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En plats för passion
I det här numret får du möta 
några av alla de passionerade 
och driftiga eldsjälar som finns  
i vår kommun. 
Läs och inspireras av Johanna Abrahams-
son som fick drömmen att gå i uppfyllelse 
med Cirkuskvarnen, eller Robert och 
Åsa som ger gamla grejer ett nytt liv i sin 
butik och Helena som guidar kunderna i 
marsipanens smaker. Och det finns många 
fler. De du möter i affärer, på caféer, res-
tauranger och i andra serviceyrken, som 
tillsammans med sina kollegor, vänner och 
andra bidrar till att göra vår kommun till 
den sköna plats det är.

Julen är en speciell tid på året och det finns 
många sätt att njuta och känna julstäm-
ning i Uddevalla. När mörkrets timmar blir 
allt fler så tänds den gnistrande julbelys-
ningen och julljuspromenaden i centrum 
och i december kan du besöka den mysiga 
marknaden Gammaldags jultorg. Gå på 
en konsert eller lyssna på vacker körsång. 
Butiker, caféer och restauranger sprider 
härlig 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.

Jag önskar alla en God Jul i Uddevalla – 
hjärtat i Bohuslän!

Med reservation för ändringar.

Uddevalla • Åsa & Robert
Uddevalla  
Turistinformation

Bokenäset • Helena

Tips på aktiviteter

Med hemester

För vuxna och barnfamiljer

Ljungskile • Johanna
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MARSIPANLADAN

VINTERÄVENTYR

FÖRGYLL DIN VARDAG
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När mörkrets timmar blir allt 
fler så tänds den gnistrande 
julbelysningen och julljus- 
promenaden i centrum.
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Fri entré.
Museigatan 1, Uddevalla.

www.bohuslansmuseum.se

8 oktober 2022 - 15 januari 2023
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Roger Salomonsson
Verksamhetsledare, Destination Uddevalla



UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA | APPEN Upplev UDDEVALLA  

UDDEVALLA

Se fler evenemang på
UDDEVALLA.COM
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Museigatan 1
Fri entré  //  Öppettider* 
Måndag, Fredag-söndag  10 - 16
Tisdag - torsdag  10 - 20

Ljusinvigning

Ljusa Ljungskile

Julljuspromenaden

• 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 reserv. för ev. förändringar och storhelger

17 NOVEMBER

26 NOVEMBER

START 17 NOVEMBER
UDDEVALLA
Hitta det du vill göra & uppleva i

SE & GÖRA

MAT & DRYCK

EVENEMANG

GUIDADE VANDRINGAR

Upplev  
UDDEVALLA  

Ladda hem  
Appen

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

Appen är tillgänglig både i 
App Store och Google play

FASTA UTSTÄLLNINGAR

JACK VREESWIJK  
& ÅNGMASKINENGammaldags Jultorg

ANNA LUNDQVIST  
LISBOA CINCO 
26 NOVEMBER

Midvinterfest 

Julklappsjakt

En stilla Jul -  
ANDERS EKBORG &  
GUNILLA BACKMAN

BOHUSLÄNS MUSEUM  
26 NOVEMBER – 8 JANUARI 2023

UDDEVALLA CENTRUM
3 DECEMBER

ÖSTRABOTEATERN 9 DECEMBER

10 - 11 DECEMBER
FOLKETS HUS  
15 DECEMBER

L’Jazz

VINTERNS UTSTÄLLNINGAR
FLYKTEN TILL MARSTRAND
I november 1969 placerades tvåhundra 
polsk-judiska flyktingar på Marstrand, 
fördrivna från sitt hemland. 
Utställningen består av fotografier,  
texter och film samt föremål från några 
av de personer som flydde till Sverige.  
Visas t.o.m. 20 november 2022.

PABLO PICASSO – I PICASSOS ÖGA
Pablo Ruiz Picasso är en av världens 
mest erkända och produktiva konst-
närer som vid sidan av måleriet och 
skulpturen även arbetade med grafik 
under hela sitt långa konstnärskap. 
I utställningen presenteras drygt ett  
40-tal grafiska verk. 
Visas t.o.m. 15 januari 2023.

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
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Fri entré. Museigatan 1, 



En trasig gammal hink blir en lampa. En grep förvandlas till ett vinställ. Elproppar blir ljus- 
stakar. Butiken R.Å. Design i Uddevalla centrum har fokus på återbruk och unika inrednings-
detaljer. – Gamla grejer får nytt liv hos oss. Kan vi inspirera fler att ta vara på saker är det 
bara kul, säger butiksägarna Robert och Åsa. 
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VI VILL INSPIRERA 
FLER ATT ANVÄNDA 
GAMLA GREJER 
PÅ NYA SÄTT

Bakom grinden till innergården i cen-
trala Uddevalla skymtar en spän-
nande mix av rostiga återbrukade 

saker, nyproducerad trädgårdsinredning 
och färska blommor. Här ligger butiken 
R.Å. Design, men innergården inrymmer 
också ett orangeri, ett café sommartid 
och den används som verkstad efter 
stängningstid. 

– Vi flyttade hit 2020 för att få större 
utrymme. Här har vi vårt boende, butik 
och plats att skapa på ett och samma 
ställe. Det är en stor fördel för oss, säger 
 Åsa Friberg och Robert Liljenström.

Den kreativa delen av jobbet är oerhört 
viktig för båda två och den är grunden 
till att de startade butiken.  
En stor del av sin fritid använder de till 
att leta gamla grejer på loppisar och på 
nätet, som de sedan ofta skapar nya 
inredningsdetaljer av. 

UNIKA SAKER FÖRSVINNER SNABBT
– Vi är två kreativa själar som jobbar bra 
tillsammans. Vi spånar idéer och hjälps 
åt med att genomföra dem. Robert är 
bra på att snickra och svetsa. Och jag 
tar ofta hand om målning och lägger ut 
de färdiga produkterna i våra kanaler. 

Det blir unika saker som snabbt försvin-
ner från butiken, berättar Åsa. 
Båda två har vuxit upp i kreativa miljöer 
i Uddevalla. Robert lärde sig redan 
som barn att svetsa och lösa praktiska 
problem på familjens lantgård. Åsa har 
präglats av sin familjs stora intresse 
för auktioner och renovering av gamla 
möbler. 

Strosa runt på gatorna i centrum och 
titta in i de unika butikerna som ligger 
på de mindre gatorna. 

– När vi startade butiken 2018 var 
intresset för återbruk inte så stort. Men 
människors synsätt på konsumtion har 
förändrats under de senaste åren och 
vi möter nya kunder dagligen – antingen 
här i butiken eller i webbutiken, säger 
Robert.

BRED MIX AV STILAR
– Vi blandar nyproducerat och åter- 
brukat i olika inredningsstilar – allt 
från industriellt och bohemiskt stuk till 
steampunk. Det är en medveten 
strategi för att inspirera en bred kund-
grupp. Vi vill gärna bjuda på inspiration 
och gillar när besökare får idéer att 
skapa egna grejer.

Innergården har gett dem nya möjlig- 
heter att bredda sortimentet med träd-
gårdsinredning och att ordna kundakti-
viteter på olika teman.  

Kurs i kransbindning, sommarcafé och 
after work för företag är några event 
som de hunnit genomföra.

EVENT MED ANDRA CENTRUM-
HANDLARE
Åsa och Robert samarbetar också med 
andra företagare i Uddevalla centrum 
för att locka fler kunder. De bjuder in till 
gemensamma event på innergården, 
delar varandras material på sociala 
medier, arrangerar tipspromenader 
med mera.

– Vi behöver hjälpas åt för att lyfta 
alla unika butiker som finns i centrum. 
Många har nog inte upptäckt oss ännu.  
I våras bjöd vi och några andra före- 
tagare in till Afternoon tea på vår inner-
gård. Det blev väldigt lyckat, så det kom-
mer fler gemensamma event framöver. 

Åsa och Roberts 
bästa höst- & vinter- 
tips i Uddevalla

Boka in en parkpromenad med vänner 
och upptäck stans gröna oaser. 

Ta en fika på café RÅG, Einars konditori 
eller något av de andra fina ställen 
som finns i centrum. 

Åsa och Robert samarbetar också med  
andra företagare i Uddevalla centrum  
för att locka fler kunder.  
De bjuder in till gemensamma event på inner- 
gården, delar varandras material på sociala 
medier, arrangerar tipspromenader m.m.

Vi blandar nyproducerat 
och återbrukat i olika 
inredningsstilar. 

Lyssna på livemusik på 
Uddevallakassetten
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Engelskinspirerad pub 

Lunch & kvällsbufféLunch, á la carte, café

Familjehäng & spontanbesök

Hembakat vid Kungstorget

Fika & mat vid havet

Smårätter från 
världens kök
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TIPS PÅ GOD MAT& skönt häng i och runt centrum

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 italiensk burrata 
till asiatiska dumplings, engelsk fish 
and chips och fransk crème brûlée.

Harrys  //  Harrys i Uddevalla är per-
fekt för ett spontantbesök, familjehäng 
eller varför inte quiz? 
På denna svenska och genuina krog-
kedja står det varma, välkomnande 
bemötandet och den goda, vällagade 
maten alltid i centrum.

PUB 1803  //  Det är inte mycket som 
slår ett skönt häng i en engelskinspi-
rerad 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. Dessutom ser-
veras det brunch på helgen.

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

MEATINGS  //  Restaurang Meatings - 
en konceptrestaurang på kvällen och 
en lunchrestaurang på dagen. 
På kvällen bjuder restaurangen in till 
en lyxig buffé. Här väljer du mellan 
olika styckningsdetaljer och tillag-
ningssätt - allt transcheras på plats 
av kockarna. 

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

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

Du hittar ännu fler restauranger och caféer på

NAPOLI RISTORANTE 
PIZZERIA  //  En av  
Sveriges äldsta pizzerior.

KERSTIN PÅ TORGET
Upplev högklassigt kök  
i en unik miljö.

BRASSERIE HAMNGATAN   
En mötesplats med 
matglädje.

SKANSBERGET CAFÉ  
& EVENT  
En anrik och mysig oas 
på Skansberget.

WIENERKONDITORIET
Smaker från bageriet 
med gamla anor. 

Ibland serveras även 
Afternoon tea.

RÅG  //  Retrofik där allt 
skapas med eftertanke 
och omsorg. 

LILLA HUSET // En rofylld 
plats mitt i Uddevalla.

UDDEVALLA.COM

Kungsgatan Uddevalla

Har du frågor  
till kommunen?
Kontaktcenter hjälper dig! 
Tel: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se
Besök: Rådhuset, Kungstorget
Öppet vardagar 8.00–16.00
www.uddevalla.se
    Uddevalla kommun

Acrius Rehab Uddevalla (vid gamla varvet) 
Kasenabbevägen 11 B  0522-101 51

Acrius Rehab Trollhättan  
Tingvallavägen 37  0520-105 56

HOS OSS KAN  
DU FÅ HJÄLP

www.acrius.se

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, stresshantering, hembesök, 
utlämning och utprovning av hjälpmedel. 

• Vi har även kurser såsom artrosskola, 
stresskola mm.

• Hos oss kan du även boka digitala besök 
med leg. fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Bryssel

Köpenhamn

Oslo

Göteborg

Vår lokala flygplats

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

Bryssel

Köpenhamn

Oslo

Göteborg

Vår lokala flygplats

www.fyrstadsflyget.se, Tel: 0520-825 00www.fyrstadsflyget.se  //  www.vastflyg.se
0520-825 00

Välkommen till oss 
eller beställ hem!

www.napolipizzeria.se

Vi har bakat äkta italiensk 
pizza i Uddevalla

sedan 1973.



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

CSN-berättigade │ Kostnadsfria

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

Yrkeshögskolan 
Gå en utbildning som  
efterfrågas på arbetsmarknaden!  

www.yhuddevalla.se

www.vuxenutbildningen.uddevalla.se

 

KONFERENS - HOTELL - VANDRARHEM
FRUKOSTBUFFÉ - LUNCHBUFFÉ

 

VÄLKOMNA PÅ JULBORD MED
VÄSTKUSTENS VACKRASTE VY

KLASSISKT  JULBORD MED 

JULBORDENS FAVORITER 

VECKA 48-49 
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CIRKUSKVARNEN ÄR EN DRÖM 
SOM GÅTT I UPPFYLLELSE

w
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Ä ntligen har vi en unik arena för 
barn, ungdomar och vuxna som    
 vill prova på att träna olika cirkus-

konster, säger Johanna Abrahamsson, 
verksamhetsledare för Cirkuskvarnen.  

Johanna visar stolt runt i den stora 
fina byggnaden som ligger i Grohed 
vid gamla E6:an norr om Ljungskile. 
Hjärtat är det stora åttkantiga rummet 
där trapetser, tyger och ringar är fästa i 
det nästan elva meter höga taket. I det 
fina trägolvet finns fästen för linor som 
används vid lindans.

– Arenan är byggd för att göra cirkus- 
konsten tillgänglig för alla, både barn 
och vuxna, med och utan olika funk-
tionsvariationer. Man kan prova på och 
lära sig mer om lindans, jonglering, luft- 
akrobatik, balanskonst och mycket an-
nat. Vi har många duktiga instruktörer 
som håller i passen, berättar Johanna. 

– Att träna cirkuskonster är lustfyllt och 
kreativt. Träningen ger balans, styrka, 
koordination och ökar det fysiska och 
psykiska välbefinnandet. Här kan man 
träffa nya vänner med samma intresse. 
Tanken är att alla ska kunna träna, trivas 
och må bra tillsammans.

INSPIRERADES AV REINO
Johanna är utbildad fysioterapeut och 
lindansare med lång erfarenhet som 
instruktör inom cirkusträning. Karriären 
som lindansare startade redan i tonåren. 
Hon medverkade i flera tv-program och 
fick ett längre kontrakt med Liseberg 
som gav mersmak. 

Det är påtagligt att lindansaren och  
akrobaten Reino Andersson och hans 
fru Elsie, som också var akrobat, har 
lämnat ett stort avtryck i sin hembygd. 
Johanna är ett av många barn i bygden 
som tränade med Reino och inspirera-
des till att arbeta som cirkusartist. 
Reino är en ikon i cirkusvärlden – han 
gjorde lindansarkonster ingen annan 
har lyckats göra om. När han och Elsie 
på 70-talet började trappa ner på sitt 
turnerande runt om i världen flyttade 
de till Reinos föräldrahem i Grohed.  
De ville sprida intresset för cirkus- 
konsten och höll kurser på olika platser  
i Uddevalla under många år. 

DRÖMMEN OM EN UNIK ARENA
– Efterhand växte en dröm fram hos 
dem om att bygga en arena för cirkus-
konst på samma plats som familjens 
kvarn och sågverk fanns. 

Men på ålderns höst hade de inte orken 
att genomföra sin plan. 

Johanna och flera av Reinos ”cirkus- 
elever” har under många år fortsatt 
att ordna cirkusaktiviteter för barn och 
ungdomar, bland annat i form av cirkus-
kollo på sommarlovet. 

Norra fjället i Ljungskile har 
många fina vandringsleder. Ta 
med skidorna om det finns snö. 

Paddla längs den vackra kust- 
linjen i Fräknefjorden och ta  
en fika på någon av öarna. 

Paddla längs kustenFina vandringsleder
Besök Cikuskvarnen under  
Öppet hus 2 gånger om året

Johannas bästa höst- och vintertips i Ljungskile

Efter Reinos bortgång startades den 
ideella föreningen Reinos vänner 2012 
för att den bohuslänska cirkustradition 
som han och Elsie skapat skulle få leva 
kvar och utvecklas.

Intresset för cirkusaktiviteter har ökat 
stadigt under åren och behovet av en 
ändamålsenlig och tillgänglig lokal blev 
med tiden allt mer påtagligt. Förening-
ens styrelse började fundera på hur en 
ny cirkusarena skulle kunna finansieras. 

FINANSIÄRER OCH IDEELLA  
KRAFTER 
– Vi blev rekommenderade att skicka in 
en ansökan till Allmänna Arvsfonden. 
Det gjorde vi och till vår stora glädje fick 

vi i slutet av 2018 beskedet att vår 
ansökan om fem miljoner kronor blivit 
beviljad. Det har betytt jättemycket 
för oss och det bidrog också till att vi 
lyckades få fler finansiärer till bygget av 
Cirkuskvarnen. 

I december 2019 kunde byggprojektet 
starta och efter några intensiva byggår 
med omfattande ideella insatser, invig-
des Cirkuskvarnen i november 2021 då 
Reino skulle ha fyllt 100 år. 

–  Det känns fantastiskt roligt att Cirkus-
kvarnen nu är på plats. Det är tack vare 
att så många fantastiska människor har 
engagerat sig i projektet. 

Med stöd från Västra 
Götalandsregionen kan vi idag 
driva en verksamhet för alla som 
vill utöva och uppleva cirkuskonst året 
runt.
– Jag tror att Reino och Elsie skulle bli 
väldigt glada om de kunde se det här, 
säger Johanna och cyklar hem  
på sin enhjuling med 
ettåriga dottern  
Lilly i barnvagn 
framför sig.

I nybyggda Cirkuskvarnen utanför Ljungskile har drömmen 
om en arena för cirkuskonsten blivit verklighet. 

På samma plats växte den världsberömde cirkusartisten  
Reino Andersson upp, där familjens sågverk och kvarn blev 
hans första träningslokal.  

– Arenan är byggd för att göra 
cirkuskonsten tillgänglig för alla, 

både barn och vuxna, med och utan 
olika funktionsvariationer.

–  Det känns fantastiskt roligt att Cirkuskvarnen 
nu är på plats. Det är tack vare att så många fan-
tastiska människor har engagerat sig i projektet. 

Cirkuskvarnen har Öppet hus varje år på Alla helgons dag 
och Midsommardagen. Ett event med cirkusföreställningar 
och andra aktiviteter. Mer info: www.cirkuskvarnen.se.

Johanna & Lilly



0522-266170 Vällebergsvägen 21, Ljungskile mån-fre 12-18, lör 10-14, 

Vi har även säsongens kläder till ord. pris

ALLTID 50-70% RABATT

OUTLET

0522 - 633 533
www.ljungskiletravaru.se

• För både företag  
och privatpersoner

• Hemleverans
• Personlig Service

Se advents- och  julhelgens Se advents- och  julhelgens 
alla gudstjänster: alla gudstjänster: 
svenskakyrkan.se/ljungskilesvenskakyrkan.se/ljungskile

Fridfull advents- & julhelg  

önskar Ljungskile försam
ling

SÖN 27 NOV SÖN 27 NOV 1:a advent1:a advent
Ljungs kyrka 11.00Ljungs kyrka 11.00
Adventsgudstjänst, kören CallunaAdventsgudstjänst, kören Calluna
och Körkuloch Körkul

Forshälla kyrka 16.00Forshälla kyrka 16.00
Sjung in advent med projektkör Sjung in advent med projektkör 
Forshälla och Sång på gångForshälla och Sång på gång

LÖR 10 DEC LÖR 10 DEC 
Forshälla kyrka 18.00Forshälla kyrka 18.00
Julkonsert med Uddevalla Julkonsert med Uddevalla 
kammarorkesterkammarorkester  

MÅN 12 DEC MÅN 12 DEC 
Ljungs kyrka 19.00Ljungs kyrka 19.00
Luciagudstjänst med barnkören Luciagudstjänst med barnkören 
CantabonaCantabona

SÖN 18 DEC SÖN 18 DEC 4:e advent4:e advent
Ljungs kyrka 18.00Ljungs kyrka 18.00
Musikgudstjänst ”Nine Lessons”Musikgudstjänst ”Nine Lessons”
Kammarkören CantastoriaKammarkören Cantastoria

SÖN 11 DEC SÖN 11 DEC 3:e advent3:e advent
Ljungs kyrka 18.00Ljungs kyrka 18.00
Sjung in julen, kören Calluna m flSjung in julen, kören Calluna m fl  

SMAKUPPLEVELSERi Ljungskile
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Matupplevelse

Lokal bistro 

Pinfärska blåmusslor 

Lax - lunch & middag med 
utsikt över Ljungskileviken
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VILLA SJÖTORP  //  Bjud med familjen 
och vännerna på en matupplevelse på 
Villa Sjötorp. Smaka hållbara, ekolo-
giska 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. 

MUSSELBAREN  //  Visste du att skal-
djuren är som allra bäst under höst 
och vintersäsongen?
På Musselbaren i Ljungskile kan du 
njuta av pinfärska 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 familjemid- 
dagen som lunchen. 

Med hänförande utsikt över Ljungskile- 
viken 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.

KÄRRSTEGENS GÅRD  //  Gårdskafé 
med designbutik och lantligt boende  
i trädgårdsmiljö.

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

BELLA MARE  //  Restaurang, bar  
och pizzeria.

ASIAN & SUSHI BAR  //  Både sushi 
och östasiatiska varmrätter.

DET LILLA CAFÉET I LJUNGSKILE 
Mysigt café med positiv atmosfär.

Du hittar ännu fler restauranger och caféer på

UDDEVALLA.COM
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Att Marsipanladan ligger en bit från 
allfarvägarna, och bara har öppet  
 på sommaren och i anslutning 

till marsipanhögtider som jul och påsk, 
hindrar inte att kunder från Norge, 
norra Europa och närregionen hittar 
hit. Butiken vid Skaftöbron har varit ett 
populärt resmål sedan den öppnade för 
snart 30 år sedan.  
– Vårt geografiska läge är riktigt bra. Här 
passerar en strid ström av bilar under 
sommaren och storhelger – en mix av 
året-runt-boende, sommargäster och 
turister som besöker Skaftö över dagen, 
berättar Helena. 

Efter många år som undersköterska 
sadlade Helena om 2011 och blev 
ansvarig för Marsipanladans butik och 
sommarcafé. Hon stortrivs med sitt 
jobb och är glad att hon tog steget. 

En viktig del av hennes jobb handlar 
om att inspirera och guida kunderna i 
det breda utbudet av smaker. Alla bjuds 
på smakprov och får en liten lektion i 
marsipankunskap.  

FAMILJERECEPT
– Vår marsipan innehåller minst 52 
procent mandel från olika Medelhavs-
länder där den växer långsamt och blir 
mycket smakrik. De flesta produkterna 
är veganska, laktos- och glutenfria och 
vi tillsätter inte så mycket socker, vilket 
uppskattas av många. Så gott som alla 
produkter tillverkas av oss enligt famil-
jens egen receptsamling.  

Ett tiotal olika marsipansorter finns i 
bassortimentet och några nya smaker 
läggs till varje säsong. Chokladpraliner, 
konfektmarmelader och tryfflar ingår 
också i produktionen. 

Hantverket och traditionen att tillverka 
marsipan och chokladkonfekt från 
grunden har förts vidare i tre genera-
tioner sedan Tord Christenson startade 
sin yrkesbana som konditor i Lysekil på 
40-talet. Några år senare flyttade Tord 
till Saltsjöbaden där han öppnade eget 
konditori. 

SEGELFARTYG BLEV MARSIPANBÅTEN
Så småningom tog dottern Lillan och 
hennes make Tomas Klemming över 
tillverkningen. Efter flera framgångs-
rika år som ägare till café Gateau och 
Sturecompagniet i Stockholm längtade 
den seglingsintresserade familjen till 
Västkusten. 

– De flyttade in i Tords gamla torp här 
på Bokenäset och på tomten byggde de 
huset som så småningom blev Marsipan- 
ladan. De tillverkade konfekten i ladan 
och Tomas inredde en butik i familjens 
segelfartyg – en engelsk kutter som fick 
namnet Marsipanbåten. Inför jul och 
påsk sålde han konfekten i flera hamnar 
mellan Göteborg och Fjällbacka enligt 
tidtabell. Idag drivs familjeföretaget 
Kutterkonfekt (efter båten) vidare i Trosa 
där delikatesserna tillverkas och ytter- 
ligare en butik finns. 

För Helena som är uppvuxen i Drags-
mark och har bra koll på bygdens sevärd- 
heter, faller det sig naturligt att tipsa 
kunderna om utflyktsmål i området. 

– Det är kul att möta så mycket 
människor och många vill veta när nästa 
färjetur går, var finaste badplatsen eller 
bästa restaurangen ligger. Det bjuder 
vi på.

VÅR HANDGJORDA MARSIPAN 
OCH KONFEKT LOCKAR 

LÅNGVÄGA KUNDER
– Det är skillnad på marsipan och marsipan. Du märker direkt om mandelhalten är hög när  
du smakar. Då är mandelsmaken tydlig och marsipanen smälter inte direkt i munnen, förklarar 
Helena Alander Savik på Marsipanladan vid Skaftöbron. 
Extra stolt är hon över kunderna från Lübeck som kommer varje sommar trots att de bor i 
Tysklands främsta ”marsipanstad”.  

Havet är mer spektakulärt och spän-
nande när det stormar. Upplev naturens 
krafter på ett berg, till exempel vid 
Islandsberg som ligger nära Grundsund 
på Skaftö som gränsar till Bokenäset. 

Upptäck det vackra landskapet i natur-
reservatet Kärlingesund. Här finns det 
gott om fina promenadstigar. 

Testa att vinterbada en fin höst- eller 
vinterdag, exempelvis vid Kärlingesunds 
brygga. Ta med varma kläder och något 
varmt att dricka.

Promenera och vinterbada vid KärlingesundUpplev naturens krafter

Helenas bästa höst- och vintertips på Bokenäset

Vår marsipan innehåller 
minst 52 procent mandel 
från olika Medelhavsländer 
där den växer långsamt  
och blir mycket smakrik.

– Vårt geografiska läge är riktigt bra. Här passerar  
en strid ström av bilar under sommaren och storhelger 

– en mix av året-runt-boende, sommargäster och turister. 



på Bokenäset
VÄLSMAKANDE 
MÅLTIDER
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Restaurang, kafé, chark samt inredning och kläder

Lägenhetshotell och restaurang  
vid Koljöfjorden

Från Hafsten Resort går  
vandringsled till Havstensklippan 
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STALLGÅRDEN
Stallgården är ett perfekt utflyktsmål när du vill kombi-
nera en god måltid eller fika med shopping av hög klass. 
Här kan du både köpa med dig delikatesser från charken 
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. 

DESTINATION BOKENÄSET
I restaurang Västersalt på Destination 
Bokenäset kan du njuta av vällagad mat 
samtidigt som du blickar ut över Koljö- 

fjordens klara vatten. 

Checkar du in på 
hotellet kan du 

även koppla av i 
bastun och njuta 
av den omtalade 
panoramautsik-
ten eller sjunka 

ner i bubbelbadet 
på terrassen. 

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.

Två Frök

na
r

D

estination Boken

äse
t

Restaurang Coral
len

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

Glamping

Sveriges längsta Zipline

En av Sveriges största Höghöjdsbanor

FlyingFox Zipline

Vi firar 125 år!

- GÖTEBORG SEDAN 1897 -

Mysiga och varma tofflor till dam & herr hittar ni hos Johanssons Skor på

Allum    Backaplan    Fredsgatan    Frölunda  Torg    Kungsmässan    Olskroken    Torp
VÅRA BUTIKER

 ohanssons.seJ
.

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

TORP  KÖPCENTRUM
UDDEVALLA

Dam- och herrtofflor från Shepherd 
och Hush Puppies.

Har du frågor eller 
funderingar?  

Välkommen kontakta 
oss, så hjälper vi dig!

VI HAR JOUR 

24-7

FUKTUTREDNING • BRANDSANERING • ASBESTSANERING  

KLOTTERSANERING • RBK - FUKTKONTROLLANT BETONG

KRYPGRUNDSAVFUKTNING • RIVNINGSARBETEN GRÄVMASKIN 

0522 - 124 40   //   INFO@FUKTIVASTAB.SE   //   WWW.FUKTIVAST.SE

VI ÄR EXPERTER PÅ  

FUKT- OCH BRANDSKADOR

3-sits soffa Casper i tyg Bell nougat med svartbetsade ben 4.995· Brickbord 
Nad 699· Brickbord Nad 899· Sittpall Marja 199· Bomullsmatta Anton, 
160x230 cm 799· Kuddfodral Gro 129· Pläd Collins 299· Vas Agnes 249· 

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

Soffan är en favoritplats i hemmet för många. Kanske även för dig? 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! 

FRÅN NY DESIGN TILL ÄLSKADE KLASSIKER

HITTA SOFFAN FÖR DIG

SE PRISET!

4.995· 
SOFFA CASPER

OEKO-TEX®-certifierad soffa



Vi utför allt mellan Vi utför allt mellan 
himmel & jordhimmel & jord

Vi utför allt mellan 
himmel & jord

 Carina Kuronen 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 

Vi söker
målareM
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•  Speglar
•  Plast
•  Inredningsglas
•  Uterum
•  Inglasningar balkong
•  Glas / plasttak
•  Glasräcken

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

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

NYGLASNING - SERVICE - REPARATIONSARBETE

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

GLAS- 
MÄSTERI

Vi hjälper dig!

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



Gustafsberg

Kungsgatan

TUREBORGEN

SKALBANKARNA

STRANDPROMENADEN

BOHUSLEDEN

KUSTSTIGEN
JORDEN RUNT PÅ GUSTAFSBERG

KNAPES  
UTSIKT

HÄSTEPALLARNA

LÖVÅSBERGET

SKANSBERGET

KÅLGÅRDSBERGET
Bohusläns  

Museum

Uddevalla 
Kyrka

Hasselbacken

Rimnersvallen

Villa  
Elfkullen

Aktivitetspark

Syrian Horse

Emaus  
Lantgård

Året runt bad

Lindesnäs
Ställplats

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

Upp på berget kommer du via Ström-
stadsvägen 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 bostadsområdet Tureborg.

En naturskön utsikt namngiven efter 
grundaren till Sveriges första internat-
skola. Tillgänglig via vandringsleden 
”Jorden runt” eller avstickare ”svår väg” 
från Strandpromenaden.

Kålgårdsberget
Den mest centralt belägna utsiktsplat-
sen 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 
Strandpromenaden.

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

Platsen är lättillgänglig till fots 
från parkeringen vid Aktivitets-
parken Oljeberget.

Utsikten är milsvid ut över Byfjorden 
och Uddevallabron, 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.

SkalbankarnaSkansberget

Tureborgen

Hästepallarna

Knapes utsikt
Lövåsberget

UTSIKTSPLATSER

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.

fina i centrala Uddevalla

På Gustafsberg kan du ta en stärkande promenad på vandringsslingan ”Jorden runt”. 
Slingan är utformad så att du själv bestämmer hur långt eller kort du vill promenera,  
i mitten av slingan ligger Gustafsbergsparken. 

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

Gillar du att vara ute på havet kan 
du testa att vinterpaddla i skärgår-
den utanför Uddevalla och Ljung-
skile. Det ger en annorlunda känsla 
jämfört med sommarpaddling.

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

Att susa fram på en skogsstig med träden intill sig är oslag-
bart kul, det vet alla som provat! Att cykla mountainbike är 
en fantastisk kombination av motion och naturupplevelse.

I friluftsområdet kring Bjursjön 
har Uddevalla Cykelklubb tillsam-
mans med Uddevalla kommun 
skapat några härliga cykelleder i 
området. Här finns sju leder och 
lederna går på stigar, skogs- och 
grusvägar och är graderade 
efter teknisk svårighet. I området 
finns också en teknikbana.  
De senaste tillskotten är lederna 

”Lilla och Stora Bää” på 5 
respektive 5,5 km och gröna i 
graderingen. De riktar sig till dig 
som är ny på MTB eller vill ha 
en behaglig och vacker tur utan 
överraskande svårigheter. ”Stora 
Bää” innehåller några utmaningar, 
men klassas ändå som enkel. 
Kartor och GPX-filer finns att 
hämta på uddevalla.com
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Tips för vuxna och barnfamiljer

Friluftsområdet kring Bjursjön

Havskajak

Jorden runt på Gustafsberg
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Vill du ha fler 
vandrings- och 
utflyktstips 

gå in på  
uddevalla.com



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

PS. Skulle du ändå vilja läsa om våra produkter och tjänster  
hittar du oss på uddevallaenergi.se
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Är du redo för ett äventyr? Du kan klättra, kliva, hoppa  
och ta dig uppför en av Sveriges mest spännande hög- 
höjdsbanor på Hafsten Resort. 

Höghöjdsbanan består av en stor mängd olika hinder och 
flera olika svårighetsgrader inklusive en Kidzbana och en 
introbana. Här finns utmaningar för den riktigt äventyrs-
lystne 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.

MAXA FILMUPPLEVELSEN  
I BIOSTADEN
Njut av vinterns nya filmer i Bio- 
stadens moderna biosalonger 
i Uddevalla. Upplevelsen blir så 
mycket häftigare på de stora film-
dukarna och med den bästa ljud-
tekniken. Här sitter du i bekväma 
fåtöljer med gott om benutrymme.

Kolla in höstens och vinterns film- 
utbud på sf.se

GOLF ÅRET RUNT PÅ LYCKORNA 
Vill du utveckla ditt golfspel i vinter? 
På Lyckorna Golfklubbs tränings-
anläggning ”Lyckorna SWING 365” 
har du möjligheten. Träningsplatser 
under tak med infravärme, golf-
studio och ett närspelsområde 
inomhus. Klubbens PGA-tränare 
finns tillgängliga för lektioner och 
rådgivning kring utrustning. 

Läs mer på lyckornagk.se

YOGA FÖR BALANS OCH ENERGI
Yoga är en alltmer populär tränings-
form 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

BOHUSLÄNS MUSEUM 
På Bohusläns Museum finns alltid 
något kul på gång för leksugna barn. 
Flera av utställningarna är barnvän-
liga och i lekrummet kan barnen 
bland annat köra en ångbåt.

Om benen blir trötta finns god fika 
och mat på Restaurang Kajkanten.

Fri entré  
Öppet 361 dagar om året

PADEL
Padel är en racketsport som kan 
beskrivas som en härlig mix av 
tennis och squash. Padel är socialt, 
enkelt att lära sig och passar alla – 
stora som små spelare, med eller 
utan förkunskaper. 

Sporten har växt explosionsartat 
och i Uddevalla finns det flera hallar 
och banor för spelsugna, både 
inomhus och utomhus.

Om du är sugen på att åka skate- 
board inomhus så huserar Udde-
valla Skateboardförening i gamla 
idrottshallen på Göteborgsvägen 6. 

Här finns flera olika ramper, quarter 
pipe, bulor, hinder, flatrail och 
funbox. Lös medlemskap och dags-
pass eller bara dagspass och gör 
dig redo för action på brädan.

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.

Höghöjdsbana

Lyckorna swing 365Alla kan spela PadelMys med Bio

Skateboar
d inomhus i  

          
    gamla idrotts

hallen

Träning med Yoga
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Skollovsaktiviteter
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

Skatehall
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Herrestadsfjället är för Uddevallaborna nästan lika kärt som havet.  
En tummelplats för motionärer, vandrare, cyklister, fiskare och natur-
intresserade i största allmänhet. Dessutom bjuder Herrestadsfjället 
på en starkt varierad och stundtals dramatisk natur.

Sedan mitten av 1930-talet har den mäktiga och vildmarksliknande 
höjdplatån norr och nordväst om Uddevalla varit ett populärt frilufts-
område. Inte minst på grund av alla vandringsleder, stugor, vindskydd 
och andra anläggningar som entusiaster i Friluftsfrämjandet har 
försett fjället med. Vintertid sköter Uddevalla Idrottssällskap  
spårning för skidåkning i området. Motionsspår och skidleder i  
olika längder utgår från Klämman. 

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 Ljungskile Frilufts- 
klubb sin klubbstuga – en perfekt utgångs-
punkt för dig som vill vandra, springa, orientera 
eller åka skidor i den vackra fjällmiljön. 
Klubben ser till att det finns vandringsleder och 
skidspår som är öppna för alla. Elljusspåret på 
2,5 km är måttligt kuperat för vandring, löpning 
och under vintern är det spårat för skidåkning. 
Övriga skidspår går genom gammal kultur- och 
skogsmark. 

På Hafsten Resort finns flera markerade vandringsleder med olika 
svårighetsgrad. En av dem leder till en av Sveriges kanske finaste 
utsiktsplatser, Havstensklippan med majestätisk utsikt över skär-
gården. 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

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

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 ut-
bud av behandlingar finns på flera hotell i Uddevalla – bland 
annat på Destination Bokenäset, Bohusgården Hotell & 
Konferens och Hafsten Resort.

VINTERBAD 
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

Vinterbad och bastu  
på Gustafsberg

NJUT AV BASTUBAD PÅ HAVET 
I den flytande havsbastun vid Destination  
Bokenäset kan man varva skön bastuvärme  
med uppfriskande havsbad året runt - oavsett 
väder, vind och utetemperatur. 

Bastuns stora fönster ut mot havet ger en  
mäktig badupplevelse. Havsbastun har plats 
för upp till 12 personer och plats kan bokas per 
person delat med andra gäster eller abonneras 
för grupp. Läs mer på bokenaset.com

Bohusleden passerar genom fjällets 
östra del. Från ett utsiktstorn har 
man vidsträckt utsikt med Uddevalla- 
bron i nordväst och Halleberg och 
Hunneberg i nordost.

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

Vandring på Hafsten

Ta en tur upp på Herrestadsfjället 

Upptäck Bredfjället 

Med en hemester

Spa på    Bokenäset    Bohusgården    Hafsten

Flytande havsbastu

Destination BokenäsetBohusgården 
 Hotell & Konferens Hafsten Resort
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Du är viktig för  
många i Uddevalla
Vi står inför en tuff vinter. Alla påverkas men många kan också 
bidra. Med ditt stöd kan vi fortsätta hjälpa utsatta människor  
i Uddevalla. Genom samtalsstöd, gemenskap, hembesök och  
bidrag till det nödvändigaste. Vi gjorde det innan pandemin,  
vi gjorde det under pandemin, och vi kommer att göra  
det även framöver. 

Ditt medlemskap gör skillnad för människor i din närhet 
 – tack för att du är medlem i Svenska kyrkan!

www.svenskakyrkan.se/uddevalla/medlem
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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

Östra Torp annons 180x266mm mars 22 (3.0).indd   1Östra Torp annons 180x266mm mars 22 (3.0).indd   1 2022-03-07   10:482022-03-07   10:48

CSN-berättigad │ Kostnadsfri │ Yrkeshögskola

VILL DU BLI 
SKRÄDDARE?
Unik utbildning i Uddevalla för dig 
som vill ha fokus på hantverket och 
kvalitet. Välj mellan herr-, dam- eller
klänningsskräddare. 

Tidigare studerande har framgångsrika 
karriärer både i Sverige och internationellt.

www.yhuddevalla.se
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 Lös bildgåtorna i krysset och e-posta de blåmarkerade orden, till skargardsbatarna@uddevalla.com senast den 15 januari 2023.
         Bland alla rätt lösta kryss drar vi 3 vinnare som vinner Sälsafari för 2 pers säsongen 2023.  
         Vinnaren meddelas via mail. Facit till krysset se hemsidan 16 januari.

        
       skargardsbatarna.com


