Vinter 2018

Vinterns delikatesser
från havet

Susanna på Ljungskiles havsdelikatesser
bjuder in till ett smakrikt besök

”MUST LOVE IT”

Gillar du också must? På Röds musteri på Bokenäset
kan du göra must av dina egna äpplen
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Höst- och vinteräventyr
för stora och små

INSTAGRAMVÄNLIGA
UDDEVALLA
Smaka på
Uddevallas
egna öl
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JUL I UDDEVALLA
Det kommer att bli en alldeles speciell jul i Uddevalla
i år. Efter en period av stängsel och trängsel är nu
Kungsgatan uppfräschad och fin lagom till stadens
alla julaktiviteter. På Kungstorget kommer vi att få
känna historiens vingslag när vi firar Ulrika Eleonora
som för 300 år sedan utnämndes till drottning just
här – en nutida upplevelse som skapar närhet till vår
historia. Dessutom är det Gammaldags Jultorg i
traditionsenlig stil, gåvogran, skyltsöndag och
invigning av årets julbelysning med sedvanlig julljuspromenad. Fackeltåget längs Strandpromenaden
är ett kärt och välbesökt arrangemang som skapar
trivsel och umgänge för boende och besökare liksom
vinterutställningarna på Bohusläns museum och
julmarknaderna runt om i vår kommun.
I vårt magasin får du också bekanta dig med några av
ortens innovativa entreprenörer som med sitt
engagemang skapar en härlig plats för oss alla att
vara på. Året om.
Trevlig läsning!
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UTSIKT ÖVER UDDEVALLABRON

UDDEVALLA

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 båtturer året om, 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. På detta vatten
seglade Carl von Linné in i staden 1746. ”Wi tykte
oss kommit i sjelwa Venedig, då wi kommo til
Uddewalla”, uttryckte sig von Linné. Då som nu,
kan man segla ända in till Uddevalla centrum. Som
är den perfekta utgångspunkten för att uppleva
hela staden eller Bohusläns vackra landskap.

Roberts öl sätter Uddevalla på kartan
ROBERT HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
DET HAR BARA GÅTT TVÅ ÅR sedan
Robert Larsson lämnade jobbet i taxivärlden och startade eget ölbryggeri
hemma i källaren. Idag brygger han flera
ölsorter och säljer till restauranger och
Systembolaget.
– Intresset för lokalproducerat öl är stort.
Redan en vecka efter lanseringen hade
fem restauranger hört av sig, berättar
Robert.
Pale Ale Gustafsberg, IPA Skeppsviken
och DIPA Hafstens udde. Roberts öl
har fått namn efter hans favoritplatser i
Uddevalla och företaget heter Uddevalla
Bryggeri.
– Jag vill visa att jag är stolt över vår stad
och vill hylla platser jag tycker extra
mycket om. Namnen väcker intresse
både för ölen och platserna – och de ger
förstås en extra marknadsföringseffekt.
NYFIKEN PÅ ÖL
Att Robert skulle starta mikrobryggeri
hemma i källaren var kanske både
otippat och självklart. Han hade tidigare
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drivit en taxirörelse under många år och
visste vad eget företagande innebär.
Men öl har inte alltid varit Roberts stora
intresse.
– Jag var mest inne på vin och samlade
på champagne. På sin höjd drack jag en
stor stark emellanåt. Men våren 2014
fick jag en fantastisk smakupplevelse på
en restaurang i Stockholm. De serverade
en kraftig öl med mycket doft och smak
i en fin 75 cl flaska. Där väcktes en stor
nyfikenhet hos mig.
– Jag började läsa på om ölstilar och
botaniserade i Systembolagets sortiment. Jag insåg att öl kan vara så mycket
– allt från ljus ale till fruktiga, bäriga och
kraftfulla smaker. Öl och mat passar så
bra ihop och att dela en god öl serverad
i en stor snygg flaska ger en helt annan
upplevelse än att dricka öl på burk.
VILLE TESTA ATT TILLVERKA SJÄLV
Efter ett tag tog ölflaskorna över i
Roberts vinkällare och av en tillfällighet
köpte han en bok om ölbryggning. Han
blev nyfiken på hantverket bakom

öltillverkning och ville testa att göra det
själv.
– Jag började med ett färdigt recept,
köpte kastruller och enkel utrustning.
Första brygden blev klar till påsken 2016
och jag blev positivt överraskad av
resultatet. Jag fick blodad tand och
beställde humle, malt och jäst för att
experimentera med egna recept hemma
i köket.
EGET BRYGGERI I KÄLLAREN
Vänner och bekanta fick provsmaka
Roberts egendesignade öl och
responsen var mycket god. Det väckte
idén att fortsätta i större skala. Eftersom
det inte fanns något lokalt bryggeri i området började han undersöka vad som
krävs för att starta ett mikrobryggeri.
– Efter kontakter med ölbryggare på
Gotland och mycket research om lagar
och regler fick företaget tillstånd att köra
igång våren 2017. På 12 kvm i källaren
har jag ett komplett bryggeri där jag kan
tillverka cirka 10 000 liter öl/år.

ETT GENUINT HANTVERK
Att brygga öl i liten skala är ett genuint och tidskrävande
hantverk. Robert gör allt själv. Han skapar recepten, köper
in alla ingredienser, brygger ölen, tappar upp den på flaskor,
etiketterar och levererar till kunderna. Dessutom sköter han
marknadsföring, håller i ölprovningar och formger flaskornas
etiketter.
– Jag hanterar varje flaska åtta gånger innan den är klar för
leverans. Även om det bitvis är ett tungt jobb så är det här
är en livsstil som passar mig bra. Jag kan jobba hemma och
lägga upp arbetet som jag vill. Framförallt uppskattar jag den
kreativa delen med att skapa nya ölrecept. Jag vill inte följa
trender utan gör bara öl jag själv tycker om.
Inför hösten och vintern har Robert tagit fram tre nya tillfälliga ölsorter och flera ölprovningar är inplanerade, bland
annat på Vin- och delikatessmässan som hålls på Bohusgården
Hotell & Konferens i Uddevalla den 25-26 januari.
FÖRPACKNINGEN ÄR VIKTIG
Robert lägger en hel del energi på designen av flaskorna och på
etiketternas utformning. Att hitta nya säljkanaler är också prioriterat. Förutom att elva restauranger i Uddevalla med omnejd
säljer hans öl idag går den också att beställa via Systembolagets
privatimport.
– Jag får många mejl från Uddevallabor som flyttat från staden
och som är oerhört glada och stolta över att det finns ett
ölbryggeri i deras hemstad och ölsorter med lokala namn.
ALLT FLER MIKROBRYGGERIER
Intresset för öl och bryggerihantverket har ökat de senaste åren.
Idag finns ungefär 400 mikrobryggerier, varav cirka 300 lever
på sitt hantverk. De små bryggerierna har fem procent av den
svenska ölmarknaden.
– I början av 1900-talet fanns det många lokala ölbryggerier
i Sverige. I Uddevalla hade vi bryggeriet Utsikten fram till
någon gång på 1960-talet. Det ökade intresset för öl och
lokalproducerade produkter gör att lokala bryggerier startas
igen.
LYCKAT UPPSTARTSÅR
Robert är uppvuxen på Bleket i Uddevalla och har ett brett
nätverk i stan. Som nystartad ölbryggare är det förstås en
tillgång.
– Jag har fått mycket positiv respons från Uddevallabor och
det ger mig ny drivkraft att fortsätta utveckla mitt bryggeri.
Det här första året som ölbryggare har varit helt fantastiskt,
över förväntan. Men jag skyndar långsamt och vill behålla det
småskaliga formatet som bygger på hantverk och kvalitet.

Robert tipsar
Stressa ner på HERRESTADSFJÄLLET.
Strosa runt på vandringsstigarna och
upptäck hur fin naturen är även under
höst och vinter. Ta med matsäck och
ta dig tid att umgås med vänner och
familj.
Gå på BIO en höstruskig kväll och
avsluta med en god måltid på någon av
Uddevallas restauranger.

Se nästa sida för mer tips!
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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, ungersk plankstek och fransk crème
brûlée - och inte minst öl från Uddevalla bryggeri.

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 på
helgen kan du istället välja
att äta en shoppinglunch
efter en svängom på stan.

KERSTIN PÅ TORGET huserar mitt i Uddevalla centrum och
är granne till statyn på Kungstorget - en restaurang för hela
familjen. Här kan ni njuta av allt från smårätter, vegetariskt,
fisk- och kött till stenungnsbakad pizza. Allt gjort på fina
råvaror med kärlek och finess.
MEATINGS besöker du för en klassisk god lunch. Restaurangen
arbetar efter konceptet att maten ska vara vällagad men
också gå fort att få serverad, allt för att du ska få ut så mycket
som möjligt av din lunchtid. På kvällen däremot bjuder restaurang in till en lyxig buffé. Här väljer du mellan olika styckningsdetaljer och tillagningssätt - allt transcheras på plats av
kockarna. Sitt och njut i lugn och ro - och du, vill du smaka öl
från Uddevalla Bryggeri? Fråga personalen!

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
engelskstil 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.

SKÖNT HÄNG
MED ANDRA ORD!
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Jul på Snäckan

SMAKA PÅ JULEN

- ombord på Skärgårdsbåtarna i Uddevalla

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 har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

www.napolipizzeria.se

Välkommen till oss
eller beställ hem!

g
sittnin
Lunch EK pp.
250 S

sning
skrys
Kväll EK pp.
650 S

LUNCHSITTNING VID KAJ
Varje dag 22 november - 2 december
kl. 12.30-14.00
KVÄLLSKRYSSNING
24, 26 & 27 november och 1 december kl.18.00-20.30
Välkomstglögg serveras från kl. 17.30
Njut av julens smaker ombord m/s Byfjorden. Kocken dukar upp
en buffé av traditionell julmat blandat med nya, spännande
smakupplevelser. Priset inkluderar julmat, en julmust alt. lättöl,
kaffe på maten samt båtresa vid bokning av kvällskryssning.
BOKA PÅ WWW.SKARGARDSBATARNA.COM
ELLER RING OSS 0522-698480

Kungsgatan 8 - Tel: 0522-645850
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KÖTT ◆ FISK ◆ VIN ◆ OST ◆ DELIKATESSER

UDDEWALLA SALUHALL
GERHARDS OST, SALUHALLENS FISK,
KUSTCHARKEN, KNAPES DELIKATESSER

VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATSEN I CENTRUM!
Kvarteret Kålgårdsbergsgatan 2 - Norra Hamngatan 9
451 30 Uddevalla
www.uddewallasaluhall.se

Museigatan 1, Uddevalla
Fri entré
www.bohuslansmuseum.se
i samarbete med Västarvet och slöjdare i länet. Välkommen!

RESTAURANG FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER BUTIK CATERING TAKEAWAY SNABBT GOTT TREVLIGT

ALL YOU NEED IS LAX

Oavsett om ni gör ett snabbt stopp på resan eller vill njuta länge i vår sköna miljö är ni välkomna till vår vackert
belägna vägkrog vid Ljungskileviken söder om Uddevalla. Våra gäster kallar det paradiset för laxälskare. Det gör
oss stolta och glada, för vi älskar verkligen vårt mathantverk. Här finns alltid en omsorgsfullt komponerad
dagens rätt, en spännande meny och emellanåt läckra bufféer. Då och då toppar vi med spännande kockgästspel. I butiken finns en färgfyrverkeri av fina laxdelikatesser och på beställning ordnar vi maten som får era
gäster att minnas festen ännu längre. Följ oss i sociala medier... och VÄLKOMNA HIT!
LAXBUTIKEN HEBERG

E6 avfart 49 Falkenberg 0346-511 10

LILLA LAXEN KUNGSBACKA
E6 avfart 59 0300-130 50

LAXBUTIKEN LJUNGSKILE

E6 avfart 93 Uddevalla 0522-208 10

LAXBUTIKEN.SE

LJUNGS KYRKA

LJUNGSKILE
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.

Havsdelikatesser lockar kunder från hela Västsverige
SUSANNA HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
SUSANNA IVERMOS FISKAFFÄR I
LJUNGSKILE ÄR INGEN VANLIG
FISKAFFÄR. Hit kommer kunder i alla
åldrar som vill ha något mer än skaldjur, fiskfiléer och traditionella tillbehör.
Den rikskända räksemlan har fått kunder
att köra hit från Stockholm för att äta
den till lunch.
Räksemlan är bara ett exempel på unika
produkter från Ljungskiles Havsdelikatesser. Under årets semmeldag
tillverkade de inte mindre än 1 000
räksemlor.
– Råvarorna från havet ger oändliga
möjligheter att skapa nya delikatesser.
Det gör jobbet så himla kul, säger Susanna
som äger företaget sedan fem år.
– Min stora drivkraft är att hela tiden
utveckla verksamheten och bygga ut
sortimentet med nya smakkombinationer
och rätter.
EGEN PRODUKTION
Susanna och hennes personal tillverkar
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nästan alla delikatesser i butiken. Ett
hantverk som tar mycket tid och som
är väldigt uppskattat av kunderna. Här
finns både färdiga och halvfärdiga rätter
som kunden bara behöver tillaga några
minuter i ugnen.
– Vi vill göra det enkelt för folk att njuta
av fisk och skaldjur. Kunderna finns
framförallt i vår närregion och några
stamkunder kommer från Göteborg
varje fredag för att köpa vår mat. Det är
helt galet, säger Susanna med ett stort
leende.
– Vi når ut till en stor publik genom att
sprida matinspiration via sociala medier.
När jag började i den här branschen
var merparten av kunderna över 60 år.
Idag lockar vi allt yngre kundgrupper
och det känns riktigt kul. Det händer att
högstadieelever köper sushi hos oss om
skollunchen inte faller i smaken.
NATURLIGT YRKESVAL
Susanna var 15 år när hon jobbade
som praktikant i en fiskaffär i Uddevalla.

Hon valde att stanna kvar i branschen,
började i Ljungskiles fiskaffär och drev
den tillsammans med sin pappa i några
år innan hon tog över.
– Det kändes naturligt för mig att ta över
butiken. Det finns så mycket att utveckla
– förutom delikatesserna vi skapar har vi
också valt att satsa på hållbara råvaror,
förpackningar med mera. Miljötänket
ska genomsyra hela verksamheten.
BARA HÅLLBARA RÅVAROR OCH
FÖRPACKNINGAR
Kunderna märker det tydligt i butiken. I
fiskdisken finns ingen ål, inga
trålfiskade kräftor eller vildfångade laxar.
Bara MSC-märkta fiskar och noga kontrollerade råvaror. Och bara förpackningar av
papper eller återvunnen plast.
– En del kunder kan tycka att detta är
konstigt, fast när vi förklarar varför vi bara
har hållbara råvaror och förpackningar
tycker de flesta att det är rätt val.
– Miljötänket är viktigt för mig. Vi kollar
upp allt om en produkt innan vi köper

Susanna tipsar
Ta en skön promenad längs STRANDPROMENADEN.
Ljungskile är vackert året om.
Handla närproducerat kött och delikatesser hos LJUNGSKILE CHARK.
Njut av nyfiskade musslor på MUSSELBAREN.
Titta in på KÄRRSTEGENS GÅRD
som säljer inredning, delikatesser
och fika.
Missa inte GERTS OSTVAGN i
Ulvesund. Förutom att han har
fina ostar är det alltid lika kul att
handla där.

in den. Det kräver en hel del jobb
men det är det verkligen värt.
Om vi inte satsar på hållbarhet
kommer det inte att finnas några
fiskar kvar i havet i framtiden.
Som förälder vill jag förstås göra
vad jag kan för att undvika en
sådan utveckling.
UNIK BUTIKSMILJÖ
Miljötänket är också påtagligt när man kliver in i den nybyggda
fiskbutiken utanför ICA i Ljungskile. Det 55 kvm stora huset är
nästan helt i trä – både exteriört och interiört – och här ryms
en butik, ett kök och några bord för matgäster. Byggnaden
nominerades till Årets Arkitekturpris 2017 av Uddevalla kommun. Susanna har ritat huset efter sina egna idéer och hennes
sambo har byggt det.
– Jag är oerhört stolt och glad över vår butik. Den ser inte ut
som en traditionell fiskbutik utan vi har inrett den mer som ett
hem. Våra kunder uppskattar miljön och för oss som tillbringar
så mycket tid på arbetsplatsen känns den som ett andra hem.
– Vi har redan planer på att bygga ut några kvadratmeter för att
kunna ta emot fler matgäster.
UPPSKATTAR LJUNGSKILEANDAN
Det råder ingen tvekan om att Susanna trivs med att driva
företag i Ljungskile.
– Det är jättekul, för här strävar alla småföretagare mot samma
mål och vi hjälps åt genom att rekommendera varandras företag.
Ljungskileandan märks på många sätt, det tror jag även att våra
kunder märker av. Upplevelsen av att handla och äta i

unika butiker och restauranger gör att många kommer
tillbaka.
TID ATT TESTA NYA MATIDÉER
Sommarhalvåret är en oerhört intensiv tid för Susanna och
hennes personal. Då dubbleras personalstyrkan för att klara
av den stora efterfrågan.
– Under höst och vinter har vi däremot tid att testa och
provlaga nya rätter. I höst ska vi lära oss mer om vad man
kan laga av sjögurkor, alger och andra råvaror i havet som
inte används idag. Här finns en stor potential som dessutom
känns helt rätt ur miljösynpunkt.
VINTERDAG I LJUNGSKILE
Om Susanna skulle råka vara ledig en lördag på vinterhalvåret tittar hon gärna in i butikerna Sprudla och Kärrstegens
Gård och äter en god lunch på någon av restaurangerna
eller caféerna.
– Ljungskile är vackert året om. Går man strandpromenaden längs havet får man en bra överblick av vårt
fina samhälle. Det är verkligen inte svårt att fylla en hel dag
med shopping- och matupplevelser här.
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LJUNGSKILES TOPP 5
BIOMYS
Vad kan vara mysigare än en kväll framför bioduken med
någon man tycker om? På Ljungskile folkhögskola kan du se
flera filmer under höst- och vintermörkret
www.ljungskilebio.se

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 www.musselbaren.se

MYSFIKA PÅ CAFÉ FLORA
Lokalproducerade läckra luncher, hemgjorda
bakverk, bröd från surdegsbageriet och ekologiska drycker serveras på Café Flora som
ligger i ett falurött gammalt magasin i Ljungskiles
centrum. Perfekt för dig som älskar att fika!
För mer information www.uddevalla.com

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 www.villasjotorp.se

GOLF ÅRET RUNT PÅ LYCKORNA
Vill du utveckla ditt golfspel i
vinter? LYCKORNA GOLFKLUBB
öppnade sin nya träningsanläggning ”LYCKORNA SWING365” i
oktober. Träningsplatser under
tak med infravärme, golfstudio
och ett närspelsområde inomhus. Klubbens PGA-tränare finns
tillgängliga för lektioner och
rådgivning kring utrustning.
www.lyckornagk.se
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ADVENTS- & JULMUSIK
I LJUNGSKILE FÖRSAMLING
ADVENTSMÄSSA
Kören Calluna medverkar
Sön 2 dec 11.00 i Ljungs kyrka

SJUNG IN ADVENT
tillsammans med Forshälla sångkör
Sön 2 dec 16.00 i Forshälla kyrka

SJUNG IN JULEN
Sjung julens alla sånger & psalmer
tillsammans med Calluna och projektkör
Sön 16 dec 18.00 i Ljungs kyrka

JULNATTSMÄSSA

Sign.Patric Krantz

Mån 24 dec 23.30 i Ljungs kyrka
Läs om övriga advents- och julgudstjänster
på vår hemsida: svenskakyrkan.se/ljungskile

H
u
d
Mellan
fjäll konfererar
ni i en
kreativ
Hos
oss hav
kan och
du njuta
av den vackra
utsikten
året
miljö
med
många
möjligheter,
allt
från
mindre
runt. Vardagar serverar vi dagens lunch 11.30-14.00.
grupprum
biosalong för upp
tilloch
200
personer.
Vi
erbjuder till
konferenslokaler,
hotell
vandrarSover gör ni i sköna sängar på det åretruntöppna
hemsrum, bröllop och festarrangemang samt
hotellet och köket står beredda att duka upp såväl
catering. Kontakta oss för offert.
morgon som kväll.

tel: 0522-68 69 70

www.ljungskile.org

www.ljungskile.org

email: konferens@ljungskile.org

tel 0522- 68 69 70
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HAVSTENSKLIPPAN

BOKENÄSET

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.
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. 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.

Trädgårdsäpplen blir närproducerad must på Bokenäset
CARINA & JESSICA HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
DET ÄR HÖGTRYCK I RÖDS MUSTERI
PÅ BOKENÄSET. Höstens enorma
äppelskörd håller Jessica Eklund och
Carina Eklund fullt sysselsatta och det
blir rekordmånga liter äppelmust.
– Allt fler privatpersoner vill ta vara på
frukten i sina trädgårdar och intresset
för närproducerade varor ökar,
berättar Jessica som driver musteriet
tillsammans med sin mamma Carina.
Under en höst förädlas flera ton äpplen
på Röds musteri. Det blir tusentals liter
ren äppelmust utan tillsatser. Äpplena
kommer från privata trädgårdar i
Uddevalla, Ljungskile, Munkedal och
andra orter i närregionen.
– I år är det rekord. Så här mycket
äpplen har vi inte fått sedan vi startade
2016, säger Jessica.
– Det är roligt att alltfler vill göra något
gott av sina äpplen istället för att slänga
dem. Att lämna in dem till oss och få till14

baka must på sina egna äpplen, tappad
på flaskor eller bag-in-box är dessutom
ett bekvämt sätt att ta vara på frukten.
INTENSIV HÖST
Nytt för i år är att Carina och Jessica, i
mån av tid, även erbjuder sig att plocka
äpplena i trädgårdar om kunderna inte
orkar eller hinner göra det själva. Just
tidsaspekten är en kritisk faktor. Båda
två har andra jobb vid sidan av och
under hösten blir det ett intensivt
schema.
– Vi jobbar med musteriet fyra dagar i
veckan och målet är att ha det som ett
heltidsjobb under hösten och kunna
sälja äppelmust året om. Det här är så
himla roligt att vi får energi till att jobba
mycket.
INREDDE LADUGÅRDEN TILL MUSTERI
Carina fick idén att starta musteriet för
några år sedan när hon testat i mindre

skala med en vanlig mustapparat. Hon
gjorde äppelmust åt kompisar och det
blev bara mer och mer att göra. Carina
fick med sig dottern Jessica på projektet
och de byggde om gårdens ladugård till
musteri.
– Vi investerade i större utrustning och
körde igång på kvällar och helger. Vi
behövde inte göra så mycket reklam.
Det spred sig ganska snabbt att vi startat
ett musteri.
HANTVERKSJOBB
– Förutom äpplen så mustar vi även
päron. Att blanda de båda frukterna blir
riktigt gott.
Jessica förklarar att frukten ska vara fast
och den får inte ha ruttna delar.
Processen på musteriet är ett rent
hantverk; dåliga delar skärs bort, frukten
sköljs, krossas och saften pressas ur
dem. Sedan är det dags för pastöriseringen, det vill säga att musten värms

upp till 78 grader för att alla bakterier
ska dö. Slutligen tappar de upp musten
på flaskor eller bag-in-box som rymmer
3 liter.
– Vi har lagt mycket omsorg på att ta
fram flaskor och etiketter i genuin stil
– till exempel är bag-in-boxen av brun
kartong. Många kunder tycker att det
är en fin present att ge bort, inte minst
eftersom musten är gjord på frukt från
deras egen trädgård.
ÖKAT INTRESSE FÖR NÄRPRODUCERAT
Röds musteri säljer också egen äppelmust på gården och vid olika lokala
marknader och event. Inför julen finns
de till exempel med på den årliga julmarknaden ”Hantverksglädje på
Bokenäset” där besökare kan provsmaka.
– Vi gillar att jobba lokalt och småskaligt.
Vi märker tydligt att kunderna värdesätter närproducerade varor i allt större
utsträckning. Det har hänt mycket bara
på de tre år som vi drivit musteriet.
– Det som driver oss är att vi träffar så
många härliga människor som uppskattar det vi gör. Att kunna hjälpa till

att ta tillvara frukt i trädgårdarna känns
riktigt bra. Det är stort slöseri att slänga
fallfrukt, men det kan bero på att många
inte känner till att musterier kan ta hand
om den.
Att experimentera med andra frukter
och bär är också något de brinner för.
I sommar har de till exempel testat att
musta hallon.
– Det blev fantastiskt gott!
HITTADE HÄSTGÅRD PÅ BOKENÄSET
Jessica och Carina är båda från Ljungskile
men för fem år sedan flyttade Jessica till
Bokenäset. Hon och hennes sambo
hittade en fin hästgård nära orten
Bokenäs som passade dem bra.
– Det var inget svårt val att flytta hit. Vi
trivs väldigt bra. Vi bor på landet med fin
natur och med havet på cykelavstånd.
Samtidigt har vi nära till stan och all
service som finns där.

Carina & Jessica
tipsar om varm
äppeldryck med
mycket smak
1 LITER ÄPPELMUST
3 MSK FLYTANDE HONUNG
1 VANILJSTÅNG
2 KANELSTÄNGER
VODKA EFTER SMAK
Låt äppelmusten, honungen, vaniljstången och kanelstängerna koka
upp tillsammans. Dra kastrullen åt
sidan direkt när det kokat upp. Låt
svalna något, och om du vill, krydda
med lite vodka.

Vóila!
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BOKENÄSETS TOPP 5
JULENS SÖTA
I en röd lada vid Skaftöbron huserar
MARSIPANLADAN. En trivsam och personlig
liten butik fylld med Kutterkonfekt. Ladan är
säsongsöppen och inför jul likaså.
Dröm dig bort bland pralinsorter,
pralinaskar, godis och marsipanfigurer.
För mer information www.kutterkonfekt.se

SMAKA PÅ BOKENÄSET
Smaka en god lunch på RESTAURANG STALLGÅRDEN
vid Rotviksbro. Restaurangen bjuder på västsvenska
smaker på lantgården med anor från 1600-talet. I samma
lokaler finns den populära inredningsbutiken
TVÅ FRÖKNAR som säljer inredning och kläder.
Mer information på www.uddevalla.com.

Visste du att Havstensklippan
ligger 119 meter över havet?
På HAFSTEN RESORT finns fem markerade VANDRINGSLEDER
med olika svårighetsgrader. Tre av dem leder till en av Sveriges
kanske finaste utsiktsplats, 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.
För mer information www.haftsen.se

Besök marknaden HANTVERKSGLÄDJE PÅ BOKENÄSET i Bokenäs
hembygdsgård, till exempel julmarknaden i mitten av november. Perfekt
tillfälle att köpa delikatesser och hantverk som julklappar.
Mer information www.uddevalla.com
16

FUNDERAR DU PÅ ATT
BYGGA HUS?
VI HAR FINA TOMTER MED
HAVSUTSIKT!
För mer info, kontakta;
Stefan Mattsson
Tel. 0708-24 96 61
www.vargardahus.se

Välkommen till västkustens mest spännande Bo, Äta, Gör
a
fritids- och konferensanläggning
63 Aktivitete
r

56 stugor och
360 campingtomter
Två restauranger varav
en året runt öppen
63 Aktiviteter för familjer,
företag eller kickoff
Helgerbjudanden

ÖPPET ÅRET RUNT!

Poolanläggning
med Vattenrutschbana

28 C°
1

ELCYKELUTHYRNING
CYKELKARTA INGÅR!
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5 vandringsleder

- 4 N

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • AKTIVITETER

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

Unna dig lite
vardagslyx.
Nypressad äppelmust, en räksmörgås eller en pralin till kaffet. Visst njuter vi
av lite guldkant på tillvaron, inte minst när den är lokalproducerad!
Men även själen kan behöva lite guldkant ibland. En stunds stillhet mitt i
veckans vardagsbrus. Vacker musik att sluta ögonen till. Eller ett samtal
som inte avbryts utan får komma till punkt. Om något viktigt, eller oviktigt.
Det är vardagslyx. Välkommen till Svenska kyrkan i Uddevalla!
PS. Missa inte allt som händer hos oss i jul!
För fullständigt program se: www.svenskakyrkan.se/uddevalla/jul

UDDEVALLA PASTORAT
Telefon: 0522 64 21 00
Besöksadress: Stora Nygatan 2, Uddevalla
uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se
Uddevalla • Lane-Ryr • Bäve • Dalaberg

www.svenskakyrkan.se/uddevalla

KL 18
KUNGSTORGET

ljusinvigning
KL 11-12 ✶ levande
skyltfönster
kl 11.15
butikerna öppnar

skyltsöndag
Lörd kl 10-15
Sönd kl 11-15

gammal
-dags jultorg
 Träffa tomten
 LIONS gåvogran
Gallionen START 2 DECEMBER

Läs mer på www.uddevallacentrum.se
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Öppettider 10.00–19.00, fri entré för vuxna,
egen restaurang med 150 sittplatser

Stellas Lekland i Uddevalla. Kurödsvägen 3
Telefon: 0522-50 60 80 E-post: uddevalla@stellaslekland.se
www.stellaslekland.se

EVENEMANG

Ett urval av Uddevallas vinterevenemang 2018/2019
Hela utbudet hittar du på uddevalla.com

LJUSINVIGNING, 22 NOV

HÖSTLOV, 29 OKT - 4 NOV
I Uddevalla finns det massor av kul grejer
att göra under höstlovet, både inomhus och
utomhus. Få tips på www.uddevalla.com
HANTVERKSGLÄDJE PÅ
BOKENÄSET, 17-18 NOV

Ett urval av Uddevallas vinterevenemang 2018/2019
Hela utbudet hittar du på www.uddevalla.com

Välkommen till den årliga Julmarknaden i Bokenäs bygdegård
kl. 11 -16. Fynda julklappar, julpynt
eller köp med dig något hantverk
hem.

Vi inviger vår vackra julbelysning
i Uddevalla Centrum med stämningsfull musik och invigningstal.
Tusentals besökare skapar en
fantastisk stämning och denna
kväll går också startskottet för
årets Julljuspromenad. I Ljungskile
Centrum koras denna kväll Årets
Ljushuvud och det blir aktiviteter
och musik. Kl. 18.00 på Kungstorget
och Ljungskile torg.

KUNG KARL XII TEATERSPEL,
15 DEC
LUCIAFIRANDE, 13 DEC
Missa inte Uddevallas traditionsenliga
Luciafirande med vacker sång och
musik på flera arenor, bland annat i
vår stadskyrka. Information hittar du
på www.uddevalla.com
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INVIGNING AV KUNGSTORGET &
KUNGSGATAN, 14 DEC
Du har kanske redan sett att både
Kungsgatan och Kungstorget har fått ett
rejält lyft under hösten. Den 14 december
firar vi den nya fina centrummiljön med en
festlig nyinvigning. Varmt välkommen!

Ta del av skildringen från Karl XII:s
död 1718 och de händelser som
tog plats i Uddevalla. Skådespelet
inleds med liktåget som för 300 år
sedan gick genom staden,
balsameringen och fältriksdagen
på Kungstorget där Ulrika Eleonora
utropades till ny regent.

GAMMALDAGS JULTORG, 8-9 DEC
SKYLTSÖNDAG, 2 DEC

ADVENTSKONSERTER

Fira advent med
vacker julmusik i våra
kyrkor och på flera
andra ställen. Håll
utkik efter Uddevallas
adventskonserter på
www.uddevalla.com

Butikerna i Uddevalla
centrum bjuder på ovanligt
spännande skyltfönster den
här söndagen. Levande
sagofigurer dyker upp
bakom glasrutorna – allt
från Törnrosa och tomtar,
till rollfigurerna i Star Wars.
En riktigt mysig söndag för
hela familjen.
Levande skyltfönster:
kl. 11–12. Butikernas
öppettider: 12–16.

JULFACKELTÅG, 8 DEC
Ett stämningsfullt julfirande.
Alla bjuds in att gå Strandpromenaden med en levande fackla i handen. Musik
och överraskningar bjuds
längs vägen. Väl framme på
Gustafsberg serveras glögg
och juliga tillbehör. Start kl.
16.30 på Svenskholmen.

Vi reserverar oss mot eventuella ändringar.
Håll utkik på uddevalla.com för tider och program.

Öppet lördag kl. 10-15,
söndag kl. 11-15

Tips!
Ta Skärgårdsbåten tillbaka
till stan från Gustafsberg

LEVANDE JULKRUBBA, 16 DEC
Levande Julkrubban på Kungstorget har
blivit ett populärt inslag för Uddevallaborna. Upplev skådespelet, den härliga
musiken, körsången och alla kameler,
åsnorna och getterna på scenen. Det
här är en modern föreställning med
nytänk och roliga inslag.

Ladda alla sinnen med härlig julstämning. Den här helgen förvandlas
hela Kungstorget till en marknadsplats,
lite som det var förr i tiden. Här hittar
du julkransar, hantverk och hemlagade
juldelikatesser. Västsvenska Tomteorden
bjuder på julmusik och dans kring granen.

NYÅRSFIRANDE, 31 DEC
Uddevallaborna tar sig gärna ut på
nyårsafton för att uppleva
fyrverkerierna från Skansberget,
nyårstalet i Museiparken och den
stämningsfulla avslutningen på
året. Programmet finns på
www.uddevalla.com.

VIN- OCH DELIKATESSMÄSSAN,
25-26 JAN
En mässa fylld av smakupplevelser.
Under två dagar, på Bohusgården
Hotell & Konferens, kan du provsmaka
och njuta av ädla drycker och delikatesser från regionala producenter
och importörer. Intressanta
föredragshållare bjuder på kunskap
och du kan köpa med dig
kvalitetsprodukter hem.
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VINTERNS MÅSTEN!

UTSTÄLLNINGAR
Bohusläns museum kan du besöka året
om. Här finns flera fasta utställningar
men också tillfälliga utställningar.
Håll dig uppdaterad på
www.bohuslansmuseum.se.

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 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

BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1

ÖPPETTIDER
måndag 10-16
tisdag - torsdag 10-20
fredag - söndag 10-16
*med reservation för storhelger

GÅVOGRANEN, 2 - 16 DEC
Att köpa julklappar och julmat är ingen självklarhet
för alla barnfamiljer. Via Gåvogranen kan du vara
med och uppfylla barns och ungdomars julklappsdrömmar. Plocka en önskelapp i granen som finns i
Gallionen och köp julklappen som önskas. Lions ser
till att den kommer till rätt person.
Mer info på www.lionsuddevalla.se
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MIDVINTERFEST, 1 DEC - 6 JAN
Bohusläns museum och slöjdare bjuder in till årets
Midvinterfest. Det är både en utställning och ett bra
tillfälle att köpa lokalproducerad och ekologisk slöjd och
konsthantverk i olika material. Årets tema är ”Matslöjd och
slöjdmat – en urgammal kärleksaffär”.

JULSHOWER
För dig som gillar musik, god mat och en trevlig kväll
bjuder bland annat Meatings in till Julshow där Haaks står
för underhållningen, på Mortens Krog är det Show Sisters
med gästartister och på Lyckorna Golfkrog kan du njuta
av ett läckert julbord med skönsjungande Ida West. Passa
på att njuta av juletiden lite extra i år!

ENKEL, LÄTT & TILLGÄNGLIG INFORMATION MED
UDDEVALLAS APP!
Favoritmarkera evenemang och få pushnotiser, håll koll på
Uddevallas aktivitetsutbud och boka dina kryssningar och
båtturer med Skärgårdsbåtarna - allt i appen Upplev Uddevalla!
Appen är tillgänglig både i
App Store och Google play.

Håll dig uppdaterad med
appen Upplev Uddevalla!

För mer information och inspiration
besök www.uddevalla.com!

JULLJUSPROMENADEN
START 22 DEC - 13 JAN
Passa på att promenera längs den
stämningsfullt ljussatta slingan i
Uddevalla centrum. Rösta på den
ljusinstallation du gillar bäst före den
6/12. För varje röst skänker Uddevalla
Energi och Bohusläningen 20 kr till
Saronhuset - bra va!
(som mest skänker de 20,000kr.)
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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

KÖR EN

FULLUTRUSTAD
TRANSPORTBIL
PEUGEOT PRO

NU INGÅR UTRUSTNING VÄRD UPP TILL 49.800 kr

1.954 kr/mån

Leasing från
– utan kontantinsats
LASTLÄNGD
UPP TILL 407 cm

Fukt i Väst AB
erbjuder sanering och
avfuktnings tjänster
till bra priser!
Vi har lång erfarenhet och
kunskap av vattenskador samt
brandskador.
* Besiktning av krypgrunder
* Sanering av fastigheter
* Sanering av likskador
* Fuktutredningar
* Mögelsanering

Ring oss på 0522-124 40

LASTKAPACITET
UPP TILL 1.475 kg

Alla priser är exklusive moms. Fördelaktig leasing utan kontantinsats genom Peugeot Finans: Rörlig ränta. Restvärde Partner och Expert 52%,
Boxer 58% av nybilspriset efter 36 månader. Förbrukning från 4,1 l/100km. Koldioxidutsläpp från 108 CO2 g/km. Besök peugeot.se för mer
information. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck.

OLOF LARSSON BIL

Smedtorpsvägen 4, 45175 UDDEVALLA,
www.oloﬂarssonbil.se

columbusresor.se Tel: 0522-58 58 30
Kryssning Karibien

Flyg, hotell med frukost 3 nätter (suite),
kryssning 1 vecka med utsideshytt, helpension
& reseledare.Köp till utsideshytt & dryckespaket för endast 2500:-/p

27/3 - 12 dgr.................................. 25.200:-

Medelhavskryssning 2019

Almunecar, Spanien 1 eller 2v

17/5 - 9 dgr..............................….. 15.995:27/9 - 9 dgr...........................……..16.495:-

2/3, 9/3 - 8 dgr.................................. 7.595:2/3 - 15 dgr.....................................11.195:-

Flyg, hotell 1 natt, transfer, kryssning
från Venedig med helpension
samt reseledare.

Vår i Holland

Buss, Göteborg – Kiel t/r med hytt med
golvbäddar, hotell med dubbelrum, frukost, 3
middagar, ölprovning, utflykter samt besök på
Keukenhof.
22/4 - 6 dgr.....................................

6.995:-

Fantastiska Bornholm

Buss, färjor, hotell med frukost & middag, två
luncher, vinprovning entréer & utflykter samt
reseledare.

30/5 - 4 dgr...................................... 5.995:-

I mars återvänder vi till Spanska solkusten, välj
mellan en eller två veckor med helpension på
trivsamma hotell Victoria Playa.

Kielkryssning

Buss, hytt med frukost & shopping. Handla 100
kg per person.
Varje måndag 7/1 - 17/6 ..................fr. 995:Fredagar - se vår hemsida…..… fr.1.095:-

De populära temakryssningarna fortsätter även 2019 - se vår hemsida.

Polen med Gdansk & Sopot

Buss, färja med hytt & frukost, centralt hotell
med frukost i Gdansk samt stadsrundtur.

5/8 - 4 dgr Boka före 1/4……....…...1.995:Vid bokning efter 1/4…...................2.395:-

Vem drömmer inte om Söderhavet?
Sydney med 10-nätters kryssning till Söderhavet, Flyg, hotell 4 nätter med frukost,
Stadsrundtur Sydney, Skaldjurskryssning med
lunchbuffé, Välkomstmiddag, Kryssning i
insideshytt med helpension, skatter, dricks &
hamnavgifter samt svensk reseledare.

26/1 - 2020 - 17 dgr..................... 36.500:-

Sparrisresa med Kiel t/r

Buss, hytt med frukost, hotell med frukost, 4
middagar, en lunch, vinprovning, entréer samt
reseledare.

9/5 - 5 dgr........................................ 5.450:-

Upplev Rom med Pierino
Flyg, hotell, utflykter samt
reseledare Per Åsander!

6/5 - 4 dgr.........................................7.995:-

HÖST - OCH VINTERÄVENTYR
FÖR STORA OCH SMÅ

TA DIG TID att krydda mörka
höst- och vinterdagar med
upplevelser och njutning. Varför
inte testa något du aldrig har
gjort förut? I Uddevalla finns
mycket kul att göra även under
vinterhalvåret. Äventyren kan
se olika ut beroende på vad du
känner för, om du är barn eller
vuxen, om du vill vara aktiv eller
varva ner, om du vill vara ute
eller inne. Här bjuder vi på några
tips.
SYRERIKA ÄVENTYR
Ladda kroppen med frisk luft och njut
av det stora lugnet som infinner sig i
naturen under vinterhalvåret. Packa
en fikakorg och ta med familjen eller
vännerna på en skön tur på någon
av de fina vandringsleder som går
längs hav och i skogar. På Bredfjället i
Ljungskile är slingorna mellan 2,5 och
13 km och de tar dig genom majestätiska skogar och till fina små sjöar. I
Uddevalla bjuder Strandpromenaden
på sköna turer vid havsviken och på
Herrestadsfjället har du miltals med
utmärkta stigar och leder för vandring
och skidåkning. Gillar du att vara ute på
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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,
Anfasteröd Gårdsvik i Ljungskile och
Hafsten Resort på Bokenäset.
LEKFULLA ÄVENTYR
När höststormarna viner ute och
leklusten är stor i familjen finns en hel
del kul saker att göra. På Bohusläns
museum finns utställningar för den
unga publiken och hela familjen kan

ge sig ut på en ”världsomsegling” med
karta och kompass, gå på bildjakt eller
äggletartur. Ett annat populärt utflyktsmål för barnfamiljer är Stellas Lekland
där studsmattor, klätterväggar, bollhav
och softbollskanoner erbjuds till med
spring i benen. Vill man ta det lite
lugnare är det perfekt att kolla på film
på Biostaden i Uddevalla centrum.
Känns det mer spännande att 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.

KÄRRESTUGAN PÅ
HERRESTADSFJÄLLET

Kärrestugen är öppen och varm
varje söndag kl. 11-15 i
januari - mars

VINTERNJUTNING
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 Bokenäs
Hotell & Konferens, Bohusgården Hotell & Konferens och
Hafsten Resort.

3 friska vintertips
VINTERBADA på Gustafsberg är en
häftig upplevelse väl värd att testa.
En badstege finns på bryggan vid
Gustafsbergs vandrarhem. Hit är
vinterbadare välkomna under den
kalla årstiden.

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

TA EN JULLJUSPROMENAD längs
den stämningsfullt ljussatta slingan i
Uddevalla centrum (22/11-13/1).
Passa på att rösta på den ljusinstallation du gillar bäst fram t.o.m 6/12. För
varje röst skänker Uddevalla Energi
och Bohusläningen 20 kr till Saronhuset
(som mest skänker de 20,000 kr).

Mer vintertips hittar du på www.uddevalla.com

GUSTAFSBERG - SVERIGES ÄLDSTA BADORT
Längs Strandpromenaden ligger vackra Gustafsberg som
var riktigt hett på 1700-talet och fram till 1800-talets slut.
Här kan du promenera runt i området och kika på gamla
byggnader som då var sommarhus, hotell och restauranger
åt badgästerna. Gustafsberg är lika vackert året om.
Mer information www.uddevalla.com.
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Den stora sillperioden
- en tillbakablick i Uddevallas historia
BOHUSLÄN karaktäriseras i mångt och mycket
av härliga salta smaker, av dess omgivningar med
historiska små fiskesamhällen och kunniga fiskare.
Sillfisket är en stark tradition som skänker silverskimmer åt regionen – inte minst åt Uddevalla.
Vår blänkande och smakrika kulturbärare, sillen, har i
århundraden spelat en livsviktig roll, både som skafferi
och skattkista. Sillen lade grunden till ofantliga rikedomar
och arbetsplatser för tusentals lyckosökare som
strömmade till Bohuslän från när och fjärran.
Sillperioderna i Bohuslän inträffade ungefär en gång per
sekel och under medeltiden var sillen en stor internationell
handelsvara eftersom den saltades in och tålde förvaring
och långa transporter genom Europa. Den stora sillperioden som ägde rum mellan 1747-1808 gav ett väldigt
uppsving för Bohuslän och Uddevalla som då under fem
år exporterade mer än 30 000 tunnor sill per år.
Då sillen i mitten av 1700-talet trängde djupt in i fjordar
och vikar var den lätt att fiska. Byfjorden som slingrar sig
ända in till Uddevalla centrum var en guldgruva under
1700-talets andra hälft och perioden kallas därför
”Uddevallas guldålder”. Staden var så full av sillsalterier
att det infördes ett förbud om att frakta sillen på öppna
vagnar. På Uddevallas ojämna kullerstensgator hände det
nämligen att det från de överfulla lasterna trillade av sillar
som blev liggande i rännstenar och lämnade efter sig en
fruktansvärd stank. Än i dag finns dessa charmiga
kullerstensgator kvar i Uddevallas centrum.
Ett av Uddevallas trankokerier låg på Svenskholmen,
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där Strandpromenaden slingrar sig fram, men stadens
närmaste trankokeri låg där Hotel Riverside ligger idag.
Där låg det dock inte så länge eftersom vindriktningen
oftast var in mot staden och medförde en viss odör.
Även om stanken var outhärdlig var den också förförisk
och lockande eftersom sillen idag har en självklar
plats på bordet under våra högtider – kanske speciellt
julbordet?
Sillen har inte bara påverkat den bohuslänska historien
utan också landskapets utformning. Visste du till
exempel att Bohusläns kala klippor är en följd av att man
högg ner växtligheten för att elda med på trankokerierna?
Kanske är Skeppsviken, som i dag är en av Uddevallas
mest besöka badplatser under sommarhalvåret, ett
resultat av sillperioden? Skeppsviken ligger nämligen
precis intill Svenskholmen där trankokerier huserade
under Uddevallas guldålder!

DE STORA SILLPERIODERNA I BOHUSLÄN
ca: 970 - 1030 (60 år)
1175 - 1225 (50 år)
1420 - 1490 (70 år)
1556 - 1598 (32 år)

1660 - 1680 (20 år)
1747 - 1808 (61 år)
1878 - 1898 (20 år)

Elhandel / Elnät / Fiber / Fjärrvärme / Pellets / Renhållning

Nu gör vi el
av solsken.

Läs mer om Uddevallas första
solcellspark och vår satsning på
solenergi uddevallaenergi.se

Inga konstigheter

@uddevallaochdu

INSTAGRAMVÄNLIGA
UDDEVALLA
Vi säger att Uddevalla är hjärtat i Bohuslän. Inte bara för att det är landskapets största stad. Det är också den perfekta
utgångspunkten för dig som vill uppleva hela Bohuslän. Läget vid havet, den spännande historien och alla
sevärdheter gör att du kan stanna länge. Här finns många Instagram-vänliga platser att besöka - vi har valt ut några.

#BREDFJÄLLET

#GUSTAFSBERG

#STRANDPROMENADEN

#HAVSTENSKLIPPAN

#SYRIANHORSE

Du har väl inte missat den nya skulpturen Syrian Horse som står placerad vid Skeppsviken nära Hästepallarna i Uddevalla?
Konstverket har skapat stor uppmärksamhet och prytt många Instagramflöden. Syrian Horse hyrs under ett år av Uddevalla
kommun. Nu görs en insamling med målet att kunna ha kvar skulpturen permanent. Vill du bidra till insamlingen för Syrian Horse?
Swisha till 1233962917. Mer info på www.destinationuddevalla.com/aktuellt

www.uddevalla.com
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SKALBANKSVÄGEN 4
0522 38300
VERKSTAD

VERKSTAD &
ÅTERFÖRSÄLJARE

TRESTAD CENTER
0521-25 52 52

