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Upptäck Uddevalla!
Det finns alltid mycket att upptäcka i Uddevalla. Visste du t ex att 
det går att se bläckfiskar på natten i Gullmarsfjorden, eller att vårt 
fina Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta museer?

Fler tips och berättelser om sommarens breda utbud får du i detta num-
mer av Uddevalla&DU. Läs och inspireras av Nicolas Bremell som började 
som sportdykare för att sedan öppna ett dykcenter på Bokenäset och 
museichefen Annette Prior som brinner för kultur och möten, eller eld- 
själen Sune Björk med ett engagemang för Ljungskile som aldrig verkar sina.

På evenemangssidan blandas nytt med tradition. Inför Bohusracet kan du 
njuta av alla båtar i Södra hamnen och delta i Hamnfesten, eller varför inte 
(åter)upptäcka ön Bassholmen, eller lyssna till jazziga toner under Sommar-
jazzveckan och så förstås besöka Uddevallakalaset – årets härliga familjefest.

Gör en djupdykning i sommarens nummer av Uddevalla&DU och hitta det 
som lockar just dig i vårt digra utbud av aktiviteter, nöjen, restauranger och 
mötesplatser!

Trevlig sommar!

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

facebook.com/uddevallaochdu
@uddevallaochdu
#upplevuddevalla
Ladda ner Uddevallas app: 
Upplev Uddevalla på App Store och Google play
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NY VÄRMEPUMP
*inkl standard installation & rotavdrag. El tillkommer.

Demontering av din gamla pump ingår.

FUJI ELECTRIC
Luftvärmepump RSG-09 
KMCB/ROG-09 KMCBN

• Tystgående
• Fjärrkontroll
• Möjlighet till appstyrning
 Art nr 112657

4,1/6,5 
SCOP/SEER
5,2/3,2 kW 

Max värme-/ 
kylkapacitet
22-43 dB 

Ljudnivå inne

4,9/7,0 
SCOP/SEER
6,0/4,0 kW 

Max värme-/kylkapacitet
21–43 dB 

Ljudnivå inne

DAIKIN
Luftvärmepump Comfora 25

PASSA PÅ

19990:-
963:-/mån i 24 mån*  

Inkl. standard installation
• Rek. yta: 40-160 m²
• Garanterad drift ned till -25 °C
• Extra låg innerdel – endast 28,6 cm 

Art nr 111992

KÖKSAFFÄREN SPISEN
UNDAVÄGEN 1, KÄLLDAL, UDDEVALLA
Vitvaror & vedeldat 0522-884 30 • Kök & Bad 0522-886 33
uddevalla@elon.se • Öppet: Vard 10-18, lör 10-14 (lör 13/6-15/8 10-13)
www.spisen.se

NYHET 

15990:-
779:-/mån i 24 mån*  

Inkl. standard installation

Innerdel endast  
26,8 cm hög

Utvecklad för 
nordiska klimatet

Lämplig ovan dörr

Nya R32 gasen

Swingkompressor 
– färre rörliga delar

A +

A + +

A + +

A + +

5 års  
garanti

5 års  
garanti

Roger Salomonsson
Verksamhetsledare, Destination Uddevalla 

Ann-Louise Öhrn
Kommunikationschef, Uddevalla Kommun
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• Favoritmarkera evenemang  
och få pushnotiser.

• Se Uddevallas aktivitetsutbud.

• Boka dina kryssningar och båt-
turer med Skärgårdsbåtarna.

• Med appen Upplev Uddevalla 
kan du gå guidade vandringar  
i stan när det passar dig. 
Välj mellan:  
• Gustafsberg 
• Skalbankarna 
• Strandpromenaden  
• Uddevalla centrum

Appen är tillgänglig både i App Store 
och Google play.

Appen 
 Upplev UDDEVALLA  

UDDEVALLA.COM | #UPPLEVUDDEVALLA | APPEN Upplev UDDEVALLA  

Skulpturen Syrian Horse är en fem meter hög 
häst gjord av järn av konstnären Mohannad Solaiman. 
Konstverket står vid Skeppsviken.

VÄLJ DIN DAGSTUR 

VI KÖR TILL KÄRINGÖN, LYSEKIL, ÅSTOL, 
DYRÖN, SMÖGEN, BASSHOLMEN

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

TURLISTOR OCH ONLINEBOKNING 
www.skargardsbatarna.com     0522-698480
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Hon har jobbat med kultur 
hela livet, i många olika roller 
och sammanhang. Annette 

har arbetat med kulturarv och 
museiutveckling på Balkan efter 
kriget, varit actionchef på Röhsska 
museet, jobbat på Dansens Hus 
i Stockholm och med Göteborgs 
kulturliv. Sedan hösten 2018 
leder hon arbetet på Bohusläns 
museum.

– Den röda tråden i mitt kultur- 
arbete är att skapa möten mellan 
människor som kan berika och 
beröra. Det har alltid fascinerat 
mig hur kulturen kan få människor 
att komma närmare varandra, 
berättar Annette. 

Hon växte upp med ett ben i 
London och ett i Sverige. Med 
en svensk mamma fick hon det 
svenska språket och kulturen med 
sig från start. Hon spenderade 
många sköna sommarlov hos 
mormor och morfar i Stockholm 
och hos kusinerna på Tjörn, lärde 
sig fiska krabbor och uppskatta 
baden från de släta klipporna. 
Efter några år med resor och jobb 
i olika delar av världen valde hon 
att utbilda sig till kulturvetare på 
Göteborgs universitet. 

– Det var ett självklart yrkesval – jag 
älskar att möta människor och allt 
som har med kultur att göra. Det 
är precis vad jobbet på Bohusläns 
museum handlar om. Ett museum 
ska inspirera, underhålla och givet-
vis sprida kunskap, men också ge 
möjlighet till nya perspektiv och ett 
kritiskt tänkande. 

”Bohusläns kollektiva minne” 
Bohusläns museum greppar över 
det mesta som är intressant att 
berätta om Bohuslän förr och nu; 
människorna, det historiska arvet, 
livet på havet, konsten, hantverket. 
Museet har fri entré och utbudet 
är imponerande brett. Under ett år 
arrangerar de 10–20 nya utställ-
ningar och erbjuder omkring 400 
programpunkter – allt från semi-
narier, musikföreställningar och 
filmvisningar, till workshoppar och 
generationsöverskridande aktivite-
ter med en rad olika teman. 

– Omväxlingen och mångsidig-
heten gör det här jobbet så himla 
kul. Museets 65 medarbetare 
jobbar över hela regionen från 
Strömstad i norr, till Marstrand i 
söder. Man kan med fog påstå att 
museet bildar Bohusläns kollektiva 
minne. Det är häftigt hur mycket 

kunskap som finns samlad inom husets 
väggar och hos alla medarbetare och i 
våra nätverk. 

Stor och bred publik 
Bohusläns museum är inte bara det mest 
besökta museet i Västra Götaland och 
näst mest besökta länsmuseet i hela 
Sverige, det har också en ovanligt bred 
publik. Här samlas barnfamiljer, pensi-
onärer, skolbarn, lunchgäster, kreativa 
ungdomar, djur- och naturintresserade, 
hantverksintresserade och turister från 
när och fjärran. 

– Det här är ett socialt innovativt museum. 
Vi är bra på att pussla ihop saker, intres-
sen och människor som annars inte möts 
så ofta. Bland annat har vi tillsammans 
med gymnasieelever utvecklat en mobil- 
app där eleverna gjort parafraser av tav-
lor i museets äldre konstsamling. Det ger 
andra besökare helt nya perspektiv på 
konsten, och ungdomarna har lärt sig nya 
saker om både app-utveckling och konst. 

Annettes sommartips i Uddevalla
Ta en långlunch och åk med skärgårds-
båten från centrum till Gustafsberg. 
Njut av båtturen, den vackra och  
intressanta kurortsmiljön och god  
mat på Konditori Snäckan.

Missa inte ”De Vilda Blommornas Dag” 
på Skalbankarna som arrangeras den 
14 juni av Bohusläns museum,  
Studiefrämjandet och Uddevalla  
Botaniska Förening. 

Gör Uddevallas historia lättillgänglig 
– Vårt arbete är meningsfullt och viktigt 
på flera sätt, inte minst för människors 
välbefinnande. Därför lägger vi en hel del 
energi på att utveckla vår verksamhet så 
att museet ska vara intressant för besö-
karna även i framtiden. 

Annette och hennes kollegor jobbar också 
för att lyfta fram Uddevallas spännande 
historia. Med utställningar, föredrag, appar 
och skyltar på stan blir Uddevallas historia 
och kultur lätt att ta till sig. Museets 
arkeologer anlitas när markarbeten ska 
göras på historiskt intressanta platser i 
staden, vilket ibland leder till nya fynd och 
upptäckter.

– Uddevallas historia är onekligen spän-
nande. Staden har bytt nationalitet sju 
gånger och dagböcker finns bevarade från 
den norska prästen Jens Nilssøn som reste 
runt i Bohuslän på 1500-talet. I böckerna 
beskrivs livet här och även det märkliga 
förhållandet att Uddevalla leddes av en 
dansk kung men löd under den norska 
kyrkan. 

Favoritställen i stan 
– Det finns flera platser i stan som jag gärna 
besöker emellanåt, till exempel ruinerna av 
den slottsliknande borgen Tureborg, Skal-
bankarna och den vackra kulturmiljön på 
Gustafsberg. För den som vill lära känna 
Uddevalla finns också flera bra aktiviteter 
– inte minst det välbesökta eventet Gömda 
glömda gårdar där man får komma in på 
mysiga innergårdar i stan. 

– Jag märker att Uddevalla har börjat satsa 
en hel del på att lyfta fram sin historia och 
kultur. Det finns många krafter som bidrar 
– inte minst i det rika föreningslivet.  
Det är klokt – för kultur ska ses som en 
investering, inte som en kostnad. 

Ta en promenad upp på Skansberget 
där du har den bästa utsikten över 
Byfjordens inre vatten och över  
Uddevalla centrum. 

Upptäck Uddevallas rika musikliv. Allt 
från Uddevalla Folkmusikfestival på 
Bohusläns museum den 1 augusti –   
till livemusik av internationella artister 
som Kulturföreningen Uddevallakasset- 
ten bjuder in. uddevallakassetten.se

Annette leder Bohusläns museum in i framtiden
Det var mångsidigheten och den breda publiken som lockade Annette Prior till uppdraget som 
chef för Bohusläns museum i Uddevalla. – Museer är jätteviktiga mötesplatser som kan skapa 
trygghet och tillit, inte minst idag när det finns så mycket oro i samhället, säger Annette.

Skalbankarna

Ett museum ska inspirera, 
underhålla & givetvis sprida 
kunskap, men också ge  
möjlighet till nya perspektiv 
och ett kritiskt tänkande. 

Under ett år arrangerar Bohusläns  
museum 10–20 nya utställningar och  
erbjuder omkring 400 programpunkter.

Bohusläns museum är det mest besökta  
museet i Västra Götaland och näst mest  
besökta länsmuseet i hela Sverige.
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UDDEVALLA

Strosa runt i Uddevallas mysiga centrum 
där det finns flera små butiker och 
restauranger. Uddevallas unika utbud 
av personliga inrednings- och present-
butiker. 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, och R.Å 
Design, läckra present- och inrednings-
butiker som säljer unika och annorlunda 
saker. Söker du något ätbart så har 
Gerhards Ost både ett stort utbud av 
ostar och andra delikatesser. Besök 
också Museibutiken på Bohusläns 
museum som har ett handplockat 
sortiment av konsthantverk, svensk 
design och produkter från Bohuslän. 

I Uddevalla centrum finns ett stort 
utbud av restauranger och caféer. 
Promenera utmed Norra Drottning- 
gatan och Kungsgatan med sidogator 
och hitta din favorit. 

Strandpromenaden
Strandpromenaden är Uddevallas  
stolthet med det spektakulära trädäcket  
som smyger sig runt de branta berg-
väggarna 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-Gustafs-
berg-Lindesnäs har blivit Uddevalla-
bornas favorit och uppskattas även av 
besökare. Under sommarsäsongen kan 
man ta båten m/s Sunningen tillbaka 
och beskåda trädäcket på avstånd.  
Perfekt vinkel för Instagrambilder.

Bäveån är rik på fisk. Havsöring, som 
är populär bland sportfiskare, är en 
symbolart för Uddevalla, vilket betyder 
att den värnas extra om. Havsöring och 
andra fiskarter kommer tillbaka varje år 
till de övre delarna av ån för att leka. 

För att fiska i Bäveån, vilket är tillåtet  
1 april till och med 30 september, 
behöver du ett fiskekort som du enkelt 
köper på ifiske.se. Där finns även infor-
mation om gällande regler och priser.

Tips

Restauranger & caféer Shopping i Uddevalla centrum

Bäveån en fiskrik å Mitt i centrum

0522-65 33 20 • info@blomsterlandet.net
www.blomsterlandet.net

P elargon
F rån Sydafrika till slott och vidare.
En av våra mest älskade sommarblommor 
har gjort den resan men den har tagit några 
hundra år på sig att leta sig från södra Afrika, 
vidare till den välbärgade adeln i Europa och 
därifrån har små sticklingar letat sig ut till de 
små kojorna. 
Visste ni föresten att namnet ”Pelargon”  
kommer från latinens ”Pelargós” vilket syftar 
på stork eller rättare sagt storkens näbb.
Det finns runt 17000 varianter av pelargonior 
och då räknar man in de vanliga men även 
hängpelargonior och alla andra varianter.
Pelargonior är en extrem solälskare som trivs 
när solen gassar dock kan de få lite solbrända 
blad men det är inget farligt. Vill man spara sina 
pelargonior får man ta in dem innan frosten tar 
dem på hösten. Ställ dem sedan ljust och svalt 
fram tills februari/mars då man kan klippa ner 
dem och ställa dem i ett varmt fönster. 

Införs i Uddevalla & Du våren 2020
7010-392

Faktura__________________

NYHETER FRÅN KULTURSKOLAN 
Kulturskolan har kurser i dans, teater, musik, bild 
och form. Vi har ingen kö till blåsinstrument, tea-
ter och vissa danskurser. Välkommen att söka!

Kulturskolan har också öppen, kostnadsfri 
verksamhet under terminerna. 
Till dessa krävs ingen föranmälan.
• Kulturbryggeriet – torsdagar kl. 15.00-21.00 på 

Skolgatan 4
• Öppen verksamhet på Kvartersstugan, Hovhult 

måndagar kl 17.30-19.00
• Öppen verksamhet på Grannskapsstugan, 

Dalaberg – tisdagar kl 18.30-19.30

Se mer information samt anmälan via 
uddevalla.se/kulturskolan

Välkommen till oss 
eller beställ hem!

www.napolipizzeria.se

Vi har bakat äkta italiensk 
pizza i Uddevalla

sedan 1973.

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

Konditori Snäckan
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Visste du 
att vi kör via
Torp igen?
Linje 1 och 4 kör via Torp köpcentrum nu igen 
efter att vägarbetena blivit klara. 
Så ta bussen nästa gång du ska till Torp!

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

SOMMAREN
ÄR SNART HÄR!

Vid frågor eller funderingar ring kontaktcenter på 0522 69 60 00
eller maila på kommunen@uddevalla.se 

LJUNGSKILE E6 avfart 93 0522-208 10     HEBERG E6 avfart 49 0346-511 10    ALLA DAGAR 10:00-19:00     BOKNING PÅ LAXBUTIKEN.SE

LAXBUTIKEN DÄR GLADA LAXAR MÖTS

RESTAURANG    DELIKATESSBUTIK    CATERING    TAKEAWAY   GLASSCAFÉ MED TOPPINGBUFFÉ

MORS DAGSBUFFÉ 
Lördag - söndag 30-31 maj 390 kr

MIDSOMMARBUFFÉ 
Lördag - söndag 20-21 juni 250 kr

SOMMARBUFFÉ 
Fredag 26 juni - söndag 9 augusti 250 kr

SOMMARJAZZEN 
Måndag - lördag 20-25 juli, bokas på www.ljazz.se

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. Unna er en skön paus på väg mot målet, köp med några färdiga take aways till stranden eller färsk fisk att 

lägga på grillen. Vår delikatessdisk är fylld av laxiga varianter och goda tillbehör. Välkomna! 
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Ända sedan Nicolas började som 
sportdykare i mitten av 90-talet 
  har Gullmarsfjorden haft en 

speciell dragningskraft på honom.  
Dykintresset växte sig starkare och  
i början av 2000-talet utbildade han 
sig till dykinstruktör. Resorna till Gull-
marsfjorden blev så många att han 
och hans familj köpte ett sommarhus 
på Bokenäset. Tankar om att starta ett 
eget dykcenter började gro.

– Jag ville förverkliga mina egna idéer 
om hur man utbildar och introducerar 
nybörjare i dykningens värld. 

Min fru, Lina, och jag startade ett dyk-
center med butik i Bollebygd eftersom 
vi bor där. Dykutbildningarna höll vi på 
helger vid olika platser i Bohuslän. Men 
efter en kort tid utsattes butiken för 
en brand och vi valde att fokusera på 
utbildningarna, berättar Nicolas. 

Förvandlade villan till Dykcentrum 
Gullmarsfjorden 
När ett gammalt bostadshus nära havet 
på Bokenäset var till salu några år senare 
blev det startskottet för en ny satsning. 

– Vi såg huset som en utmärkt bas för 
vårt dykcenter eftersom det ligger mitt 
emellan alla Gullmarsfjordens populära 
dykplatser. Vi bestämde oss snabbt 
och lade nästan ett år på att rusta upp 
huset på egen hand.  

– Nu har vi en anläggning med flera 
övernattningsrum, ett kök och praktiska 
utrymmen med funktioner som dykare 

behöver. Vi vill ge våra gäster bra service, 
god mat och en skön helhetsupplevelse 
här. För långväga dykare är detta ett 
bekvämt sätt att kunna fokusera helt 
på dykningen och slippa tänka på allting 
runt omkring.

Helhetsupplevelse för dykare 
Satsningen har gått över förväntan. 
Dykcentret har snabbt blivit känt bland 
dykintresserade i Sverige och övriga 
världen. Anläggningen är öppen hela 
sommaren och på helger under vår och 
höst, men det är inte ovanligt att dykare 
även kommer under vinterhalvåret. 

– Vi är glada och lite överraskade över 
det stora gensvaret. Dykare söker sig 
till Gullmarsfjorden året om. Det är 
flera faktorer som gör fjorden speciell. 
Dykplatserna är lättåtkomliga – de flesta 
når man enkelt från strandkanten med 
djup ner till 40 meter, tillräckligt för de 

Bokenäs loppisrally är en riktig folk-
fest med många kul inslag. Besök ett 
20-tal privata loppisar längs vägen från 
Berghogen vid Hällebäck till Bokenäs 
bygdegård. Här kan man göra fina fynd! 
Årets loppisrally pågår 11–12 juli.

Njut av salta bad vid badplatserna i 
Hällebäck och Skår. Båda sköts av  
kommunen och har bryggor, sand-
strand och toaletter. Glöm inte ta  
med cyklop och snorkel!

BO
KE

N
Ä
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T

Det stora dykintresset  
lockade Nicolas till Bokenäset

Musteri

Gullmarsfjordens speciella dykvatten och rika marina liv lockar dykare från hela världen. För 
Nicolas Bremell var det naturligt att flytta företaget Dykcentrum från Bollebygd till Bokenäset. 
– Jag är förälskad i vår plats vid havet. Här har vi perfekta förutsättningar att ge familjer och 
dykentusiaster sköna naturupplevelser både på land och i havet, säger Nicolas.

Nicolas bästa tips på Bokenäset
Vandra i Svartedalens naturreservat 
längs den vackra bäckravinen som sling-
rar sig förbi ängar hela vägen fram till 
havet. En riktigt fin halvdagstur på vand-
ringsleder som är tydligt utmärkta och 
iordninggjorda. Glöm inte picnic-korgen!

Vår granne Röds Musteri förädlar träd-
gårdsäpplen till god äppelmust. Här kan 
man både få sina egna äpplen mustade 
och köpa gårdens egen äppelmust.  
Mer information finns på Facebook/
Röds Musteri.

flesta sportdykare. För de 
tekniskt dykutbildade finns 
branta väggar som når hela 
90 meters djup, något som 
är unikt. 

Bläckfiskar på besök 
– Eftersom det är en trös-
kelfjord är vattenutbytet 
med havet utanför begrän-
sat, vilket ger fjorden dess 
speciella undervattensmiljö. 
Det innebär att man kan se 
många fler arter på grund-
are vatten än vid dykning 
ute till havs.

Nicolas berättar att hög-
säsongen för sportdykare 
är juni till september, då 
havet är som varmast och 
fullkomligen sjuder av liv. I 
Gullmarsfjorden kan man 

upptäcka havskräftor på 25 meters 
djup, vilket är en ovanligt grund livsmiljö 
för dem. I september kan man dessut-
om se bläckfisk på natten. 
– På fjordens botten ligger också ett 
flygplan som störtade under andra 
världskriget – det sägs att det innehöll 
hemliga diplomatdokument. 
Färgglada fiskar  
Svenskarnas dykintresse var stort i 
början av 2000-talet men har minskat 
en del under senare år. Många har tagit 
dykcertifikat men sedan inte dykt mer, 
trots att haven runt Sverige har ett rikt 
marint liv med färgglada fiskarter och 
spännande vrak. 
– Dykning är en riktigt kul familjeakti-
vitet som ger härliga naturupplevelser. 
Alla kan dyka utifrån sina egna förut-
sättningar. Hittills har vi inte så många 
förfrågningar från nybörjare, vi har mest 

riktat oss till certifierade aktiva dykare. 
Men vår målsättning är att nå ut till en 
bredare målgrupp. Vi siktar också på 
att ha öppet året runt eftersom det är 
utmärkt att dyka här även på vinter- 
säsongen. För övrigt är planen att 
behålla nuvarande omfattning på 
Dykcentrum Gullmarsfjorden. 
– Det här är ett lagom format för oss 
med tanke på att vi bara är två som 
driver företaget och att vi vill ge en per-
sonlig och gemytlig helhetsupplevelse. 
– Vi drömmer om att bo året runt på 
Bokenäset. Vädret är så mycket bättre 
här vid kusten och vi uppskattar lugnet. 
Här har vi nära till havet, vild natur och 
även till staden. Samtidigt är det en 
levande bygd med en hel del driftiga 
entreprenörer. Inte så konstigt att fler 
och fler upptäcker fördelarna med att 
bo på Bokenäset.

– Jag är förälskad i vår plats vid havet. 
Här har vi perfekta förutsättningar att ge 
familjer och dykentusiaster sköna natur-
upplevelser både på land och i havet.

Det finns branta väggar 
som når hela 90 meters 
djup, något som är unikt. 

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

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.

Tillgången på fisk är i stort sett god i 
de flesta vatten kring Bokenäset och 
Uddevalla, men vid Skår och Hällebäck 
verkar det nappa extra bra. 
Hyr en båt på Hafsten Resort och prova 
fiskelyckan. Varför inte testa att dra 
upp piggvar. Spana efter långgrund 
”leopardbotten” där det är sand- och 
grusbotten blandat med tångruskor. 
Havsöringsfiske är populärt i Bohus-
län, framförallt i de grunda områdena 
i innerskärgården. Havsöringen kan 
fångas på både drag och fluga. Ett bra 
fiskeställe för öring är en långgrund vik 
eller strandsträcka där bottnen sluttar 
långsamt några tiotal meter ut och 
därefter sluttar brant ned till djupare 
vatten. Precis på denna ”kant” brukar 
öringen hålla till.

Marsipanladan säljer handgjord 
marsipankonfekt och andra godsaker. 
Den ligger 900 meter innan Skaftöbron 
på vägen till Fiskebäckskil/Grundsund. 

Hantverksglädje på Bokenäset 
- en sommaröppen hantverksmarknad  
i Bokenäs bygdegård. 

Bokenäs Kyrka är fin och  
verkligen värd ett besök.

Fiske på BokenäsetZipline på Hafsten Resort

Fritidsforum
i Uddevalla Sedan 1982

Torsdag 10-18
Fredag 10-18 
Lördag 10-15

Söndag se hemsida
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·ul-!=· Brafab � HILLERSTORP AFFARI OF SWEDEN VI LEVERERAR HEM TILL DIG!

Stort sortiment  
av teakmöbler
Mängder med  erbjudande i butiken 

FYND AVDELNING

VI MÖBLERAR UTERUMMET!

Vardag 10-18
Lördag  10-15
Söndag 11-15

Låt oss inspirera dig

Vi levererar 
hem till dig!

Bohusläns största sortiment av trädgårdsmöbler

Låna släpkärra!Brunegårdsvägen 4, 451 76 Uddevalla
Tel. 0522-880 95 www.fritidsforum.com

100 meter över marken • 900 meter lång

Hafsten Resort • Uddevalla • 0522 64 41 17 • www.hafsten.se
STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • AKTIVITETER

Välkommen till västkustens mest spännande 
fritids- och konferensanläggning

57 stugor och 
370 campingtomter

Tre restauranger varav 
en året runt öppen

63 Aktiviteter för familjer, 
företag eller kickoff

Helgerbjudanden

Poolanläggning
med Vattenrutschbana

5 vandringsleder

Bo, Äta, Göra
63 Aktiviteter

1 M

AJ - 31 OKT

28 °C
ÖPPET

NYHET!VANDRING OCH ELCYKELPAKET!Läs mer påwww.hafsten.se

ÖPPET ÅRET RUNT!Tips
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www.kjellmans.se

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 

LIMITED EDITION 

GOOGLE NEST HUB PÅ KÖPET 

26.900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER®

LIMITED EDITION

GOOGLE NEST HUB PÅ KÖPET

26.900:-

Välkommen kontakta oss 
för fler modeller!
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GRAND PRIX OF SWEDEN

MITSUBISHI OUTLANDER  
PLUG-IN HYBRID
/ALLTID MED FYRHJULSDRIFT

Viktad förbrukning WLTP: 2,0/100 km CO2 46 g/km. Förmånsvärde 2020 netto per månad vid 50% marginalskatt.
Bilen på bilden är extrautrustad. Modellen är berättigad till klimatbonus.

Stampgatan 8
46273 Vänersborg

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1 175 KR/MÅN 
PRIS FRÅN 424 900 KR KR - FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Välkommen till din 
nya återförsäljare 
för Mitsubishi på 

Trestadcenter!

200309_Newcar_Mitsubishi_PHEV_180x131.indd   1 2020-03-09   13:25:31

Uddevalla Lastbilcentral AB  •  0522 - 363 05  •  www.uddevallalbc.se

Försäljning och utkörning av diverse material. 
Jord, grus, sand, täckbark mm. till din trädgård.

Avfallscontainers för uthyrning. 
Perfekt då du skall renovera 
huset eller röja i förrådet.

ÖVER 100 FORDON
AVFALLSHANTERING • ANLÄGGNING • DISTRIBUTION • KRANBILAR • SLAMTRANSPORT • TUNGTRANSPORT
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Sune har alltid haft många järn i 
elden och ibland har hans initiativ 
och idéer bidragit till att sätta 

Ljungskile på kartan. Han öppnade  
en av Sveriges första servicebutiker i 
samhället – 1975 – något som många  
var skeptiska till. 

– Jag fick idén från Stenungssund där en 
nyöppnad servicebutik var väldigt fram-
gångsrik eftersom många skiftjobbande 
Stenungsundsbor handlade mat där när 
matbutikerna var stängda. På 70-talet 
hade ju butikerna inte alls så generösa 
öppettider som idag.

– Jag var 27 år och hade aldrig jobbat 
med livsmedel innan jag öppnade ser-
vicebutiken. Det blev lärorikt på många 
sätt. Bara en timme före butiken skulle 
öppnas lärde jag mig hur butiksvågen 
fungerade.

Öppnade fler butiker på fler orter 
Satsningen på servicebutiken blev 
lyckad och så småningom öppnade han 
även en gardinaffär och restaurang Fulla 
Segel i Ljungskile. Glassförsäljningen 
gick så bra på somrarna att Sunes ser- 
vicebutik blev näst bäst i Bohuslän på 
att sälja Triumfglass. Det ledde i sin tur 
till att han öppnade sex andra butiker 
som påminner mycket om dagens 

Seven Eleven-butiker. De fanns bland 
annat på Torp Köpcentrum, Köpstaden 
vid Skara Sommarland och Nordstan i 
Göteborg. För att marknadsföra buti-
kerna lät Sune strajpa upp en gammal 
engelsk dubbeldäckarbuss som han 
själv körde i olika sammanhang.  

– Efter att ha drivit företag ett tag insåg 
jag att vi handlare i Ljungskile centrum 
kunde ha nytta av att samarbeta. Vi 
startade en centrumförening och 
ordnade marknader på sommar och 
jul som lockade stor publik. Det goda 
samarbetet mellan Ljungskiles företag 
lever kvar idag. Det betyder mycket att 
vi stöttar varandra. 

Mer tid för fotboll 
Även om Sune sålde sin servicebutik 
för några år sedan och har trappat 
ner på arbetstempot, så har han inte 
släppt företagandet. Han är delägare i 

nystartade företaget Fot-
bollsCompaniet och han 
lägger många timmar på 
klubbshopen som Ljung-
skile SK har i centrum.  
Nu har han mer tid för sitt 
stora fotbollsintresse och 
laget som hela Ljungskile 
står bakom; LSK. 

– Att jag blev medlem i LSK 
redan som ettåring såg 
min morbror till. För oss 
pojkar som växte upp här 
på 50-talet var det fotboll 
för hela slanten. Jag spelade 
i klubben från 6 år upp till 
27. Det sades att jag var 
tekniskt duktig men att jag 
sällan hann fram till bollen, 
skrattar Sune. 

– Men jag fick också prova 
på en helt annan roll i klub-
ben. Som 14-åring blev jag 
den yngsta materialförval-
taren i LSK:s historia. En 
kort tid fick jag ansvara för 
att sköta allt från tvätt av 
spelartröjor till gräsklipp-
ning på fotbollsplanen. Det 
var lärorikt. 

Sunes bästa sommartips i Ljungskile 
Paddla kajak i den vackra skärgården 
utanför Ljungskileviken. Här finns flera 
fina öar man kan gå i land på. Frilufts-
främjandet i Ljungskile och Anfasteröd 
Gårdsvik erbjuder kajakuthyrning. 

Häng med på Ann och Göran Klangs 
och Stefan Edmans promenader och  
lär dig om Ljungskiles historia och natur.
Turerna går på sommarhalvåret – håll 
utkik på www.ljungskilefriluftsklubb.se
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Ljungskile har stor plats  
i entreprenören Sunes hjärta

Sune Björk är ett välkänt namn för de flesta Ljungskilebor. Många har handlat i hans service- 
butik i centrum eller mött honom i olika roller på Ljungskiles fotbollsarena Skarsjövallen.  
Han är entreprenör ända ut i fingerspetsarna och hans energi och engagemang för Ljungskile 
verkar aldrig sina.

Silverfallet Följ med på en musselexpedition där  
du skördar färska blåmusslor och  
sedan tillagar dem tillsammans med 
kockar på Musselbaren på Lyckorna. 
www.musselbaren.se

Upptäck alla fina butiker, caféer och 
matställen längs huvudgatan i centrum 
(Vällebergsvägen). Missa inte Ljungskile- 
dagen den 13 juni, då finns massor av 
kul aktiviteter för hela familjen.  
www.ljungskiledagen.se

Lyckligaste  
fotbollsupplevelsen 
Sedan dess har Sune 
haft många olika roller 
i klubben, bland annat har 
han arbetat i styrelsen i flera 
omgångar. 

– Vi är många Ljungskilebor som 
jobbar ideellt i föreningen. Intresset 
är verkligen stort. Vi har 1 100 med-
lemmar och merparten är Ljungskile- 
bor. När LSK gjorde den makalösa 
resan från division 5 till allsvenskan 
på bara sju år riktades många blickar 
till vår klubb. Sportjournalister från 
hela Sverige kom till Ljungskile för att 
ta reda på hur detta var möjligt.  

Sune själv är övertygad om att de 
begåvade fotbollsspelarna Bosse 
och Jörgen Wåhlemark var viktiga 
kuggar bakom framgången, men 
han påpekar också att många fler 
nyckelpersoner och ideella krafter 
bidrog på olika sätt. Glädjen var 
enorm i Ljungskile när LSK otippat 
vann med 3–2 mot Umeå i snöglopp 
en novemberdag 1996. För Sune som 
var en av få LSK-supportrar på plats i 
Umeå, är detta hans absolut största 
fotbollsupplevelse.

Missar inte en hemmamatch 
– I år är LSK är tillbaka i Super-

ettan. Nu pågår förberedelserna 
för fullt inför säsongen och vi är 

många som ser fram emot att följa 
laget. 

Under sommarhalvåret spenderar 
Sune mycket tid på Skarsjövallen och 
i klubbshopen. Han missar aldrig en 
hemmamatch. Men Sune och hans fru 
Mizzi ser också till att ha tid för långa 
promenader med stegräknare och 
pulsklocka som självklara tillbehör. 

– Samhället har naturligtvis föränd-
rats mycket under mina år. När jag 
växte upp var somrarna årets stora 
höjdpunkt. Då kom alla sommargäs-
terna och samhället fylldes av liv och 
rörelse. Idag har Ljungskile många fler 
året-runt-boende vilket gör att det är 
full fart året runt. 

Ljungskiledagen

Det goda samarbetet 
mellan Ljungskiles företag 
lever kvar idag.  
Det betyder mycket att vi 
stöttar varandra. 

När LSK gjorde den makalösa 
resan från division 5 till all-
svenskan på bara sju år riktades 
många blickar till vår klubb. 
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Lyxig och bekväm form av camping 
med stora inredda tält med pentry, 
sängar, dusch/wc, värmeelement, sov-
loft och altan. Ett av tälten ligger mitt i 
den vackra bokskogen och det andra 
på en klippa. 
Sommartid kan besökare ta Skärgårds-
båtarna till Anfasteröd. Båtarna utgår 
från Uddevalla centrum och resan 
genom Havstensfjorden tar ungefär 
två timmar.

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

Lyckorna Golfklubb
Lyckorna Golfklubb har ett fantastiskt 
läge vid havet. Den natursköna kupe-
rade 18-hålsbanan går genom vacker 
lövskog och längs fjorden. Här finns ut-
maningar oavsett om du är elitspelare, 
medelgolfare eller nybörjare. Förutom 
Pay & Play, drivingrange, övningsfält 
vid havet och två puttinggreener finns 
en nybyggd hall med träningsstudio 
inomhus. Självklart finns här också en 
golfkrog och en välsorterad golfshop.

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

Tips

Glamping på  
Anfasteröd Gårdsvik

Outlet
alltid 50-70% 

lägre priser
Vi har även Resteröds produkter

Trikåfabriken i Ljungkile
Vällebergsvägen 21 B

@krissoutletljung 

0522-266170
mån-fre: 12-18 
lör: 10-14

mån-fre: 10-18 
lör: 10-14   sön: 11-14

Sommartider v. 26-32

30% rabatt på 1 valfri vara!
mot uppvisande av kupong

en kupong per köptillfälle t o m 31/8-20
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Söndagar 19.00 i Ljungskile församling

LIVET KOMMER ÅTER - KÖREN CANTASTORIA
ALLSÅNG - PETRÉN & AHNSTEDT
JAZZPIANO -  LARS JANSSON
TRE RARA - DINA GRUNDBERG M FL
MEDELTID - HELENA EK & PETER JANSSON
CEMBALOAFTON - SAMUEL JOHANSSON
SKALLSJÖ SOMMARORKESTER
BLUEGRASS - JÖRGEN BERG M FL
AGNES HULANDER TRIO
BO KASPERS - NORUMS VOKALENSEMBLE
GÖTEBORGS KAMMARKÖR & SVEN WOLLTER
 

svenskakyrkan.se/ljungskile

21/628/6

23/8

5/7

12/7

14 juni  
21 juni  
28 juni  
5 juli      
12 juli    
19 juli    
26 juli   
2 aug    
9 aug           
16 aug   
23 aug  

0522 - 633 533
www.ljungskiletravaru.se

Gå på tur  
i Ljungskile
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UDDEVALLA.COM  |  APPEN Upplev UDDEVALLA  

Hjärtat i Bohuslän
Se och göra:VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Bredfjället i Ljungskile 
bjuder på vildmarkskänsla 
och spännande lokalhis-
toria. Vandra i den fina 
naturen med Bredfjälls-
guiden där du hittar 15 
tematurer. Passa på att 
ta med fiskespöet och 
mat att grilla. Glöm inte 
fiskekortet.

LO Bikes

Stallgården

Herrestadsfjället ramar  
in Uddevalla med sina skogar, 
sjöar och dramatiska natur.  
Ta en promenad eller löptur 
längs de fina vandrings- 
lederna, fiska abborre och 
gädda. Fiskekort behövs i 
flera av sjöarna. Testa gärna 
MTB-lederna på Bjursjön.

Herrestads- 
fjället

Uddevalla

Ljungskile

Bokenäset

Vi säger att 
Uddevalla är 

Hjärtat i Bohuslän
Inte bara för att det är landska-
pets största stad. Det är också 
den perfekta utgångspunkten 
om man vill uppleva hela  
Bohuslän. Under sommaren 
visar staden upp sina allra 
bästa sidor. Läget vid havet, 
den spännande historien, den 
goda maten och alla sevärd-
heter gör att man kan stanna 
länge. 
Mer information: besök  
Uddevalla Turistcenter eller 
uddevalla.com. 

Smaka på Bohuslän
Färska skaldjur, nyfångad fisk, 
ekologiskt kött, lokalbryggt öl, 
närodlade jordgubbar, vild- 
vuxna 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. 
Ta med barnen på en picknick 
vid havet eller grilla på en eld-
plats i skogen. Maten smakar 
extra gott i naturen.  

Sova vid havet  
eller i vildmarken?

Vill du bo enkelt och naturnära?  
Eller lyxigt och bekvämt nära 
till spa och nöjen? I Uddevalla 
centrum, Ljungskile och Boke-
näset 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.

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 Köpcen-
trum med ett 80-tal butiker och varuhus. 
I Ljungskile och på Bokenäset kan du 
handla exklusiv heminredning, möbler, 
kläder och delikatesser i charmiga gårds-
butiker, handelsträdgårdar och trendiga 
livsstilsbutiker.

Bokenäset har natur- 
reservat väl värda ett  
besök; Svartedalen och 
Kärlingesund. 
Båda bjuder på vacker 
natur och fina markerade 
vandringsleder. Kärlinge-
sunds naturreservat ligger 
vackert nära Nordström-
marna och Bassholmen.
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LOCAL FOOD MARKET  
19 SEPTEMBER
I samband med Run Dirt Race blir det 
en lokal matfestival. Evenemanget 
flyttar till Museiparken och samman- 
fogar Run Dirt Race med matvagnar 
och mattält från lokala krögare! 

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.

KÔRPEHÔLSFESTIVALEN  
29 - 30 MAJ
Den anrika Kôrpehôlsfestivalen är 
tillbaka i sommar. Ända sedan 1970- 
talet har musikföreningen Adrian 
lockat hit välkända och mindre kända 
band i genren heavy-/stonerrock. 
Festivalen hålls som vanligt på scenen 
i Kulturhuset Bastionen. 

VÄSTKUSTENS DANSFESTIVAL  
7 - 10 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.

GUSTAFSBERGSDAGARNA 8 - 9 AUGUSTI
Njut av massage, drick brunnsvatten, se utställningar och 
uppträdanden. Och missa inte de guidade turerna med 
teaterinslag om Gustafsbergs intressanta historia.

INTERNATIONAL FOOD 
FESTIVAL  
29 JULI - 1 AUGUSTI
Bon appétit! Buen pro-
vecho! Smaklig måltid!  
Ja, så låter det när Inter-
national Food Festival 
besöker Uddevalla.  
På marknaden serveras 
läckra maträtter och deli- 
katesser av knallar och 
säljare från hela världen.

MIDSOMMARFIRANDE  
19 JUNI
Midsommarstång, vilda blom-
mor, folkmusik, dans och lek. I 
Uddevalla firar vi midsommar 
på traditionellt vis.

BARNENS LOPPIS 29 AUGUSTI
Härlig dag i Uddevalla centrum med en stor barnloppis där du 
kan fynda leksaker, barnkläder, barnvagnar och mycket annat.

NATTSUDD 1 OKTOBER
Missa inte nattsudd i centrum med shopping och myller på 
restauranger och caféer.

GÖMDA GLÖMDA GÅRDAR  
3 OKTOBER
Upptäck Uddevallas unika stads- 
miljöer under en eftermiddag och 
kväll. Med karta i handen vandrar 
du runt i stadskärnan och upplever 
genuina platser, kreativitet och  
kultur tillsammans med de andra 
besökarna. Uddevalla har fantastiskt 
fina bakgårdar som denna dag  
öppnas för alla som vill kika in. 

BONDENS OCH SKOGENS DAGAR  
5 - 6 SEPTEMBER
Under Bondens och Skogens Dagar 
fylls Backamo Lägerplats i Ljung-
skile med mycket folk, roliga aktivi-
teter och sevärda ting för hela familjen. 
Besökare kan testa att åka häst och 
vagn, och göra en nostalgitripp bland 
gamla bilar, motorcyklar, traktorer och 
maskiner. Det bjuds på underhållning 
för stora som små.

BOHUSLÄNS MUSEUM
SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR
Spåren efter sjöfararna  
- maritima ristningar i Bohuslän
Utställningen berättar om ristningarna 
och vad de kan lära oss om sjöfararna 
och sjöfarten för ungefär 500 år sedan. 
Visas t.o.m. 16 augusti.

Sportfiskaren
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds- 
förbund fyller 100 år. Utställningen 
om denna omtyckta fritidsaktivitet 
innehåller personliga berättelser och 
sportfiskedon från slutet av 1800-talet 
och framåt. Visas t.o.m. 30 augusti.

Charlotte Gyllenhammar – CAST
Utställningens namn, Cast, syftar på 
flera nya verk gjorda av Gyllenhammar, 
där skulptur, fotografi och video ingår. 
Ett centralt tema i hennes konstnärskap 
är människans sårbarhet.  
Visas 7 juni t.o.m 30 augusti.

Vi fåglar
En utställning där fåglar som häckar 
i Sverige eller passerar Sverige är 
huvudpersoner. Här försöker vi att 
inta fåglarnas perspektiv och deras 
berättelse. Visas 19 september 2020 
t.o.m. 11 april 2021.

FASTA UTSTÄLLNINGAR
Båthallen 
Från allmoge- till fritidsbåtar

Bohushallen 
Här möts natur och konst

Utgångspunkten 
Utflyktsdags. Upptäck platser att 
besöka

Johnsonhallen 
Möt mästarna Zorn, Hill, Liljefors...

Möt resandefolket! 
...och en angelägen del av vår historia

Kustland 
Tro, hopp och kärlek vid kust och hav

Gränsland 
Möt Ingeborg, nordisk hertiginna med 
makt

Bernhardsonrummet 
Bland gastar, trollharar och havsfolk

Uddevalla genom tiderna 
Hamn och handelsplats i gränsland

BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1
Öppettider
Måndag  10 - 16
Tisdag - torsdag  10 - 20
Fredag - söndag  10 - 16
Med reservation för eventuella förändringar.

BASSHOLMENDAGEN  
11 JULI
Upplev den bilfria ön 
Bassholmen som ligger 
mitt i Nordströmmarna. 
Njut av den vackra naturen, 
beskåda de gamla fina 
allmogebåtarna, titta in på 
båtmuséet och ta del av öns 
spännande historia. Åk hit 
med Skärgårdsbåtarna från 
Uddevalla.

HAMNFEST  
25 JUNI
Stor hamnfest i Uddevalla kvällen innan Pantaenius Bohusracet 
startar. Njut av spännande mat, aktiviteter och musik i gäst-
hamnen vid Södra Hamnen. Passa på att besöka centrum med 
shopping och uteserveringar.

UDDEVALLA FOLKMUSIKFESTIVAL  
1 AUGUSTI
På Bohusläns museum blandas tradi- 
tionell svensk folkmusik med musik från 
andra kulturer. Spelglada människor 
möts i spontana spelgrupper och  
inspireras av kurser, konserter och dans.

SOMMARJAZZVECKAN  
20 - 25 JULI
L’jazz i Ljungskile bjuder in till härliga 
jazzstunder hela året, men under den 
traditionsenliga sommarjazzveckan 
jammar det verkligen loss och den 
stora publiken kommer.  
Välkända musiker från när och fjärran 
spelar och sjunger högklassig jazz.

UDDEVALLAKALASET 23 - 25 JULI
Årets härliga familjefest i Uddevalla centrum. Kalasstämning i tre dagar med musik 
och underhållning på flera scener, allsång, tivoli och aktivitetspark för barnen.  
På kvällarna öppnas serveringstältet på torget och stämningen är på topp.

LJUNGSKILEDAGEN  
13 JUNI
Familjefest i Ljungskile 
centrum med massor av 
aktiviteter och under-
hållning. Företag och 
föreningar arrangerar 
även marknad, utställ-
ningar och motionsloppet 
Ljungskileslingan.

Med reservation för eventuella förändringar. Se uppdaterad information på uddevalla.com

PARKSOMMAR  
9 JULI - 20 AUGUSTI
Lyssna på musik, dansa, träffa vänner 
och ät något gott. Några torsdags-
kvällar i sommar bjuds det på gratis 
musikkonserter och utomhusbio i 
Hasselbacken, Uddevalla. Artister 
från hela landet spelar i olika genrer 
och lokala musiker agerar förband.

Känn forna tiders glansdagar 
i Uddevallas anrika bad- och  
kurortsmiljö Gustafsberg

Pantaenius Bohusracet
Hamnfest

Festivalen där 
folkmusik skapar 
möten mellan 
människor från  
hela världenUpptäck Uddevallas 

unika stadsmiljöer

Uddevallakalaset

Dotter Scotts

Eva EastwoodLili & Susie

Ä
ta

Familjefest



Skandinaviens största motocrossevenemang

Uddevalla Open är  
en spännande nordisk  
turnering i paraidrott,  
Special Olympics 

Över 200 deltagande lag

Kappseglingstävling längs Bohuskusten

Handbollsturneringen som lockar 
ungdomar från hela Norden
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UDDEVALLA MOTORSHOW  •  4 JULI
En bilutställning för den motorintresserade på natursköna Svenskholmen. Det erbjuds en dag med flera olika  
aktiviteter både för de minsta familjemedlemmarna till de äldsta. Portarna slår upp kl. 10 och håller öppet fram till 15  
då dagen avslutas med prisutdelning för utställarna.

VM MOTOCROSS  •  15 - 16 AUGUSTI
VM i motocross arrangeras för 24:e gången på Glimminge Motorstadion i  
Uddevalla. Ett arrangemang som lockar över 20 000 besökare från hela världen. 
Besökarna kan följa tävlingen på ett nära avstånd runt hela banan eller från det 
stora publikberget som klassas som den bästa läktarplatsen i hela VM-serien. 
Tävlingen fyller hela staden med internationella besökare. Missa inte denna  
fartfyllda helg!

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

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

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

UDDEVALLA OPEN  •  4 - 6 SEPTEMBER
Även i år omfattar Uddevalla Open flera 
grenar, fotboll, golf, bowling, racerunning, 
friidrott, ridsport, judo, handboll, carpet 
bowls, simning, gymnastik/parkour och  
gevärsskytte. Det skapar möjlighet för 
många idrottare att delta i turneringen. 

ODDEBOLLEN 
31 JULI – 2 AUGUSTI
En av Sveriges största fotbolls- 
cuper för ungdomar spelas på gräs-
planer vid Gustafsberg. 
I år är det 35:e sommaren i rad som 
IK Oddevold arrangerar cupen med 
över 200 deltagande lag.  
En riktig folkfest!

PANTAENIUS  
BOHUSRACET  
25 - 28 JUNI
Kappseglingstävling längs 
Bohuskusten som samlar 
både eliten och cruising- 
seglare från Sverige, Norge 
och andra europeiska länder.
Inför starten den 26 juni 
fylls Uddevalla hamn med 
segelbåtar som ska delta. 
Målgången är i Smögen tre 
dagar senare.

JUNICUPEN
Handbollsturneringen som lockar ungdomar från hela Norden 
till Uddevalla för att umgås och spela handboll inomhus eller 
utomhus. Junicupen arrangeras av GF Kroppskultur för 44:e 
gången. Håll utkik efter 2021 års datum.

UDDEVALLA  
GRUNDEN CUP  
4 OKTOBER
Uddevalla Grunden Cup 
är en ny spännande 
parafotbollsturnering 
som nu går av stapeln 
för andra året. 
Turneringen är öppen 
för div 1–6 och div 10 
där matcherna spelas på 
Thordéngården i Udde-
valla (eventuellt även 
Rimnersvallen) och lagen 
är mixade.

OLD STYLE WEEKEND I LJUNGSKILE CENTRUM 
31 JULI
Hot-rods, kustoms och motorcyklar från 30 till 50-talet från 
A-Bombers Old Style Weekend på Backamo kommer till 
Ljungskile centrum och ställer ut på torget. En DJ spelar 
country och rockabillymusik och butikerna har erbjudanden 
till alla besökare, mellan kl 12-17.

Med reservation för ev. förändringar. Se uppdaterad information på uddevalla.com

Motorentusiaster träffas  
vid Svenskholmen 

Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till ........................

I år blir  det dessutom stor veteranbils-marknad!
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Genom hela livet
Svenska kyrkan är rummet för de stora livshändelserna. Vi finns för 
dig när livet går upp och när det går ner. Och om du vill finns vi även i 
din vardag genom barnkörer, öppen förskola, gudstjänster, konserter 
och mycket annat. 

Välkommen till Svenska kyrkan!

www.svenskakyrkan.se/uddevalla

BOHUSLÄNS MUSEUM
VÄSTSVERIGES MEST VÄLBESÖKTA MUSEUM.

VÄ L K O M M E N  T I L L  O S S  P Å

Fri entré. Telefon: 0522 - 65 65 00
Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
www.bohuslansmuseum.se

På grund av rådande omständigheter har vi sedan 
4 april tyvärr stängt för publik. Aktuell information 
om våra öppetider i sommar finner du på vår hemsida.

Utställningar

Evenemang

Café & Restaurang

Familjeaktiviteter

nissesvaxter.se 

En grön oas i Bohuslän
NISSES VÄXTER

Kytevägen 1, Uddevalla • Tel 0522-63 24 00

ÖPPET:
Vardag 9-18
Lördag 9-15
Söndag   10-15

Tid för Trädgård!

Romantik 
vid torpet

Må bra i trädgården!

Små eller stora 
projekt i trädgården

Vi har hemleverans.

Boka kostnadsfritt 
hembesök med 
Pernilla Block

Tel. 0522-44 33 00

NYTT KÖK?
GÖR DITT LIVS ENKLASTE 

KÖKSRENOVERING

RING ELLER KOM IN TILL 
UDDEVALLAS MYSIGASTE 

KÖKSUTSTÄLLNING

IDÉBOK

MADE IN FINLAND

PUUSTELLI KÖK 
 LINGATAN 8

0522–44 33 00

Få hjälp med din köksrenovering från 
planering till montering. Med vårt unika 

helhetskoncept tar vi hand om hela processen. 
Läs mer på www.puustelli.se

Hämta vår nya katalog i butiken eller beställ på www.puustelli.se
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NU HAR DU VERKLIGEN 
CHANSEN ATT TESTA DINA 
KRAFTER I NIO HÄRLIGA 
MOTIONSLOPP SOM AR-
RANGERAS I UDDEVALLA. 

Nu har vi fler lokala tävlingar 
än någonsin och de riktar sig 
både till motionären och till 
den satsande idrottsutöva-
ren. Alla nio ingår i sam-
lingsbegreppet 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 elitsatsandeidrotts-
utövare som vill toppa form-
kurvan med flera tävlingar? 
Du väljer själv hur många av 
tävlingarna du vill delta i!  
Anmälan sker under res-
pektive 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!

VILL DU TESTA DIN  
KAPACITET PÅ FLER ÄN 
ETT LOPP I CHALLENGER 
UDDEVALLA? TESTA  
NÅGOT AV CHALLENGER-
PAKETEN!
•  ULTRA CHALLENGE
Ta dig igenom de tre lite mer 
extrema loppen. Herrestad 
Fjällmaraton (42 km / 24 km 
banan) samt de längsta dis-
tanserna på Uddevalla MTB 
Show & Bokenäs Triathlon.

•  SUPER CHALLENGE
Under 2020 gör fem valfria 
lopp i Challenger Uddevalla.

•  YOUTH CHALLENGE
Är du under 18 år? Gör fem 
valfria lopp i Challenger 
Uddevalla under 2020.

challengeruddevalla.se

RUN DIRT RACE   •  19 SEPTEMBER
Ta dig över hinder, bli skitig, bär tungt, bli trött, klättra, kryp 
och balansera. Run Dirt Race är ett riktigt häftigt hinderbane- 
lopp som riktar sig till en bred målgrupp, de flesta klarar av 
att genomföra det. 

DALSLANDSRUNDAN 
Utmana dina kompisar eller 
kollegor på en fantastisk cykel- 
runda på landsvägar i den 
dalsländska naturen. Dals-
landsrundan har olika klasser, 
även ungdomsklass, och 
banlängder för att passa alla 
motionärer – oavsett om du 
vill ta en lugn cykeltur eller vill 
”värma upp” inför större cykel-
utmaningar under säsongen. 
Håll utkik efter 2021 års datum.

STRANDJOGGEN  
Upplev Strandpromenaden genom att springa Strandjoggen 
längs Byfjordens strand. Ett trevligt motionslopp för dig som 
gillar att motionera i vackra omgivningar. Håll utkik efter datum!

BOKENÄS TRIATHLON   •  27 JUNI  
En av Sveriges vackraste triathlontäv-
lingar arrangeras för ungdomar och 
vuxna på Bokenäset. 
Deltagarna simmar, cyklar och löper i 
den varierade och fina terrängen längs 
Gullmarsfjorden.

BOKENÄS SWIMRUN  •  28 JUNI
Varför inte kombinera Bokenäs 
Triathlon med ytterligare en rolig 
utmaning dagen efter? Eller satsa all 
din energi på Bokenäs Swimrun? 
Det här är ett kul motionslopp som 
de allra flesta klarar.

UDDEVALLA SWIMRUN  •  25 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 vänder sig både till amatörer och 
till elitmotionärer.

UDDEVALLA X-TRAIL  
31 OKTOBER
Över myrar och 
berg. Genom skog 
och ris. Längs natur-
sköna skogsstigar.  
Uddevalla X-trail är en 
härlig löputmaning på 
vackra Herrestads-
fjället - 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 MTB SHOW  
10 - 11 JULI

Motionslopp med underbar mountainbike-
cykling 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. Här 
erbjuds olika klasser, även ungdoms-
klass, och banlängder.

HERRESTAD  
FJÄLLMARATON
Första tävlingen är en 
underbar löparutmaning i 
den varierande och vackra 
terrängen på Herrestads-
fjället 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 2021 års datum.

Anders Jenséus ser sig inte som 
en extremidrottare, snarare som 
en vanlig motionär som tränar 
för livet. Men hur klarar man att 
genomföra nio tuffa tävlingar på 
ett halvår och varför ville han 
göra det?

– Jag tycker om att utmana mig själv 
och när Challenger Uddevalla startade 
såg jag chansen att vara först med 
denna bedrift. Det blev också ett kul 
sätt att umgås med kompisar och 
familjen som jag ”lurade” med på olika 
tävlingar, skrattar Anders. 
– Alla nio var tuffa på olika sätt, men 
allra tuffast var Herrestad Fjällmaraton. 
Stort tack till arrangörerna som ordnar 
detta så fantastiskt bra! 

VILL DU DELTA I ETT MOTIONSLOPP, 
KANSKE TVÅ ELLER RENTAV NIO?

ANDERS FÖRST MED ATT KLARA ALLA TÄVLINGARNA  
I CHALLENGER UDDEVALLA

Med reservation för eventuella förändringar. Se uppdaterad information på uddevalla.com

En av  
Sveriges vackraste 
triathlontävlingar 

Strandjoggen

Loppet går mitt i sommaren 
när Bohuslän är som allra 

vackrast och det bjuds på 
många intressanta  

kringaktiviteter.Antar du utmaningen?

Häng med på en utmaning  
utöver det vanliga! 
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I höstas byggde vi vår första solcells-
anläggning, solcellskunden Peter  
Sörensen Ringi är uppkopplad och 
redo för att producera el från solen. 
 
Peter berättar om hur tankarna gick när 
han och familjen började fundera på om 
solceller och om det var något för dem. 
 
- Det är häftigt att kunna ta tillvara på  
solen och faktiskt producera egen el 
till sitt hushåll. Samtidigt gör man ju 
en insats för miljön. Jag gjorde en del 
research och tittade på olika typer av 
anläggningar och leverantörer innan vi 
bestämde oss. Att låta sitt hushåll drivas 
av solen och att kanske även bli självför-
sörjande var något som lockade familjen. 
 
- Vi är ganska miljömedvetna på andra 
sätt och detta var ännu ett steg mot att 
bidra till mer ren el. Dessutom är det  
roligt att följa sin solproduktion och se 
hur man kan optimera sin elförbrukning.

Idag finns det många leverantörer på  
solenergimarknaden och det kan vara 
svårt att veta vad man ska välja. Peter 
berättar hur deras tankar gick.
 
- För oss var Uddevalla Energi ett enkelt 
och självklart val. Det kändes tryggt med 
ett bolag som finns nära oss. Det är lätt 
att få tag på er och man känner trygghet 
i att ni kommer finnas kvar som  
leverantör länge. Det känns också bra 
att gynna det lokala, jag vet att ni jobbar 
mycket för staden Uddevalla vilket ju 
också gynnar mig i slutändan.
 
Vi önskar Peter och familjen lycka till  
och tackar för att vi fått förtroendet för 
att vi fått bygga deras solcellsanläggning 
och bidra till en mer klimatsmart stad. 
 
Läs mer på uddevallaenergi.se

Solceller för villan -  
Tryggt, lokalt & enkelt.

Nu erbjuder vi även laddboxar
 
En nyhet för i år är att Uddevalla Energi även 
erbjuder laddbox för villa, alltså en ladda- 
hemma-lösning.   
 
- Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer fossilfria 
och att erbjuda laddbox är ett led i detta säger 
marknadschef Fredrik Jostby. Om du satt  
solceller på taket för att bidra till klimatmålen och 
bli mer självförsörjande vill du ju kunna dra så 
mycket nytta som möjligt av solen. Laddbox är 
ytterligare ett steg i rätt riktning för den hållbara 
staden. Vi kommer ha några olika alternativ för 
våra kunder och hoppas på ett stort intresse.

Kika in på vår hemsida och läs mer om våra  
laddboxar.



En unik upplevelse vår, 
sommar, höst som vinter! 
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Aktiv semester

Herrestadsfjället

Leden följer stranden under Uddevallabron och över Sundsbergen där den gör 
en sväng norrut mot Lindesnäs. Från Lindesnäs ända till Uddevalla centrum 
sammanfaller Kuststigen med stadens Strandpromenad som har hög standard 
och tillgänglighet. 

Du passerar Gustafsberg, Sveriges 
äldsta badort med café, restaurang och 
vandrarhem. 
Från Gustafsberg går du över den spän-
nande och berömda hängbron i berget 
vid Hästepallarna.
Därefter passerar du genom ett industri-
område innan du är åter i Södra hamnen 
i Uddevalla centrum.
Innan dess kan du gå upp på Lövåsber-
get med fin utsikt över fjordlandskapet 
västerut. 

Sträckan är delvis kuperad och är 11 km, 
tar ca 2 timmar och 20 minuter att gå 
och båten tar 45 minuter. Om du vill gå 
lite kortare kan du också ta skärgårds-
båten till Gustafsberg eller Lindesnäs.

Fantastiska  
vandringsleder
Att promenera i stadsmiljö 
eller vandra i skog och mark 
är ett skönt sätt att utforska 
en ny plats. Du upptäcker så 
mycket mer längs vägen.

I Uddevalla med omnejd har du 
ett stort utbud av vandringsleder 
och promenadstigar. Strosa längs 
vår centrumnära Strandpromenad, 
vandra längs kustlinjen eller i de 
lummiga skogarna. Runt staden 
Uddevalla finns flera strövområden 
med leder som tar dig till vackra 
fiskesjöar, bär- och svampskogar 
och grillplatser. Herrestadsfjället 
och Bjursjöområdet är populära 
områden. 

Strax ovanför Ljungskile centrum 
ligger Bredfjället – ett naturreservat 
med flera markerade vandrings- 
leder och Stora och Lilla Skarsjön 
där du kan fiska, bada, paddla eller 
laga mat vid någon av grillplatserna. 
Gå en tur på vandringsleden ”Salt 
och sött” som tar dig till Tjöstelse- 
röds naturvårdsområde.

På Bokenäset finns flera havsnära 
vandringsleder som leder dig 
genom lummiga bok och ekskogar. 
Njut av stigarna i Kärlingesunds 
fina kulturlandskap.

Du hittar fakta och inspiration om 
Bohusleden, Kuststigen och fler 
vandringsleder på uddevalla.com.

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?

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

I början av 1700-talet lockade Gustafsbergs mineralrika vatten folk som 
ville bota krämpor som lamhet, hysteri och engelska sjukan. Ett glas 
källvatten varje kvart eller halvtimme skulle göra susen. För att få extra 
god effekt började man också komplettera brunnsdrickandet med salta 
bad på 1780-talet.
Gustafsberg blev Sveriges 
första badort och besök-
tes av celebra gäster som 
Carl von Linné. 1804 kom 
den krasslige kronprinsen 
Gustav, son till kung  
Gustav IV Adolf, hit för  
att kureras med mineral- 
vatten och salta bad. 
Kronprinsen piggnade till 
och Gustafsberg fick ett 
riktigt uppsving. 
1814 byggdes två varm-
badhus. Ett var lite mer 
elegant, och i det huset 
ligger Gustafsbergs Vand-
rarhem idag. Det andra 
varmbadhuset kallades 
fattigbadhuset och heter 

idag Sjöstugan. Där kan 
man också hyra rum med 
enklare standard.

De kungliga badgästerna 
gjorde att Gustafsberg 
blev en mycket populär  
badort även bland kändisar 
som t ex Fredrika Bremer, 
på 1830-talet. Flera hus 
byggdes åt sommargäs-
terna. Gustafsberg var 
då en tummelplats med 
semesterfirare, musik- 
soaréer, teateruppträdan-
den och tjusiga baler. 

Idag ingår området Gus-
tafsberg i ett naturreservat 
och 26 byggnader är bygg-
nadsminnesförklarade. 
Mer om Gustafsbergs 
historia, boenden och akti-
viteter: gustafsberg.se

Vid strandkanten ligger 
Konditori Snäckan där du 
kan äta mat, fika och njuta 
av utsikten. Strax intill 
ligger den gamla badorts-
restaurangen som idag 
är en populär festlokal. 
Gustafsberg har också en 
brygga där Skärgårds- 
båtarna lägger till.

Havstensklippan
Ta en vandringstur upp till Havstensklippan  
på Bokenäset. Utsikten är fantastisk!

På sommaren finns massor av 
båtlinjer att välja för den perfekta 
båtluffen. 
Upptäck var du hittar den bästa 
badviken eller äter de godaste skal-
djuren på båtluffaibohuslän.se 

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

Glid fram i Uddevallas fina vatten och 
upplev den vackra skärgården från en 
havskajak. Du tar dig in i grunda vikar 
och kommer nära fåglar och andra djur 
på ett sätt som du inte gör med motor 
eller segelbåt. 
Från Uddevalla kan du ge dig ut på 
många fina turer oavsett om du vill 
paddla en kort stund nära centrum eller 
övernatta på någon av öarna. På några 
timmar paddlar du exempelvis till 
Ljungskile eller till Bassholmen.

Kullar av skalgrus och ett  
paradis för blommor, fjärilar 
och småkryp.
Världsunika skalbankarna i  
Uddevalla bildades för 10 000 år 
sedan. Här strax utanför centrum 
samlades stora mängder skalres-
ter från marina ryggradslösa djur 
och skelettdelar av valar, sälar och 
fiskar. Ladda ner appen Upplev 
Uddevalla och gå en guidad vand-
ring, så får du veta mer.

Gustafsberg, Sveriges äldsta badort
Naturreservat  |  Vandrarhem  |  Restaurang  |  Café

Sveriges vackraste väg

Se mer inspiration

Världsunika 
 skalbankarna

Från Lindesnäs ända  
till Uddevalla centrum  

sammanfaller Kuststigen  
med stadens Strandpromenad

Ta skärgårdsbåten och vandra på Kuststigen

Hoppa ombord på m/s Sunningen från Södra Hamnen i Uddevalla centrum 
ut till ångbåtsbryggan vid Ammenäs. Härifrån kan du gå Kuststigen 
tillbaka som går nära utmed Byfjordens södra strand. 

Båtluffa  
på sommaren

CykelUDDEVALLA  
CENTRUM 
TURISTCENTER

STRANDPROMENADEN 
  SVENSKHOLMEN

GUSTAFSBERG
LINDESNÄS

SUND

AMMENÄS
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Äventyrsbadet - ingen vanlig simhall!

För alla vattendjur!

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

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

Äventyrsbadet - ingen vanlig simhall!

För alla vattendjur!

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

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

– the ultimate water experience!

Vattenpalatset

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

Waterslides, swirl-canal, cave, 
toddler pool, jacuzzis, dry- and 
steam saunas, bubble zone, 
relax zone, café and more.

– the ultimate water experience!

Vattenpalatset

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

Waterslides, swirl-canal, cave, 
toddler pool, jacuzzis, dry- and 
steam saunas, bubble zone, 
relax zone, café and more.

Bryssel

Köpenhamn

Oslo

Göteborg

Vår lokala flygplats

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

070-346 40 41
Lastvä�larCarlsson

0522 - 122 08 | trestad@veteranpoolen.se

Rut
& Rot

Byt vardagspussel 
till vardagsflyt.
Ta hjälp av våra veteraner.

Lördag 5/9 & Söndag 6/9

Vi kan Kryssning & USA

KARIBIENKRYSSNING Oasis of the Seas, 12 dgr
Flyg t/r, 3 nätter i charmiga Lauderdale by The Sea med frukost, kryss-
ning 7 nätter med nyrenoverade och uppgraderade Oasis of the Seas, 
helpension, skatter & dricks. Under kryssningen besöker vi Cococay - 
Bahamas, St Kitts, St Thomas & har avkopplande dagar till havs. Ombord 
på fartyget finns allt för att göra din semester perfekt! Reseledare med 
under hela resan!
Avresa 12/11 2020  ...........................23.995:-
MUSIKRESA – USA, 12 dgr
Flyg t/r, buss på plats, svensk reseledare med under hela resan, 3 nätter i 
New Orleans, 1 natt Tupelo, 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 kvar!)
Avresa 22/4 2021 ..............................35.995:-

JORDEN RUNT med flyg & kryssning – hösten 2021!
Följ med oss på en spännande resa där vi börjar med San Fransisco, 
flyger vidare till Hawaii & Honolulu. Efter några dagar här med spännande 
rundtur till bla Pearl Harbor kliver vi på vårt fantastiska kryssningsfartyg 
Celebrity Eclipse. Här kommer vi kryssa med helpension & dryckespaket 
inkluderat till Hilo – Hawaii, härliga dagar till havs innan vi kommer till 
Papeete – Tahiti, Bora Bora & Moorea – Franska Polynesien, passera 
datumlinjen under ytterligare några dagar till havs för att sedan nå Nya 
Zeeland med Auckland & Bay Of Islands, efter dessa stopp njuter vi de 
två sista dagarna till havs innan vi når Sydney i Australien. Här stannar vi 
ett par dagar för att se de denna välkända världsstad innan vi flyger hem 
igen och har då rest ett varv runt jorden! Ca 28dgr.
Avresa 25/9 2021  .............................................. 79.000:-
Ingår: Flyg, transfer, 6 nätters hotell med frukost & 20 nätters kryssning 
med helpension & dryckespaket, skatter & dricks.

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

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

För mer resor hösten 2020 och framåt - se vår hemsida      |     Tel: 0522-58 58 30  •  www.columbusresor.se
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SMULTRONSTÄLLEN       OCH ANDRA TIPS

Uddevallakalaset

Innemys

Familjefavorit

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

Om benen blir trötta finns fika och 
mat på Restaurang Kajkanten.  
Fri entré. EMAUS LANTGÅRD

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

LEKPLATSER
Stans bästa lekplats ligger i Teaterplan-
taget vid gästhamnen. 

BARNPARKEN PÅ UDDEVALLAKALASET
Under Uddevallakalaset händer det mycket kul för barnen. Bl.a 
en av världens största uppblåsbara vattenrutschkanor där den 
längsta är hela 40 meter lång och 12 meter hög. Det blir också 
ett stort aktivitetsområde med hinderbanor och hoppborgar, 
Axels stora tivoli, uppvisningar och mycket mer. 
En riktig familjefest! 23 - 25 Juli.

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

GOKART
Sätt tävlingsnerverna på prov i en 
gokart på den professionella utomhus-
banan på Glimminge Motorstadion.

BANGOLF
En lugnare variant är att gå en runda 
på minigolfbanan vid Skeppsviken intill 
Strandpromenaden.

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

LANE LOGE
På Lane Loge kan du spela fotbollsgolf 
på deras fina fotbollsgolfbana. Är ni 
tio personer eller fler kan ni utmana 
varandra i en femkamp.

PROVA PÅ MOTOCROSS 
Nyfiken på motocross? Första söndagen 
i månaden ordnar BMK Uddevalla en 
motocrosskola för alla barn som vill 
prova på. Tränare håller i övningarna 
på barnbanorna och du får även testa 
enduro. Efter passen samlas alla vid 
”Energidepån” för genomgång av säker-
hetstänk, flaggor m.m.
Motocrosskolan hålls sedan varje  
söndag och startar i maj, har uppehåll 
i juli och fortsätter i augusti.  
Söndagar kl. 17-20 på Glimmingen.

GÅ GUIDAD TUR
Boka en historisk guidetur i Uddevalla 
centrum eller häng med på en guidad 
tur på Gustafsberg under sommaren. 
Då kan du även passa på att dricka 
brunn! 

SHOPPING
En bit utanför Uddevalla centrum 
finns Torp Köpcentrum med ett 80-tal 
butiker och varuhus. Här strosar du 
runt under tak och hittar det mesta 
med allt från kläder till elektronik. 

för stora och små

NJUTNING FÖR KROPP OCH SMAKLÖKAR
En lyxig kväll, helg eller vecka kan mycket 
väl börja med ett besök på någon av 
Uddevallas många restauranger.  
Modern bohuslänsk matkultur finns i 
alla former och på alla nivåer. 

Du kan äta äkta bohuslänsk äggost på 
Kajkanten café och restaurang. Frossa i 
räkor på skaldjurskryssning ombord på 
m/s Byfjorden. Eller njuta av en gour-
metmåltid på Villa Sjötorp i Ljungskile 
där du dessutom kan sova över. 

Nere vid vattnet i Lyckorna hittar du 
Lyckorna Brygga Restaurang och Bar 
där du avnjuter måltiden med utsikt 
över båtarna, viken och solnedgången.

Prova en lokalbryggd öl från Uddevalla 
bryggeri eller kanske en gin från Klock-
tornets destilleri smaksatt med tång.

Vill du ha lite guldkant på drycken kan du 
välja Uddevallas egen champagne  
Cuvée Uddevalla. Dessa finns att  
hitta på flera av våra restauranger  
i Uddevalla, men också  
på våra lokala  
systembolag. 

Villa Sjötorp

Fri entré och öppet 
361 dagar om året

Omtyckt utflyktsmål

Drycker 
med lokal 
anknytning

Guidetips 
• Uddevallaguiderna
• Bohusläns guider
• Uddevalla hembygdsförening

Stort Tivoli

Hoppborgar

Barnpark
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Unda camping
Barnvänliga stranden på Unda 
camping. Här finns också vatten-
rutschbana, lekplatser och mini- 
golfbana.

SPA  •  HAVSBASTU BÅT & STRÄNDERHav för alla smaker

Destination Bokenäset Hafsten Resort

Badplatser
Tips om våra mest populära 

badplatser i Uddevalla,  

Ljungskile och på Bokenäset 

hittar du på uddevalla.com. 

Kom gärna in till oss på turist- 

centret så berättar vi mer!

Gustafsberg (Landbadet)
Vid Gustafsberg finns flera 
badplatser och Landbadet med 
utomhuspooler och lekplats.

Hafsten Resort
Här kan ni både bada på barnvänlig 
sandstrand, åka vattenrutschbana 
ner i den uppvärmda poolen och 
ta en tur på havet i hyrd trampbåt, 
kajak eller kanot.

Båt- och badutflykter
Åk med skärgårdsbåtarna i Udde-
vallas vackra innerskärgård och gör 
ett bad- och picknickstopp vid någon 
av alla hållplatserna. Passa på att 
fiska krabbor vid strandkanten.

Många kommer till våra trakter för att 
bada och koppla av med spabehand-
lingar året runt. Flera hotell har både 

spa, havsbastu, stränder, lyxiga rum och 
riktigt god mat. Bohusgården Hotell & 
Konferens, Destination Bokenäset och 

Hafsten Resort är bara några av dem. 
Checka in med din bästa vän, kärleken 
eller familjen och njut!

UDDEVALLATUREN
• Uddevalla
• Gustafsberg
• Lindesnäs
• Sund
• Unda
• Ammenäs
• Sunningen

LJUNGSKILETUREN 
• Uddevalla
• Slussen
• Åh
• Anfasteröd
• Lyckorna

Ställ bilen, hoppa på båten och njut  
av Uddevallas vackra innerskärgård. 
Du har många avgångar per dag att 
välja mellan. Skärgårdsbåtarna tar 
dig till fina badplatser, naturområden, 
restauranger och kaféer eller bara 
njut av en skön rundtur på fjorden. 

Mer information och aktuell  
tidtabell finns på:  
skargardsbatarna.com

STALLGÅRDEN OCH TVÅ FRÖKNAR 
Två fröknar är en mysig butik med både inredning och kläder. Intill ligger restaurang 
och kafé Stallgården som även säljer ekologiska råvaror i butiken Chark & Skafferi. 

ZIPLINE  - Testa det magkittlande även-
tyret att flyga fram över trädtopparna 
vid Hafsten Resort.

Norra Europas  
längsta zipline

SKÄRGÅRDSBÅTARNAS Sommarturer

Vid Lanesundsviken, 5 minuter från Torp köpcentrum

Upptäck Uddevallas skärgård

Krabbfiske

Aktiviteter på Bokenäset

Bohusgården  
Hotell & Konferens

Musselexpedition
Följ med m/s Märta till de milsvida 
musselodlingarna i fjorden utan-
för Ljungskile. Skörda pinfärska 
blåmusslor som du sedan tillagar 
tillsammans med duktiga instruk-
törer 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.
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BASTIONGATAN 26, 451 50 UDDEVALLA | 0522-81770 | www.anicura.se/bohuslan

*Ta med annonsen och få 10% rabatt på en årlig vaccination.
Gäller t.o.m 30 september 2020

Tillsammans skapar vi framtidens
djursjukvård, med lika stora delar
hjärta och kompetens

Rabatt påvaccination*10%

2,5-sits soffa County i tyg Rocco grey med svartbetsade ben 4.495· Soffbord Yoko i klar-
glas 1.195· Måttbeställd matta Capella 699·/m2 Taklampa Zoe 349· Kuddfodral Dobby 79·
Kuddfodral Saltö 149· 

SOFFBORD YOKO

1.195·

SE PRISET!

4.495·
SOFFA COUNTY

HÄMTA I 
BUTIK INOM
0-5 DAGAR

STÖRST PÅ SOFFOR
Hos oss ska alla kunna hitta sin drömsoffa, oav-
sett stil, budget och krav på komfort. Här fi nns 
allt från trendiga varianter till stilrena klassiker. 
Prisvärd kvalitet är vårt signum.

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

TAKLAMPA ZOE

349·
Vi lär unga om 
ekonomi  
Vi vill göra skillnad och bidra med det 

vi kan. 

Med koll på privatekonomin kan unga 

påverka sin framtid och förverkliga 

sina drömmar. Förra året fick 63 600  
elever i hela Sverige en Ung Ekonomi-
föreläsning.

Läs mer på swedbank.se/ungekonomi

Kostnadsfria 
föreläsningar för 

skolor

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

Vi har Bohusläns bredaste sortiment!
• FÄRG • TAPETER • KAKEL • KLINKER 
• BADRUM • GOLV • MATTOR

VÄGG: JOTUN 1105 VILLAVIT 
DETALJER: JOTUN 1105 VILLAVIT

TERRASS: JOTUN 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

Av trycktekniska orsaker kan färgproverna avvika från originalfärgerna.
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Nyhet!

Vår allra bästa 
utomhusfärg
DEMIDEKK Infinity med den nya och
banbrytande INFINITY-teknologin gör  
att huset håller sig vackert i år efter år.

Demidekkare målar gärna. 
Men inte så ofta.

VÄGG: JOTUN 9938 NATURLIGT SVART 
TERRASS: JOTUN 90002 GRÅSVART

Den patentsökta teknologin 
i DEMIDEKK Infinity är ett  
helt nytt sätt att göra färg
på och ger överlägsen kulör-  
och glanshållbarhet. Färgen  
har en självrengörande effekt 
och smuts och pollen fäster  
inte på ytan.
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FÖR HUS UPP TILL 130M2 

 
010-45 20 840 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

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 ROT-
avdrag. 
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.  

 

 

 

 

LUFTVÄRMEPUMP 
För det lilla huset  

 Pris exkl installation

12.990:- 


