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Stjärnorna gnistra!
Vad vore väl en stad utan sina medborgare. I det här numret får du möta
några av alla de härliga och driftiga
personer som finns i vår kommun. Läs
och inspireras av Michael som lyckas
kombinera en hektisk vardag som
egenföretagare med ideellt arbete i
flera föreningar, eller syskonen Grytfors som ser Hafsten och familjeföretaget som ett självklart val i sina liv och
krögaren Björn som satsar på kvalitet
och får gäster att trivas på sin drömrestaurang direkt vid havet. Och det
finns många fler. Personerna du möter
i affärerna, på caféer, restauranger och
i andra serviceyrken – alla bidrar till att

göra vår kommun till en trivsam plats
att bo, leva och upptäcka.

Roger Salomonsson

Ann-Louise Öhrn

Verksamhetsledare, Destination Uddevalla

I juletid händer det extra mycket.
Njut t.ex. av ljusinvigningen i vackra
Hasselbacken med tillhörande julljuspromenad, gör någon glad och ge en
julklapp vid Gåvogranen i Gallionen,
lyssna på vacker musik av årets luciakör och besök Gammaldags jultorg
som bjuder på härlig stämning. Eller
varför inte fira in julen med ett dopp
i havet tillsammans med ett gäng
glada vinterbadare.
Det finns många sätt att ha det bra i
Uddevalla – hjärtat i Bohuslän!

Kommunikationschef, Uddevalla Kommun

INNEHÅLL

Uddevalla Turistcenter
Södra Hamnen 2 | 0522 69 84 80
info@uddevalla.com | uddevalla.com

Uddevalla

Ljungskile

Bokenäset

facebook.com/uddevallaochdu
@uddevallaochdu
#upplevuddevalla
Ladda ner Uddevallas app:
Upplev Uddevalla på App Store
och Google play.

Tack för att du reser tillsammans.

Vinternjutning
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Jul i Uddevalla
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Vi säger ja!
FOTO. Jimmy Dewlér

VAD SÄGER DU?

BRÖLLOPSBÅTEN
Ett strålande brudpar, skålande gäster, salt hav och blöta kyssar ombord på en vit
skärgårdsbåt - det är så bröllop firas i Bohuslän. Sedan 1898 har Skärgårdsbåtarna
tagit nygifta brudpar runt på fjordarna i Bohuslän, med lövat fartyg och hissat flaggspel
årets alla månader. Med bubbel i glasen och sommarsmekta kinder kommer gästerna
skina ikapp med brudparet - det kan vi lova! Boka en av våra skärgårdsbåtar för vigsel
ombord, transport från kyrkan eller varför inte hela kalaset hos oss?
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UDDEVALLA
Hjärtat i Bohuslän
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.

PRIS
60MIN EX.
.B
FR.UD ÅTTUR
D
& ETT EVALLA
GLAS
195 SE BUBBEL
K/ pp
.

WWW.SKARGARDSBATARNA.COM
0522 698480

Jul på Snäckan

!
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Tips på god mat och skönt häng i centrum
Nu tänder
tänder vivåra
i våraspisar
spisar
Vi

fråntill
17/11
tillkl21/12
från 27/11
20/12
11.00-16.00
öppet 11.00-16.00 varje dag

Julinspirerad Dagens lunch

Kom och smaka vår Jultallrik med julens favoriter
225
kr
serveras varje dag kl
11.00-15.30
pris 150 kr
Dagens
färska fisk
eller hemrullade köttbullar
Se hemsidan
www.konditorisnackan.se
125 kr större sällskap.
Övrig tid endast bokningar
Varmt välkomna!
välkomna !
Varmt
www.konditorisnackan.se
www.konditorisnackan.se
| Tel. 0522-380 80
Tel. 0522-38080
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PINCHOS
Ingen gillar allt, men alla gillar något –
så tänkte Pinchos när de skapade en
meny med rätter av alla dess slag från
hela världens kök. Här hittar du allt från
spanska quesadillas till asiatiska dumplings, ungersk plankstek och fransk
crème brûlée - och inte minst öl från
Uddevalla bryggeri.

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

MORTENS KROG
Mortens krog serverar allt från klassisk
á la carte till enklare rätter. Du kan även
välja något ur deras cafésortiment.
Prova nya kombinationer - varför inte en
kanelbulle och en god öl? På vardagar
serveras det lunch och på helgen kan
du istället välja att äta en shoppinglunch
efter en svängom på stan.
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Michaels bästa
höst- och vintertips
i Uddevalla:

– Det finns flera likheter mellan att driva
ett företag och en idrottsförening. I
båda världarna behövs entreprenörer
som gillar att lösa problem och jobba
med människor, säger Michael eller
Simon som han också kallas.
Sedan år 2000 driver han restaurangen
Harrys i Uddevalla centrum tillsammans
med kompanjonen Tommy Svensson.
– Planen var att driva den i fem år. Nu
har det gått 19 och under den tiden
har vi dessutom hunnit driva två andra
Harrys i Västsverige, berättar Michael.

Michael utvecklar
både krogliv
och idrottsliv
i Uddevalla
När krögaren Michael Simonsson
kopplar av från den hektiska restaurangbranschen gör han det
genom att arbeta ideellt i föreningarna IK Orient och Uddevalla Sim.
6 | Uddevalla & DU • VINTER 2019

Krogägare av en slump
Slumpen ledde Michael till restaurangbranschen. Egentligen ville han bli
idrottslärare och sökte till utbildningen
flera gånger. Under tiden varvade han
jobb på en pizzeria i Falkenberg med
säsongsjobb i svenska fjällen. Strax
efter att han påbörjat en kockutbildning fick han erbjudande om att köpa
en restaurang i Falkenberg och några
år senare dök tillfället upp att ta över
Harrys i Uddevalla.
– Min fru och jag flyttade till Uddevalla
2001 och vi kände nästan ingen i stan.
Idag har vi många goa vänner även
utanför restaurangbranschen och vi
trivs bra här. Det fungerar fint att driva
restaurang i den här stan. Vi krögare
samarbetar på flera sätt fast vi är
konkurrenter. Tillsammans har vi en
givande dialog med kommunen.
– Jag upplever att vi som driver företag i
Uddevalla bidrar starkt till att utveckla
och stärka centrum. Med fler små
butiker, caféer och restauranger som
satsar, blir stan en attraktiv mötesplats
för alla åldrar och det lockar i sin tur fler
verksamheter.
Från nattklubb till mötesplats
– Mycket har förändrats i krogbranschen sedan jag började.

På 00-talet var det fokus på nattklubbar
och nöjesliv. Idag vill folk gå till attraktiva mötesplatser och njuta av mat
tillsammans med vänner. Även dagens
ungdomar lägger pengar på god mat.

•

Gå på upptäcktsfärd i Uddevallas
natur en vacker höst- eller vinterdag! Kanske upptäcker du en fin
cykelstig eller en grillplats du inte
sett tidigare.

•

Ta med en kompis eller hela
familjen på en mysig biokväll i
Uddevallas fina biosalong.

tävlar de två yngre syskonen i simning
på elitnivå för Uddevalla Sim. Michael
sitter numera i IK Orients styrelse och
var även under några år styrelsemedlem i Uddevalla Sim.

Michael berättar att de många tv-skär– Att driva idrottsföreningar som IK
marna som tidigare visade sportsändOrient och Uddevalla Sim är nästan
ningar i restaurangen har tagits bort.
som att driva ett mindre företag. Det
Idag är det maten och
behövs kompetens
miljön som lyfts fram
inom ekonomi, ledarVår familj upptäcker skap, administration och
på Harrys. Michael är
med och utvecklar
service. Man behöver ta
hela tiden nya fina
kedjans nya matkontag i svåra frågor, lösa
cept inför 2020. Det
platser i stan fast vi problem och våga fatta
görs i nära samarbete
beslut.
har bott här i 18 år.
med kocken Krister
Samma behov finns i
Dahl, som vunnit
restaurangbranschen.
OS-guld med svenska kocklandslaget
Michael berättar att byråkrati, omfatfyra gånger, och med Björn Tagesson
tande regelverk och små ekonomiska
som också är en känd kock och numera
marginaler gör det allt tuffare att driva
delägare i Harrys i Göteborg.
restaurang idag. När han och hans
– Det är kul att vara med och tolka
kollega under några år drev tre restautrender och skapa nya spännande matranger slukade kontorsarbetet all hans
koncept för kunderna, säger Michael.
tid och han tappade kontakten med
Utöver den gemensamma menyn har
gästerna.
varje restaurang friheten att skapa sina
Valde ny väg
egna rätter. Vi väljer till exempel att inte
– Det blev inte så bra. Vi tänkte om och
använda halvfabrikat.
sålde två restauranger för att kunna
Friidrotten ger avkoppling
fokusera på kärnan; att vara närvaAtt hitta en bra balans mellan arbete
rande i driften. Jag gillar att möta
och fritid kan vara svårt när man är
gästerna och det är också avgörande
egen företagare och har familj. Ett
för att lyckas.
naturligt ”andningshål” för Michael blev
Sedan några år tillbaka är Michael
att engagera sig i IK Orient när äldste
också noga med att avsätta tid för att
sonen var sju år och ville testa friidrott.
träna regelbundet.
– Idrottsvärlden ger mig bra avkoppling
– Jag får en kick av att springa längs
från företagandet. Jag har själv varit
havet en tidig vintermorgon. Det spelar
friidrottare och tävlat på elitnivå i sprint
ingen roll att det regnar och blåser
för Falkenbergs IK. Att kunna hjälpa till
ibland. Uddevalla har så mycket vacker
som tränare i IK Orient kändes bra.
natur som är väl värd att upplevas även
Drivkraft i idrottsföreningar
på vintern. Vår familj upptäcker hela
Idag tränar och tävlar den äldste grabtiden nya fina platser i stan fast vi har
ben i längdhopp och tresteg och hör till
bott här i 18 år.
toppskiktet i sin åldersklass. Dessutom
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www.loppisuddevalla.se

DÖDSBO? VI HJÄLPER ER!
- Gratis hembesök - Fri värdering
- Köper - Tömmer - Städar
- Alla arbeten med full garanti
- Rutavdrag 50% rabatt
- Lämna nyckeln,
vi sköter resten
Björbäcksvägen 12A Uddevalla, 076-632 85 27
info@loppisuddevalla.se www.loppisuddevalla.se
www.flyttfyrstad.se

Vi kommer
att skänka
en del av
vinste
till Barncan n under 2019
cerfonden.

www.loppisuddevalla.se

Välkommen till vår stora

Loppis/second hand
KLIPP UT OCH SPARA!

ka
2019
n.

www.loppisuddevalla.se
Tisdag och Fredag 13-17
Lördag 10-14

DÖDSBO?
VI HJÄLPER ER!
◆ Gratis hembesök.
◆ Fri värdering.
◆ Köper - Tömmer - Städar.
◆ Alla arbeten med full garanti.
◆ Vi använder oss av Rut-avdrag.
Lämna nyckeln, vi sköter resten.

Vill ni ha hjälp med
flyttning, flyttstädning alt.
röjning, kontakta oss!
Björbäcksvägen 12A Uddevalla, 076-632 85 27
info@loppisuddevalla.se www.loppisuddevalla.se
www.flyttfyrstad.se

DÖDSBO? VI HJÄLPER ER!
- Gratis hembesök - Fri värdering
- Köper - Tömmer - Städar
- Alla arbeten med full garanti
- Rutavdrag 50% rabatt
- Lämna nyckeln,
vi sköter resten

Även små barn
kommer ﬂytta
hemifrån.
Välkommen
att prata
barnspar
med oss.
Välkommen till vårt kontor i Uddevalla
Vi har öppet alla vardagar mellan 10.00 - 15.00
samt till 18.00 på Torsdagar
Kundcenter Privat

0771-22 11-22

eller besök

www.swedbank.se

Björbäcksvägen 12A Uddevalla, 076-632 85 27
info@loppisuddevalla.se www.loppisuddevalla.se
www.flyttfyrstad.se

RESTAURANG DELIKATESSBUTIK CATERING TAKEAWAY

Vi har bakat äkta italiensk
pizza i Uddevalla
sedan 1973.

BUFFÉDAGAR DÄR GLADA LAXAR MÖTS

Nu är det lättare för dig
att kontakta kommunen
och få svar på dina frågor.

Njut av god mat vid Ljungskileviken. I vårt kök lagas mat från grunden för folk i farten,
folk som ska hålla fest, folk som vill förgylla vardagen och inte minst för alla som älskar lax.
Hösten är här och vi tipsar särskilt om årets laxiga julbufféer och att fira far på bästa sätt.
Ring eller boka på hemsidan redan idag!

FARSDAGSBUFFÉ 9-10 nov
12:00-18:00 350 kr

JULLUNCHBUFFÉ på fredagar

www.napolipizzeria.se

29 nov - 13 dec 11:30 - 15:00 275 kr

JULBUFFÉ på lördagar och söndagar
30 nov - 15 dec 12:00-18:00 390 kr

LJUNGSKILE E6 avfart 93 0522-208 10 HEBERG E6 avfart 49 0346-511 10 ALLA DAGAR 10:00-19:00 LAXBUTIKEN.SE
8 | Uddevalla & DU • VINTER 2019

Välkommen till oss
eller beställ hem!

Fråga kontaktcenter!
Kontaktcenter tel: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se
Besök: Rådhuset, Kungstorget
Öppet vardagar 08:00–16:30

Uddevalla & DU • VINTER 2019 | 9

LJUNGSKILE
Där havet möter fjället

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.

Rabatt
vaccina på
tion*

Specialistvård för dig och ditt djur
Tillsammans skapar vi framtidens
djursjukvård, med lika stora delar
hjärta och kompetens

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.

10%

*Ta med annonsen och få 10% rabatt på en årlig vaccination. Gäller
t.o.m 31 januari 2020 hos AniCura Bohuslän
ANICURA BOHUSLÄNS DJURSJUKHUS | BASTIONGATAN 26, 451 50 UDDEVALLA | 0522 - 817 70 | WWW.ANICURA.SE/BOHUSLAN

Kör säkert i vinter med däck från michelin
nyhet

Nr 1 på bromsning på is(1)

Tips på att uppleva i Ljungskile

Nr 1 på väghållning på is(1)
UTMÄRKT PRESTANDA PÅ SNÖ
Hastighetsindex: T, H
Profil: 65 till 35
Fälgdiameter: 17” till 22”
Det här däcket omfattas inte av däcketiketten.

(1) Jämförelse gjord mot likvärdiga konkurrenter. Mer information
om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se.

Däckpartner Sverige AB
BASTIONENS DÄCKPOOL I UDDEVALLA
TEL: 0522-665330
GRAFITENS DÄCKCENTER I TROLLHÄTTAN
TEL: 0520-428875
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MATUPPLEVELSE PÅ VILLA SJÖTORP
Bjud med familjen och vännerna på en
matupplevelse på Villa Sjötorp. Smaka
hållbara, ekologiska och närproducerade
råvaror tillagade på bästa sätt. Kombinera matupplevelsen med en promenad på Lyckorna eller strosa runt i Villa
Sjötorps trädgård och njut av den hänförande utsikten.
För mer information villasjotorp.se

SKALDJUR & MUSSLOR
Visste du att skaldjuren är som allra
bäst under höst och vintersäsongen? På
Musselbaren i Ljungskile kan du njuta av
pinfärska blåmusslor även under de mörkaste månaderna.
För att boka bord musselbaren.se

GOLF ÅRET RUNT PÅ LYCKORNA
Vill du utveckla ditt golfspel i vinter?
På Lyckorna Golfklubbs nya träningsanläggning ”Lyckorna SWING 365” har
du möjligheten. Träningsplatser under
tak med infravärme, golfstudio och ett
närspelsområde inomhus. Klubbens
PGA-tränare finns tillgängliga för lektioner och rådgivning kring utrustning.
lyckornagk.se
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Björns bästa
höst & vintertips
i Ljungskile:

Björn har skapat sin
drömrestaurang
på Lyckorna
Att både bo och jobba i Ljungskile
var något som kocken Björn
Andersson länge hade funderat
på. Så när restaurangen på anrika
Lyckorna i Ljungskile blev till salu
tog han chansen att skapa sin
egen fiskrestaurang vid havet.
Efter två års planering och ett
halvår av ombyggnation är hans
drömkrog äntligen klar.

Lyckorna Brygga Bar & Restaurang ligger visserligen på samma plats som den
tidigare krogen, men nästan allt är nytt
både på insidan och utsidan. Fasaden
har fått ny karaktär, vid strandkanten
har två nya uteterrasser tagit plats, de
nyinredda matsalarna har fått rymligare
layout, det öppna köket skapar kontakt
mellan gästerna och personalen … Ja,
allt utom husets stomme är nytt.
– Jag är riktigt nöjd med resultatet. Det
blev i stort sett som jag hade tänkt mig.
Nu har vi en mycket trevligare miljö med
hemma-hos-känsla som stämmer bättre överens med maten vi serverar. Extra
kul är att vi fått ett fantastiskt gensvar
från våra gäster, säger Björn.
Flera av hans idéer har nu blivit verklighet. Med två matsalar istället för en
stor, kan gäster droppa in på en bit mat
även när ett stort sällskap har bokat
halva restaurangen. På takterrassen kan
man ta en drink och njuta av havsutsikten i väntan på ett ledigt bord. Och på
terrassen en våning ner finns höj- och
sänkbara glasräcken som gör att man
kan äta ute även när det blåser.
Självklart menyval
När Björn öppnade restaurangen för
två år sedan presenterade han en helt
ny meny med fokus på fisk- och skaldjursrätter. Där finns allt utom musslor
– eftersom han inte vill konkurrera med
grannkrogen Musselbaren.
– Menyvalet var självklart. Vi ligger vid
havet och gästerna kommer naturligtvis
hit för att äta nyfångad fisk av god kvalitet. Fiskrätter är vår specialitet och präglar menyn oavsett om man kommer hit
på sommaren eller för att äta julbord.
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Björn har lång erfarenhet som kock och
egenföretagare. Han började redan som
15-åring i branschen, har jobbat på flera
svenska och utländska krogar och drev
under många år de framgångsrika restaurangerna Brygghuset i Fiskebäckskil
och Norra Hamnen 5 i Lysekil.
”Aldrig jordgubbar på vintern”
– Jag trivs bra i rollen som företagare och gillar att utveckla koncept
tillsammans med personalen. Precis
som många andra krögare vill vi ta
vårt ansvar för miljön. Vi väljer gärna
närproducerade råvaror förutsatt att
det finns en hållbar logistik bakom.
Stämmer inte det, letar vi råvaror i
övriga Sverige. Vi köper till exempel
aldrig utländskt kött eller importerade
jordgubbar och tomater på vintern.
Steg för steg gör Björn och hans personal aktiva val kopplade till klimatfrågan.
Menyn är säsongsanpassad. Istället för
att köpa in flaskor med kolsyrat vatten
som fraktats långt, tillverkar de eget
med hjälp av kolsyremaskin. Och i vinter
byggs det laddplatser för elbilar på en
ny parkeringsyta.
Når ny målgrupp via laddsajter
– När vi finns med på laddsajter för
elbilsägare kan vi locka hit gäster som
vill upptäcka nya platser och äta gott
medan de laddar sin elbil. Redan idag
kommer gäster som kört långt för att
besöka oss men majoriteten bor inom
30–60 minuters resväg från Ljungskile.
Björn tycker att läget vid havet nära
E6:an är suveränt och han ser flera
fördelar med att det nu ligger två bra
restauranger intill varandra på Lyckorna.

•

Upptäck Bredfjället på hösten
och vintern. Där finns massor av
stigar, grillplatser och några fina
små sjöar.

•

Ta en tur till Silverfallet – ett
femton meter högt vattenfall
nära utloppet från Lilla Skarsjön. Precis intill ligger Muntras
Grotta, som egentligen är en
klippformation omgiven av
trolsk granskog.

•

Promenera längs Sparreviken
– njut av lugnet och den sköna
atmosfären.

– Det blir ännu mer attraktivt för gäster
att komma hit. Vi har märkt att en del
gäster stannar en natt extra i Ljungskile
för att kunna äta på båda ställena. Målet
är att skapa ett utflyktsmål året om.
Att möta och skapa relationer med
gästerna ser Björn som en viktig del av
jobbet.
– Det är lätt att få kontakt med Ljungskileborna. När vår familj flyttade hit för
sju år sedan var det en go känsla att som
helt okänd mötas av ett spontant och
genuint ”Hej!” på gatan. Det säger mycket om den positiva anda som finns här.

Jag gillar att vara utomhus och i Ljungskile finns
mycket man kan göra ute
året om. Jag tar gärna med
barnen upp på fjället.
Fjället lockar på vintern
När restaurangen är stängd några månader efter jul har Björn tid att utveckla
nya idéer för företaget. Han deltar även
i arbetet med att utveckla Ljungskile
och Uddevalla till ännu bättre destinationer. Vintern ger honom också mer tid
att umgås med familjen. Närheten till
Skarsjöområdet och Bredfjället passar
honom perfekt.
– Jag gillar att vara utomhus och i Ljungskile finns mycket man kan göra ute året
om. Jag tar gärna med barnen upp på
fjället. Vi åker pulka och skidor om det
finns snö. Annars cyklar vi MTB och grillar mat på någon av de fina grillplatserna.
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Äventyrsbadet
Äventyrsbadet -- ingen
ingen vanlig simhall!
Vattenrutschbanor, virvelkanal,
virvelkanal,
Vattenrutschbanor,
vattenpist,barnbassäng,
barnbassäng, grotta,
grotta,
vattenpist,
motionsbassäng, bubbelpooler,
bubbelpooler,
motionsbassäng,
relaxavdelning, torrbastu,
torrbastu,
relaxavdelning,
jetstrålar,bubbelzon,
bubbelzon, vattenvattenjetstrålar,
kanoner,ångbastu,
ångbastu, massage,
massage,
kanoner,
solarier,café
cafémm.
mm.
solarier,

Vänerparken 11 •• 462
462 35
35 Vänersborg
Vänersborg
Vänerparken
0521-675 50
50 •• www.vattenpalatset.com
www.vattenpalatset.com
0521-675

MUSIK I ADVENT & JUL 2019

För
För alla
alla vattendjur!

Adventsmässa

Vattenpalatset
Vattenpalatset

OUTLET

Kören Calluna medverkar under
ledning av Andreas Jansson
Sön 1 dec 11.00 i Ljungs kyrka

ALLTID

50-70%

Sjung in advent!

Forshälla sångkör och musiker
under ledning av Samuel Johansson
Sön 1 dec 16.00 i Forshälla kyrka

Lägre priser

Adventsmusik

med Ljungskile folkhögskolas
musikelever
– the ultimate water
Lör 7 dec 18.00 i Ljungs kyrka

Öppetider
Mån-Fre: 12-18
Lör: 10-14

experience!

– the ultimate
water experience!
Christmas
Carols

Vi har

Projektkör
under
ledning avcave,
Samuel
Waterslides,
swirl-canal,
Johansson
toddler pool, jacuzzis, dry- and
Waterslides,
swirl-canal,
cave,
Sön
15saunas,
dec 18.00
i Forshälla
kyrka
steam
bubble
zone,
toddler
pool,café
jacuzzis,
dry- and
relax zone,
and more.

Sjung
in julen!
steam saunas,
bubble zone,

0522-26 61 70

Kören
Calluna
& projektkör
relax zone,
café
and more. under
ledning av Andreas Jansson
Sön 22 dec 18.00 i Ljungs kyrka

Vällebergsvägen 21
Ljungskile

Läs om övriga advents- och julgudstjänster
Vänerparken 1 • 462 35 Vänersborg
på hemsidan: svenskakyrkan.se/ljungskile

+46(0)521-675 50 • www.vattenpalatset.com
Vänerparken 1 • 462 35 Vänersborg
+46(0)521-675 50 • www.vattenpalatset.com

Följ oss på instagram
@krissoutletljung

AKTIVITETSHUSET LYCKORNA GOLFKLUBB

AKTIVITETER FÖR ALLA,
TRÄNA GOLF HELA ÅRET!

H
u
d

...psst - golfträning är
friskvårdsklassat.

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
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BOKENÄSET
Mitt i Bohuslän

0522-122 08 • trestad@veteranpoolen.se

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.

Dax för
Vinterdäck!!
VI ÄLSKAR LÅNGA
ATT-GÖRA-LISTOR.
SÄRSKILT DIN.

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.

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.

DÄCK & FÄLGSPECIALISTEN

www@ringtjanst.se
Välkommen till västkustens mest spännande Bo,Äta,Göra
fritids- och konferensanläggning
63Aktivitete
r

56 stugor och
360 campingtomter
Två restauranger varav
en året runt öppen

Tips på utflyktsmål på Bokenäset

63 Aktiviteter för familjer,
företag eller kickoff
Helgerbjudanden

ÖPPET ÅRET RUNT!

Poolanläggning
med Vattenrutschbana

28 C°
AJ

V

ÖPPET

M

1

Sveriges Längsta Zipline

O

5 vandringsleder

- 4 N

ELCYKELUTHYRNING
CYKELKARTA INGÅR!

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • AKTIVITETER

Hafsten Resort • Uddevalla • 0522 64 41 17 • www.hafsten.se
16 | Uddevalla & DU • VINTER 2019

STALLGÅRDEN BJUDER PÅ VÄSTSVENSKA SMAKER OCH SHOPPING
Stallgården är ett perfekt utflyktsmål dukas ett stort julbord upp. Här är det
när du vill kombinera en god måltid eller lokala råvaror och västsvenska smaker
fika med shopping av hög klass. Här kan som gäller.
du både köpa med dig delikatesser från Inredningsbutiken Två Fröknar ligger
Gårdsskafferiet och inredning och klä- granne med restaurangen i ett gammalt
der från butiken Två Fröknar. Stallgår- sädesmagasin. Här finns vackra inredden ligger intill havet nära Rotviksbro, ningsdetaljer, kläder, väskor och smycken.
bara några kilometer från Torp köpcentrum. Restaurangen serverar lunch och Läs mer på stallgarden.com och
fika alla dagar i veckan och inför julen tvafroknar.se

VANDRING PÅ HAFSTEN
På Hafsten Resort finns fem markerade
vandringsleder med olika svårighetsgrader. En av dem leder till en av Sveriges
kanske finaste utsiktsplatser, Havstensklippan med majestätisk utsikt över
skärgården. Packa ryggsäcken och ge er
ut för en heldag med vandring och lek i
skogarna. Varför inte avsluta med picknick eller grillning? Vill du ha en karta
finns den att hämta i receptionen, gratis.
Uddevalla & DU • VINTER 2019 | 17

Madeleines och
Martins bästa
höst- och vintertips
på Bokenäset:

–Det är svårt att hitta andra jobb
som är så inspirerande och ger
så mycket tillbaka, konstaterar
syskonen.
På Madeleines och Martins scheman
denna regniga höstdag står utbyggnad
av det trådlösa nätverket, översyn av
campingstugorna och kontorsarbete.
Båda är mångsysslare och beredda
att ta tag i det som behöver lösas för
tillfället.

Självklart val för syskonen
Grytfors att jobba i familjeföretaget Hafsten Resort
Madeleine och Martin är tredje generationen Grytfors som driver Hafsten
Resort på Bokenäset. Tillsammans med
mamma Ingela, hennes man Kjell och
övriga familjen bygger de vidare på anläggningen som mormor Clary och morfar Sixten startade 1955.
18 | Uddevalla & DU • VINTER 2019

– Under höst och vinter har vi flest gäster på helgerna och det ger oss tid att
fräscha upp och förbättra anläggningen,
säger Martin och Madeleine.
Hafsten Resort är öppet året runt sedan
några år tillbaka. Med weekend-paket,
konferenser och en rad olika aktiviteter
knutna till Halloween, jul, nyår och påsk
lockar de gäster i alla åldrar, främst från
Sverige, Tyskland, Norge och Nederländerna. Sett över hela året är det
barnfamiljerna som dominerar. Men det
kommer också en hel del skolklasser
som vill testa det breda aktivitetsutbudet och par som vill rå om sig själva.
Gråvädersensualism
– Charmen med den här årstiden är
att vår miljö är mycket lugnare och mer
avkopplande. Många kommer hit för
att vandra i skogen och varva ner med
bastubad vid havet eller i spaavdelningen. En del uppskattar vår ”gråvädersensualism” – att vara vid havet när det
regnar och blåser, berättar Martin.

– Vårt avskilda läge vid havet, med skog
och berg runt om, är en av våra främsta
styrkor. Delar av området är naturreservat, men här finns både utrymme och
möjlighet att utveckla anläggningen. Det
gör att vi steg för steg kan matcha nya
trender och behov, säger Madeleine.

•

Ta med familjen ut i skogen.
Här finns gott om fina vandringsleder och vacker skog.

•

En av lederna går upp till
Havstensklippan där man har
härlig utsikt över Havstensfjorden och Uddevallabron.

•

Cykla på Bokenäsets många
småvägar (cykelkarta finns på
www.hafsten.se).

•

Ta en tur till restaurangen och
butikerna på Stallgården och
Två Fröknar.

•

Titta in i Bokenäs välbevarade
kyrka från 1100-talet.

I princip har Martin och Madeleine och
deras syskon vuxit upp på Hafsten och
hjälpt till i verksamheten så snart de
varit gamla nog. Entreprenörskapet
finns i blodet. Deras två syskon är också
egna företagare, fast i andra branscher.
Och självklart hjälper de till på Hafsten
när det behövs.

Det råder ingen tvekan
Vårt avskilda läge – Det fungerar alldeles
om att utveckling står i
fokus på Hafsten Resort.
utmärkt att arbeta tillvid havet, med
Familjen Grytfors har
sammans med familjen.
under de senaste åren
skog och berg runt Vår mamma Ingela är
utökat med fler camvd och vi andra har våra
om, är en av våra
pingplatser och stugor,
olika ansvarsområden.
en utomhuspool, fler
Det är klart att våra
främsta styrkor.
restauranger och en
åsikter går isär ibland,
lång rad aktiviteter för
men vi brukar alltid hitta
både övernattande gäster och dagsen gemensam lösning, säger Martin och
besökare. För tillfället finns till exemMadeleine.
pel 63 olika aktiviteter att välja bland.
”Aldrig långtråkigt”
Som att åka zipline över trädtoppar,
Martin är utbildad elektriker och har
köra grävmaskin, testa rörmokaryrket,
ansvar för aktiviteterna och den teknispaddla SUP, fiska öring, skapa en egen
ka driften på Hafsten. Tidigare har han
Halloweenpumpa med mera.
bland annat jobbat i Norge i några år.
Idérik familj
Madeleine har utbildning och erfarenNya idéer och planer har familjen
het av restaurangbranschen. Idag håller
Grytfors gott om. Inom några år ska de
hon i löneadministrationen, butiken,
bygga till och ge plats för hotellrum, nya
event och den inre och yttre miljön på
konferenslokaler, ny livsmedelsbutik
Hafsten.
och en simbassäng. Ett nytt spa vid
– Det här jobbet blir aldrig långtråkigt. Vi
havskanten och ett nytt servicehus för
gör så många olika saker varje dag och
campinggästerna är också på gång. Alla
det bästa av allt är den goa kontakten
förbättringar och satsningar har resulmed gästerna och kollegerna. Responterat i att Hafsten Resort sedan fyra år
sen från glada gäster är vår inspiration.
är en femstjärnig anläggning.
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APPEN
UDDEVALLA

Upplev

Vi kan Karibien & USA

Boka din upplevelse hos oss!

Hitta det du vill göra
& uppleva i Uddevalla
 UDDEVALLA.COM
 #UPPLEVUDDEVALLA

– 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!

 APPEN
FORT LAUDERDALE & KRYSSNING med Celebrity Equinox, 13 dgr
Flyg t/r, 4-stjärniga hotellet GalleryOne i 4 nätter, fantastisk kryssning
7 nätter med helpension, skatter & dricks samt reseledare. Lägg till
utsides- eller balkonghytt så får du dryckespaket Classic på köpet!
18/2 2020............................................24.995:ALASKAKRYSSNING, 12 dgr
Flygresa t/r, hotell en natt i Vancouver med frukost, guidad tur med lokalguide i Vancouver, kryssning i insideshytt med helpension, skatter, dricks
& avgifter. Vi avslutar med två nätter i Anchorage där vi också har guidad
stadsrundtur med lokalguide. Lägg till utsides- eller balkonghytt så
får du dryckespaket Classic på köpet! Boka innan 30/12 så får du
1.000kr i rabatt per person!
21/5 2020............................................30.995:-

Upplev UDDEVALLA

MIAMI & KRYSSNING Oasis of the Seas, 12 dgr
Flyg t/r, 3 nätter i Miami med frukost, stadsrundtur med lokalguide samt
båtrundtur i Miami, kryssning 7 nätter med nyrenoverade och uppgraderade
Oasis of the Seas, helpension, skatter & dricks. Vi avslutar resan med ett
besök på Sawgrass Mills för möjlighet till shopping & lunch innan vi åker
hemåt. Reseledare med under hela resan!
12/11 2020 ......................................... 23.995:MUSIKRESA – USA, 12 dgr
Flyg t/r, 3 nätter i New Orleans, 1 natt Jackson, 3 nätter Memphis & 3 nätter
Nashville. Följ med och upptäck Jazz, Rock & Countryn där allt började!
Guidade rundturer i New Orleans, Memphis & Nashville, besöker Preservation Hall, Tupelo där Elvis barndomshem finns, Sun Studios & Graceland,
Grand Old Opry och mycket mer. (Fåtal platser då vi åker med liten grupp.)
15/4 2020 ........................................... 35.990:-

För mer kryssningar hösten 2020 och framåt - se vår hemsida

|

Tel: 0522-58 58 30 • www.columbusresor.se

Vad är egentligen skräp?

RE:USE!
2 5 /5 2 0 1 9 - 2 9/3 2 0 2 0

”Kom igen, tillsammans
kan vi väl laga den där
framtiden?” - Joah, 6

Allt har en historia. Även skräpet. I Bohusläns museums utställning RE:USE! har

•

Favoritmarkera evenemang och
få pushnotiser.
Se Uddevallas aktivitetsutbud.
Gå guidade vandringar i stan
när det passar dig.

skräpet huvudrollen. Är skräp egentligen bara saker som har hamnat på fel plats?
Utforska skräpets historia, hur vi har hanterat skräp och hur dagens skräpproblem
kan vara morgondagens lösning. Kom igen, tillsammans ska vi laga den där framtiden!

•
•

Fri entré • Öppet 361 dagar • Museigatan 1 • 451 19 Uddevalla • www.bohuslansmuseum.se

Appen är tillgänglig både i App Store
och Google play.
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En tur i Naturen
Herrestadsfjället är för Uddevallaborna nästan lika kärt som havet.

En tummelplats för motionärer,
vandrare, cyklister, fiskare och naturintresserade i största allmänhet.

SKIDSPÅR
Skidspår ordnas på flera
olika motionsanläggningar
i Uddevalla om naturlig
snö finns. Elljusspår finns
på Klämman, Norra fjället,
Bjursjön och Stenshult.

Dessutom bjuder Herrestadsfjället
på en starkt varierad och stundtals
dramatisk natur.

Aktuell info om skidspår finns på skidspar.se/vastra-gotaland/uddevalla.

Träffa
skogens konung

HAVSKAJAK
Gillar du att vara ute på havet kan du testa att vinterpaddla i skärgården
utanför Uddevalla och Ljungskile. Det ger en annorlunda känsla jämfört med
sommarpaddling. Kajaker finns bland annat att hyra hos Friluftsfrämjandet i
Ljungskile och Hafsten Resort på Bokenäset.

ÄLGPARKEN

Om du vill besöka skogens konung åker
du till Älgparken Moose af Anneröd
några kilometer utanför Uddevalla.
Här strövar älgarna i sin naturliga miljö
och du har goda chanser att få se
någon av dem.
mooseafannerodgard.se

Vildmarkskänsla
med vinterpaddling

BREDFJÄLLET
Uppe på Bredfjället, 160 meter över havet, är
det alltid några grader kallare och mer snö än
i samhället Ljungskile som ligger nedanför.

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

Bohusleden

sträcker ut sig från öster över hela norra delen av fjället.
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HERRESTADSFJÄLLET OCH
BREDFJÄLLET
Det finns många små fina fiskesjöar
på både Herrestadsfjället i Uddevalla
och på Bredfjället i Ljungskile. När
isen har lagt sig är det läge att testa
fiske i isvak eller att pimpla. I sjöarna
simmar abborre, gädda och även
öring och regnbåge. Tänk bara på
att alltid kolla isens tjocklek och ha
isdubbar med. Man behöver också
ha ett fiskekort för fiske i sjöarna.

För dig som vill vandra, springa,
orientera eller åka skidor

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

Bohusleden

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

Läs mer på uddevalla.com
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Vinternjutning
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!

VINTERBAD
Vinterbad på Gustafsberg är en
häftig upplevelse väl värd att testa.
En badstege finns på bryggan vid
Sörkullen. Hit är vinterbadare
välkomna under den kalla årstiden.
Här badar uddevallakallbadare.se

Sköna pooler,
bastubad & behandlingar

VINTERNJUTNING
Många kommer till Uddevalla för att
njuta av sköna bad även på vintern.
Att lägga en eftermiddag, ett dygn eller
en hel helg på en spa-anläggning är ett
härligt sätt att varva ner och ladda kropp
och själ med ny energi.
Sköna pooler, olika varianter av bastubad och
ett stort utbud av behandlingar finns på flera
hotell i Uddevalla – bland annat på Bokenäset
Hotell & Konferens, Bohusgården Hotell & Konferens
och Hafsten Resort.
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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.

Flytande
havsbastu

NJUT AV BASTUBAD PÅ HAVET
I den flytande havsbastun vid
Bokenäset Hotell & Konferens
kan man varva skön bastuvärme
med uppfriskande havsbad året
runt - oavsett väder, vind och utetemperatur.
Bastuns stora fönster
ut mot havet ger en
mäktig badupplevelse. Här badar alla
hotellgäster och gäster
som vistas i hotellets spa & relaxavdelning utan extra kostnad. Havsbastun
har plats för cirka 20 personer och
behöver inte bokas i förväg.
Läs mer på bokenaset.com

www.svenskakyrkan.se/uddevalla
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Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. 

21

november

21

13

december

november

6

january

Julbelysningen tänds
LJUSINVIGNING | 21 NOVEMBER
För åttonde året i rad inviger vi vår vackra julbelysning i
Uddevalla Centrum med stämningsfull musik och invigningstal. Tusentals besökare skapar en fantastisk stämning och
denna kväll går också startskottet för årets Julljuspromenad.
Kl. 18 i Hasselbacken.

JULLJUSPROMENADEN | 21 NOVEMBER - 6 JANUARI
Passa på att promenera längs den stämningsfullt ljussatta
slingan i Uddevalla centrum. Under augusti hölls en omröstning mellan två nya ljuskreationer, där Uddevalla Energi
och Bohusläningen gav 20 kr per röst, vilket nådde upp till
maxbeloppet 25 000 kr som skänktes till Saronhuset.
Den nya ljuskreationen Friendly Fox kan beskådas i
Margretegärdeparken.

1-15

GÅVOGRANEN | 1-15 DECEMBER
Att köpa julklappar och julmat är ingen självklarhet för alla
barnfamiljer. Via Gåvogranen kan du vara med och uppfylla
barns och ungdomars julklappsdrömmar. Plocka en önskelapp i granen som finns i Gallionen och köp julklappen som
önskas. Lions ser till att den kommer till rätt person.
Mer info på lionsuddevalla.se
TRÄFFA TOMTEN I GALLIONEN
Helger från 1 december fram till Julafton.

Traditionsenligt firande
LUCIAFIRANDE | 13 DECEMBER
Missa inte Uddevallas traditionsenliga Luciafirande med
vacker sång och musik på flera arenor, bland annat i vår
stadskyrka. Information hittar du på uddevalla.com

1

december

Gåvogran &
träffa Tomten

Julshow & Julbord

december

Levande skyltfönster
SKYLTSÖNDAG | 1 DECEMBER
Butikerna i Uddevalla centrum bjuder på ovanligt spännande
skyltfönster den här söndagen. Levande sagofigurer dyker
upp bakom glasrutorna – allt från Törnrosa och tomtar,
till rollfigurerna i Star Wars. En riktigt mysig söndag för
hela familjen.
Levande skyltfönster kl. 11–12. Butikerna öppet kl. 12–16.

Stämningsfull Julmusik

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

7-8
december

Julmarknad med musikunderhållning & dans kring granen
GAMMALDAGS JULTORG | 7-8 DECEMBER
Ladda alla sinnen med härlig julstämning. Den här helgen förvandlas hela Kungstorget till en marknadsplats, lite som
det var förr i tiden. Här hittar du julkransar, hantverk och hemlagade juldelikatesser. Musikunderhållning med bland
andra Västsvenska Tomteorden och dans kring granen. Nytt för i år är Barntivoli med kul attraktioner för de mindre
barnen. Öppet lördag kl. 10-15, söndag kl. 11-15.
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NYÅRSFIRANDE
Välkommen till traditionsenligt nyårsfirande i
Museiparken på nyårsafton. Programmet startar
kl. 16.30 och inleds med
nyårstal och kl. 17 blir det
fyrverkerier från Skansberget.
Mer information på
uddevalla.com

JULSHOWER
För dig som gillar musik, god mat och en trevlig
kväll bjuder bland annat Meatings in till julshow
där Haaks står för underhållningen och på
Lyckorna Golfkrog kan du njuta av ett
läckert julbord med underhållning
utvalda datum. Du kan också hänga
med på en musikalisk resa med
de bästa låtarna från rock’n’rollens
guldålder 1950-talet, den 5-6 dec
på Östraboteatern.
Passa på att njuta av juletiden
lite extra i år!

Se alla Julens evenemang på uddevalla.com & i appen Upplev Uddevalla
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Viktor Rydberg

Välkommen till Jul i Uddevalla

Evenemang i Uddevalla

Bohusläns Museum
LJUNGSKILEREVYN
2020
”Vart är vi på väg” är
revyns tema för 2020.
En fråga vi kan ställa oss
när vi är på semester, i
olika vardagssituationer.
Med humor och mycket
musik speglar vi detta
tema.

MUSIK I UDDEVALLA
Uddevalla bjuder på ett
brett utbud av musik.
Här finns allt från lokala
och mer kända artister,
grymma DJ:s, konserter
till små intima spelningar.

FOLKETS HUS
På Folkets Hus i Uddevalla händer det
mycket. Här hålls föreläsningar, konserter och andra evenemang!
Håll utkik på hemsidan för kommande
programpunkter.

Premiär lördag 25 januari
kl. 16 på Ljungskilegården. Därefter 6 föreställningar till.

Håll koll i evenemangskalendern på uddevalla.com

m

rn

& u ng
d
o

30 | Uddevalla & DU • VINTER 2019

BOHUSHALLEN
Här möts natur och konst
UTGÅNGSPUNKTEN
Utflyktsdags. Upptäck platser
att besöka
JOHNSONHALLEN
Möt mästarna Zorn, Hill, Liljefors...

GRÄNSLAND
Möt Ingeborg, Nordisk hertiginna
med makt

r f ör b a
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På uddevalla.com hittar
ni tips på vad Uddevalla
har att erbjuda.

uddevalla.com/evenemangsarrangor

BÅTHALLEN
Från allmoge- till fritidsbåtar

KUSTLAND
Tro, hopp och kärlek vid kust
och hav

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

EVENEMANGSARRANGÖR
LÄGG IN PÅ UDDEVALLA.COM
Vill du som evenemangsarrangör få
in ditt event i evenemangskalendern
på uddevalla.com och i appen Upplev
Uddevalla? Då fyller du helt enkelt
i formuläret på länken!

FASTA UTSTÄLLNINGAR

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

tete

r

Utställningar

BERNHARDSONRUMMET
Bland gastar, trollharar och havsfolk
UDDEVALLA GENOM TIDERNA
Hamn och handelsplats i gränsland
VINTERNS UTSTÄLLNINGAR
BIRGER SIMONSSON
– En färgstark modernist i sin tid.
Ta del av ett konstnärskap med
rötter i Uddevalla, men med världen
som inspiration!
Visas t.o.m. 12 januari.
RE:USE!
Vad är skräp? Kan vi föreställa oss
en värld utan skräp?
RE:USE! berättar om hur människan
har hanterat skräp genom historien,
hur vi gjorde igår, hur vi gör idag och
utmanar besökarnas tankar kring
hur vi kan göra imorgon.
Visas t.o.m. 29 mars.
BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1
ÖPPETTIDER
måndag
10 - 16
tisdag - torsdag 10 - 20
fredag - söndag 10 - 16
*med reservation för storhelger

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

Hitta det du vill göra
& uppleva i Uddevalla
UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA

APPEN Upplev UDDEVALLA
• Favoritmarkera evenemang och få pushnotiser.
• Se Uddevallas aktivitetsutbud.
• Gå guidade vandringar i stan när det passar dig.
Appen är tillgänglig både i App Store och Google play.

Ladda ner appen gratis!

För barn, ungdom & vuxna
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LUFTVÄRMEPUMP
För det lilla huset
Luft/luftvärmepumpen IVT Nordic Inverter 09PR-N är särskilt anpassad för mellanstora och mindre hus. Precis
som namnet antyder är värmepumpen inverterstyrd, vilket innebär att värmeproduktionen automatiskt
anpassas efter behovet.
Den effektiva konstruktionen gör att den här värmepumpen bibehåller sin höga kapacitet även vid riktigt låga
temperaturer. Dessutom ingår en av marknadens mest omfattande garantier, med 10 år på kompressorn och 6
år på värmepumpens övriga delar.

Pris exkl installation

12.990:Utbytesinstallation: 4990:- För dig som byter ut en befintlig luft/luftvärmepump. I priset ingår inte el,
håltagning, stativ/konsol eller bortforsling av den gamla värmepumpen Prisexemplen är inklusive ROTavdrag.
Nyinstallation: 5990:- För dig som inte har en luft/luftvärmepump sedan tidigare blir installationen
mer omfattande. För att kunna lämna ett slutgiltigt installationspris behöver din installatör besöka ditt
hus och undersöka förhållandena på plats. Först då vet vi omfattningen på arbetet. Prisexemplen är
inklusive ROT-avdrag.
Det här ingår som standard i en nyinstallation:
 Luftvärmepump, inklusive frakt.
 Max 4 meters rörlängd med täckkanaler och kondensvattenslang.
 Inomhusdel max 2,5 meter över golv.
 Väggkonsol med gummibussningar, placering max 1,5 meter ovan mark.
 Håltagning i trävägg eller lättbetong samt tätning av hålet.
 Elinstallation till eldosa max 2 meter från värmepumpen, avsäkrad med egen säkring samt
brytare. Matning ifrån central till dosa ingår ej
 Igångkörning samt test av luftvärmepump.
 Instruktion till kund om handhavande samt skötsel.
 6 års garanti på värmepumpen samt 10 år på kompressorn.
 Max 30 km resväg enkel resa, längre resväg debiteras.

FÖR HUS UPP TILL 130M2

010-45 20 840
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