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Låt dig inspireras av Uddevalla!
Uddevalla är kommunen med en alldeles underbar skärgård. Här finns lugna vatten
med smak av salt, klippor, rika skogar, sjöar och det som vi envisas med att kalla fjäll.
En härlig plats helt enkelt. Ja, smått fantastisk faktiskt!
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Uddevalla hamn en viktig näring, Lyckorna och Gustafsberg som är två av Sveriges
äldsta badorter och varvsindustrin är andra exempel. Stadskärnan genomgår nu en
omfattande ombyggnation där stadens historia och identitet lyfts fram. Det gamla
tar plats i det nya. Nu finns också digitala guidade vandringar att ladda ner i appen
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Uddevalla Turistcenter
Södra Hamnen 2 | 0522 69 84 80
info@uddevalla.com | uddevalla.com

Vill du ha en roligare fritid?
- börja lira golf med oss på Lyckorna!
www.lyckornagk.se - 0522 20176 - info@lyckornagk.se
Använd ditt friskvårdsbidrag när du går en nybörjarkurs!
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facebook.com/uddevallaochdu
@uddevallaochdu
#upplevuddevalla
Ladda ner Uddevallas app:
Upplev Uddevalla på App Store
och Google play.

Energi och framåtanda syns också hos våra företagare som på LO Multisport i
Ljungskile där David och Angela inspirerar alla och envar att röra på sig. Här finns
fantastiska möjligheter att sporta, vare sig det är paddling, segling, cykling eller löpning. På Bokenäset välkomnar Håkan och Marina oss till Stallgården, ett besöksmål
som bjuder på inspiration och god mat i rofylld miljö.
I magasinet kan du läsa mer om vad du kan se och göra i Uddevalla, få tips om häftiga
naturupplevelser, idrottsliga utmaningar, evenemang och mat. Eller varför inte hitta
ditt alldeles egna smultronställe.
Välkommen till en skön sommar i Uddevalla, hjärtat i Bohuslän!

Roger Salomonsson

Ann-Louise Öhrn

Verksamhetsledare, Destination Uddevalla

Kommunikationschef, Uddevalla Kommun

INNEHÅLL
Uddevalla

6

Bokenäset

12

Ljungskile

16

Ulrica & Stefan gör Uddevallas
historia synlig i stadskärnan
Håkan förvandlade släktgården
till populärt utflyktsmål
Multisportare i Ljungskile
inspirerar fler att röra på sig

Karta Uddevalla kommun 22
Evenemang

24

Challenger Uddevalla

30

Naturupplevelser

32

Smultronställen

36
Uddevalla & DU • SOMMAR 2019 | 3

UDDEVALLA
Hjärtat i Bohuslän

En ren
nyhet!

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 sjelfwa Venedig, då wi kommo
till Uddewalla”, uttryckte sig von Linné. Då som nu, kan
man segla ända in till Uddevalla centrum. Som är en
perfekt utgångpunkten för att uppleva hela staden
eller Bohusläns vackra landskap.

Nu får Uddevalla
fyra elbussar på
linje 1 och 4.

Tack för att du reser tillsammans.
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Ulrica och Stefan gör Uddevallas
historia synlig i stadskärnan
Uddevallas spännande historia och färgstarka profiler lyfts fram när stadskärnan byggs om
till ett mer attraktivt centrum. Steg för steg rustar Uddevalla kommun upp gator och torg
med nya material och detaljer som ger stadskärnan en ny karaktär. – Vi får ett mer levande
och kreativt centrum som är tillgängligt för alla, säger Ulrica Wallin och Stefan Björling som
är engagerade i ombyggnaden.
Det har gått 50 år sen Uddevallas centrum senast byggdes om för att ge plats
åt den ökande befolkningen och biltrafiken. Nu är det dags igen men den här
gången har bilarna inte samma höga
prioritet. Istället lyfts det unika med
Uddevalla fram för att ge staden en tydlig identitet. Målet är att skapa ett mer
levande affärsstråk med fler mötesplatser nära stadens vatten.
– Samma utveckling sker i många andra
stadskärnor i västvärlden.
När e-handeln förändrar våra köpmönster
gäller det att fylla centrum med nya värden,
säger Stefan Björling,
centrumkoordinator på
Uddevalla kommun.
Händelserik historia
– Alla städer är unika på ett eller annat
sätt. Som turister letar vi gärna upp de
gamla genuina platserna. Uddevalla centrum är vårt ”Gamla stan” där mycket
spännande har hänt och det lyfts fram
nu, förklarar Ulrica Wallin, verksamhetschef på Studiefrämjandet i Uddevalla.

Ulrica & Stefan
tipsar om Uddevalla

Ulrica & Stefan ligger bakom
populära event som Häng på Hamngatan och Gömda glömda gårdar.
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•

Missa inte Konst-Pausen på
Kungsgatan 19 där ung konst
ställs ut på helger.

•

Upptäck de gömda kulturmiljöerna
i centrum. Dörrarna till flera fina
innergårdar öppnas under eventet
Gömda glömda gårdar i oktober.

•

Strosa runt i stadsdelen Rävgiljan
som ligger på en höjd ett stenkast
från Hasselbacken. Här finns genuina gamla trähus i en miljö som
växte fram under 1800-talet.

•

Lyft blicken när du går i centrum.
Upptäck de många detaljerna som
finns på de historiska fasaderna.

Uddevallas historia är lång och händelserik. Staden har brunnit nio
gånger och bytt nationalitet
sju gånger. Efter den värsta branden 1806 fanns
bara ett hus kvar i centrum. I återuppbyggnaden fick stadskärnan sin
nuvarande rutnätsstruktur
med bredare gator för att förhindra spridning av eld. Inspiration till utformningen av stråket längs Bäveån kom
från Paris boulevarder.
Materialen lyfter historien
Kungstorget fanns redan 1498 och är
ett av Sveriges äldsta torg. När det och
gatorna runt omkring nu rustas upp
kommer stadens historia fram på olika
sätt. Gatorna kläs med gatsten av Bohusgranit och corténstål som påminner om
varvsindustrin. Stans praktfulla gatlampor har renoverats och fler kan tillverkas
tack vare att de gamla gjutformarna till
lamporna fanns kvar.
– Den nya torgmiljön ska både vara funktionell och kännas som ett gammalt torg.
Torget knyts tydligt samman med Hasselbacksparken vid Bäveåns kajmurar.
Här finns en ny cirkelformad trappa i
Bohusgranit med sittplatser för spontana möten, föreställningar med musik,
teater och mycket mer, berättar Stefan.
Nygammal trädgård i Hasselbacksparken
Mellan Kungstorget och Hasselbackshuset återskapas delar av den trädgård
som fanns här en bit in på 1900-talet.
Här ska besökaren snart kunna läsa
om historiska händelser på torget och
om intressanta människor som levt i
Uddevalla. En av historiekännarna och
idésprutorna i arbetet med stadskärnans utveckling är Ulrica Wallin. Hon har
samarbetat med Stefan i flera satsningar
på kultur och historia i Uddevalla, tidigare i rollen som chef för offentlig kultur
på Uddevalla kommun. De ligger bakom
populära event som Häng på Hamngatan och Gömda glömda gårdar.
– Intresset för Uddevallas historia har
vuxit på senare tid, även bland yngre
Uddevallabor, säger Ulrica. Både Stefan
och jag brinner för att berätta om alla
modiga människor som betytt mycket,
inte bara för staden utan också nationellt.
Berättar kvinnornas historia
Ulrica påpekar att det är hög tid att lyfta fram stadens starka kvinnor. Kvinnor
som inte omnämns i historieböcker och
som sällan har fått ge namn åt gator
och torg. Exempelvis fotografen Maria
Lundbäck som hade egen ateljé på
Lagerbergsgatan i början av 1900-talet
och vars bilder är värdefulla för Bohusläns museum. En idé är att anlägga
Maria Lundbäcks plats där hennes historia ska berättas i någon form.

– I början av förra seklet fanns ett kvinnligt konstnärskollektiv i Uddevalla där
Maria Lundbäck och hennes livspartner
Hildur Andersson var aktiva, liksom den
då rikskända äventyraren Tekla Nyberg.
Flera av dem var framträdande personer
i kampen för kvinnlig rösträtt, berättar
Ulrica.

Vi ser gärna att Uddevallas
stadskärna används som en
arena för kultur och möten,
en miljö där folk trivs och vill
vara kvar länge.
Arena för kultur och möten
Stefan och Ulrica inspireras av andra städer som lyckats skapa levande och attraktiva centrum. Borås och Norrköping
är två förebilder som satsar stort på
kultur i centrum. De reser mycket och inspireras av smått och stort i europeiska
kulturstäder. De delar även ett stort intresse för kultur, musik och historia och
de tänker ofta i samma banor. Ulrica är
bland annat engagerad i den textila aktivistgruppen Kraftvirk som överraskar
Uddevallaborna med färgglada budskap
i stadsmiljön.
– Vi ser gärna att Uddevallas stadskärna
används som en arena för kultur och
möten, en miljö där folk trivs och vill vara
kvar länge. För att lyckas fullt ut med det
har kommunen ett nära samarbete med
fastighetsägare, föreningsliv, affärsidkare,
studieförbund, Bohusläns museum och
aktörer som utvecklar turism och stadskärna, förklarar Stefan.
”Äntligen händer det”
Ombyggnaden av Uddevallas centrum
genomförs i flera steg. Den första delen
med Kungstorget, Hasselbacksparken
och nedre Kungsgatan blir färdig under
våren. Lite senare i år startar arbetet
med Norra Drottninggatan och kvarteret Sundberg. Och längre fram planeras
upprustning av Norra och Södra Hamngatan. Hela stadsprojektet ska vara klart
i början av 2020-talet.
– Arbetet påverkar förstås alla som bor
och driver butiker i centrum. Därför är
vi noga med att löpande berätta vad vi
gör och varför. Samtidigt inser nog alla
att stan behöver rustas upp. Vi känner
av en växande optimism inför stadens
framtid, säger Stefan.
– Vi har sett Uddevallas potential länge,
äntligen händer det. Det är tack vare tydliga riktlinjer från våra politiker. Upprustningen blir ett stort lyft, men faktum är
att en stad aldrig blir färdig. Vi har en hel
del idéer och drömmar om hur staden
kan utvecklas ytterligare. Och det smids
redan planer för förnyelse av stadsparkerna, berättar Stefan och Ulrica.

Tips att göra
UDDEWALLA SALUHALL är
en populär mötesplats för
alla som älskar mat. Här kan
du testa spännande kombinationer av mat och dryck,
äta dagens utvalda lunchrätt,
köpa närproducerade kött,
ost- och fiskvaror, njuta ett
glas champagne med vännerna och lyssna på kvällens
musikföreställning. Saluhallen drivs av kunniga och
genuint intresserade matmänniskor.
STRANDPROMENADEN är
Uddevallas stolthet med det
spektakulära trädäcket som
smyger sig runt de branta
bergväggarna längs havslinjen. Många promenerar den
här vägen till det anrika området Gustafsberg där Sveriges
första bad- och kurort anlades i slutet av 1700-talet. Att
jogga och promenera sträckan Svenskholmen- Skeppsviken-Gustafsberg-Lindesnäs
har blivit Uddevallabornas
favorit och uppskattas även
av besökare. Under sommarsäsongen kan man ta badbåten M/S Sunningen tillbaka
och uppleva trädäcket på
avstånd. Perfekt vinkel för
Instagrambilder.
SHOPPING
Strosa runt i Uddevallas mysiga centrum där det finns flera
små butiker och restauranger.
Uddevallas unika utbud av
personliga inrednings- och
presentbutiker. Livsstilsbutiken Living Room är perfekt
när du behöver en present
till en vän eller något speciellt dig själv. Här hittar du
smycken, heminredning, kläder och skönhetsprodukter.
Himla Fint har, precis som
butikens namn antyder, himla
fina inredningsprylar och
kläder till både stora som
små.
Missa heller inte Sagolika
Hem, en läcker present- och
inredningsbutik som säljer
unika och annorlunda saker.
Besök också Museibutiken på
Bohusläns museum som har
ett handplockat sortiment av
konsthantverk, svensk design
och produkter från Bohuslän.
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SM
MOTOCROSS

EN PLATS
FUNDERAR DU PÅ ATT
BYGGA HUS?
VI HAR FINA TOMTER MED
HAVSUTSIKT!

– allt du behöver
FRIBILJETTER FÅR DU I BUTIKERNA PÅ
TORP KÖPCENTRUM & HOS UTVALDA
SAMARBETSPARTNERS TILL BMK.

SM MOTOCROSS

GLIMMINGE MOTORSTADION

1-2 JUNI 2019

För mer info, kontakta;
Stefan Mattsson
Tel. 0708-24 96 61
www.vargardahus.se

mxsm.nu | bmkuddevalla.se

DINA
ÖGONSTENAR

GRAND PRIX OF SWEDEN

Försäkra det som är viktigast.
Ring oss eller gå in på
www.dina.se/vast

Maria Hållö, Andréa Persson,
Dahn Åberg, Angéla Eriksson,
Anders Staxäng och Anna Eliasson.
0522-64 66 60
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ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

torp.se

torpkopcentrum

Torp Köpcentrum

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

56 stugor och
370 campingtomter

BOKENÄSET
Mitt i Bohuslän

Två restauranger varav
en året runt öppen
63 Aktiviteter för familjer,
företag eller kickoff
Helgerbjudanden
Poolanläggning
med Vattenrutschbana

ÖPPET ÅRET RUNT!

5 vandringsleder

NYHET!

28 °C
26

vecka 28 - 31

ÖPPET

A

PR

V

YOGAPASS VID STANDEN

I L - 4 NO

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • AKTIVITETER

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

Karibien

Boka din kryssning hos oss!
– vi syr ihop din resa med flyg, kryssning & hotell

Eller så bokar du några av våra färdiga gruppresor där vi även har reseledare med under hela resan som ser till att du kan njuta av din semester fullt ut!

Kuba & Florida, 14 dgr
Kryssning med Kubas Pärlor & Fort Lauderdale
Flyg, 4 nätter på hotell med frukost & 8 nätters
kryssning med helpension samt reseledare.
11/11 ................................................... 25.995:Orlando & Kryssning med Harmony of the
Seas, 13 dgr
Flyg, 4 nätter på hotell med utmärkt läge
i Orlando samt kryssning med fantastiska
Harmony of The Seas med mycket bra stopp
samt reseledare.
16/10................................................... 24.995:-

Sydney & kryssning i Söderhavet, 18 dgr
Vi har några platser kvar på drömresan där vi
börjar med 4 nätter i Sydney innan vi kryssar
till Söderhavet i 10 nätter med Radience of
the Seas.
24/1 2020 ........................................... 37.500:Fort Lauderdale & kryssning med Celebrity
Equinox, 13 dgr
Flyg t/r, transfer Uddevalla – Landvetter t/r,
hotell 4 nätter m frukost, kryssning 7 nätter med
helpension, skatter & dricks samt reseledare.
18/2 2020 ........................................... 24.995:-

Alaskakryssning, 11 dgr
Flygresa t/r, hotell en natt i Vancouver med
frukost, kryssning i insideshytt med helpension,
skatter, dricks & avgifter, en natt på hotell i
Anchorage med frukost. Transfer & utflykter
enligt program samt svensk reseledare med
under hela resan.
21/5 2020 ........................................... 29.995:-

För mer kryssningar hösten
2020 och framåt - se vår hemsida
www.columbusresor.se

Tel: 0522-58 58 30 • www.columbusresor.se
10 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2019

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.
Uddevalla & DU • SOMMAR 2019 | 11
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Tips att göra

Packa en matsäck och
njut av en skön badkväll
på något av Bokenäsets
fina badställen,
exempelvis Hällebäck
och Rörbäck.

b

Checka in på den
femstjärniga, prisbelönta campingen
Hafsten Resort. Där
finns massor att göra
oavsett väderlek.

1600-talsgården Svälte har ett vackert
och rofyllt läge med utsikt över Lanesund. Man märker knappt av att den
ligger strategiskt nära väg 161 mellan
Uddevalla och Lysekil. Byggentreprenören Håkan Nilsson insåg i början av
2000-talet att gården hade potential
inom besöksnäringen och köpte fastigheten 2005.
– Jag fick en riktigt rolig överraskning på köpet. Det visade sig att gården hade
ägts av min släkt sedan
1600-talet, med undantag för ett 60-tal år under
1900-talet och en bit in på
2000-talet, berättar Håkan.
Butiken Två Fröknar kom först
Första projektet blev att bygga om ett
av gårdshusen för att ge plats för inredningsbutiken Två Fröknar – ett företag
som drivs av Håkans sambo Lillemor
Johansson tillsammans med EvaLena
Swartswe. Våren 2008 öppnade butiken och den blev snabbt ett populärt
utflyktsmål.
– Under flera år drev de även ett café i
butiken men efterfrågan på fika blev så
stor att det inte funkade att kombinera
med butiksverksamheten. Då väcktes
idén att starta restaurang och café på
12 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2019

gården, vägg i vägg med Två Fröknar.
White Guide lockar långväga gäster
Håkan byggde om gårdens gamla bostadshus till restaurang och 2015 öppnade Stallgården Krog och Café dörrarna. På bara några år har krogen fått en
trogen kundkrets, både från närområdet
och från regionen. Att Stallgården lyfts
fram i den väletablerade restaurangguiden White Guide bidrar också till att
allt fler långväga gäster hittar hit.
Sedan 2017 är det restaurangchefen
Marina Olsson som driver det dagliga
arbetet tillsammans med kockarna
Hanna Wistrand och Anders Blom.
Bara svenska råvaror
– Vi serverar vällagade luncher och fika
alla dagar i veckan, året runt, förutom
några dagar runt jul, nyår och midsommar, berättar Marina. Vi lagar och bakar
allt från grunden och använder bara
riktigt fina svenska råvaror. Vi vill ha koll
på vad vi serverar och har valt att samarbeta med lokala odlare och köttproducenter som till exempel Gröna Gårdar på
Bokenäset.
Håkan och Marina är positiva till det nya
förslaget om att införa ursprungsmärkning av livsmedel för restauranger.
– Våra gäster uppskattar att vi serverar

svenskt kött. Det kostar visserligen mer
än importerat men vi tycker det är viktigt
att stötta svenska bönder – inte minst
nu efter fjolårets rekordtorra sommar,
säger Marina.

Min ambition med Stallgården är att ge våra gäster en
helhetsupplevelse.
Här kan de kombinera en
god måltid med att handla
delikatesser och shoppa
inredning och kläder.
Hållbara lösningar i köket
Marina och hennes engagerade medarbetare jobbar också målmedvetet för att
minska matsvinnet och tänka hållbarhet
i köket.
– Vi gillar inte att slänga mat utan hjälps
åt med att hitta kreativa lösningar. Om
vi till exempel får potatis över efter lunchen använder vi den i brödbaket nästa
dag. Just nu tar vi fram fler vegetariska
rätter på menyn. Inte bara för att fler
gäster frågar efter det, utan för att det är
klimatsmart mat, säger Marina.

tips

På bara några år har Stallgården Krog och Café utvecklats till ett av Bokenäsets mest populära utflyktsmål. Tillsammans med inredningsbutiken Två Fröknar och Stallgårdens Chark &
Skafferi lockar den tusentals besökare till gården året runt.

enä
Bo k s e t

Håkan förvandlade släktgården
till populärt utflyktsmål

på

Upptäck den gamla
”rövarstigen” i Lanesundsskogen. Här promenerar
du på stigen som på
1600–1700-talen var en av
Sveriges farligaste vägar.
Fråga på Stallgården var
du hittar den.

Välsorterad delikatessbutik
En bra sommardag har Stallgården
drygt 250 lunch- och cafégäster. Under
vinterhalvåret kommer stamgästerna
på vardagarna och på helgerna är det
ett populärt utflyktsmål för kompisgäng
och familjer i alla åldrar.
När de lagom till julen 2017 invigde Stallgårdens Chark & Skafferi fick gästerna
ännu en anledning att besöka gården.
Butiken är fylld med närproducerade
kött- och charkvaror som styckats och
beretts på gården. Här finns ett säsongsanpassat sortiment av viltkött,
ostar från Almnäs Bruk, ägg från grannens gård och en rad andra delikatesser
av hög kvalitet.
–Tanken är att kunderna ska kunna
plocka ihop en hel måltid i butiken. Vi
lyssnar på vad de vill ha och utvecklar
sortimentet steg för steg, säger Håkan.
Breddar konceptet
– Min ambition med Stallgården är att ge
våra gäster en helhetsupplevelse. Här
kan de kombinera en god måltid med
att handla delikatesser och shoppa inredning och kläder hos Två Fröknar. Det
är inte ovanligt att gäster stannar i flera
timmar hos oss, berättar Håkan.
Stallgården ordnar även dagkonferenser
för mindre grupper, privata fester, vin-

och champagneprovningar, catering och
after work med levande musik. Idéer
och planer inför framtiden finns det gott
om. Inte minst med tanke på att det nya
bostadsområdet Furuhall med 125 nya
hushåll växer fram några hundra meter
från gården.
Spännande framtidsplaner
– Vårt läge på Bokenäset ger oss både
fördelar och utmaningar. Vi måste anstränga oss lite mer eftersom vi ligger
en bit från stan, säger Håkan som själv
bor i närheten.
– I sommar kan det bli en stor konsert
på gården och vi funderar på att ha restaurangen öppen även på fredags- och
lördagskvällar. Och vem vet, om några år
kanske vi bygger en stor festlokal eller
en konsthall i ladugården, säger Håkan.
– Vi är extra glada över att ha ett suveränt team av duktiga och kreativa medarbetare. Vi är som en stor familj på
Stallgården. Många av dem
bor på Bokenäset och
känner starkt för
trakten och gården.
Det betyder enormt
mycket, konstaterar
Marina.

FISKE
Tillgången på fisk är i stort sett
god i de flesta vatten kring Bokenäset och Uddevalla, men vid
Skår och Hällebäck verkar det
nappa extra bra. Hyr en båt på
Hafsten Resort och prova fiskelyckan. Varför inte testa att dra
upp piggvar. Spana efter långgrund ”leopardbotten” där
det är sand- och grusbotten
blandat med tångruskor.
Havsöringsfiske är populärt i
Bohuslän, framförallt i de grunda områdena i innerskärgården. Havsöringen kan fångas
på både drag och fluga. Ett bra
fiskeställe för öring är en långgrund vik eller strandsträcka
där bottnen sluttar långsamt
några tiotal meter ut och därefter sluttar brant ned till djupare
vatten. Precis på denna ”kant”
brukar öringen hålla till.
TVÅ FRÖKNAR är en mysig
butik med både inredning och
kläder. Intill ligger restaurang
Stallgården som även säljer
ekologiska råvaror i butiken
Stallgårdens skafferi. Marsipanladan säljer handgjord
marsipankonfekt och andra
godsaker. Den ligger 900 meter innan Skaftöbron på vägen
till Fiskebäckskil/Grundsund.
Hantverksglädje På Bokenäset
– en sommaröppen hantverksmarknad i Bokenäs bygdegård.
Bokenäs Kyrka är fin och verkligen värd ett besök.
ZIPLINE PÅ HAFSTEN RESORT
Ett underbart äventyr är att flyga fram i Norra Europas längsta zipline hundra meter över
marken. Den är 900 meter lång
och det går undan. Pusta ut efteråt på Hafsten Resort med
en bit mat, en skön spa-stund
eller ett bad i havet. Här kan du
också sova över i stuga eller på
campingen.
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SOMMARMUSIKEN 2019

Söndagar 19.00 i Ljungskile församling
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug

ÅSA JINDER
FAMILJEN HELLGREN
MARCO STELLA
BIRGITTA & CHRISTER BRODÉN
MEDELTIDSENSEMBLEN SONATRICE
MIKAEL DALEMO BAND
FRIMUS FAMILJEN FRIDOLFSSON
GUNNAR ERIKSSON &
LILLA KAMMARKÖREN
11 aug FAMILY KECZAN SINGERS
18 aug VOKALENSEMBLEN ”RÖSTER”

Lördag 7/9 & Söndag 8/9

LJUNGSKILE
Där havet möter fjället

16/6
23/6

4/8
30/6

svenskakyrkan.se/ljungskile

Hos oss kan du njuta av den vackra
utsikten året runt. Vardagar serverar vi
dagens lunch 11,30-14,00
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
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email: konferens@ljungskile.org

tel 0522- 68 69 70

epost: konferens@ljungskile.org

Vi erbjuder konferenslokaler, hotell och
vandrarhemsrum, bröllop och
festarrangemang samt catering.
Kontakta oss för offert.
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.
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Tips att göra

Gillar extremsport
Ingen tävling verkar vara för utmanande
för David. Hans tävlings-CV är imponerande. De senaste åren har han till exempel deltagit i närmare 25 marathon,
8 Ironmandistanser, flera långa swim16 | Uddevalla & DU • SOMMAR 2019

Tränandet och tävlandet ger honom idéer och energi till att utveckla och förädla sitt företag. Det kan vara allt från att
ta fram nya tävlingskoncept som lockar
motionärer i olika åldrar, till att etablera
en ny form av cykeluthyrning på västkusten. Grundtanken är att inspirera och
locka folk att röra på sig tillsammans.

Här finns havet med fantastiska möjligheter att paddla,
segla och simma. Vi har ett
underbart fjäll med vacker
skog och terräng och här
finns miltals fina cykelvägar
och löpspår att utforska.
Känner kundernas behov
–Drivkraften är att ge våra kunder en bra
helhetslösning. Eftersom vi själva är aktiva kan vi förstå vad de behöver och uppskattar. Vi säljer inte bara cyklar; vi lever

för cykel och träning.
– Jag sätter långsiktiga mål för både
företaget och för min egen träning. Och
till min hjälp har jag ett gott gäng medarbetare, vänner och träningskompisar
som också är aktiva på olika nivåer,
påpekar David.
Från rökare till multisportare
En av dem är vännen Angela Barck som
också är företagets ekonomiansvariga. Hon har på kort
tid blivit en hängiven multisportare. Från att inte
ha tränat alls som vuxen
började hon för sex år sedan gå långa promenader i
samband med att hon slutade röka. Men en regnruskig dag
följde hon istället med en kompis till
gymmet.
– Det visade sig vara mycket roligare än
jag trott, så jag köpte gymkort och körde sen sex dagar i veckan. Lite senare
lurade en kompis med mig på en löptur
och förvånansvärt nog klarade jag att
springa 2 km utan att stanna, berättar
Angela. Eftersom Angela är en person
som antingen satsar allt eller inget, dröjde det inte länge förrän hon klarade att
springa 1 mil.

Kundmöte i motionsspåret
Angelas och Davids livsstil innebär att
deras arbetsdagar blir en kreativ mix av
jobb och träningspass.
– Det är inte ovanligt att jag har möten
med kunder och leverantörer i motionsspåren på Bredfjället, berättar David.
Det är mycket bättre än att sitta runt ett
konferensbord – de bästa idéerna dyker
upp när jag är i rörelse.
Båda två märker att intresset för att tävla
i multisport och att motionera mer allsidigt har ökat de senaste åren. Det
finns ett stort sug efter tävlingar och
träningsevent från motionärer på alla nivåer. I sommar arrangerar LO Multisport
för femte gången eventet Gummigubben där alla kan testa att göra en riktig
Ironman utifrån sina förutsättningar.

u n gs k i l e

Da
v

Söker nya utmaningar
– Jag fick en biljett till Midnattsloppet i
Stockholm och trodde aldrig att jag skulle klara det. Men det gick bra och jag fick
en riktig kick. Sedan dess har jag fortsatt
testa nya tävlingsformer som maratonlopp och Svenska klassikern. I år siktar
jag på att ”göra en Ironman” – det vill
säga simma, cykla och springa i ett enda
svep. En riktig utmaning för mig som inte
lärt mig crawla ännu, säger Angela.

Lj

ags

ld

Det är bara fem år sedan
David köpte företaget och
två år senare flyttade han
det till Ljungskile.
– Butiken var på väg att
säljas och jag såg en chans
att kombinera mitt träningsintresse med ett roligt jobb.
Jag har alltid tränat mycket. Först som
fotbollsspelare på elitnivå, bland annat
i Ljungskile SK, och de senaste tio åren
är det olika slags uthållighetssporter
som gäller – gärna i någon extrem form,
berättar David.

runtävlingar och världens längsta skidtävling, Nordenskiöldsloppet, som är 22
mil långt. Han har dessutom tillsammans
med en kompis lyckats genomföra fem
Ironman under fem dagar i sträck.

• Hyr en ståpaddelbräda hos
LO Multisport och upplev
Stora Skarsjön på Bredfjället.
• Eller utgå från Kallbadhuset
och glid fram i den fina
Ljungskileviken. Avsluta
kvällen med att äta färska
musslor på Musselbaren.

o m he

Till multisportbutiken i Ljungskile kommer kunder från hela Västsverige. En
del söker en speciell tävlingscykel för att
prestera bättre på Vätternrundan, andra
vill ha en stabil damcykel till vardagsturer
och några hyr mountainbike för en heldag på Bredfjället i Ljungskile. Butiken
har också en cykelverkstad och all tänkbar utrustning för den som vill köra ett
triathlon eller motionsträna.

• Hyr en cykel och kör
längs Ljungskiles fina
strandpromenad.
• Ta med en stenugnsbakad
pizza och avnjut den på en
klippa eller vid Kallbadhuset.
• Ta ett dopp vid Lyckorna
och fortsätt till Anfasteröd
Gårdsvik för en fika.

i ps ar

Köper man en cykel hos LO Multisport får man garanterat en hel del kunskap och tips på
köpet. – Vi vill göra det enkelt för alla att röra på sig. Vi säljer inte bara utrustning utan
ordnar även träningspass, tävlingar och bjuder på inspiration för alla åldrar och typer av
människor, säger David Thylén som äger och driver företaget.

h A nge
c
o
l
id

at

Multisportare i Ljungskile
inspirerar fler att röra på sig

MUSSELEXPEDITION
Följ med m/s Märta till de milsvida musselodlingarna i fjorden utanför Ljungskile. Skörda pinfärska blåmusslor som
du sedan tillagar tillsammans
med duktiga instruktörer och
avnjuter i Klocktornet. De populära musselexpeditionerna
har fasta avgångar från Lyckorna i Ljungskile från april till
oktober. Musselexpeditioner
kan också skräddarsys för att
passa dina önskemål.
www.musselbaren.se

ut flykter i

Arrangerar Gummigubben
– Gummigubben är ingen tävling utan
mer på skoj. Senast deltog både min
mamma och ett av mina barn tillsammans med några av Sveriges elit-triathleter. Det är mixen av folk som gör detta så
fantastiskt, säger David.
Tillsammans med andra eldsjälar och
entreprenörer på orten vill de locka fler
att röra på sig utomhus året runt.
– Vi har massor av idéer om nya tävlingsformat och event. I sommar är vi
flera företagare som ordnar Ljungskile
halvmaraton och i maj blir det en inspirationsdag bara för tjejer.
Ljungskile - perfekt för multisportare
– Att driva företag och bo i Ljungskile är
en perfekt plats för det vi vill göra, konstaterar David som har bott här sedan
2009. Här finns havet med fantastiska
möjligheter att paddla, segla och simma. Vi har ett underbart fjäll med vacker
skog och terräng och här finns miltals
fina cykelvägar och löpspår att utforska.
Det enda vi saknar är ett utegym, men
det ska vi nog kunna ordna.

LYCKORNA GOLFKLUBB har
ett fantastiskt läge vid havet.
Den natursköna kuperade
18-hålsbanan går genom vacker lövskog och längs fjorden.
Här finns utmaningar oavsett
om du är elitspelare, medelgolfare eller nybörjare. Förutom
Pay & Play, drivingrange, övningsfält vid havet och två putting-greener finns en nybyggd
hall med träningsstudio inomhus. Självklart finns här också
en golfkrog och en välsorterad
golfshop. www.lyckornagk.se

Strosa längs den vackra havsviken på LJUNGSKILES STRANDPROMENAD mellan Lyckorna
Brygga restaurang & bar och
Laxbutiken. Ta dig till Stora-och
Lilla Skarsjön som ligger i kanten av Bredfjällets naturreservat. En fin vandringsled på 9
km går runt Stora Skarsjön och
här är fint att paddla, fiska och
bada.
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Verkstad
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Konditori Snäckan

- Familje

stor tillb
eh

företag se

örsbutik

dan 1991
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Även små barn
kommer ﬂytta
hemifrån.
Välkommen
att prata
barnspar
med oss.

Stort urval av nya och begagnade
husvagnar & husbilar

GERHARDS OST, SALUHALLENS FISK,
KUSTCHARKEN, KNAPES DELIKATESSER

KÖTT, FISK, VIN, OST, DELIKATESSER

Välkommen till mötesplatsen
i centrum!
Kvarteret Kålgårdsbergsgatan 2 - Norra Hamngatan 9
451 30 Uddevalla

www.uddewallasaluhall.se

Välkommen till vårt kontor i Uddevalla
Vi har öppet alla vardagar mellan 10.00 - 15.00
samt till 18.00 på Torsdagar

Välkommen till Snäckan på
anrika Gustafsberg.
Café och restaurang, med havet som granne.
À la carte och fullständiga rättigheter.
För info ring 0522-380 80 eller besök
www.konditorisnackan.se
Kanelsnäckan AB, Gustafsberg 475, 451 91 Uddevalla

RE:USE!
25 maj 2019 - 29 mars 2020

0771-22 11-22

eller besök

www.swedbank.se

Hitta hit: Oss hittar du 5 km söder
om Ljungskile längs väg 167.

www.backamohusvagnscenter.se

BOHUSLÄNS
museum
The Great Longing The Act of Painting

Kundcenter Privat

VÄRMEPUMPAR!
Installation
ingår!

14.990 kr
Ord. pris 17.495 kr

4 maj 2019 - 1 september 2019

16.990 kr
Ord. pris 18.995 kr

FUJI ELECTRICS
NORDIC 52 LM9 SLIM
Kyl-/värmeanläggning
Extremt god energieffektivitet
som uppnår energiklass A++.
Detta tack vare den effektiva
DC rotary kompressorn, en
expanderad yta på värmeväxlare och en innovativ inverterstyrning, på så vis utnyttjas
energin mer effektivt.

UDDEVALLA Frölandsvägen 2A
Tel: 0522-339 00

Missa inte världens första 3D-printade utställning
i 100% återvunnet material!

Upptäck variationsrik abstrakt konst från svenskaoch nederländska konstnärer.

Fri entré, Museigatan 1, Uddevalla Tel: 0522 65 65 00 www.bohuslänsmuseum.se Följ oss på Facebook & Instagram.
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STENUNGSUND Strandvägen 52
Tel 0303-651 50

FUJI ELECTRICS
NORDIC 72 PREMIUM
FUJI ELECTRICS
NORDIC 57
Sänk energiförbrukningen – öka
komforten!
En driftssäker och
energibesparande investering, tillverkad
för vårt nordiska klimat. Hög värmekapacitet ger god inomhuskomfort även vid
-30°C ute. Lättplacerad innedel passar
alla rum..

Anläggning i toppklass

19.990 kr
Ord. pris 23.495 kr

Designad och tillverkad för den nordiska
marknaden. Denna värmepump ligger i den
absoluta toppklassen när det gäller värmeeffekter även vid extremt låga utomhustemperaturer. Avancerad inverterteknik och högprestanda
komponenter ger maximal verkningsgrad
och låg energiförbrukning. Utomhusdelen har
extremt låg ljudnivå och inomhusdelen har en
kraftig fläkt som sprider värmen över ett stort
område. Energiklass A+++ .

Måndag–Fredag 10:00–18:00
Lördag 10:00–14:00
www.electroluxhome.se

www.electroluxhome.se
Samtliga priser är inklusive standardinstallation (efter ROT avdrag, exkl elinstallation) samt nedmontering av gammal pump.
Just nu tar vi inget betalt för retur av gammal luftvärmepump, värde 1.500 kr. Vi har egna certifierade montörer.
Gäller vid köp i fysisk butik till 30 sep 2019. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Uddevalla & DU • SOMMAR 2019 | 19

HITTA DET DU VILL GÖRA
& UPPLEVA I UDDEVALLA
UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA
APPEN
UDDEVALLA

Upplev

Appen

Upplev UDDEVALLA

• Favoritmarkera evenemang
och få pushnotiser.
• Se Uddevallas aktivitetsutbud.
• Boka dina kryssningar och båtturer med Skärgårdsbåtarna.
Appen är tillgänglig både i App Store
och Google play.

Guidade vandringar

N y het

!

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

• Ladda ned vandringsturen du vill gå.
Välj mellan Gustafsberg, Skalbankarna,
Strandpromenaden
& Uddevalla centrum.
• En karta visar hur du
ska gå och var du
hittar guideplatserna längs vägen.

VÄLJ DIN DAGSTUR
VI KÖR TILL KÄRINGÖN, LYSEKIL, ÅSTOL,
DYRÖN, SMÖGEN, BASSHOLMEN

ÅK MED VÅR
SKALDJURSBÅT, GRILLBÅT ELLER
TA EN SVÄNG MED MUSIKBÅTEN

N y h e t!

TURLISTOR OCH ONLINEBOKNING

www.skargardsbatarna.com
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Där stannar du till
för att lyssna eller
läsa och se bilder i
appen.

0522-698480

Uddevalla & DU • SOMMAR 2019 | 21

VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Hjärtat i Bohuslän

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

Se och göra:

UDDEVALLA.COM | APPEN

HERRESTADSFJÄLLET ramar in Uddevalla
med sina skogar, sjöar och dramatisk
natur. Ta en promenad eller löptur
längs de fina vandringslederna,
fiska abborre och gädda och
testa gärna MTB-lederna på
Bjursjön.

Stallgården

BREDFJÄLLET i Ljungskile
bjuder på vildmarkskänsla
och spännande lokalhistoria. Vandra i den fina
naturen med Bredfjällsguiden där du hittar 15
tematurer. Passa på att
ta med fiskespöet och
mat att grilla.

SHOPPING SOM STICKER UT
Att Uddevalla är en handelsstad märks på det gedigna
och breda shoppingutbudet.
Här finns allt från IKEA-varuhus till små loppisbutiker.
Längs kullerstensgatorna
i centrum ligger en hel del
små personliga butiker och
flera kända affärskedjor.
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En bit utanför centrum finns
Torp Köpcentrum med ett
90-tal butiker och varuhus. I
Ljungskile och på Bokenäset
kan du handla exklusiv heminredning, möbler, kläder
och delikatesser i charmiga
gårdsbutiker, handelsträdgårdar och trendiga livsstilsbutiker.

LO Multisport

Upplev UDDEVALLA
VI SÄGER ATT UDDEVALLA
ÄR HJÄRTAT I BOHUSLÄN
Inte bara för att det är landskapets största stad. Det är
också den perfekta utgångspunkten om man vill uppleva
hela Bohuslän. Under sommaren visar staden upp sina
allra bästa sidor. Läget vid
havet, den spännande historien, den goda maten och alla
sevärdheter gör att man kan
stanna länge. Mer information: besök Uddevalla Turistcenter eller uddevalla.com.
SMAKA PÅ BOHUSLÄN
Färska skaldjur, nyfångad
fisk, ekologiskt kött, lokalbryggt öl, närodlade jordgubbar, vildvuxna björnbär.
Det finns gott om fantastiska
råvaror och goda smaker i
Bohuslän. Passa på att njuta
av allt det goda som serveras
på våra mysiga restauranger
och caféer. Plocka middagens jordgubbar och grönsaker på någon av traktens
odlingar. Låt smaklökarna gå
en tur i saluhallen i Uddevalla.
Ta med barnen på en picknick vid havet eller grilla på
en eldplats i skogen. Maten
smakar extra gott i naturen.
SOVA VID HAVET ELLER
I VILDMARKEN?
Vill du bo enkelt och naturnära? Eller lyxigt och bekvämt
nära till spa och nöjen? I
Uddevalla centrum, Ljungskile och Bokenäset finns
ett tusental bäddar att välja
bland. Campingstugor, vandrarhem, lägenheter, hotell i
olika standard och den nya
lyxiga formen av camping;
Glamping. Kommer du med
båt finns flera gästhamnar
att välja bland. Och campingar
och semesteranläggningar
vid havet lockar campare
från hela Europa. Mer info
om boenden hittar du på
uddevalla.com.
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Ett urval av Uddevallas evenemang 2019
Hela utbudet hittar du på uddevalla.com och i appen Upplev Uddevalla
VÅRKICKOFF BARNENS LOPPIS 4 MAJ
Härlig dag i Uddevalla centrum med
mode visning, musik och en stor barnloppis där du kan fynda leksaker, barnkläder, barnvagnar och mycket annat.

MIDSOMMARFIRANDE 21 JUNI
Midsommarstång, vilda blommor, folkmusik, dans och lek.
I Uddevalla firar vi Midsommar
på traditionellt vis.

BONDENS OCH SKOGENS DAGAR
7-8 SEPTEMBER
Under Bondens och Skogens Dagar fylls
Backamo Lägerplats i Ljungskile med
mycket folk, roliga aktiviteter och sevärda
ting för hela familjen. Besökare kan testa att åka häst och vagn, och göra en
nostalgitripp bland gamla bilar, motorcyklar, traktorer och maskiner. Det bjuds
på underhållning för stora som små.

BASSHOLMENDAGEN 13 JULI
Upplev den bilfria ön Bassholmen
som ligger mitt i Nordströmmarna.
Njut av den vackra naturen, åk med
på de gamla fina allmogebåtarna,
titta in på båtmuséet och ta del av
öns spännande historia. Åk hit med
Skärgårdsbåtarna från Uddevalla.
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UDDEVALLAKASSETTEN 8 JUNI
På kulturföreningen Uddevallakassettens intima scen Kontoret bjuder internationella artister på musikupplevelser
inom olika genrer. Den lilla lokalen rymmer 35 personer och du tar med dig
egen mat och dryck. Just den här kvällen
spelar Uddevallabandet Suspekt, Doffe
och DJ Alderborn.
VÄSTKUSTENS DANSFESTIVAL 9-12 JULI
Lane Loge bjuder in till Västkustens
största dansbandsfestival och fyller sin
loge och camping med dansanta glada
människor i alla åldrar från hela Norden.
Varje kväll står ett nytt dansband på scenen. Missa inte årets dansbandsfestival.

INTERNATIONAL STREET MARKET
31 JULI-3 AUGUSTI
Bon appétit! Buen provecho! Smaklig måltid! Ja, så låter det när International Street
Market besöker Uddevalla. På marknaden
serveras läckra maträtter och delikatesser av knallar och säljare från hela världen.
GUSTAFSBERGSDAGARNA
10-11 AUGUSTI
Känn forna tiders glansdagar i Uddevallas anrika bad- och kurortsmiljö
Gustafsberg. Njut av massage, drick
brunnsvatten, se utställningar och
uppträdanden. Och missa inte de
guidade turerna med teaterinslag om
Gustafsbergs intressanta historia.
GLÖMDA GÖMDA GÅRDAR 5 OKTOBER
Upptäck Uddevallas unika stadsmiljöer
under en eftermiddag och kväll. Med karta i handen vandrar du runt i stadskärnan
och upplever genuina platser, kreativitet
och kultur tillsammans med de andra
besökarna. Uddevalla har fantastiskt fina
bakgårdar som denna dag öppnas för alla
som vill kika in.

UDDEVALLAKALASET 25-27 JULI
Årets härliga familjefest i Uddevalla
centrum. Kalasstämning i tre dagar
med musik och underhållning på
flera scener, allsång, tivoli och
aktivitetspark för barnen. På kvällarna förvandlas hela centrum till
en stor gatufest.
KÔRPEHÔLSFESTIVALEN 24–25 MAJ
Den anrika Kôrpehôlsfestivalen är tillbaka
i sommar. Ända sedan 1970-talet har
musikföreningen Adrian lockat hit välkända och mindre kända band i genren
heavy-/stonerrock. Festivalen hålls som
vanligt på scenen i Kulturhuset Bastionen.

Hamnfesten

HÄNG PÅ HAMNGATAN 29 JUNI
Ett kulturkalas i miniformat i Uddevalla
centrum. Norra Hamngatan öppnas upp
för uteserveringar och en mängd olika
aktiviteter. Njut av vimlet och härlig musik. Ta en god kopp kaffe och häng en
stund på Norra Hamngatan.
UDDEVALLA PRIDE 2019 - MAKE
EQUALITY REALITY 9-10 AUGUSTI
Det blir workshops, föreläsningar, disco
och självklart en parad! För mer
info finns Uddevalla Pride på
både Instagram och Facebook,
håll utkik efter event! Arrangemanget genomförs av unga
arrangörer med stöd av Kultur och
fritid Uddevalla Kommun.

Bohusläns Museum

LJUNGSKILEDAGEN 15 JUNI
Familjefest i Ljungskile centrum med
massor av aktiviteter och underhållning. Företag och föreningar arrangerar även marknad, utställningar och
motionsloppet Ljungskileslingan.

NATIONALDAGEN 6 JUNI
Sveriges Nationaldag firas på flera
platser i Uddevalla med omnejd.
Förutom alla flaggor som pryder
staden blir det festligheter i olika former.

NATTSUDD MED HAMNFEST 27 JUNI
Stor hamnfest i Uddevalla kvällen innan
Pantaenius Bohusracet startar. Njut av
spännande mat, aktiviteter och musik
i gästhamnen vid Södra Hamnen. Och
missa inte nattsudd i centrum med
shopping och myller på uteserveringar.

Kultur& Musik

PARKSOMMAR 11 JULI-22 AUGUSTI
Lyssna på musik, dansa, träffa vänner
och ät något gott. Några torsdagskvällar
i sommar bjuds det på gratis musikkonserter och utomhusbio i Hasselbacken,
Uddevalla. Artister från hela landet spelar
i olika genrer och lokala musiker agerar
förband.
SOMMARJAZZVECKAN 22-27 JULI
L’jazz i Ljungskile bjuder in till härliga jazzstunder hela året, men under den traditionsenliga sommarjazzveckan jammar
det verkligen loss och den stora publiken
kommer. Välkända musiker från när och
fjärran spelar och sjunger högklassig jazz.
UDDEVALLA FOLKMUSIKFESTIVAL
3 AUGUSTI
Festivalen där folkmusik skapar möten
mellan människor från hela världen. På
Bohusläns museum blandas traditionell
svensk folkmusik med musik från andra
kulturer. Spelglada människor möts i
spontana spelgrupper och inspireras av
kurser, konserter och dans.

Utställningar

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 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

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR
• Spåren efter sjöfararna
-maritima ristningar i Bohuslän
Utställningen berättar om ristningarna och vad de kan lära
oss om sjöfararna och sjöfarten för ungefär 500 år sedan.
Visas t.o.m. 1 september.
•

The Great Longing
– The Act of Painting
I konsthallens sommarutställning presenteras närmare ett
tjugotal samtida konstnärer.
Visas t.o.m. 1 september.

BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1
Öppettider*
Måndag
Tisdag - torsdag
Fredag - söndag

10 - 16
10 - 20
10 - 16

*med reservation för storhelger
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FJORDTRÄFFEN
TORSDAGAR JÄMNA VECKOR
MAJ–SEPTEMBER
Gillar du veteranbilar, gamla mopeder
och andra läckra fordon? På Fjordträffen
samlas en stor skara motorentusiaster
vid Svenskholmen för att visa upp sina
klenoder eller bara njuta av dem. Här
möts eldsjälar för att utbyta kunskap,
umgås och fika. Fjordträffen är varannan
torsdagskväll kl. 18–21.

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

Sportevenemang
SM I MOTOCROSS
1–2 JUNI
Sverigeeliten i motocross kommer till
motorstadion Glimmingen och gör
upp om SM-titlar i klasserna MX1, MX2,
125U17 och MX-Girls. BMK Uddevalla
står som värd för tävlingen och tar emot
mellan 150 och 200 av Sveriges bästa
förare. Passa på att se dem ”in action” i
fartfyllda race!

Motorevenemang
WILD AND CRAZY CRUISING
17 AUGUSTI
Rockmusik, läckra amerikanska bilar
från 50-talet, stolta bilägare och så
förstås den traditionsenliga karavanen
genom stan. Det och mycket mer händer
den här helgen på Glimminge motorstadion i Uddevalla.

VM MOTOCROSS
24-25 AUGUSTI
VM i motocross arrangeras för 23:e
gången på Glimminge Motorstadion i
Uddevalla. Ett arrangemang som lockar
över 20 000 besökare från hela världen.
Besökarna kan följa tävlingen på ett nära
avstånd runt hela banan eller från det
stora publikberget som klassas som den
bästa läktarplatsen i hela VM-serien.
Tävlingen fyller hela staden med internationella besökare. Missa inte denna
fartfyllda helg!
Träffa VM-förarna med autografskrivning
fredag 23 augusti, Torp köpcentrum.
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PANTAENIUS BOHUSRACET
27-30 JUNI
Kappseglingstävling längs Bohuskusten som samlar både eliten och cruisingseglare från Sverige, Norge och
andra europeiska länder. Inför starten
den 28 juni fylls Uddevalla hamn med
segelbåtar som ska delta. Målgången
är i Smögen tre dagar senare.
LYCKORNA SEGLARFEST
28 JUNI
Strax efter att Pantaenius Bohusracet
startat på morgonen vid Uddevallabron spurtar båtarna för fulla segel
in till Ljungskile. På Lyckorna serveras
spännande mat, aktiviteter och musik
under dagen.

Ungdomsturneringar
& folkfest

ODDEBOLLEN 2-4 AUGUSTI
En av Sveriges största fotbollscuper
för undgomar spelas på gräsplaner vid
Gustafsberg. I år är det 34:e sommaren
i rad som IK Oddevold arrangerar cupen
med över 200 deltagande lag. En riktig
folkfest!

JUNICUPEN 14-16 JUNI
Handbollsturneringen som lockar
ungdomar från hela Norden till
Uddevalla för att umgås och spela
handboll inomhus eller utomhus.
Junicupen arrangeras av GF Kroppskultur för 43:e gången.

UDDEVALLA CITY RACE
21 SEPTEMBER
Rallytävling som startar och går i mål i
Uddevalla centrum. Bilarna kör flera specialsträckor på asfalt, bland annat går
en av sträckorna på Glimmingen. En bra
plats om du vill se rallybilarna i full fart.

STADSSTAFETTEN
En riktig löparfest mitt i stan där lag med
fem deltagare springer totalt fyra kilometer i fem etapper. En kul grej att göra
tillsammans med kompisgänget, kollegerna eller grannarna.
Stadsstafetten arrangeras av friidrottsklubben IK Orient. Håll utkik efter årets
datum.

UDDEVALLA OPEN
30 AUGUSTI-1 SEPTEMBER
Uddevalla Open är en ny spännande
nordisk turnering i paraidrott, Special
Olympics. Även i år omfattar Uddevalla
Open flera grenar, fotboll, golf, bowling,
race-running, ridning, friidrott, judo och
simning. Det skapar möjlighet för många
idrottare att delta i turneringen.

VM I RS TERA 4-9 AUGUSTI
Ljungskile Segelsällskap arrangerar
detta VM för ungdomar som seglar
enmans-jollar. Ett hundratal deltagare
från hela världen väntas göra upp om
VM-titeln i en tävlingsbana som går
runt Ulvön i Ljungskileviken. Det blir
en sex dagar lång folkfest i Ljungskile
med en mängd olika kringaktiviteter
för hela familjen.
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Nu väntar
en solklar framtid

Välj el från din
lokala elhandlare

Uddevalla Energi har tagit ett stort kliv på resan mot en fossilfri
framtid. Vi vill bidra till vår kommuns utveckling, och uppmuntra till
fossilfria alternativ.
Solenergi är en av framtidens viktigaste energikällor, 100 % förnybar och fri att nyttja. Under
våren 2019 kommer vi att börja sälja kompletta
solcellslösningar för både villa och företag. Vi tar
hand om allt från första kontakten med dig till
färdig installation på ditt tak.
FÖRDELARNA MED SOLCELLER från Uddevalla
Energi är många.
Lokalt - Uddevalla Energi är det lokala energibolaget i Uddevalla. Vi finns alltid i närheten och
kan vara snabbt på plats om det uppstår problem
med din anläggning.
Lönsamt - Vi erbjuder gratis hembesök där vi
tillsammans med kunden hittar den optimala
lösningen för dig och ditt hus.
Tryggt - Vi är det lokala och långsiktiga energibolaget som kommer finnas kvar i Uddevalla
minst lika länge som de solcellsanläggningar
vi installerar.
Enkelt - Vi har goda erfarenheter av solceller
och hjälper er genom hela resan från idé
till egenproducerad lokal förnybar solenergi.

MED SOLEVALLA GÖR VI EL AV SOLSKEN
För att lyckas med en omställning måste vi också
bygga för fossilfri elproduktion. Solevalla solcellspark ligger vid Forshälla Holmen i Uddevalla,
väster om E6. Parken är ca 6 000 kvadratmeter
stor. Den el vi producerar finns tillgänglig för
uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen, vi kallar dem solstolpar. Elen räcker för
att driva 150 elbilar 1 000 mil/år i minst 25 år.
Tillsammans skapar vi en solklar framtid.

Energi

utman

Energiutmaningen

Sponsring är något vi verkligen gör med hjärtat,
därför har vi startat Energiutmaningen!
Det är en självklarhet för oss på
Uddevalla Energi att sponsra ideella
verksamheter för barn och ungdomar
på lokal nivå och det gör vi varje år
genom Energiutmaningen.
Energiutmaningen är en sponsringstävling som går av stapeln på våren
då vi bjuder in Uddevalla kommuns
föreningar att tävla om 100 000
kronor. Föreningarna får göra en
film som berättar vad de behöver
sponsring till. En jury väljer ut ca 10
finalister som går vidare och får tävla
om pengarna. Sedan gäller det för
föreningarna att själva fiska röster genom att få uddevallaborna att rösta
på just sitt bidrag. Pengarna fördelas
procentuellt utifrån antal röster.
Föreningen Uddevalla Sim är förra
årets vinnare och är en av de föreningar som jobbar aktivt med barn
och ungdomar i Uddevalla.
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ingen

- Det har varit väldigt roligt att vara
med i Energiutmaningen säger Niklas
Andersson från Uddevalla Sim. Han
berättar också att de med hjälp av
vinstpengarna kunnat uppdatera
några av sina hjälpmedel till simträningen. Tack vare Energiutmaningen
har vi fått möjligheten att utveckla
vår förening och dessutom gjort
något riktigt kul tillsammans som vi
är stolta över.
- Energiutmaningen är en tävling som
engagerar, vi märker att föreningarna
hittar på nya kreativa sätt för att fiska
röster till sina bidrag säger Fredrik
Jostby, marknadschef på Uddevalla
Energi. Det är också ett bra forum för
oss att få träffa föreningarna och höra
vad de har på gång framåt. Energiutmaningen kan öppna upp för nya
spännande samarbeten!
Läs mer om Energiutmaningen på
uddevallaenergi.se.

Vår el är lokalproducerad till
största delen genom förbränning
av dina sopor på Lillesjö kraftvärmeverk. Det betyder att de
brännbara soporna som du och
alla andra uddevallabor slänger
kommer tillbaka i form av el, vi
kallar det returel. En mindre del
kommer bland annat från vattenkraften i den lokala Bäveån.
Varenda procent av den el som
du köper från oss är förnybar och
kan gå vidare i kretsloppet – om
och om och om igen. Elen är
dessutom ursprungsmärkt för
att garantera att den är lokalt
producerad.
Jonna Billskog är elhandelssäljare
hos oss på Uddevalla Energi. Hon
svarar gärna på
dina frågor om
elhandel och
hjälper dig
att bli kund.
- Det kan
vara klurigt
för kunderna
att förstå vad som är vad på
elfakturan eller elfakturorna,
om man betalar till både
ett elhandelsföretag och ett
elnätsföretag. Och varför
blev till exempel elnätsfakturan plötsligt högre medan
elhandelsfakturan blev lägre?
Jag vill såklart reda ut detta
för kunderna så att de förstår
sina valmöjligheter och vad
Uddevalla Energi kan erbjuda
säger Jonna.
Hon berättar vidare att Uddevalla
Energis elhandel har ett stabilt
pris så att kunderna ska kunna
känna sig trygga med sitt lokala
energibolag.
- Vi vill ha en schyst produkt
som är bra ur ett miljöperspektiv och dessutom jobbar
vi inte med lockpriser. Det är
det roligaste med Uddevalla
Energi, att kunna sälja en bra
produkt som jag står för.
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DALSLANDSRUNDAN 19 MAJ
Utmana dina kompisar eller kollegor på
en fantastisk cykelrunda på landsvägar i
den dalsländska naturen. Dalslandsrundan har olika klasser och banlängder för
att passa alla motionärer – oavsett om
du vill ta en lugn cykeltur eller vill ”värma
upp” inför större cykelutmaningar under
säsongen.

RUN DIRT RACE 1 JUNI
Häng med på en utmaning utöver det
vanliga! Ta dig över hinder, bli skitig, bär
tungt, bli trött, klättra, kryp och balansera. Run Dirt Race är ett riktigt häftigt
hinderbanelopp som riktar sig till en
bred målgrupp, de flesta klarar av att
genomföra det.

STRANDJOGGEN 6 JUNI
Fira Nationaldagen genom att springa
Strandjoggen längs Uddevallas Strandpromenad. Ett trevligt motionslopp för
dig som gillar att motionera i vackra omgivningar.
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RUN DIRT RACE KIDZ 15 JUNI
I sommar får barn mellan 5–11 år ett
alldeles eget hinderlopp i Uddevalla
centrum. Run Dirt Race Kidz går längs
Bäveån på Norra Hamngatan via Hasselbacken och tillbaka längs Södra Hamngatan. Loppet är gratis att delta i och det
ramas in av massor av roliga aktiviteter
för barn.

BOKENÄS TRIATHLON 29 JUNI
En av Sveriges vackraste triathlontävlingar arrangeras för ungdomar och
vuxna på Bokenäset. Deltagarna simmar,
cyklar och löper i den varierade och fina
terrängen längs Gullmarsfjorden.
BOKENÄS SWIMRUN 30 JUNI
Varför inte kombinera Bokenäs Triathlon
med ytterligare en rolig utmaning dagen
efter? Eller satsa all din energi på Bokenäs
Swimrun? Det här är ett kul motionslopp
som de allra flesta klarar.

UDDEVALLA SWIMRUN 27 JULI
”Sveriges vackraste Swimrun”, säger
många. En kul tävling som kryddar folkfesten Uddevallakalaset i slutet av juli. En
grym utmaning för alla som kan springa
en mil och simma två kilometer. Tävlingen
riktar sig både till amatörer och till elitmotionärer.
UDDEVALLA X-TRAIL
Över myrar och berg. Genom skog och
ris. Längs natursköna skogsstigar. Uddevalla X-trail är en härlig löputmaning på
vackra Herrestadsfjället - banan går
både på och utanför stigarna.
Motionsloppet riktar sig både till den
som vill ha en riktigt tuff utmaning i terrängen och till motionären. Håll utkik
efter årets datum.

VILL DU DELTA I ETT
MOTIONSLOPP,
KANSKE TVÅ ELLER
RENTAV TIO?
Nu har du verkligen chansen att
testa dina krafter i tio härliga
motionslopp som arrangeras i
Uddevalla. Nu har vi fler lokala
tävlingar än någonsin och de riktar sig både till motionären och
till den satsande idrottsutövaren.
Alla tio ingår i nya samlingsbegreppet Challenger Uddevalla.
Oavsett om du gillar att cykla,
springa eller simma så finns ett
motionslopp för dig.
Du bestämmer själv på vilken
ambitionsnivå du vill lägga dig. Är
du motionären som vill ha en ny
tävling som mål för din vardagsträning? Eller är du en elitsatsande idrottsutövare som vill toppa
formkurvan med flera tävlingar?
Du väljer själv hur många av tävlingarna du vill delta i! Anmälan
sker under respektive tävlings
hemsida. Alla tio motionsloppen
i Challenger Uddevalla är stora
publikfester. De flesta av dem
bjuder också på trevliga kringaktiviteter med mat och underhållning. Varmt välkommen som
publik eller som deltagare i Challenger Uddevalla!
Vill du testa din kapacitet på
fler än ett lopp i Challenger
Uddevalla? Testa något av
Challengerpaketen!

•

•

•

Ultra Challenge
Ta dig igenom de tre lite mer
extrema loppen. Herrestad
Fjällmaraton (42 km / 24 km
banan) samt de längsta
distanserna på SWIX
Uddevalla MTB & Bokenäs
Triathlon.
Super Challenge
Gör fem valfria lopp i
Challenger Uddevalla
under 2019.
Youth Challenge
Är du under 18 år? Gör fem
valfria lopp i Challenger
Uddevalla under 2019.

www.challengeruddevalla.se

MTB-TIPS
FRÅN VÄRLDSMÄSTAREN I 4X
Felix Beckeman från Uddevalla
Cykelklubb är världsmästaren i
MTB 4X som gärna tipsar om de
sköna cykelstigarna vid Bjursjön i
Uddevalla.
– Här finns stigcykling i toppklass.
Det välutvecklade nätet av stigar ger
valmöjligheter för alla typer av cyklister och ungdomar. Starta vid Bjursjöstugan som är ett underbart ställe med flera
fina stigar och nya teknikbanor. Den blå
slingan är mest populär. Den faller
nog alla i smaken, säger Felix.

Idrottsevenemang

HERRESTAD FJÄLLMARATON
Första tävlingen är en underbar löparutmaning i den varierande och vackra terrängen på Herrestadsfjället i Uddevalla.
Här kan alla vara med och tävla på sin
egen nivå. Förutom den klassiska maratonlängden 42 km, kan du även välja att
springa kortare sträckor på antingen
24 km, 14 km, 7 km eller 4 km.
Håll utkik efter 2020 års datum.

SWIX UDDEVALLA MTB 13 JULI
Motionslopp med underbar mountainbikecykling på
singeltrack, traktorvägar, grus och lite asfalt. Det bjuds
på vackra vyer vid fjordens stränder och härliga sträckor
i skogen.
Den 68 km långa banan är mycket omväxlande och något
mer kuperad än Cykelvasan.
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NATURUPPLEVELSER
Sommarinspiration
Längtar du efter salta bad, solvarma klippor
och lyxigt spahotell? Föredrar du att susa fram
på mountainbikecykel i skogen, åka på musselexpeditioner och lyxcampa i skogen? Eller vill
du ha gourmetmat, livemusik och dans?

www.fyrstadsflyget.se
0520-825 00

ANICURA BOHUSLÄNS DJURSJUKHUS
Vi tillhör nu AniCura-familjen.
Självklart behåller vi samma själ och hjärta!

Tillsammans skapar vi framtidens djursjukvård,
med lika stora hjärta och kompetens.
Bastiongatan 26, 451 50 Uddevalla | 0522-817 70 | www.anicura.se/bohuslans-djursjukhus
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Vad du än har tänkt göra i sommar finns det
otroligt mycket att uppleva i Uddevalla, i
Ljungskile och på Bokenäset. Varför inte
testa något helt nytt?

FANTASTISKA VANDRINGSLEDER
Att promenera i stadsmiljö eller vandra i skog och mark är ett skönt sätt att
utforska en ny plats. Du upptäcker så
mycket mer längs vägen. I Uddevalla
med omnejd har du ett stort utbud av
vandringsleder och promenadstigar.
Strosa längs vår centrumnära Strandpromenad, vandra längs kustlinjen
eller i de lummiga skogarna. Runt staden Uddevalla finns flera strövområden med leder som tar dig till vackra
fiskesjöar, bär- och svampskogar och
grillplatser. Herrestadsfjället och Bjursjöområdet är populära områden.
Strax ovanför Ljungskile centrum
ligger Bredfjället – ett naturreservat
med flera markerade vandringsleder och Stora och Lilla Skarsjön där
du kan fiska, bada, paddla eller laga
mat vid någon av grillplatserna. Gå
en tur på vandringsleden ”Salt och
sött” som tar dig till Tjöstelseröds
naturvårdsområde. På Bokenäset
finns flera havsnära vandringsleder
som leder dig genom lummiga bokoch ekskogar. Njut av stigarna i Kärlingesunds fina kulturlandskap.
Du hittar fakta och inspiration om
Bohusleden, Kuststigen och fler
vandringsleder på uddevalla.com.

Ta en vandringstur upp till Havstensklippan
på Bokenäset. Utsikten är fantastisk!
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Gustafsberg
Sveriges äldsta badoch kurort med anor
från 1700-talet.
SVERIGES ÄLDSTA BADORT
I början av 1700-talet lockade Gustafsbergs mineralrika vatten folk som ville
bota krämpor som lamhet, hysteri och
engelska sjukan. Ett glas källvatten varje
kvart eller halvtimme skulle göra susen.
För att få extra god effekt började man
också komplettera brunnsdrickandet
med salta bad på 1780-talet. Gustafsberg blev Sveriges första badort och
besöktes av celebra gäster som Carl von
Linné. 1804 kom den krasslige kronprinsen Gustav, son till kung Gustav IV Adolf,

CYKLA runt i det varierade och vackra
landskapet som klipporna, havet och
skogen bjuder på. Utforska Uddevalla
centrum på cykel eller utmana dig på
MTB-lederna på Hafsten eller Bjursjön.

hit för att kureras med mineralvatten
och salta bad. Kronprinsen piggnade
till och Gustafsberg fick ett riktigt uppsving. 1814 byggdes två varmbadhus.
Ett var lite mer elegant, och i det huset
ligger Gustafsbergs Vandrarhem idag.
Det andra varmbadhuset kallades fattigbadhuset och heter idag Sjöstugan.
Där kan man också hyra rum med enklare standard. De kungliga badgästerna
gjorde att Gustafsberg blev en mycket
populär badort även bland kändisar

PARADISÖN BASSHOLMEN
Bassholmen vid Nordströmmarna, är
verkligen värd ett besök. Det är ett naturreservat där kor och kalvar håller landskapet öppet. Här finns glasscafé, båtmuseum och en spännande historia.
Skärgårdsbåtarna kör båtturer hit och
på ön finns även en gästhamn om du tar
egen båt hit.

Strandpromenaden

Uddevallas stolthet, Strandpromenaden, utsågs till
Sveriges vackraste väg 2009. Den slingrar sig 9 km
från Uddevallas skalbankar ända till Lindesnäs. Från
centrum till Lindesnäs går promenaden längs vattnet
och där finns flera badplatser, utsiktsplatser, fika- och
matställen. Vill du gå en kortare sträcka kan du parkera
bilen vid Svenskholmen. Eller ta Skärgårdsbåtarna till
någon av bryggorna längs vägen och promenera tillbaka till centrum.
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Skalbankarna

BOKA EN HISTORISK GUIDE
-TUR i Uddevalla centrum
eller häng med på någon av
guideturerna som går på
Gustafsberg under sommaren. Då kan du även passa
på att dricka brunn! Guidetips:
Uddevallaguiderna, Bohusläns guider eller Uddevalla hembygdsförening.
Vid strandkanten ligger Konditori
Snäckan där du kan äta mat, fika och
njuta av utsikten. Strax intill ligger den
gamla badortsrestaurangen som idag
är en populär festlokal. Gustafsberg har
också en brygga där Skärgårdsbåtarna
lägger till.
som t ex Fredrika Bremer, på 1830-talet.
Flera hus byggdes åt sommargästerna.
Gustafsberg var då en tummelplats med
semesterfirare, musiksoaréer, teateruppträdanden och tjusiga baler. Idag
ingår området Gustafsberg i ett naturreservat och 26 byggnader är byggnadsminnesförklarade.
Mer om Gustafsbergs historia, boenden
och aktiviteter: gustafsberg.se

GLAMPING på Anfasteröd Gårdsvik
Lyxig och bekväm form av camping med
stora inredda tält med pentry, sängar,
dusch/wc, värmeelement, sovloft och
altan. Ett av tälten ligger mitt i den vackra
bokskogen och det andra på en klippa.
I sommar kan besökare ta Skärgårdsbåtarna till Anfasteröd. Båtarna utgår
från Uddevalla centrum och resan genom
Havstensfjorden tar ungefär två timmar.

Kullar av skalgrus och
ett paradis för blommor,
fjärilar och småkryp.
NJUTNING FÖR KROPP OCH
SMAKLÖKAR
En lyxig kväll, helg eller vecka kan mycket
väl börja med ett besök på någon av
Uddevallas många restauranger. Modern
bohuslänsk matkultur finns i alla former
och på alla nivåer. Du kan äta äkta bohuslänsk äggost på Kajkanten café och
restaurang. Frossa i räkor på skaldjurskryssning ombord på m/s Byfjorden.
Eller njuta av en gourmetmåltid på Villa
Sjötorp i Ljungskile där du dessutom kan
sova över. Nere vid vattnet i Lyckorna hittar du Lyckorna Brygga Restaurang och
Bar där du avnjuter måltiden med utsikt
över båtarna, viken och solnedgången.
SPA, HAVSBASTU OCH
STRÄNDER
Många kommer till
våra trakter för att
bada och koppla av
med spabehandlingar året runt. Flera
hotell har både spa, havsbastu, stränder, lyxiga rum
och riktigt god mat. Bohusgården,
Bokenäset hotell & konferens och
Hafsten Resort är bara några av dem.
Checka in med din bästa vän, kärleken
eller familjen och njut!

VÄRLDSUNIKA SKALBANKARNA i Uddevalla
bildades för 10 000 år sedan. Här strax utanför centrum
samlades stora mängder skalrester från marina ryggradslösa djur och
skelettdelar av valar, sälar och fiskar. Titta in i Skalbanksmuseet så får du veta mer.

ÖLBÅTEN OCH
OST & VINBÅTEN
M/s Sunningen kör
Uddevallaturen varje
sommar och ombord
finns en bistro. Ta båten runt Uddevallas
vackra innerskärgård
och njut av utsikten
och smakerna från
bistron.

Du kan också åka med på MUSSELBARENS MUSSELEXPEDITION från
Lyckorna brygga i Ljungskile. Med fiskebåten åker ni ut till odlingarna i fjorden
och skördar pinfärska blåmusslor som
du sedan kan njuta av i restaurangen.
Här finns även ett mikrobryggeri med
spännande drycker att avsmaka.

Vill du hellre åka på
en dags- eller kvällstur erbjuds självklart
även det. Nytt för i år
är Ölbåten och Ost &
Vinbåten.
Mer information på
skargardsbatarna.com

SKÄRGÅRDSBÅTARNAS SOMMARTURER
Ställ bilen, hoppa på båten och njut av Uddevallas skärgård och många andra vackra
platser i Bohuslän. Du har många rutter att välja bland. Skärgårdsturen tar dig till
genuina kustsamhällen, fina badplatser, naturområden, restauranger och kaféer.
Mer information och aktuell tidtabell finns på: skargardsbatarna.com

UTEGYM
Kör ett träningspass vid Bjursjön. Där
finns fina spår i skogen, ett utegym och
badplats.

UPPLEV UDDEVALLA I KAJAK
Glid fram i Uddevallas fina vatten och
upplev den vackra skärgården från en
havskajak. Du tar dig in i grunda vikar och
kommer nära fåglar och andra djur på
ett sätt som du inte gör med motor eller
segelbåt. Från Uddevalla kan du ge dig
ut på många fina turer oavsett om du vill
paddla en kort stund nära centrum eller
övernatta på någon av öarna. En unik
upplevelse vår, sommar, höst som vinter!
På några timmar paddlar du exempelvis
till Ljungskile eller till Bassholmen.
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BÅT- OCH BADUTFLYKTER
Åk med skärgårdsbåtarna i
Uddevallas vackra innerskärgård och gör ett
bad- och picknickstopp vid
någon av alla hållplatserna.
Passa på att fiska krabbor
vid strandkanten.

www.napolipizzeria.se

p pa

På idylliska EMAUS LANTGÅRD
i Uddevalla träffar ni minigrisar, getter, tuppar, hönor
och katter – och barnen kan
rida på ponnyhästar utan
kostnad. Ta gärna med matsäck
med något att grilla för här finns
flera grillplatser.

d j ur e n

SMULTRONSTÄLLEN
För stora och små

Vi har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

Kla

Välkommen till oss
eller beställ hem!

VI HAR BOHUSLÄNS BREDASTE SORTIMENT!
Vi hjälper dig att skapa
din hemkänsla!

• FÄRG • TAPETER
• KAKEL • KLINKER
• BADRUM • GOLV
• MATTOR

Tes

t

ågot n yt t
n
a

tapeten kommer från

Pukevägen 3, Kuröd Uddevalla
0522-64 50 70
www.fargokakelhuset.se
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ÖPPET
Vardagar 9-18
Lördag 9.30-14

BREDDAS WAKEPARK!
Wakeboard, stand-uppaddle-board, badtunna,
beachvolley och luftgevärsskytte. Det är bara några av alla
roliga aktiviteter du kan testa i
Breddas Wakepark i Norgård, en mil
sydost om Uddevalla.
Söndagar är parken öppen för allmänheten. Övriga dagar kan du boka pass
med instruktör eller köra en halv- eller heldag med kompisgänget. Utrustning finns att
hyra på plats.
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För lata sommardagar
Tips om våra mest populära badplatser i Uddevalla, Ljungskile och på Bokenäset hittar du
på uddevalla.com. Kom gärna in till oss på turistcentret så berättar vi mer!

BIO
Ett lite lugnare nöje är att krypa ner i
en bekväm biofåtölj och se en film på
Biostaden i Uddevalla.

GOKART
Sätt tävlingsnerverna på prov i en
gokart på den professionella utomhusbanan på Glimminge Motorstadion.

line

pa s l ä n g s t a zi p

ZIPLINE
Testa det magkittlande äventyret att
flyga fram över trädtopparna i Norra
Europas längsta ZIPLINE vid Hafsten
Resort.
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LEKPLATSER
Stans bästa lekplats ligger i teaterplantaget vid gästhamnen.
BANGOLF
En lugnare variant är att gå en runda
på minigolfbanan vid Skeppsviken intill
Strandpromenaden.
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PROVA PÅ MOTOCROSS
Nyfiken på motocross? På torsdagskvällar ordnar BMK Uddevalla en motocrosskola för alla barn som vill prova
på. Tränare håller i övningarna på barnbanorna och du får även testa enduro.
Efter passen samlas alla vid ”Energidepån” för genomgång av säkerhetstänk, flaggor m.m.
Motocrosskolan startar på våren, har
uppehåll i juli och fortsätter i augusti.
Torsdagar kl. 17-20 på Glimmingen.
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Kalaskul för barn & ungdom
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n

.
.
.
nrutsch &

llan tårn
e
m
d

a?

r utan
k
r
m ma

d vore en so
a
V

BARNPARKEN PÅ UDDEVALLAKALASET
Under Uddevallakalaset händer det mycket kul för barnen. Årets stora
nyhet är en av världens största uppblåsbara vattenrutschkanor där den
längsta är hela 40 meter lång och 12 meter hög. Det blir också ett stort
aktivitetsområde med hinderbanor och hoppborgar, Axels stora tivoli,
uppvisningar och mycket mer. En riktig familjefest! 25-27 Juli

sa

MOOSE AF ANNERÖD
Har ni aldrig upplevt den mäktiga älgen
på nära håll kan ni passa på att åka till
älgparken Moose af Anneröd, strax
utanför Uddevalla. Här lever älgarna i
sin naturliga miljö.

abb

BOHUSLÄNS MUSEUM
På Bohusläns Museum finns alltid något
kul på gång för leksugna barn. Flera av
utställningarna är barnvänliga och i lekrummet kan barnen bland annat köra en
ångare. Om benen blir trötta finns fika
och mat på Restaurang Kajkanten.
Fri entré.

GUSTAFSBERG
Vid Gustafsberg finns flera badplatser och Landbadet med utomhuspooler och lekplats.
HAFSTEN RESORT
Här kan ni både bada på
barnvänlig sandstrand,
åka vattenrutschbana
ner i den uppvärmda
poolen och ta en tur på
havet i hyrd trampbåt,
kajak eller kanot.
UNDA CAMPING
Barnvänliga stranden på
Unda camping. Här finns
också vattenrutschbana,
lekplatser och minigolfbana.
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0522-122 08 • trestad@veteranpoolen.se

Tack, alla superhjältar
i Uddevalla!
Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till att ge utsatta familjer
i Uddevalla ekonomiskt stöd. Du ordnar så att människor i sorg eller kris får
rådgivning och hjälp, och du ser till att sjuka och ensamma får besök. Och mycket,
mycket mer. Så tack till alla våra medlemmar, ni är riktiga superhjältar!
Vill du också bli en superhjälte?
Besök vår hemsida www.svenskakyrkan.se/uddevalla/medlem
Där kan du även läsa mer om vad medlemsavgiften går till.

Välkommen hem till

Uddevallahem

Vi ger dig
nyckeln
till frihet!

Hos oss bor du bekvämt och
bekymmersfritt i härliga hyreslägenheter med :- i insats,
runt om i Uddevalla.

VI ÄLSKAR LÅNGA
ATT-GÖRA-LISTOR.
SÄRSKILT DIN.

Läs mer på
www.uddevallahem.se

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

UDD2*

Klipp ut och ta med kupongen!

Ring oss på 0522-124 40
www.svenskakyrkan.se/uddevalla
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Välkommen till
Uddevalla!
En matbutik med färska och ﬁna råvaror
till riktigt schyssta priser.

Vårt mot to:

Uddevallas bästa kött!
Vi styckar alltid färskt,
svenskt kött direkt i butik!
Vill du tillaga en god högrevsburgare eller grilla en
härlig entrecôte så har du kommit rätt – vi har alltid
färskt svenskt kött som styckas, mals och paketeras
i butiken av våra köttmästare. Om du vill ha råd om
vilket kött som passar just dig och hur det bäst
tillagas kan du också alltid fråga dem.

Frukt & Grönt
från utvalda odlare!
Hos oss hittar ni härligt färska frukter, delande meloner och
bär. Hela säsongen ﬁnns det också goda lokalproducerade
grönsaker från odlare som Gällenäs och Hoffrekullen.

Välkommen till vår manuella
delikatess- & ﬁskavdelning!
Här ﬁnner du allt från spännande delikatesser till smidiga middagslösningar –
perfekt till både kalas som middag och vår ﬁsk- och skaldjursdisk fylls ständigt
på med färska läckerheter! Vi har öppet alla dagar i veckan.

NÄSTA GENERATION
MITSUBISHI OUTLANDER
PLUG-IN HYBRID

NU FÖ
R
OMGÅ
ENDE
LEVER
ANS

Öppettider
i vår ﬁsk & deli!

Månd-fred 9–19
Lördag 9–17
Söndag 11–16

Idag har vi sålt över 100 000 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, bara i Europa.
Med bland annat en effektivare elmotor och bensinmotor för mer kraft, nya körlägen
med förfinad fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.

Rykande färskt
från våra bagare!
Det är inte mycket som slår doften av nybakat
bröd. Här bakar vi rykande färska frukostfrallor
tidigt varje morgon. I vårt eget konditori hittar du
goda bakelser och ﬁkabröd, perfekt för att ta med
på utﬂykten.
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tel 0522-60 17 00

Öppet alla dagar 7–22

S

VERKSTAD

N
VA

ENMÄRK

Butikskedja
30790654

VERKSTAD &
ÅTERFÖRSÄLJARE

NAMN
GATA
POSTADDRESS
ÖPPETTIDER
WEBBSIDA
TRESTAD
CENTER
0521-25 52 52

E

T

Uddevalla - på torp vid Ikea

SKALBANKSVÄGEN 4
0522 38300

Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km.
Bilen på bild är extrautrustad.

citygross.se
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