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Gustafsberg Sveriges äldsta badort!

”Det finns så mycket att berätta om stans händelserika
historia som många inte känner till”.

GLAMPING
Lyxig camping i Ljungskile på
Anfasteröd Gårdsvik.

PULSERANDE
UDDEVALLA

Ett urval av sommarens evenemang
och spännande utställningar
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1

Elhandel / Elnät / Fiber / Fjärrvärme / Pellets / Renhållning

Nu gör vi el
av solsken.

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

Inga konstigheter

Semester eller hemester?
Uddevalla är staden vid det lugna vattnet i Bohusläns
vackra innerskärgård, omgiven av klippor, salt vatten,
fjäll med frodiga skogar, sjöar och rik grönska. En
härlig plats att besöka och att leva på.
Längst in i fjorden ligger Uddevalla centrum. Här kan
du utforska stadens långa och spännande historia. En
frisk promenad söderut hittar du Gustafsberg som är
Sveriges äldsta bad- och kurort.
Varför inte ta en ”hemester” – en minisemester på
hemmaplan? På Bokenäset njuter du av god mat och
hittar många sköna platser att koppla av på. På Bredfjället i Ljungskile upplever du genuin vildmarkskänsla
längs de fina vandringslederna och fiskesjöarna. Vill
du ge kroppen lite större utmaningar har du ett brett
utbud av motionslopp i Uddevalla – allt från swimrun
i havet till mountainbikelopp i skogen. Härliga naturupplevelser får du på köpet.
I det här magasinet hittar du inspiration om vad
du kan se och göra i Uddevalla. Vi låter lokala profiler
dela med sig av sina personliga tips. Och vi berättar
om smultronställen för stora som små.
Låt oss inspirera dig – boende och gäst – att uppleva
Uddevalla, hjärtat i Bohuslän.

Roger Salomonsson

Ann-Louise Öhrn

Verksamhetsledare
Destination Uddevalla

Kommunikationschef
Uddevalla kommun
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Uddevalla

I Bohusläns vackra innerskärgård med dess lugna
vatten ligger Uddevalla, omgivet av kala klippor,
salt hav, fjäll med frodiga skogar och rik grönska.
Här kan du uppleva båtturer året om, vandra till
historiska utsiktsplatser eller bada från anrik mark.
Stadens historia är verkligen spännande. Uddevalla
har nämligen bytt nationalitet hela sju gånger.
Här har vi varit både svenska, norska och danska
i omgångar, men det var norrmännen som döpte

staden till Oddevall 1498 och gav även Byfjorden
sitt namn, havet som slingrar sig in till stadens
centrum längs kustlandskapet. På detta vatten
seglade Carl von Linné in i staden 1746. ”Wi tykte
oss kommit i sjelfwa Venedig, då wi kommo til
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.

Han brinner för att berätta Uddevallas spännande historia
GUNNAR KLASSON HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
DET GUNNAR KLASSON INTE VET om
Uddevallas och Gustafsbergs historia är
inte värt att veta. Som direktör för
Gustafsbergsstiftelsen kan han kombinera
jobb med sitt stora historieintresse och
samtidigt inspirera andra.
– Det finns så mycket att berätta om stans
händelserika historia som många inte
känner till, konstaterar Gunnar Klasson.
Att följa med Gunnar Klasson på
stadsvandring i Uddevalla centrum är
en spännande resa genom stans drygt
500-åriga historia. Han berättar om starka
personligheter som utvecklat stan på
olika sätt, om hur Uddevallaborna växlat
mellan att hissa norsk och svensk flagga
och om de ovanligt många och svåra
bränderna som drabbat staden. Intresset
för stadsvandringarna har ökat stadigt
sedan Uddevallas Hembygdsförening
började arrangera dem 1984.
– Många är nyfikna på Uddevallas historia
och vill veta mer, säger Gunnar som är
en av eldsjälarna bakom föreningen.
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300 år sedan Karl XII:s sorgetåg kom till stan

– Vi berättar bland annat om redare
Gustaf Thordén som grundade Uddevallavarvet, om bokhandlare Hallman som
startade stans teater, museum och
sparbank och om tidningsmannen Ture
Malmgren som drev Bohusläningen och
dessutom byggde sig en borg i nationalromantisk stil; Tureborg.
– I år lyfter vi fram att Karl XII:s sorgetåg
anlände till Uddevalla för 300 år sedan
efter dödsskjutningen i Halden 1718.
Kungen placerades på ”lit de parade” i
vice borgmästarens hus i väntan på att
kroppen skulle balsameras inför sista
färden mot Stockholm.
– På Uddevalla torg utsågs sedan kungens syster Ulrika Eleonora till ny regent.
Om detta och mycket annat kan man
läsa i min blogg; Uddevallabloggen.
Fascinerad av klocktornet
Gunnars historieintresse väcktes redan
i 7-årsåldern när han följde med sin
pappa urmakaren som skötte klock-

tornet i Uddevalla stadskyrka varje
söndag. Urverket skulle dras upp och
justeras och Gunnar fick hjälpa till.
– Det var mycket spännande att komma
in i rummet där ”torntutarna” höll till förr
i tiden. Deras uppgift var att hålla uppsikt över staden dygnet runt och varna
Uddevallaborna om elden kom lös.
Djupdykning i Gustafsbergs arkiv
Efter en lång militär karriär utbildade sig
Gunnar till arkivarie och arbetade sedan
som chef för Bohusläns Föreningsarkiv i
några år innan han hade olika chefspositioner på Bohusläns Museum.
– Under min arkivarieutbildning fick
jag möjlighet att bygga ett arkiv av alla
dokument som fanns hos Gustafsbergsstiftelsen. Det skulle ta tio veckor men
det tog tre år att få ordning på de 55
hyllmetrarna. Här finns dokument ända
från 1463 och framåt. En riktig skatt.
Stiftelsens 26:e direktör
Sedan 2008 är han direktör för
www.uddevalla.com

Gunnar tipsar
BOKA EN HISTORISK GUIDETUR 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!
Tips på guider!
Uddevallaguiderna, Bohusläns guider
eller Uddevalla hembygdsförening.
ÅK MED SKÄRGÅRDSBÅTEN
till Gustafsberg. Den utgår från
Södra Hamnen i Uddevalla
centrum från maj - september.
Väl framme kan du njuta av god
mat på Badrestaurangen eller
Café Snäckan som båda ligger
i gamla vackra byggnader från
kurortstiden.
Läs mer om historien och utbudet på
gustafsberg.se
Gunnar gillar att berätta. På guideade turer, berättaraftnar
och via Uddevallabloggen ger han målande beskrivningar
av spännande händelser och framträdande personer i
Uddevalla genom tiderna.

Gustafsbergsstiftelsen, ett prestigefullt
uppdrag som är mer än ett heltidsjobb.
– Det är både ett stort ansvar och en stor förmån att få arbeta
med det jag brinner för. Här kan jag både förvalta och sprida
vår fantastiska historia.
Gunnar är den 26:e direktören sedan Gustafsbergsstiftelsen
grundades 1772 av Anders Knape och hans hustru Katarina
Hegardt. Paret var barnlösa, förmögna och ville skapa en skola
för studiebegåvade pojkar från hem i Bohuslän där pengar till
studier inte fanns.
– De startade Sveriges första internatskola där pojkarna fick sex
års utbildning med bland annat studier i slöjd, musik och språk.
Skolan drevs ända fram till 1924 och omvandlades senare till ett
skolhem för pojkar som studerade i Uddevalla.
Stöttar ungdomars studier
Knapes testamente innehåller tydliga instruktioner om hur både
skolan och stiftelsen ska drivas. Även om det inte finns någon
skola eller skolhem kvar används stiftelsens medel fortfarande till
att stötta ungdomars studier. Den delar ut stipendier varje år till
ungdomar i Bohuslän. Ett 50-tal ansökningar kommer in varje
år och idag är det mest tjejer som söker.

många märks på flera sätt. De 90 bäddarna på badhotellet
och vandrarhemmet är i princip fullbokade varje sommar.
Societetshuset bokas flitigt för bröllop, baler och andra
fester. Badrestaurangen och Café Snäckan drar stor publik
året om. Lägg därtill den stora skaran badgäster, båtgäster,
brunnsdrickare, picknick-gäster, historieintresserade och
andra besökare. Förutom 59 privata bostäder på området
hyr stiftelsen ut tio året-runt-lägenheter och sju sommarlägenheter.
– Gustafsbergs fantastiska historia kan utforskas på många
sätt. Våra guideturer ger en bra bild av hur kurortskulturen
utvecklades under 1700- och 1800-talen. Och man får höra
intressanta anekdoter om kända badgäster som Gustav IV
Adolf, Karl-Johan Bernadotte, Carl von Linné, Fredrika Bremer,
ärkebiskop Anton Niklas Sundberg och August Strindberg.
– En hel del släktforskare hör också av sig för att ta del av
arkivets barnhuslängder, elevernas ansökningsbrev och
betyg.

Tydliga direktiv från Knape
En stor del av Gunnars jobb handlar om att underhålla de 31
fastigheter som stiftelsen äger på Gustafsberg. Fastighetsskötare
arbetar året om med att renovera de 26 hus som är K-märkta.
De äldsta husen byggdes 1770 av paret Knape.
– Det är ett stort ansvar att förvalta både hus och mark.
Gustafsberg är ett naturreservat med byggnadsminnen av
riksintresse. Det är ju Sveriges äldsta badort vi förvaltar.
– Knapes direktiv är att vi ska bevara området samtidigt som
det ska användas och vara till nytta.
Prominenta badgäster
Att Gustafsberg är ett lättillgängligt och populärt utflyktsmål för
www.uddevalla.com
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UDDEVALLA CENTRUMS TOPP 5
I juli fylls Norra Hamngatan
med uteserveringar & folkliv
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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.

CENTRUMNÄRA BAD finns det
gott om i Uddevalla. Från Kungsgatan har du bara 20 minuters
promenad längs den vackra
strandpromenaden till Skeppsvikens badplats. Fortsätter du
ytterligare en bit kommer du till
Landbadets utomhuspooler vid
Gustafsberg. I slutet av strandpromenaden ligger Lindesnäs
badplats med strand och klippor.

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…

SHOPPA LOSS

BASSHOLMEN

i 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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Lena Cronqvist

Om att vara kapare
För barn med upptäckarglädje

6/6-4/11
RÖSTER
FRÅN

KRIGET

26/5-4/11

I natur och helfigur
28/4-2/9

Öppet 362 dagar om året • Fri entré
Uddevalla • www.bohuslansmuseum.se
Välkommen till västkustens mest spännande Bo, Äta, Göra
fritids- och konferensanläggning
63 Aktiviteter
Y%ī

60 stugor och
360 campingtomter
2 Restauranger varav en
året runt öppen
Poolbar med mat, öl, vin
m.m
63 Aktiviteter för familjer,
företag eller kickoff
Barnvänlig sandstrand
Poolanläggning med 3
pooler och 1 babypool
Elcykel uthyrning
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Med högklassig gourmetmat och personlig service

Med högklassig gourmetmat och personlig service
skräddarsyr vi bröllop/ fester/ konferens/
din beställning utifrån era önskemål.
Vi får era drömmar att bli verklighet!

Kungstorget 1 • Uddevalla • Tel. 0522-190 90
www.lejascafe.se
Följ oss på Facebook:

Lejas-Café

Vi har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

www.napolipizzeria.se

Välkommen till oss
eller beställ hem!

www.alexgastronomi.se 0522-12850
info@alexgastronomi.se

GERHARDS OST, SALUHALLENS FISK,
KUSTCHARKEN, KNAPES DELIKATESSER

KÖTT, FISK, VIN, OST, DELIKATESSER

FUNDERAR DU PÅ ATT
BYGGA HUS?
Välkommen till mötesplatsen
i centrum!
Kvarteret Kålgårdsbergsgatan 2 - Norra Hamngatan 9
451 30 Uddevalla

www.uddewallasaluhall.se

Konditori Snäckan

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

VI HAR FINA TOMTER MED
HAVSUTSIKT!
För mer info, kontakta;
Stefan Mattsson
Tel. 0708-24 96 61
www.vargardahus.se

0522-122 08 • trestad@veteranpoolen.se

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

Ljungskile

Med det mäktiga Bredfjället i bakgrunden breder
det charmiga lilla samhället LJUNGSKILE ut sig
längs viken. Ordet kile betyder just vik, och ljung
var en gång i tiden namnet på socknen. Ljungskile
har ett skyddat läge i sundet mellan Orust och
fastlandet. Många åker till Ljungskile för att njuta
av bad, båtliv och vandring, precis som besökarna
gjorde i slutet av 1800-talet då Lyckorna var en
populär bad- och kurort. Sommargästerna kom

hit för att umgås och friska upp sig med varma
och kalla bad. De attraherades av ”det balsamiska
klimatet” som ansågs bero på mixen av barrskog
och havsluft. Kallbadhuset och flera av de vackra
sommarvillorna från 1800-talet finns fortfarande
kvar. Och även om kurortsdagarna hör till svunnen
tid kan man inte annat än hålla med; det är något
visst med Ljungskile.

Semesteranläggning inspirerad av Ljungskiles kurortshistoria
HANNA & MAGNUS HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
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LJUNGSKILES SPÄNNANDE
KURORTSHISTORIA får nytt liv genom
Hanna och Magnus nya semesteranläggning på släktgården Anfasteröd i
Ljungskile. Med lyxcamping i bokskogen,
äventyrsvandring på fjället, historiska
inslag på menyn och sängar i varsamt
renoverade stugor från 1800-talet, får
besökarna en unik semesterupplevelse i
historiens tecken.

tillgänglig för fler genom att bygga en
semesteranläggning som är hållbar
också för framtida generationer. Här
finns så otroligt fina naturvärden och
en rik historia som vi tycker att fler ska
få ta del av. Vi utgår från de värden som
redan finns på gården och tar dem ett
steg vidare, snarare än att bygga nytt. Vi
har en relativt liten anläggning och vill att
den ska kännas gemytlig.

Både Hanna Söderlund och Magnus
Johansson har vuxit upp på gårdar.
Hanna hör till fjärde generationen av
släkten som brukat Anfasteröd Gård i
nästan hundra år. Efter att ha arbetat
som civilingenjörer under några år var
de mogna för en ny utmaning i en helt
annan bransch.
– Vi tycker mycket om Ljungskile och vill
gärna vara med och utveckla orten. Efter
lång tids funderande kom tillfället då vi
kunde förverkliga våra idéer, berättar
Hanna.
– Vår grundtanke är att göra Anfasteröd

Gårdens ägare grundade Lyckorna
Hanna och Magnus har verkligen en
spännande historieskatt att gräva i.
Gårdens historia sträcker sig tillbaka till
1300-talet. Framförallt har släkten MacFie som ägde gården under större delen
av 1800-talet, haft betydelsefull roll för
Ljungskile utveckling. Robert MacFie såg
till att Ljungskile blev en kurort och
grundade 1877 Lyckornas klimatiska
kurort och hafsbad-anstalt på gårdens
marker. Hans brorson Harry MacFie
byggde en egenutvecklad kanotmodell
på Anfasteröd efter att ha levt som

pälsjägare och äventyrare i Kanada i
många år.
– Det finns otroligt mycket spännande
att berätta om och det lägger vi stor
energi på. Vi tror starkt på att platser
blir mer intressanta när man lyfter fram
händelser och människor som levt där.
Det ger en rikare upplevelse.
Stugor med historisk interiör
På senare tid är Anfasteröd mest förknippad med campingen som funnits
här sedan 50-talet och Lyckornas
Golfklubb. Gårdens skogar är kända för
sin biologiska mångfald och det stora
inslaget av lövträd. Här finns också flera
välbevarade hus som varit bostäder för
gårdens smed, grindvaktare och torpare.
– Vi har renoverat de äldre husen
varsamt för att behålla arkitekturen
från 1800-talet. De nyare husen har vi
renoverat eller byggt i kurortsstil från
sekelskiftet och inrett dem med antika
möbler och detaljer. Alla husen har
hotellstandard och kök. Vi hyr ut totalt
www.uddevalla.com

Hanna & Magnus tipsar
EN TUR I BÄSTA KURORTSANDA
Ta Skärgårdsbåten från Uddevalla till Lyckorna i Ljungskile. Promenera runt bland de vackra kurortsvillorna från sekelskiftet. Ät lunch på Musselbaren som ligger i det gamla klocktornet eller på
restaurant Lyckorna Brygga. Gå den fina strandpromenaden och vidare upp till magnifika Villa Sjötorp
där du kan njuta av riktigt god mat och sova över i sekelskiftesmiljö. Restaurangen har vunnit flera priser.
ÄVENTYR I HARRY MACFIES ANDA
Vandra i vildmarken på Bredfjället. Om du väljer någon av turerna i Bredfjällsguiden kan du också läsa
spännande historier om människorna som bodde på fjället. Du kan även boka guidade mountainbike
-turer på Bredfjället med LO Multisport i Ljungskile. Avsluta med bad i vår flytande
bastu och sov i Glampingtält hos oss på Anfasteröd Gårdsvik.

60 bäddar från april till september.
– Här kan man bo och ta del av husens historia. Vi har foton
och texter som berättar om personerna som levt här och om
intressanta händelser i området.
Glamping – lyxig form av camping
Även campingen rustas upp. Den hyrs ut mellan april och
september. Här finns utrymme för 200 säsongscampare och
även några tillfälliga campingplatser. Campingtomterna ligger i
en bergssluttning med vidunderlig havsutsikt. Men det häftigaste
boendet är ändå en lyxig form av camping som kallas Glamping,
det vill säga stora inredda tält med pentry, sängar, dusch/wc,
värmeelement, sovloft och altan.
– Vi är bland de första i Sverige med den här bekväma formen
av tältning. Ett av tälten ligger mitt i den vackra bokskogen
och det andra på en klippa. I somras hade vi många utländska
gäster i Glampingtälten och vi fick väldigt fin respons. De gillade
vildmarkskänslan och komforten.
Äventyr i naturen
Gäster som vill uppleva mer av naturen i Ljungskile kan boka
paketlösningar där det förutom boendet kan ingå vandring i
bokskogen, äventyrsturer på Bredfjället, kajakturer i mareld,
bastubad på flotte och guidad tur i gårdens händelserika historia.
– Vi tipsar också om mountainbiketurer på Bredfjället, musselexpeditioner som Musselbaren ordnar, om Skärgårdsbåtarna
och mycket annat man kan göra i Ljungskile.

www.uddevalla.com

Meny inspirerad av
kurortstiden
För Hanna och Magnus var det
självklart att satsa på sommarcafé
och restaurang med en meny
som inspirerats av bohuslänska
maträtter och där ekologiska närproducerade råvaror används så långt det är
möjligt. Restaurangen är inredd i sekelskiftestil.
– Vi har allt från nybakt bröd, glass och fika, till luncher och
söndagsmiddagar. Extra kul är att många Ljungskilebor
promenerar eller joggar hit för att äta frukost eller middag.
Lockar internationella gäster
Efter några års hårt jobb med renoveringar och planering
öppnade Hanna och Magnus lagom till sommaren 2017.
Första säsongen var en succé – det var fullbokat under högsäsongen och de har redan mycket bokat inför sommaren.
– Vi marknadsför oss via sociala medier och vår hemsida,
men den effektivaste kanalen är bokningssajten Booking.
com eftersom den är internationell. Vi har fått gäster från
hela världen som kanske inte hade hittat oss annars.
– Gästerna kommer hit för att bada i havet, njuta av naturen,
äta gott, promenera och umgås precis som man gjorde på
kurortstiden. Historien upprepar sig.
I sommar kan besökare ta Skärgårdsbåtarna till Anfasteröd.
Båtarna utgår från Uddevalla centrum och resan genom
Havstensfjorden tar ungefär två timmar.
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LJUNGSKILES TOPP 5
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

SMAKRIKA LJUNGSKILE
För dig som gillar att fika, inredning och att äta
goda luncher finns några riktigt fina pärlor i
Ljungskile. Lokalproducerade läckra luncher och
hemgjorda bakverk serveras på CAFÉ FLORA
som ligger i ett falurött gammalt magasin i
Ljungskiles centrum. Här kan du även smaka
ekologisk fläderblomsläsk och en iskall öl från
det lokala mikrobryggeriet. Vägg i vägg ligger
den trendiga inredningsbutiken Sprudla som
även säljer kläder. Passa också på att besöka
KÄRRSTEGENS GÅRD vid Ljungskilevikens
strand. Här finns en charmig inredningsbutik,
en delikatessbutik och ett mysigt café.

DAGSTUR TILL SLUSSEN
Ta med dig cykeln ombord på m/s Gustafsberg II och
utforska Slussen på Orust. Här kan du checka in på
Slussens Pensionat, äta god mat och lyssna på några
av Sveriges främsta musiker på pensionatets scen.
Eller kom bara för att njuta av salta bad och den
vackra naturen. www.skargardsbatarna.com
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GOLFA

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

www.uddevalla.com

SOMMARBUFFÉ & GLASS
Hos oss hittar du Sveriges största laxsortiment med ett
läckert urval i både butik och restaurang. Vårt glasscafé är
ett måste för dig som gillar glass. Över 40 olika smaker och
en oslagbar tillbehörsmeny. Varmt välkommen!

• restaurang
• butik
• konferens

• kulglass
• mjukglass
• toppingbuffé

www.laxbutiken.se

Ljungskile

CAFÉ & BISTRO
Vi erbjuder klassiska bakverk och kreativ
skaparglädje, surdegsbröd, smoothies & lättare
maträtter, lagat från grunden med kärlek och
omtanke.
#caféfloraljungkile #ekologiskt #hållbart
#lokalproducerat #sockerfritt #rawfood
#glutenfritt #mejerifritt

0727-15 85 05 www.cafe-flora.se

BONDENS
SKOGENS DAGAR

&

Lördag 1/9 & Söndag 2/9

BACKAMO
LÄGERPLATS
VID VÄG 167 LILLA EDET LJUNGSKILE

400 kvm Tillbehörsbutik!

Succéhusbilen
RIMOR SWEDEN EDITION
Nu i fyra olika modeller
549 000:-

Välkommen till årets familjefest!
Var med och fira vårt 20-års jubileum på Backamo

Se program

www.bondensdag.se
H U V U DS PO N S O R

Stolt sponsor till
Lyckorna Golfklubb

0522-23440

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

www.backamohusvagnscenter.se

Bassholmen

Bokenäset

BOKENÄSET är Bohuslän i ett nötskal. Halvön
bjuder på både kontraster och harmoni. Här finns
mörkgröna bok- och barrskogar med fina
vandringsleder, och du har alltid nära till de blågrå
klippor och stränder som ramas in av Havstensfjorden, Nordströmmarna och Gullmarsfjorden.
Bokenäset har ett utpräglat kulturlandskap med
fornminnen och andra spår från tidiga bosättare.
För 800 år sedan var Dragsmarks kloster ett centrum
för andlighet, bildning och kultur. Oavsett om du
kommer till Bokenäset med båt, bil eller cykel, hittar

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

Sjökaptenen och hans besättning bjuder
in till nya skärgårdsturer
CALLE HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
FÖR SJÖKAPTEN CALLE THORELL var
valet mellan jobb på ett internationellt
handelsfartyg och Skärgårdsbåtarna i
Uddevalla enkelt.
– Att möta resenärerna och se till att de
får uppleva vår fina skärgård är riktigt
kul. Ingen arbetsdag är den andra lik.
Det här är ett drömjobb för mig, säger
Calle Thorell.
Faktum är att han började som ”hoppiland-kalle” på Skärgårdsbåtarna redan
som 16-åring och har sedan dess jobbat
där varenda sommar. Numera är han
befälhavare och säkerhetsansvarig för
de tre båtarna som drivs av Uddevalla
Turism.
– Det har hänt mycket med resandet
och verksamheten under de här åren,
berättar Calle.
– Förr var det populärt att göra heldags14

turer och det hände att sommargäster
tog båten in till centrum för att handla
mat. Idag vill de flesta resenärerna göra
korta nöjesresor och vi jobbar ständigt
med att ta fram nya koncept som passar
olika målgrupper.

– Nytt för den här säsongen är att M/S
Sunningen har fått helt ny inredning och
en bistro där vi serverar enklare rätter och
vin och öl. Här blir det ombonat att sitta
och äta även en regnig och mindre varm
sommardag.

Nya teman på Skärgårdsbåtarna
En nyhet i sommar är att man kan ta med
kollegerna på afterwork med ”Grillbåten”
på fredagar. Ombord på M/S Byfjordens
däck ska det grillas läckerheter och för
den som vill kan kvällen bli lång. Båten är
öppen en bra stund efter att den kommit
tillbaka till kajen i Uddevalla.
– Vi kör ”Musikbåten” på torsdagskvällar
då musikern Pablo Copa spelar och det
serveras grymma räkmackor på M/S
Byfjorden. De populära skaldjurskryssningarna fortsätter vi med på onsdagskvällar som tidigare år.

Allt-i-allo-jobb
I vinter har Calle och två kollegor byggt om
och renoverat båtarna. I det här jobbet
gäller det att vara mångsysslare och kunna
fixa allt från att assistera kocken och styra
båten, till att underhålla båtmotorer, ansvara för säkerheten ombord och finsnickra
i båtarnas salonger. På sommaren är det
upp till 20 personer som jobbar på båtarna.
– Vi är ett gott team som hjälps åt med allt.
Det bästa med det här jobbet är
kollegorna. Jag uppskattar också variationen
av arbetsuppgifter och att vi är med och
utvecklar verksamheten.
www.uddevalla.com

Calle tipsar
EN BÅTTUR TILL BASSHOLMEN
Ta Skärgårdsbåten från Uddevalla en tisdag
morgon och njut av den vackra resvägen längs
Boknäsets kust och Nordströmmarna. Har
du egen båt kan du lägga till i Bassholmens
gästhamn. Man kan också hyra kajak på
Hafsten Resort och paddla Nordströmmarna
till Bassholmen. Ta en promenad på den fina
ön och bli inte förskräckt om det dyker upp
en flock kor. De har de viktiga uppdraget
att beta gräs och hålla landskapet öppet. Ta
en fika vid kiosken och besök muséet med
allmogebåtar, tändkulemotorer med mera.
Har du möjlighet så kom den 14 juli på
Bassholmendagen.
Läs mer på www.uddevalla.com

Gäster från hela världen
När sommartrafiken startar i maj är teamet väl förberett för att ta emot
resenärer från när och fjärran. En intensiv säsong väntar med fyra
tidtabellslagda båtlinjer plus de nischade turerna på kvällar och helger.
– Vi har gäster från hela världen. För någon som aldrig har varit i vår
skärgård är det en häftig upplevelse att åka med på våra båtar. Många
väljer den vackra turen till Smögen.
Bassholmen bästa tipset
Calles bästa tips är att packa ner picknickmat och ta en promenad på
Bassholmens fina ängar och klippor.
– Här finns gott om platser där man kan bada och njuta av båtarna som
passerar. Jag rekommenderar också ett besök på muséet som har
gamla allmogebåtar, tändkulemotorer och mycket annat spännande.
Calle har verkligen bra koll på Bassholmen. Han jobbade på ön under
tre sommarlov i tonåren, bland annat som värd för gästhemmet och
gästhamnen. I jobbet ingick att frakta gästerna till och från ön med i en
eka med aktersnurra. Det blev på sätt och vis starten på en yrkeskarriär
som han då inte hade en aning om.
Båtintresserad från start
– Båtar har alltid fascinerat mig. Min syster och jag lärde oss segla i en
liten träbåt i Uleviksbotten på Bokenäset. Där tillbringade jag stora delar
av mina somrar och familjen flyttade sedan dit när jag var åtta år.
– Efter gymnasiet utbildade jag mig till sjökapten på Chalmers och jobbade två år som styrman på stora handelsfartyg som gick mellan
Göteborg och Gent eller Göteborg och London. Men det livet blev
ganska enformigt och ensamt i längden.
Längtade tillbaka
Såsmåningom lockade arbetet och gemenskapen på Skärgårdsbåtarna
honom tillbaka till Uddevalla. Och det verkar han inte ångra en sekund.
– Nu är jag 33 år och vill gärna landa i Uddevalla och utveckla idéer om
nya reseupplägg som jag funderat på under många år. Att resa är ett
stort intresse. Ofta har det en koppling till bra surfvatten och musikfestivaler runt om i världen. Ett favoritresmål är Nicaragua och Karibiska
sjön, där det inte finns så många turister ännu.
Calle har inte så mycket tid för sin egen båt på somrarna, men till
sommarhuset på Bokenäset åker han så ofta han kan.
– Bokenäset är stort och vackert. Tur är kanske att det inte finns så
många riggade aktiviteter här, utan man kan upptäcka det fina på egen
hand.

www.uddevalla.com

PICKNICK I SVARTEDALENS
ELLER KÄRLINGESUNDS
NATURRESERVAT
Packa ner god picknickmat i
ryggsäcken och ta med familj
och vänner på en vandring i den
fina naturen kring bäckravinen i
Svartedalens naturreservat. Eller
ta en tur i den lummiga lövskogen
i Kärlingesunds naturreservat nära
Bassholmen.
Kartor och mer information finns på
www.lansstyrelsen.se.
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BOKENÄSETS TOPP 5
MINISEMESTER PÅ BOKENÄSET
Ta med kompisarna eller familjen på en
minisemester. Starta med en god lunch
på RESTAURANG STALLGÅRDEN
vid Rotviksbro och passa på att titta in
i butiken TVÅ FRÖKNAR som säljer
inredning och kläder i samma byggnad.
Fortsätt till samhället Bokenäs fina medeltidskyrka från 1100-talet. Slå dig ner
i en av bänkarna som tillverkades på
1600-talet och kolla på takmålningarna
från 1770. Kör vidare mot BOKENÄSET
HOTELL & KONFERENS och checka in
för en natt eller flera. Här kan du bada
i havsbastun och njuta av spabehandlingar före kvällens middag.

FLYG FRAM ÖVER TRÄDKRONORNA I
ZIPLINEN 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.
Mer information på www.hafsten.se.
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PADDLA I NORDSTRÖMMARNA
och njut av den vackra naturen i
farlederna kring Bassholmen. Det
här är en riktig pärla för alla som
gillar att paddla kajak och kanot.
Inte konstigt att CNN Travel har
utnämnt Bohusläns vattenvägar
till ett paradis för kajakpaddling
och vår skärgård till ett av världens
vackraste naturområden.

Visste du att Bohuslän har en
av världens finaste kustlinjer
att utforska från kajaken?
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www.uddevalla.com

tel: 0709 80 80 07
instagram: @vividfototextil
webshop:
vividfototextil.tictail.com

UDDEVALLA
Pingstkyrkan i Uddevalla vill vara en kyrka för dig som
längtar efter gudsmöten, gemenskap och glädje. Genom
att vara en välkomnande, generös församling med socialt
engagemang vill vi som kyrka bidra till att få se förvandlade
liv och en förvandlad stad. I Uddevalla, Bohuslän och
utöver hela vår jord.
Vi hoppas att våra gudstjänster, våra samlingar och vår
verksamhet ska få medföra en positiv utveckling i ditt liv.
Pingstkyrkan finns till för dig, för att stärka din situation i din
vardag. Varmt välkommen att besöka oss i Pingstkyrkan!

Pingstkyrkans Second hand har i
år funnits i 15 år - helt fantastiskt!
Detta firar vi tillsammans med
att ha öppet hela sommaren.
Mer info om öppettider:
www.uddevalla.pingst.se

Brattgatan 1 | 451 50 Uddevalla | 0522 337 33
www.uddevalla.pingst.se
Bastiongatan 6, Uddevalla, 0522-166 00

Vi hjälper dig
att sälja din
du i flyttankar?
bostad! Går
Välkommen in till
Funderar du på att sälja din bostad eller
vill veta vad den är värd?
Kom till oss så hjälper vi dig med en
kostnadsfri värdering och hur vi kan lägga
upp din försäljning.

Går du i flyttankar?
Välkommen in till
oss så hjälper vi
dig!

Kungsgatan 22 – Uddevalla – 0522-39120
www.svenskfast.se/uddevalla

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

En oas mitt i stan
I kvarteret Sundberg bygger
Uddevallahem nu 26 nya
hyreslägenheter, med generöst
tilltagna balkonger/terrasser och en
härlig innergård, i perfekt centrumläge i
Uddevalla.
Läs mer på www.uddevallahem.se.
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Välkommen
att fira med oss!
I år fyller vi 75! Med anledning av detta vill vi bjuda
på extra mycket musik i vår stad - kolla in vår
hemsida så hittar du vad vi gör under jubileumsåret.
R

MUSIK
FEST
L

www.uddevallastadsmusikkar.se

D E V
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Frågor/info/anmälan:
jubileum@uddevallastadsmusikkar.se
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Vi vill också inbjuda dig som spelar
ett instrument, ung som gammal, till
MUSIKFEST i Uddevalla centrum lör
15 sep. Då tänker vi nämligen samla
så många musikanter vi hittar för att
göra en härlig konsert tillsammans
och manifestera musiken i vår stad.

Håll dig uppdaterad med
appen Upplev Uddevalla!

Favoritmarkera evenemang
och få pushnotiser, håll koll
på Uddevallas aktivitetsutbud
och boka dina kryssningar och
båtturer med Skärgårdsbåtarna
- allt i appen Upplev Uddevalla!

BO
KRYSKA DIN
S
DIRE NING
APPEKT I
N.

Appen är tillgänglig både i
App Store och Google play.

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

SOMMARENS utställningar
LENA CRONQVIST – I NATUR OCH HELFIGUR
Vardagens skiftande gestalter
Uställning visas t.o.m. 2 september
FRISTAD
Ett svar på förföljelse och förtryck
Utställningen visas t.o.m. 4 november
RÖSTER FRÅN KRIGET
Livet i skuggan av Karl XII
Uställningen visas t.o.m. 4 november
OM ATT VARA KAPARE
en utställning för barn med upptäckarglädje
Utställningen visas t.o.m. 4 november

GRÄNSLAND
Möt Ingeborg, Nordisk hertiginna med makt
BERNHARDSONRUMMET
Bland gastar, trollharar och havsfolk
UDDEVALLA GENOM TIDERNA
Hamn och handelsplats i gränsland

www.uddevalla.com

BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1

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

Ett urval av Uddevallas sommarevenemang 2018
Hela utbudet hittar du på uddevalla.com

maj/ juni
VÅR KICK-OFF MED BARNENS LOPPIS, 5 MAJ
Härlig dag i Uddevalla centrum med modevisning,
musik och en stor barnloppis där du kan fynda
leksaker, barnkläder, barnvagnar och mycket annat.
Arrangör är Uddevalla Centrumutveckling.

IMAGINE SWEDEN
MUSIKTÄVLING, 12 MAJ
Sveriges bredaste livemusiktävling för unga musiker
har riksfinal i Uddevalla. Tävlande
mellan 13 och 21 år kommer från
hela Sverige. Vinnaren går vidare
i den internationella Imaginefestivalen i regi av Jeunesses Musicales International.

MIDSOMMARFIRANDE, 22 JUNI
Midsommarstång, vilda blommor,
folkmusik, dans och lek. I Uddevalla
firar vi Midsommar på traditionellt vis.

PANTAENIUS BOHUSRACET, 28 JUNI - 1 JULI
Kappseglingstävling längs Bohuskusten som samlar både eliten och
cruisingseglare från Sverige, Norge och andra europeiska länder.
Inför starten den 29 juni fylls Uddevalla hamn med segelbåtar som
ska delta. Målgången är i Smögen tre dagar senare.
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www.uddevalla.com

JUNICUPEN,
15-17 JUNI

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.

Handbollsturneringen
som lockar ungdomar
från hela Norden till
Uddevalla för att umgås
och spela handboll
inomhus eller utomhus.
Junicupen arrangeras av
GF Kroppskultur för 42:a
gången.

LJUNGSKILEDAGEN, 16 JUNI
Familjefest i Ljungskile centrum med massor
av aktiviteter och underhållning. Företag och
föreningar arrangerar även marknad, utställningar och motionsloppet LjungskileSlingan.

SOMMARENS HÖJDPUNKTER.

HÄNG PÅ HAMNGATAN, 30 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.

NATTSUDD MED HAMNFEST,
28 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.

www.uddevalla.com

LYCKORNA SEGLARFEST, 29 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. Skärgårdsbåtarna tar
dig mellan Uddevalla och Lyckorna.
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JULI / augusti
VÄSTKUSTENS DANSFESTIVAL, 10-14 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.

PARKSOMMAR,
12 JULI-30 AUGUSTI

BASSHOLMENDAGEN, 14 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.

Lyssna på musik, dansa, träffa vänner
och ät något gott. Åtta torsdagskvällar i
sommar bjuds det på gratis musikkonserter och utomhusbio i Margretegärdeparken, Uddevalla. Artister från
hela landet spelar i olika genrer och
lokala musiker agerar förband. Arrangör
är Offentlig Kultur Uddevalla Kommun,
i samarbete med Göteborg Filmfestival
och Filmis.

GUSTAFSBERGSDAGARNA,
11-12 AUGUSTI
INTERNATIONAL STREET MARKET,
1-4 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.
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ODDEBOLLEN, 3-5 AUGUSTI
En av Sveriges största fotbollscuper för
undgomar spelas på gräsplaner vid
Gustafsberg. I år är det 33:e sommaren
i rad som IK Oddevold arrangerar cupen
med över 200 deltagande lag. En riktig
folkfest!

Känns 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.

www.uddevalla.com

UDDEVALLAKALASET, 26-28 JULI
SOMMARJAZZVECKAN, 23-28 JULI

Ett urval av Uddevallas sommarevenemang 2018
Hela utbudet hittar du på uddevalla.com

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.

Årets härliga familjefest i Uddevalla centrum. Kalasstämning
i tre dagar med musik och underhållning på flera scener,
allsång, tivoli och cirkusshower för barnen. På kvällarna
förvandlas hela centrum till en stor gatufest.

WILD AND CRAZY CRUISING,
18 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 gamla regementsområdet
i Uddevalla.

UDDEVALLA CITY RACE,
25 AUGUSTI
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.

MATJORDENS DAG, 15-16 SEPTEMBER
Matens väg från A till Ö. Mötesplats för alla
som är intresserade av lantbruk, livsmedel
och lokal produktion. Vid Gullmarsbergs Säteri i Skredsvik blir det gårdsförsäljning, utställning av maskiner,
demonstrationer, härliga uteaktiviteter
för barn, matservering och café.
Preliminärt. Håll utkik på uddevalla.com!

EVENEMANG

Ett urval av Uddevallas sommarevenemang 2018
Hela utbudet hittar du på uddevalla.com
www.uddevalla.com
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H
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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 /+)ƫ'2A((ċ

tel: 0522-68 69 70

www.ljungskile.org

www.ljungskile.org

email: konferens@ljungskile.org

tel 0522- 68 69 70

Söndagar 19.00 i Ljungskile församling
epost: www.svenskakyrkan.se/ljungskile
konferens@ljungskile.org

17/6 GUNNAR IDENSTAM

24/6 KALLIS BENGTSSON

SOM
MAR
MUS
IKEN
Mångfald, glädje och gemenskap

22/7 AMBROSIA

Arr: Ljungskile församling och Sensus.
Fri entré. Frivillig kollekt (även swish) tas
upp till församlingens musikverksamhet.
29/7 är Kultur i Väst och Uddevalla
folkmusikfestival medarrangörer.

2018

10/6 Ljungs kyrka
JOHAN STENGÅRD
17/6 Forshälla kyrka
GUNNAR IDENSTAM
24/6 Resteröds kyrka
KALLIS BENGTSSON
1/7 Ljungs kyrka
ANDERS PAULSSON
8/7 Ljungs kyrka
ANNA-LOTTA LARSSON
15/7 Forshälla kyrka
YURY DIDENKO
22/7 Resteröds kyrka
MEDELTIDSENSEMBLEN AMBROSIA
29/7 Forshälla kyrka
KULTUR I VÄST
5/8 Grinneröds kyrka
ANNA NORBERG, KRISTINA SHTEGMAN
11/8 lördag Ljungs kyrka
SKARA STIFTS KYRKOSÅNGSFÖRBUND
12/8 Ljungs kyrka
DUO DEUX VOIX, FRÅN USA
19/8 Forshälla kyrka
ULF NORBERG, KRISTINA SHTEGMAN
26/8 Forshälla kyrka
SLÄKTEN LILLIESTRÖM

V
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Allt rätt,
smidigt
och
enkelt.
Ibland krånglar det som inte borde krångla - ta det lugnt, vi
hjälper dig med dina IT-problem. I hemmet eller på företaget.

www.takeiteasy.one

Vill du delta i ett motionslopp, kanske två eller rentav nio? Nu har du verkligen chansen att testa
dina krafter i nio 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 nio 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 nio 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!

HERRESTAD FJÄLLMARATON 14 APRIL
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 2019 års datum!
DALSLANDRUNDAN 13 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 2 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.
28

STRANDJOGGEN 6 JUNI
Fira Nationaldagen genom att springa Strandjoggen
längs Uddevallas Strandpromenad. Ett trevligt
motionslopp för dig som gillar att motionera i
vackra omgivningar.

BOKENÄS TRIATHLON 7 JULI
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 8 JULI
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.

www.uddevalla.com

SWIX UDDEVALLA MTB 14 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.

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.

UDDEVALLA SWIMRUN 28 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.

Vill du
kapacite testa din
ett lopp t på fler än
i
UddevalChallenger
la?
något avTesta
Challeng
er-paket
en

Ultra Challenge – Ta dig igenom de
tre lite mer extrema loppen. Herrestad
Fjällmaraton (42 km eller 24 km banan)
samt de längsta distanserna på SWIX
Uddevalla MTB och Bokenäs Triathlon.
Super Challenge – Gör fem valfria lopp
i Challenger Uddevalla under 2018
Youth Challenge – Är du under 18 år?
Gör fem valfria lopp i Challenger
Uddevalla under 2018.
www.challengeruddevalla.se

www.uddevalla.com
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VÄLKOMMEN TILL
OSS I SOMMAR!

Göran
Marianne

Johan
Pernilla

Kanske tänker du att vi stänger våra kyrkor under
sommaren - så är det inte, tvärtom. Det händer
mycket i våra kyrkor hela tiden.
Välkommen till oss i sommar!

UDDEVALLA FÖRSAMLING
Kontakt: Pernilla Ott
E-post: pernilla.ott@svenskakyrkan.se

LANE-RYRS FÖRSAMLING
Kontakt: Johan Birging
E-post: johan.birging@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/uddevalla

DALABERGS FÖRSAMLING
Kontakt: Marianne Humlén
E-post: marianne.humlen@svenskakyrkan.se

BÄVE FÖRSAMLING
Kontakt: Göran Starke
E-post: goran.starke@svenskakyrkan.se

FINA
FUN QUARTET SPELAR
MUSIK FÖR ALLA ÖRON
Ja, det stämmer faktiskt. Vi älskar musik som når fram till den
som lyssnar, liten som stor. I vår
kvartett kan allt hända - det är
det fina med musik. Hoppas vi
snart får mötas, höras och ses!

Lars J

FOTO: MALCOLM HANES

BOKA BÅTPLATS
Nu har vi har lediga båtplatser för alla
båtstorlekar upp till 4 meters bredd och
10 meters längd i hamnarna Skeppsviken,
Södra Kajen och Rödön.
Välkommen att kontakta hamnkapten Jerry Fors.
Tel: 0522-69 51 10 eller jerry.fors@uddevalla.se

www.funquartet.se

Läs mer på uddevalla.se/batohamn

Sommarjazz

Den som väntar
på vård väntar
alltid för länge.
Det kanske mest unika med Hälsobolaget är att vi erbjuder både
företagshälsovård och privatsjukvård under ett och samma tak.
Det ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp över våra kunders
hälsa. Hos Hälsobolaget behöver du inte heller vänta länge för att
få hjälp – ofta kan vi erbjuda tider samma vecka, oavsett om du
vill vaccinera dig eller har behov av exempelvis sjukgymnastik,
hälsoundersökning, läkarintyg eller samtalsterapi. Dessutom får
du träffa samma läkare och sjuksköterska varje gång. Något som
brukar uppskattas av alla som väljer att komma till oss.
Läs gärna mer om Hälsobolaget och vad vi kan erbjuda på
halsobolaget.se. Varmt välkommen!

23–28 juli
Mån 23/7
Amanda och Max Shulz tillbaka med sextett!
Patrik Bomans Ambivalent + Amanda Sedgwick
Tis 24/7
Fantastisk engelsk pianist
MOZ Trio (Zoe Rahman, Martina o Ove Almgren)
Ons 25/7
Norsk kvartett med suveräna Hanna på sax
Hanna Paulsberg Concept
Tors 26/7
Jazzfest med dansk Sinatra-sångare
Mads Mathias + Westcoast Big Band
jazz.se
Fre 27/7
www.l
Mer tung Göteborgsblues
Sweet Little Angels + Johanna Hjort
Lör 28/7

FINAL MED HEMLIG GÄST!
Lars Jansson Trio + solist

Vi finns
på
Facebo
ok!

LJUNGSKILEGÅRDEN, Ljungskile

Kl 20.00, insläpp 19.00
Entré 230 kr, platsbokning vid köp av
tredagarskort 690 kr eller veckokort 1200 kr
Föranmälan: biljett@ljazz.se el. 076-1043580
Förköp: El & Fritid
Varmrätter, öl, vin, fika från Kurs & Konferens

NJUTNING OCH ÄVENTYR
FÖR ALLA SMAKER

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? 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? Här är lite
inspiration.
Uddevalla i backspegeln
Gör en resa tillbaka i tiden. Boka en
historisk guidetur längs gatorna i
Uddevalla centrum. Här har det hänt
otroligt mycket spännande sedan
staden grundades 1498. Ta en tur
med SKÄRGÅRDSBÅTARNA och njut
av den vackra skärgården. Hoppar
du av vid bryggan i GUSTAFSBERG
kan du uppleva husen och miljön där
1800-talets kändisar tog sina kurbad
och drack brunn. Ät något gott på
CAFÉ SNÄCKAN och ta en promenad
längs den fina STRANDPROMENDEN
tillbaka till centrum. Fortsätt gärna promenera eller ta bilen till de
världsunika skalbankarna i Uddevalla
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HAVSBA
STU
EGET HU OCH
S VID
HAVET.
KAN DE
T
BLI BÄT
www.bok TRE?
enaset.co
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som 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.
Små och stora äventyr
Packa ryggsäcken och ge dig ut på
en fisketur vid havet eller i någon av
alla fiskrika sjöar som finns på
Herrestadsfjället, Bredfjället eller
varför inte i Bäveån som rinner
genom Uddevalla centrum. 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. I
Ljungskile och på Bokenäset finns
många fina vandringsleder och
cykelvägar längs havet och i skogen
som passar perfekt för heldagsutflykter. Gillar du att klättra har du
givetvis oändligt många fina klippväggar att välja bland. På UDDEVALLA
TURISTCENTER får du inspiration
och bra kartor.
Njutning för kropp och smaklökar
En lyxig kväll, helg eller vecka kan
mycket väl börja med ett besök på
någon av Uddevallas många

www.uddevalla.com

Det sägs att Bohuslän har
världens bästa skaldjur. Boka
en skaldjursryssning och upplev
smakerna från havet
www.skargardsbatarna.se

Visste du att Uddevalla har
världens största skalbankar?

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. 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!

3 sköna naturupplevelser
PADDLA kajak från Hafsten resort
och njut av Uddevallas vackra innerskärgård. Eller utgå från Kallbadhuset
i Ljungskile och ta en tur i Havstensfjorden.

VANDRA längs havet eller i skogen.
Förutom populära Strandpromenaden
i Uddevalla finns många natursköna
vandringsleder på Bredfjället, på
Herrestadsfjället och i naturreservat
på Bokenäset.

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
Herrestadsfjället, Hafsten eller Bjursjön.

Läs mer om uthyrning och guidade turer på www.uddevalla.com

BISTRO OMBORD

M/s Sunningen kör Uddevallaturen varje sommar och nytt för
i år är att båten blivit med bistro. Ta båten runt Uddevallas
vackra innerskärgård och njut av utsikten och smakerna från
bistron. Vill du hellre åka på en dags- eller kvällstur erbjuds
självklart även det.
Mer information www.skargardsbatarna.com.
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Facebook.com/Lyckornagolf

Vi är många som gillar Kulturskolan - men vi kan bli ännu fler!
Därför finns Stödföreningen GILLA, för att vi gillar Kulturskolan
Uddevalla. Föreningen är öppen för alla, föräldrar, elever, företag
- ja alla som gillar kultur. Välkommen med!

Snart är det ÅRSMÖTE!
Välkommen till ett årsmöte du kommer att GILLA!
ons 9 maj 17.30 på Skolgatan 4, Uddevalla

Café

Lär mer om Kulturskolan och GILLA på www.uddevalla.se/kulturskolan

Välkommen till
våra caféer!

kvalitetsvaror av mång
prisvärd butik med utvalda
välkända märken!

kvalitetsvaror av många

m
BARNBUTIK— kläder, leksaker, pyssel mm.

Ekologiska alternativ!
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m ed utv
alda
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Välkommen till en mysig, unik,
prisvärd butik med utvalda
kvalitetsvaror av många
välkända märken!
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9 93

NorraNorra
Drottninggatan
6, 4516,31
Uddevalla,
072-549
29 932
Drottninggatan
451
31 Uddevalla,
072-549
Må-fre 11-18, Lör 11,30-15, www.store4kidz.se

m

För alla vattendjur!

Äventyrsbadet - ingen vanlig simhall!

Öppettider 10.00–19.00, fri entré för vuxna,
egen restaurang med 150 sittplatser

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

Vattenrutschbanor, virvelkanal,
vattenpist, barnbassäng, grotta,
motionsbassäng, bubbelpooler,
relaxavdelning, torrbastu,
jetstrålar, bubbelzon, vattenkanoner, ångbastu, massage,
solarier, café mm.

Vänerparken 1 • 462 35 Vänersborg
0521-675 50 • www.vattenpalatset.com

Sommaräventyr för barnfamiljen
I Uddevalla finns massor av kul aktiviteter och
utflyktsmål för barnfamiljer. Här har du några
tips och ännu fler hittar du på uddevalla.com.
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.
Vid Gustafsberg finns flera badplatser och
LANDBADET med utomhuspooler, lekplats,
BEACHVOLLEYPLAN och annat kul. Ännu fler
sköna badplatser hittar ni i Ljungskile och på
Bokenäset. Vid Hafsten Resort 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.

Fartfyllda äventyr

Tävlingssugna familjer kan utmana varandra
i PAINTBALL i skogen och avsluta med en
match i sumobrottning hos Paradis Paintball

& Äventyr. Sätt tävlingsnerverna på prov i en
GOKART på den professionella utomhusbanan på Glimminge Motorstadion. Eller testa
det magkittlande äventyret att flyga fram över
trädtopparna i Norra Europas längsta ZIPLINE
vid Hafsten Resort. En lugnare variant är att gå
en runda på MINIGOLFBANAN vid Skeppsviken
intill Strandpromenaden.

Kul med djur

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. 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 fina grill- och fikaplatser
att breda ut sig på.

VISSTE DU ATT...

”Blåmaneten” egentligen heter
Öronmanet och kan bli upp till
40cm? Det sägs att den trivs bäst i
vatten med en temperatur mellan
6 och 19 +grader. Så om du inte
ser någon manet, ja - då är det helt
enkelt jättekallt eller riktigt skönt i
vattnet!
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FISKA KRABBOR

är ett bra sommartips.
Fiska från bryggan eller bland
stenrös vid stranden. Allt du
behöver är en hink, snöre och
klädnypa. Men kom ihåg att vara
rädda om våra vänner, de vill
tillbaka till havet efter en stund i
spannen!

Om det regnar…
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 muséets
restaurang Kajkanten. STELLAS
LEKLAND är ett annat populärt utflyktsmål. Här finns allt från studsmattor och
klätterväggar till softbollskanoner, hängbroar och bollhav. Ett lite lugnare nöje är
att krypa ner i en bekväm biofåtölj och
se en film på BIOSTADEN i Uddevalla.

www.uddevalla.com

Bus, lek och bad på
femstjärniga Hafsten Resort
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VI SÄGER ATT UDDEVALLA ÄR HJÄRTAT I BOHUSLÄN.
Inte bara för att det är landskapets största stad. Det är
också 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.

Bokenäset har två 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.

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.
38

www.uddevalla.com

HERRESTADSFJÄLLET ramar in Uddevalla med
sina skogar, sjöar och dramatisk natur. Ta en
promenad eller en lång löptur längs de fina
vandringslederna. Fiska abborre och gädda.
Och testa gärna den kuperade
MTB-leden.

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. 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.

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.

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.

www.uddevalla.com
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UT
PÅ
TUR
med Skärgårdsbåtarna

10%studentrabatt
Gäller på grill- och musikbåten

GRILLBÅTEN
#TGIF Grillbåten är helt rätt start på helgen

UREN R
ALLAT
E
UDDEV AJ - SEPTEMB
RM
Å
G
V
A
UREN
SKILET
LJUNG VARJE DAG
R
AVGÅ 2 AUGUSTI
JULI - 1

FREDAGAR KL.16-17.30
JUNI - AUGUSTI
265 SEK pp.

MUSIKBÅTEN

Förra årets SUCCÉKRYSSNING gör comeback med PABLO COPA
TORSDAGAR KL.19-21.30
5 JULI - 9 AUGUSTI
295 SEK pp.

SKALDJUR
I VÄRLDSKLASS
Vår skaldjurskryssning ger alla sinnen en upplevelse att minnas
ONSDAGAR KL.18-21
23 MAJ - 26 SEPTEMBER
595 SEK pp.
40

SKAPA DIN EGNAG
DAGSKRYSSNIN
ELLER BOKA
PAKETRESA

Visst låter det härligt att dagskryssa
i Bohuslän? Visste du att du enkelt
kan skapa din egna dagskryssning
och hoppa av eller på där det bäst
passar dig. Flera tisdagar och torsdagar i sommar trafikerar vi HENÅN,

BASSHOLMEN, BOKENÄSET, LYSEKIL,
SMÖGEN och KÄRINGÖN.
FR. 100 SEK pp.

ALLA TURLISTOR &
ONLINEBOKNING

WWW.SKARGARDSBATARNA.COM
www.uddevalla.com

