Kallbad på Gustafsberg

Fler tips finns på  
www.uddevallakallbadare.se
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Skönaste hängetLunch & kvällsbuffé

Lunch, á la carte, café Avslappnad mötesplats Villa Lindesnäs

Smårätter från 
världens kök

Villa Lindesnäs har anor från tidigt  
1900-tal och är känd för sitt 
fantastiska läge med utsikt över 
Byfjorden. Som gäst bjuds du en 
smakupplevelse baserat på lokala 
råvaror där allt är vällagat från 
grunden och menyn följer säsong-
ernas utbud. 

Tips på god mat och skönt häng i och runt centrum

Du hittar ännu fler restauranger 
och caféer på uddevalla.com
 KONDITORI SNÄCKAN 
Här njuter du på anrika  
badorten Gustafsberg med  
en god fika, en lättare räk- 
smörgås eller varför inte en 
trerättersmiddag.

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

 NAPOLI RISTORANTE 
PIZZERIA En av Sveriges 
äldsta pizzerior.

 WIENERKONDITORIET 
Smaker från bageriet med 
gamla anor. Ibland serveras 
även Afternoon tea. 

 KERSTIN PÅ TORGET 
Upplev högklassigt kök i en  
unik miljö.

 BRASSERIE HAMNGATAN 
En mötesplats med matglädje.

 CASA En restaurang 
med härlig loungemiljö utan 
stress - en lugn oas mitt i 
centrum.

 HOLISTIC HÄLSOCENTER 
En anrik och mysig oas på 
Skansberget.

 RÅG Retrofik där allt 
skapas med eftertanke och 
omsorg.

 LILLA HUSET En rofylld 
plats mitt i Uddevalla.

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

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

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

MORTENS KROG 
Mortens krog serverar allt från 
klassisk á la carte till enklare rätter. 
Du kan även välja något ur deras 
cafésortiment. På vardagar serve-
ras det lunch och även på helgen 
kan du njuta en lunch innan eller 
efter en shoppingtur på stan.

MEATINGS
Restaurang Meatings - en koncept- 
restaurang på kvällen och en lunch-
restaurang på dagen. På kvällen 
bjuder restaurangen in till en lyxig 
buffé. Här väljer du mellan olika 
styckningsdetaljer och tillagnings-
sätt - allt transcheras på plats av 
kockarna. Dessutom serveras det 
brunch på helgen.
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Välkommen till oss 
eller beställ hem!

www.napolipizzeria.se

Vi har bakat äkta italiensk 
pizza i Uddevalla

sedan 1973.

Jul på Snäckan

Nu tänder vi i våra spisar 
från 17/11 till 21/12

öppet 11.00-16.00 varje dag
Kom och smaka vår Jultallrik med julens favoriter

225 kr
Dagens färska fisk eller hemrullade köttbullar

125 kr

Varmt välkomna !

www.konditorisnackan.se 
Tel. 0522-38080

Vi tänder våra spisar  
15 november - 22 december  ✴ Varje dag 11-16

DAGENS LUNCH VARDAGAR 11-15
✴ Litet julinspirerat sill och salladsbord  

✴ Varmrätt ✴ Kaffe & kaka

Fika finns förstås som vanligt !

Boka gärna! Övrig tid endast större sällskap.
Ring oss för mer info 0522-38080  |  www.konditorisnackan.se

Välkommen!

Se vår 
helgmeny på

konditorisnackan.se
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Vi utför allt mellan Vi utför allt mellan 
himmel & jordhimmel & jord

Vi utför allt mellan 
himmel & jord

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

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.

- i alla fall det mesta 

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR PÅ

BOHUSLÄNS MUSEUM

VI FÅGLAR
Fåglarnas egen berättelse

2 JUNI 2021 - 9 JAN 2022

INGELA IHRMAN
A Great Seaweed Day

2 OKT 2020 - 16 JAN 2022

MATS HJIELM
The Other Shore

2 OKT 2020 - 21 NOV 2021

Läs mer om utställningar och evenemang på www.bohuslansmuseum.se

När du har en  
fråga till kommunen.
Fråga kontaktcenter! 
Tel: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se
Besök: Rådhuset, Kungstorget
Öppet vardagar 8.00–16.00
www.uddevalla.se
    Uddevalla kommun

Avloppsstopp?
Vi hjälper er med era avloppsproblem! 
Avloppsspolning . Rörfilmning . Hetvattenspolning
Slamsugning . Pumpstationer . Fettavskiljare 
Spolning & rengöring av vattebrunnar
Dagvattenledningar

N
OBS!

Jour dygnet runt
0522- 122 11 

Skalbanksvägen 7 i Uddevalla | Mattias Larsson: 070-547 22 11 | mattias@rorteknikvast.se
 

Vi Jobbar med den senaste tekniken av utrustning och vi ligger i framkant med utvecklingen.

www.rorteknikvast.se
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Vår vision är att skapa ett 
”vardagsrum” i centrum för 
Ljungskilebor och besökare.  

Vi är fem företag som delar på den 
400 m2 stora lokalen i gatuplan. Här 
finns inga dörrar mellan företagen. 
Kunderna kan strosa runt i butikerna, 
få sina naglar fixade och träffa 
vänner över en bit mat eller något 
gott att dricka. Allt under samma tak, 
säger Linda Hedlund från butiken 
Sprudla och Carita Johansson från 
Crêperi och Vänner. 
Huset som många Ljungskilebor 
kallar Nordströms hörna byggdes på 
1800-talet och var länge ett handels-
hus med allt från mat och kläder till 
spik och utsäde. Under senare år- 
tionden har huset inrymt en matvaru- 
affär. 2017 köpte Magnus Robertsson 
och Josefina Hjort fastigheten och 
genomförde en stor renovering och 
ombyggnad för att återskapa husets 
ursprungliga arkitektur. 

Firar 15-årsjubileum
- Resultatet är fantastiskt! Det är 
många fina gamla snickeridetaljer 
som lyfts fram både på utsidan och 

insidan. Förutom våra butiker finns 
här även bibliotek, kontorshotell och 
en elektronikaffär, berättar Linda 
Hedlund.  
Linda firar 15-årsjubileum som 
företagare i år. Hon startade med 
att ta över en etablerad hälsokost-
affär, men steg för steg bytte hon ut 
hälsokosten mot inredningsdetaljer 
och kläder.  
- Eftersom jag har ett stort intresse 
för inredning och kläder renodlade 
jag sortimentet 2013. Efter fem fram-
gångsrika år i Ljungskiles magasin 
valde jag att flytta till det centrala 
läget i Nordströms hörna. Att dessut-
om få nya butiksgrannar och vara en 
del av det här nya konceptet har blivit 
en nystart för mig.  

Idén växte fram ur gemensamt 
idéarbete
- Idén till det nya gemensamma affärs- 
konceptet kom för ungefär ett år se-
dan när LO Bikes flyttade från huset 
till ny lokal i Ljungskile. Vi var flera 
företagare som tillsammans började 
spåna idéer för Nordströms hörna. 
Tanken var att skapa något helt nytt, 

NY MÖTESPLATS I  
LJUNGSKILES  
ANRIKA HANDELSHUS
Ljungskile har fått en ny mötesplats mitt i centrum.  
I huset där Nordströms handelsbolag en gång låg  
har nytänkande och samverkan mellan driftiga före- 
tagare resulterat i ett nytt affärskoncept. 
Butikerna, nagelsalongen och crêperiet bjuder in till 
en annorlunda upplevelse.

Linda och Caritas  
bästa höst- & vintertips  
i Ljungskile

När snötillgången är 
god, packa ner skidor 
och matsäck och gå  
på tur på Bredfjället. 

Planera den perfekta smaknjutar- 
dagen där du går mellan utvalda 
caféer, restauranger och pubar. 
Frukost på första stället, lunch på 
nästa och avrunda med middag på 
ett tredje ställe. 

Ljungskile kallbadhus är  
perfekta stället om du  
gillar att vinterbada eller  
vill prova på. 

Gå en långpromenad på fjället och ta 
gärna med Stefan Edmans bok om 
människorna som bott på fjället. 

Med Ljungskile Friluftsklubbs  
terrängkarta kan du navigera tryggt 
på Bredfjället och kanske hitta  
nya fina stigar. 

Ta med barnen till den 
nya populära lekplatsen 
i Badhusparken vid 
Nordströms hörna.

samtidigt som var vi noga med att inte 
starta något som konkurrerar ut etable-
rade företag, säger Linda som vuxit upp 
i Ljungskile och brinner för orten. 
Processen resulterade i att Ljungskile-
profilen och restaurangägaren Janne 
Bark tog initiativet att starta Crêperi och 
Vänner. Det blev en kvällsöppen restau-
rang eftersom Ljungskileborna uttryckt 
önskemål om det. I samma veva valde 
även företagen Style by Madde, Nail it by 
Eli och Ljungskile Blommor att etablera 
sig här. Sedan i somras är alla företagen 
på plats i huset.

Flera fördelar med öppen plan- 
lösning 
- Vårt crêperi tillför något helt nytt i 
Ljungskile och mixen av företag i huset 
är perfekt, tycker Carita som är plats-
chef på Crêperi och Vänner. Här finns 
något för hela familjen. 

Den öppna planlösningen gör att våra 
besökare enkelt kan kika runt i butikerna, 
shoppa och glida in till oss för att fylla 
på med ny energi. Precis intill huset 
ligger också en ny spännande lekplats 
för barn i olika åldrar. 
- Vi vinner alla oerhört mycket på att 
finnas i samma lokal. Det gör att vi kan 
samarbeta och hjälpas åt på många 
olika sätt. Kunderna verkar också gilla 
konceptet och att vi satsar tillsammans.  

Carita har lång erfarenhet av företagande 
i restaurangbranschen. Under sex år 
utvecklade hon och hennes dåvarande 
man Turisthotellet i Ljungskile och var 
tidigt ute med att erbjuda ett brett 
ölsortiment och ölprovningar. Under 
senare år har Carita pendlat mellan 
bostaden i Ljungskile och chefsjobb på 
Svenska Mässan i Göteborg.
- Det var ett enkelt val att tacka ja till 
jobbet som platschef för crêperiet. Det 
är fantastiskt kul att vara med på den 
här resan. Ljungskile har många fina 
restauranger och caféer i Ljungskile 
och med vårt crêperi blir utbudet ännu 
bredare, säger Carita.

Stolta över Ljungskiles företags- 
kultur
Både Carita och Linda är stolta över 
vad Ljungskile har att erbjuda och över 
företagskulturen som finns här. 
- Det märks att Ljungskileborna är måna 
om varandra. Många väljer att handla 
lokalt och anlita lokala hantverkare. 
Företagarna stöttar gärna varandra och 
tipsar kunder om andra butiker och 
utflyktsmål i Ljungskile. Det finns en 
öppenhet och ett engagemang för orten 
som gör det extra roligt att driva företag 
här, påpekar Carita och Linda. 

Det är ingen tvekan om att de själva 
bidrar till den positiva företagskulturen. 
Teamet på Nordströms hörna har redan 
hittat många sätt att hjälpas åt med 
marknadsföring, gemensamma event 
och bemanning i butikerna. I höst har 
det nya konceptet Nordströms hörna 
invigts under festliga former. Och i vin-
ter arrangeras flera event för att Ljung-
skileborna och många fler ska upptäcka 
det nya vardagsrummet i centrum. 

- Det märks att Ljungskileborna är måna om 
varandra. Många väljer att handla lokalt och 
anlita lokala hantverkare. Företagarna stöttar 
gärna varandra och tipsar kunder om andra  
butiker och utflyktsmål i Ljungskile. 

- Vår vision är att skapa ett 
”vardagsrum” i centrum för 
Ljungskilebor och besökare. 

Promenad på Bredfjället

Smaknjutardag  
i Ljungskile

Prova vinterbad

G

å på tur
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Matglädje Pinfärska blåmusslor Lyckorna Brygga

Ny smakfull bistro
Kafé och butik

Största laxsortimentet

Tips på smakupplevelser i Ljungskile

Du hittar ännu fler  
restauranger och caféer 
på uddevalla.com
 BELLA MARE
Restaurang, bar och pizzeria.

 HJÄRTER DAM
Avnjut en god lunch eller fika.

 ASIAN & SUSHI BAR
Både sushi och Östasiatiska 
varmrätter.

 DET LILLA CAFÉET  
 I LJUNGSKILE
Mysigt café med positiv atmosfär.

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

MUSSELBAREN
Visste du att skaldjuren är som 
allra bäst under höst och vinter- 
säsongen? På Musselbaren i 
Ljungskile kan du njuta av pin-
färska blåmusslor även under de 
mörkaste månaderna.

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

LAXBUTIKEN
Laxbutiken är det självklara valet 
för såväl familjemiddagen som 
lunchen. Med hänförande utsikt 
över Ljungskileviken njuter du av 
underbart god lax från Sveriges 
största laxsortiment.

CRÊPERIE OCH VÄNNER
Crêpes och galette kommer  
ursprungligen från Bretagne i 
Frankrike och har funnits där 
sedan 1100-talet. Crêperie och 
vänner har försvenskat sin variant 
och gör den på sitt sätt, hållbart 
och lokalt. En bistro med smak av 
Ljungskile helt enkelt. M
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KÄRRSTEGENS GÅRD
Gårdskafé med designbutik och 
lantligt boende i trädgårdsmiljö.
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Fridfull advents- & julhelg  önskar Ljungskile försam
ling

Sön 28 nov 1:a adventSön 28 nov 1:a advent
Ljungs kyrka 11.00Ljungs kyrka 11.00
Adventsgudstjänst med barnkörAdventsgudstjänst med barnkör

Sön 28 nov 1:a adventSön 28 nov 1:a advent
Forshälla kyrka 16.00Forshälla kyrka 16.00
Sjung in adventSjung in advent

Lör 18 dec Ljungs kyrka 18.00Lör 18 dec Ljungs kyrka 18.00
Julkonsert med bröderna  Julkonsert med bröderna  
Rongedal och kören CallunaRongedal och kören Calluna

Fre 24 dec JulaftonFre 24 dec Julafton
Forshälla kyrka 11.00Forshälla kyrka 11.00
Samling vid krubbanSamling vid krubban

Sön 12 dec 3:e adventSön 12 dec 3:e advent
Ljungs kyrka 18.00Ljungs kyrka 18.00
Musikgudstjänst ”Nine Lessons”Musikgudstjänst ”Nine Lessons”
Kammarkören CantastoriaKammarkören Cantastoria

Lör 13 nov Ljungs kyrka 18.00Lör 13 nov Ljungs kyrka 18.00
Mozart´s RequiemMozart´s Requiem
Kammarkören CantastoriaKammarkören Cantastoria
och orkester och orkester 

0522 - 633 533
www.ljungskiletravaru.se

• För både företag  
och privatpersoner

• Hemleverans
• Personlig Service
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Dagens fångst är bärgad och 
burarna står prydligt ordnade på 
den nya fiskebåten vid kajen intill 

Skaftöbron. I somras var det dop för 
UA3 Lizona – en toppmodern och välut-
rustad fiskebåt som underlättar bröder-
nas tuffa arbete ombord avsevärt. 
- Båten går mycket snabbare än den vi 
hade tidigare och många tunga arbets-
moment som exempelvis vinschningen 
av fångstburarna är automatiserade. 
Det innebär att vi kan fiska fler dagar 
om året och arbetsdagarna blir några 
timmar kortare, säger Johan.
Att de långa arbetsdagarna blivit kor-
tare är välkommet. En vanlig dag startar 
vid fyratiden på morgonen och är inte 
slut förrän sent på eftermiddagen när 
dagens fångst är kokad, lagd i egen-
tillverkad lag och packad i stora kärl. 
Många av kunderna är privatpersoner 
som hämtar sina förbeställda skaldjur 
vid kokeriet.

Drömyrket
- Det här är förstås inget vanligt jobb, 
men för oss är det perfekt att ha vårt 
stora fiskeintresse som yrke. Vårt jobb 
liknar jordbrukarens och skogsbruka-
rens. Att driva eget är en frihet och vi 
har fördelen att kunna arbeta utomhus 
i den här fantastiska miljön året om, 
säger Robert.  

Bröderna är uppvuxna i Dragsmark 
med havet och sin fiskebåt på gångav-
stånd. Johan drömde om att bli fiskare 
redan som liten och satsade direkt efter 
gymnasiet. 
- Jag rustade upp en gammal fiskebåt 
och lärde mig fiskaryrket från grunden. 
Efter att ha fått licens för yrkesfiske 
startade jag på egen hand. 

Drygt ett år senare anslöt Robert som 
jobbat på oljetankbåtar några år. Vi är 
båda väldigt fiskeintresserade och job-
bar bra tillsammans, berättar Johan.

Efterfrågan på nyfångade skaldjur har 
ökat markant under de senaste fem 
åren – kräftor och humrar säljs snabbt 
både i rå och kokt form. Kundkretsen 
växer stadigt och idag säljer de en stor 
del av fångsten direkt till privatkunder, 
framförallt under sommarhalvåret. De 
levererar också kräftor till Göteborgs 
Fiskauktion via en förening i Lysekil de 
driver tillsammans med andra fiskare i 
området.  

Uppskattar direktkontakten med 
kunder
- Det märks att fler unnar sig bra mat 
och uppskattar färska skaldjur som är 
fiskade i vårt område. Många gillar att 
handla direkt av oss och det är värde- 
fullt eftersom vi gärna vill veta vad 
kunderna tycker om våra varor, säger 
Robert. 

Det ökade intresset för skaldjur och när-
producerad mat har öppnat nya affärs-
möjligheter för fiskare som bröderna 
Sterner. På uppdrag av en fiskarkollega 
kör de hummersafariturer på hösten 
för Gullmarsstrand Hotel & Konferens. 
Gästerna får hänga med på en fisketur 
och se hur det går till. 

- De får ta hand om en egen hummer- 
tina och tömma den. Efter fisketuren 
serveras det hummer på restaurangen. 
Det är ett väldigt uppskattat koncept 
som vi också kommer att utveckla till-
sammans med Wilmas Brygga Café 
& Bistro som ligger vid vår hamn. 
- Tillgången på hummer varierar från år 
till år men det brukar alltid finnas några 
humrar i våra tinor. Marknaden för bur-
fångad havskräfta ser ljus ut eftersom 
den fiskemetoden är mer skonsam för 
naturen. 

Längre turistsäsong
Robert och Johan brukar ha omkring 
1400 burar i gång samtidigt. De placeras 
på mellan 40 och 85 meters djup vid väl 
valda platser. Flera av dem ligger 5–8 
sjömil utanför kustlinjen. 
- Juli och augusti är vår mest intensiva 
tid. Samtidigt märker vi att turistsäsongen 
har blivit längre på senare år och fritids- 
husägarna kommer oftare ut på helgerna 
under höst och vinter. Det är förstås 
väldigt positivt för vår verksamhet. 
Kräftskivor arrangeras från juli till slutet 
av september och sedan tar hummer-
skivorna över i oktober. 

Om man tror att vintern är semestertid 
för bröderna så misstar man sig. De har 
inte haft någon sammanhållen semes-
ter på 15 år. 
- Vi fiskar året runt men vi har ibland 
”ofrivillig” semester, det vill säga när det 
är busväder på sjön, då passar vi på att 
laga och rengöra burarna. Eller så åker 
vi på mässor och kollar på fiskebåtar. 
Men det blir såklart också några korta 
semesterturer med våra familjer. Detta 
är en livsstil och vi trivs bra med det. 

BOKENÄSET  
LEVERERAR HAVETS DELIKATESSER
Uddevallas enda aktiva yrkesfiskebåt, UA3 Lizona, är bröderna Sterners arbetsplats året 
runt. Med hamnen vid Skaftöbron som bas driver de småskaligt skaldjursfiske på Skage-
rack och Kattegatt sedan 16 år. 
- Efterfrågan på nyfångade humrar, kräftor och krabbor är större än någonsin, säger  
Robert och Johan Sterner. 

Roberts och Johans 
bästa höst- & vintertips 
på Bokenäset

- Det märks att fler unnar 
sig bra mat och uppskattar  
färska skaldjur som är fiskade 
i vårt område. 

 Ät gott och boka  
  in dig på spa hos 
Hafsten Resort eller 

Destination Bokenäset.

Njut av vedeldad bastu på bastu-
flotten vid Skaftöbron. Hyrs ut av 
Fantasi Marina året runt. 

Planera in en hummer- 
safari nästa höst. 

Upptäck den varierade och fina 
naturen längs vandringslederna i 
Svartedalen och Kärlingesund. 

Att driva eget är en frihet och vi har  
fördelen att kunna arbeta utomhus i den här 
fantastiska miljön året om, säger Robert.  

Svartedalen

Bada bastu året runt

Destination Bokenäset

FISKARBRÖDERNA FRÅN

Hafsten Resor
t
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God måltid, fika & shopping

Vällagad mat vid Koljöfjorden
Fika & á la carte
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Tips på välsmakande måltider på Bokenäset

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

STALLGÅRDEN
Stallgården är ett perfekt utflyktsmål när du vill kom- 
binera 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. Restaurangen serverar lunch och fika alla 
dagar i veckan och på helgen serveras brunch. Här är 
det lokala råvaror och västsvenska smaker som gäller. 

INREDNINGSBUTIKEN TVÅ FRÖKNAR ligger granne 
med restaurangen i ett gammalt sädesmagasin. Här finns 
vackra inredningsdetaljer, kläder, väskor och smycken. 

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

Hafsten Resort • Uddevalla • 0522 64 41 17 • info@hafsten.se • www.hafsten.se
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Mini-Spa Vandringspaket

57 stugor

370 campingtomter

Året runt öppen restaurang

Mer än 60 aktiviteter

Helgerbjudanden

Sveriges längsta Zipline

En av Sveriges största Höghöjdsbanor

Restaurang

2,5-sits soffa County i tyg Sparr light grey med svartbetsade ben 4.995·
Ryamatta Stenstorp, 160x230 cm 699· NYHET Kuddfodral Gabrielle 49·

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

Soffan spelar huvudrollen i många hem. Hos oss på Mio kan du 
alltid hitta en soffa som passar din stil, dina behov och ditt hem. 

Välj mellan en mängd olika former, färger, tyger och material. 

VÄLKOMMEN TILL DIN SOFFDESTINATION

STÖRST PÅ SOFFOR

Köp till ett överdrag, 
fi nns i fl era färger

SE PRISET!

4.995· 
SOFFA COUNTY

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 Ekonomi-
föreläsning.

Läs mer på swedbank.se/ungekonomi

Kostnadsfria 
föreläsningar för 

skolor

Vi har jour24 timmarom dygnet året om

Fukt i Väst AB 

Fukt i Väst AB 

Vi har lång erfarenhet  
och kunskap om 
att förebygga, 
upptäcka och 
behandla olika 
typer av fukt- 
och brandskador

Fuktutredningar - Brandsanering -  
Asbestsanering - RBK Mätning

Krypgrundsbesiktningar - rivning av fastigheter

0522 - 124 40   |   info@fuktivastab.se

Ring oss på 0522 - 124 40
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Hej!
Vad roligt att just du läser den här annonsen.
Den här gången vill vi faktiskt inte sälja något
utan bara sprida positiv energi och samtidigt
tacka dig för att du är en del av det lokala  
kretsloppet och den positiva kraften i Uddevalla.
 
Bara genom att slänga dina sopor bidrar du till
att positiv energi sprids i Uddevalla. Soporna
återvinns och omvandlas till fjärrvärme, el och
biogas till nytta för hela stan. Förnybart,  
klimatsmart och långsiktigt hållbart.
 
Vi vill vara en del av den positiva kraften i stan
och bidra till positiv utveckling för att alla  
invånare ska ha det bra och må bra. Både idag  
och i framtiden.
 
Med positiv energi förändrar vi världen.

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



Gustafsberg

Kungsgatan

TUREBORGEN

SKALBANKARNA

KUSTSTIGEN JORDEN RUNT PÅ GUSTAFSBERG

BOHUSLEDEN

STRANDPROMENADEN

KNAPES  
UTSIKT

HÄSTEPALLARNA

LÖVÅSBERGET

SKANSBERGET

KÅLGÅRDSBERGET

Bohusläns  
Museum

Vård- 
central

Uddevalla 
Kyrka

Hassel-
backen

Rimnersvallen

Villa  
Elfkullen

Aktivitetspark

Syrian Horse

Emaus  
LantgårdÅret runt bad

Lindesnäs
Ställplats

Lekplats

Kålgårdsberget
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Utsikten är milsvid ut över Byfjorden och Uddevalla-
bron, där pylonernas toppar markerar när havsytan 
låg som högst med 145 meter högre än idag. 

Från parkeringen vid Skalbanksmuseet går en kuperad 
del av Skalbanksslingan upp till utsiktsplatsen.

Skansberget bjuder på historiska inslag med skyltning 
längs promenaden till utsiktsplatsen. 

Upp på berget kommer du via Strömstadsvägen och 
Skansgatan.

Du ser ut över Uddevallas centrala delar och lummiga 
skogar vid ruinen av Ture Malmgrens pampiga borg. 

En stig leder upp ovanför parkeringen vid bostads- 
området Tureborg.

En naturskön utsikt namngiven 
efter grundaren till Sveriges första 
internatskola.

Tillgänglig via vandringsleden 
”Jorden runt” eller avstickare ”svår 
väg” från Strandpromenaden.

Den mest centralt belägna utsiktsplatsen där du 
blickar ut över centrum och inre hamnen. 

Gångvägar och lite svåra trappor leder upp på berget 
bakom polishuset.

Fin utsikt över fjordlandskapet västerut. 

Tillgänglig via avstickare ”svår väg” från Strand- 
promenaden.

Med konstverket Syrian Horse som granne blickar du 
ut över Byfjorden med Uddevallabron i fonden.

Platsen är lättillgänglig till fots från parkeringen vid 
Aktivitetsparken Oljeberget.

Skalbankarna

Skansberget

Tureborgen

Hästepallarna

Knapes utsikt

Lövåsberget

TURIST 
INFORMATION

HOTELL

STÄLLPLATS

GÄSTHAMN

RESTAURANG 
/CAFÉ

SHOPPING
© Uddevalla kommun
© Lantmäteriet

BADPLATS

VANDRINGSLED

UTSIKTSPLATS

SEVÄRDHET

GUIDAD  
VANDRING/APP

KYRKA

SJUKHUS 
/VÅRD
PLATS

TÅGSTATION

BUSSTATION

SJU SKÖNA 
UTSIKTS 
PLATSER
I centrala Uddevalla kan man se havet från 
toppen av ett berg utan att behöva mer än 
promenadvänliga skor och hyfsad kondition.

Ta en tur runt centrum eller gå hela eller delar av 
Strandpromenaden och njut av utsiktsplatserna. 
Kombinera promenaden med en fika på någon av 
stans mysiga kaféer eller en bit mat där du väljer 
ur det breda restaurangutbudet.
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Uddevalla Lastbilcentral AB  •  0522 - 363 05  •  www.uddevallalbc.se

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.

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

Trygg, erfaren & 
flexibel hemstädning!

Vi avlastar dig i vardagen så att du får tid över 
till annat. Löpande städning, fönsterputs eller 
andra hushållsnära tjänster - med oss får du 

hjälp av samma erfarna medarbetare varje gång.

Varmt välkommen att konktakta oss idag!

📞📞📞 0522-122 08 • trestad@veteranpoolen.se

Vi söke
r 

vetera
ner!

Vi söker
målareM

Möt våren 2022 med 
denna magiska utsikt

HOKERUMBYGG.SE/SUNDSTERRASSER

Endast ett

fåtal

lägenheter

kvar!

Acrius Rehab Uddevalla Kasenabbevägen 11 B (vid gamla varvet) 0522-101 51
Acrius Rehab Trollhättan Tingvallavägen 37 0520-105 56
  www.acrius.se

Vi ingår i Vårdval Rehab 
och du väljer fritt vilken 
rehabenhet du vill besöka. 

Ett besök hos fysioterapeut/ 
arbetsterapeut kostar 100 kr.  
Det krävs ingen remiss och hög-
kostnadsskydd gäller.

HOS OSS KAN DU FÅ HJÄLP
Har du problem från rörelseapparaten, behov av behandling 
eller rehab före eller efter operation?

Hos oss kan du få hjälp med:
• Behandling, rehab såsom fysioterapi, arbetsterapi, stresshan-

tering, hembesök, utlämning och utprovning av hjälpmedel. 
• Vi har även kurser såsom artrosskola, stresskola mm.
• Hos oss kan du även boka digitala besök med leg. fysio- 

terapeut eller arbetsterapeut
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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. Här badar alla hotellgäster och gäster 
som vistas i hotellets spa & relaxavdelning utan extra 
kostnad. Havsbastun har plats för cirka 20 personer och 
kan bokas av dig som spa- och hotellgäst.
Läs mer på bokenaset.com

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

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 spa-anläggning är ett härligt sätt att varva ner och ladda kropp och själ med 
ny energi. Sköna pooler, olika varianter av bastubad och ett stort utbud av behandlingar finns på flera hotell i 
Uddevalla – bland annat på Destination Bokenäset, Bohusgården Hotell & Konferens och Hafsten Resort.

BOKENÄSET, BOHUSGÅRDEN & HAFSTEN
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Förgyll din vardag med en hemester

Havsbastu året runt

Destination  
Bokenäset

Bohusgården 
 Hotell & Konferens Hafsten Resort

Sp
a på

Vinterbad och bastu 
på Gustafsberg

VANDRING PÅ HAFSTEN 
På Hafsten Resort finns flera markerade 
vandringsleder med olika svårighets-
grad. En av dem leder till en av Sveriges 
kanske finaste utsiktsplatser, Havstens- 
klippan med majestätisk utsikt över 
skärgården. Packa ryggsäcken och ge 
dig 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

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 Bredfjällets norra del har Ljung-
skile 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 vandrings- 
leder 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 skid- 
åkning. Övriga skidspår går genom 
gammal kultur- och skogsmark. 
Bohusleden passerar genom fjällets 
östra del. 

Från ett utsiktstorn har man vid-
sträckt utsikt med Uddevallabron i 
nordväst och Halleberg och Hunne-
berg i nordost.

Herrestadsfjället är för Uddevalla-
borna nästan lika kärt som havet.  
En tummelplats för motionärer, vand-
rare, cyklister, fiskare och naturintres-
serade i största allmänhet. Dessutom 
bjuder Herrestadsfjället på en starkt 
varierad och stundtals dramatisk natur.

Sedan mitten av 1930-talet har den 
mäktiga och vildmarksliknande höjd-
platån norr och nordväst om Uddevalla 
varit ett populärt friluftsområde. 

Inte minst på grund av alla vandrings-
leder, stugor, vindskydd och andra 
anläggningar som entusiaster i Frilufts-
främjandet har försett fjället med.  
Vintertid sköter Uddevalla Idrottssäll-
skap spårning för skidåkning i området. 
Motionsspår och skidleder i olika läng-
der utgår från Klämman. 

Bohusleden sträcker ut sig från öster 
över hela norra delen av fjället.
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Ta en tur upp på
HERRESTADSFJÄLLET

Vill du ha fler vandrings- och utflyktstips gå in på uddevalla.com

Havstensklippan Bredfjället
Vandringsleder och 

skidspår

Vandringsleder på
Hafsten Resort
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Lyckorna swing 365

Aktivitetsparken Skeppsviken 

ÄVENTYR & INNE 

BOHUSLÄNS MUSEUM 
På Bohusläns Museum 
finns alltid något kul på 
gång för leksugna barn.

Flera av utställningarna är 
barnvänliga och i lekrum-
met kan barnen bland 
annat köra en ångbåt. 

Om benen blir trötta finns 
god fika och mat på  
Restaurang Kajkanten.  
Till museet är det fri entré.

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. 

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

PÅ GUSTAFSBERG kan du ta en stär-
kande 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 5,5km lång.

Runt om i Uddevalla 
finns det massor av 
spännande aktiviteter 
och utflyktsmål som 
passar barn i alla åldrar. 

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 marsipankon-
fekt och andra godsaker. 
Den ligger 900 meter 
innan Skaftöbron på 
vägen till Fiskebäckskil/
Grundsund.  
Öppet 1 advent  
till 31 december.

GOLF ÅRET RUNT PÅ LYCKORNA 
Vill du utveckla ditt golfspel i vinter? På 
Lyckorna Golfklubbs träningsanläggning 
”Lyckorna SWING 365” har du möjlig-
heten. Träningsplatser under tak med 
infravärme, golfstudio och ett närspels-
område inomhus. Klubbens PGA- 
tränare finns tillgängliga för lektioner 
och rådgivning kring utrustning. 
Läs mer på lyckornagk.se

Tips på
skollovs- 
aktiviteter

ISFISKE PÅ HERRESTADSFJÄLLET 
Det finns många små fina fiskesjöar på 
Herrestadsfjället i Uddevalla. 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

TRÄFFA SKOGENS KONUNG 
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

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 och flera olika svårig-
hetsgrader 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.

Att susa fram på en skogsstig med 
träden intill sig är oslagbart kul, 
det vet alla som provat! Att cykla 
mountainbike är en fantastisk kombi-
nation av motion och naturupplevelse. 
I friluftsområdet kring Bjursjön har 
Uddevalla Cykelklubb tillsammans med 
Uddevalla kommun skapat några härliga 
cykelleder i området. Här finns fem 
leder och lederna går på stigar, skogs- 
och grusvägar och är graderade efter 
teknisk svårighet. I området finns också 
en teknikbana.

Det senaste tillskottet är leden ”Rosa 
Stenen” på 6,4 km och röd i graderingen. 
Den riktar sig till dig som vill ha lite mer 
utmaning och bjuder på rötter, stenar, 
tuff uppförscykling och snabb utförs-
cykling. Kartor och GPX-filer finns att 
hämta på uddevalla.com

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. 

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

Testa isfiske

Yoga

Ordnade skidspår 
SKIDSPÅR ordnas på flera olika motions-
anläggningar 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.

Upplev naturen  
med att cykla mountainbike

Vinterpaddla i skärgården

Innemys med Bio

Moose af Anneröd

Alltid något kul på gång!
Fri entré & öppet 361 dagar om året

Jorden runt på Gustafs
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Lätt att nå.
Lätt att parkera.
Lätt att handla. 
Lätt att älska.

butiker:

ostratorphandelsplats.se

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!

Östra Torpvägen, Uddevalla 
Intill E6:an vid IKEA

LastväxlarCarlsson ABLastväxlarCarlsson AB
Transporterar med 

kran- & lastväxlarbilar
Vi har 6 kranbilar med 

kapacitet från 18-92 ton/met

Kontakta 
Rolf 070-346  40  41

www.lastvaxlarcarlsson.se

Gilla oss på 
Facebook

SE OSS PÅ 
”SVENSKA 

TRUCKERS” 
PÅ TV3 I HÖST
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Dags att komma igång eller få en  
knuff i rätt riktning?
Vi hjälper dig hitta rätt träning utifrån dina  
förutsättningar. 

Här finns yta och utrustning för alla tränings- 
stilar. Missa inte vår funktionella träningshall  
med utrustning för tyngdlyftning, styrkelyft  
och gymnastik!

Välkommen till oss!   

HUR GÅR DET MED TRÄNINGEN?

Acrius Gym Uddevalla Kasenabbevägen 11 B (vid gamla varvet) 0522-101 51
Acrius Gym Trollhättan Tingvallavägen 37 0520-105 56
  www.acrius.se
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LÖS KRYSSET & VINN SÄSONGSKORT 
PÅ SKÄRGÅRDSBÅTARNA I UDDEVALLA 2022

lös bildgåtorna i krysset och e-posta de blåmarkerade orden, till  
skargardsbatarna@uddevalla.com senast den 10 januari 2022.

Bland alla rätt lösta kryss drar vi 5 vinnare som får var sitt säsongs- 
kort giltigt på uddevallaturen 2022. turlista, priser, destinationer  
samt facit till krysset (13 jan) se www.skargardsbatarna.com 0522 - 69 84 80

BLAND ALLA RÄTT LÖSTA KRYSS DRAR VI 5 VINNARE SOM FÅR VAR SITT 
SÄSONGSKORT GILTIGT PÅ UDDEVALLATUREN 2022, VINNARNA MEDDELAS 
VIA MAIL. TURLISTA, PRISER, DESTINATIONER SAMT FACIT TILL KRYSSET 
(13 JAN) SE WWW.SKARGARDSBATARNA.COM


