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Plöj ner dina 
pengar där de 
växer bäst.

Spara i Sparbanken Tanum så det 
blir någon nytta med pengarna. Inte 
bara för dig själv utan för hela bygden. 
Placera dina pengar så de arbetar för 
din egen omgivning.

Då växer pengarna bäst.
www.sparbankentanum.se  
0525-649 00

KLAS ERICSON

När båten
ska upp 

eller i

Mob: 070-609 58 13
Bost. 0525-332 02

Adress: Didriks väg 1
457 46 Hamburgsund
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Elinstallationer & Värmepumpar

0707-98 85 08 Kenneth • 0525-33549 Kontor
 www.sylvesel.se

Tel. 0525-36310
Strandvägen 18, 
GrebbeSTad 

Ska Ni köpa eller sälja 
en bit av Bohuslän 

är vi ett bra val!

Lars-erik Lisbeth Ulla Cecilia Peter

www.askengren.com

FavvoFestivalen

SCEN PÅ BÖNN - HAMBURGSUND LÖRDAG 27 JUNI

THOMAS DI LEVA

SNOWSTORM
CALAISA

www.favvofestivalen.se

Biljetter:  www.hamburgsundsbokning.se Tel: 0707-403679

FLER ARTISTER TILLKOMMER

2015

Bohusläns Skönaste Musik & PicknickFestival

Musikklubben
Brödernas Haak

JACK VREESWIJK
Presenterar!

Samt sedvanliga biljettförsäljningsställen.

SALTSTÄNKTA MÖTEN

www.hamnebukten.se - 073-7385000

Vi ordnar hotell, upplevelser 
och konferens i härlig 

skärgårdsmiljö.

Boka Winnie med skeppare för 
turer i Hamburgsund och 

Fjällbacka skärgård!



3turistenvast.se

Hos oss kommer du vilja stanna kvar!
Det är något alldeles extra med Hamburgsund. Sundet som strävar 
från Hornborgs klippa i söder till ”sunnegapet” vid Vändigen i norr 
skapar en helt unik omgivning. Längst sundet ligger bebyggelsen med 
gamla sjöbodar och bryggor vilket skapar en känsla av det verkligen 
genuina Bohuslän. Hamburgö, med dess fantastiska badplatser och 
vandringsstråk, ger oss en lugn och trygg hamn 
samtidigt som färjeförbindelsen gör att gäst 
som bofast kan ta sig ut i skärgården på 
egen hand. Även om det går utmärkt 
att ta bilen till ön så kan du få 
en alldeles magnifik upplevelse 
på cykel eller till fots. 
Omgivningarna är hänförande 
och badplatserna vid Boviken 
eller Stora Stenar inbjuder till 
fantastiska dagar vid havet om 
både sommaren och vintern. 

Hamburgsund har så oerhört 
mycket att erbjuda, det finns alltid 
skäl att stanna en natt till. Här finns 
gemytliga restauranger, uteserveringar, 
shopping och närhet till massor av 
badstränder och gömda smultronställen. Du kan 
åka skärgårdsturer, paddla havskajak, uppleva hummer- eller 
ostronsafaris, förkovra dig i samhällets stenhuggarhistoria eller varför 
inte studera de unika hällristningarna från bronsåldern i Torsbo.

 Här erbjuds vikingaspel vid Slottet och musik- och teaterföreställningar 
vid Scen på Bônn. Men glöm inte att ta det lugnt också. Varför inte 
bara en påse färsk räka från fiskaffären, ett kallt vitt vin och en ljummen 
granitklippa i mysiga Heestrand? 

Hos oss är du alltid välkommen, under hela året. Hamburgsund 
lever varje dag tack vare dess gästvänlighet, våra många 

fritidsboende och alla oss som bor här och älskar 
denna plats - oavsett årstid. Genom våra gemytliga 

boendeanläggningar i området kan den som vill 
uppleva Hamburgsund såväl på sommaren 

som på hösten i gråvädersromantiken eller 
när snön gnistrar på granithällarna. 
I årets upplaga av Hamburgsunds alldeles 
egna tidning får du möjlighet att läsa 
om vad som händer under året, var du 
kan bo, äta eller uppleva. Vi hoppas den 

blir en guide som hjälper dig att komma 
tillbaka till oss om och om igen med en 

önskan om att alltid vilja stanna en natt till. 

Välkommen hit! Välkommen hem!

Daniel Abrahamsson
 Hamburgsund Infocenter 

You’ll want to stay with us 
for a long time!
There is something special about Hamburgsund. This unique coastal 
stretch, with its old boathouses and innumerable piers, is the very essence 
of Bohuslän. The island Hamburgö, with magnificent beaches, beautiful 
nature trails and frequent ferry services is the perfect starting point if you 
want to explore the archipelago. It is possible to go to the island by car, 
but we recommend getting here by hiking or by bicycle. The views are 
extraordinary! 

Hamburgsund has so much to offer, there’s always a good reason to stay 
another night. Here you’ll find cosy restaurants, beer-gardens, shopping, 
beaches and other lovely spots. Take a tour in the archipelago, travel by 
kayak, experience lobster- or oystersafaris, or study local legends about 
stonecutters as well as the unique rock carvings from the Bronze Age that is 
located in the area. We also offer Viking-shows by the castle and live music 
and theatrical performances at Scen på Bônn. But don’t forget to relax as 
well. Buy a bottle of wine and a bag of fresh shrimps and enjoy the sundown 
on a cliff by the sea.

You are welcome to visit us all year round. You’ll enjoy our hospitableness 
during every season, during cozy autumn days as well as when snow cover 
the cliffs.  

In this year’s issue of Hamburgsunds newspaper, you’ll find information on 
all the events that takes place in Hamburgsund during the year, as well as 
information on where to stay and eat. You’ll soon find it hard not to stay 
one more night. 

Welcome here, welcome home!

Daniel Abrahamsson, 
Hamburgsund Information Center

Välkommen Welcome to Hamburgsund

Texter/annonser: Gästhamnsbolaget Väst AB, JBA media
Tryck/layout: Nordbloms Trycksaker & Gästhamnsbolaget Väst AB
Bilder: JBA Media i Bohuslän, 0523-705 00, Ingela Nilsson, Hamburgsund
och Ylva Abrahamsson, Hamburgsund.
Översättning: Daniel Welander, Uppsala och JBA Media i Bohuslän.
Upplaga: 10.000 ex, utdelning i Hamburgsundsområdet 2015. 
Ansvarig utgivare: Gästhamnsbolaget Väst AB, info@turistenvast.se 
Tack till: Hamburgsunds Köpmannaförening, JBA Media, Ylva Abrahamsson, 
Erika Andersson, Daniel Welander och Nordbloms Trycksaker AB.

I Tanum finns allt du kan 
önska dig för din semester.

www.bohuslan.com/tanum
+46 (0)525-611 88 

GREBBESTAD   FJÄLLBACKA   HAMBURGSUND   
TANUMSHEDE   RESÖ   BULLAREN

Från sött till salt!
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Hjalmars Bar & Brygga 
Restaurang beläget precis intill sundet / Restaurant with seaview
Pizza, à la carte, färska skaldjur och underhållning. 
+46 (0)525 338 82 / www.hjalmars.se

Hamburgsunds Fisk
Lättare rätter/ Light meals, Fish`n chips, Fyllda baguetter/ Sandwiches 
with seafood. Skaldjurslådor, laxfat m.m.
+46 (0)525 349 40 / www.hamburgsundsfisk.se

Pipers Huset 
Café & Bageri / Café & Bakery
Goda mackor, ekologisk glass och fina bakverk i centrala 
Hamburgsund. Nybakat bröd varje dag! +46 (0)525 341 40 

Trekanten Kök & Bar
Bistro, Café / Bistro & Fast food. Klassisk snabbmat, mellanrätter 
& matiga mackor. Fullst. rättigheter. +46 (0)525 334 42

Hamburgsund Hamncafé 
Café / Café. Goda baguetter, mackor och våfflor 
mitt i Hamburgsunds gästhamn. 
+46 (0)525-338 95 / www.turistenvast.se

Restaurang Anno 44 - kulturfik och matmöten
Restaurang / Restaurant. Bohuslänskt kök som serverar frukost, 
lunch och middag. Gerlesborgsskolan 8km söder om 
Hamburgsund. +46 (0)523-518 93

Food and BeveragesMat & Dryck

Hjalmars Brygga är en underbar skärgårdskrog 
med bästa läge utmed sundet som ringlar genom 
samhället. Stor uteservering med egen brygga.

Öppet från påsk till sept.

0525-33882 • www.hjalmars.se
Vi driver även Bryggcafét i Bovallstrand!

À la carte - Pizza - Skaldjur - Lunch - Livemusik

Varmt Välkomna önskar 
Linda och Gabriel med personal

  

Välkomna till din lokala fiskaffär

ÖPPET ÅRET RUNT

Färsk fisk - Skaldjur - Delikatesser
Baguetter - Enklare maträtter

Catering

www.hamburgsundsfisk.se
0525-34940

http://www.hjalmars.se
http://www.hamburgsundsfisk.se
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Food and BeveragesMat & Dryck

Glasscafé
•	 Flera	ekologiska	sorter
•	 Läckra	glassmenyer

Café
•		Hembakade	frallor
•		Massor	av	fikabröd
•		Latte/Espresso	m.m.

PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

Svensk ekologisk premiumglass
för stunder av ren njutning.

Upp	till	36	smaker!

www.pipershuset.se
0525-34140

TRE
KANTEN

KÖK & BAR

Välkommen till Bistron 
mitt i samhället!

	•	Fullst.	rättigheter
	•	Ny	spännande	meny!
	•	Goda	mackor,	espresso
	•	Varm	frukost
	•	Kul	-	&	mjukglass
	•	ATG	•	Svenska	Spel
 

Telefon 0525-334 42 
Öppet alla dagar

HELA ÅRET

Välkomna till 
vår mysiga 

uteservering!

Nu i ny regi!

Sprallfärska skaldjur i Hamburgsund 
Inget är väl mer bohuslänskt än en genuin fisk- och skaldjursaffär men 
det är få förunnat att ha en så välsorterad butik som den Peter Karlsson 
driver tillsammans med sin fru Susanne i Hamburgsund. Till skillnad 
från många andra fiskaffärer håller dessutom Hamburgsund Fisk & 
Skaldjur öppet under hela året vilket bidrar till att skapa ett levande 
samhälle. ”Det är viktigt” säger Peter och fortsätter ”även om det är tufft 
stundtals så finns det ju en bra spirit här i Hamburgsund. Vi har både 
fiskaffär, livsmedelsaffär, skoaffär, kiosk och mycket annat som är öppet 
under hela året. Det är bra för både samhället och gäster att veta att i 
Hamburgsund stänger vi inte igen.” 
 Peter är en innovativ person och från september till maj erbjuder 
han dagens lunch varje vardag med fisk- och skaldjursinspirerade 
rätter i butiken. För många har det redan blivit en klassiker att avsluta 
arbetsveckan med fiskaffärens legendariska fish & chips men rätterna är 
i övrigt varierande och presenteras varje vecka i butikens nyhetsbrev. 
”Vi arbetar mycket med både Facebook och nyhetsbrev för att nå ut 
både till fritidsboende och åretruntboende” säger Peter och fortsätter 
”på så sätt kan vi komma ut med fina erbjudanden och dessutom vet 
folk vad vi har i disken om man skall ner till sommarstugan eller bara 
skall handla något till middagen”. 
 Nytt för året är att man nu också utökat sina erbjudande vad gäller 
cateringrätter. Hos Hamburgsund Fisk & Skaldjur kan du numera 
beställa läckerheter som sushibuffé, laxfat, smörgåstårtor, skaldjurslådor 
men även köttfat och andra goda delikatesser. 
Så till Peter och Susanne är du välkommen oavsett om du bara skall ha 
lite räka till fredagsmyset eller vill beställa mat till hela tjocka släkten.  
 

Läs gärna mer om vad Hamburgsund Fisk & Skaldjur har att 
erbjuda på www.hamburgsundsfisk.se 

Fresh shellfish in Hamburgsund
What’s the most characteristic thing about the Swedish west coast that you can 
think of? Most people would think of fish and shellfish. In Hamburgsund, you’ll 
find one of the best and most well-stocked fishmonger’s shops in the whole 
area, owned by Peter Karlsson and his wife Susanne. Open all year round, 
Hamburgsund Fisk & Skaldjur helps create a buzzing society In Hamburgsund.  

Lunch is served from September to May, with new dishes every day. Don’t miss 
the fish and chips, as it’s the shops most celebrated dish. You can also order 
catering, including delicious dishes such as a sushi buffet, salmon, shellfish, 
sandwich layer cake, different kind of meat and much more.
You’re very welcome to Peter and Susanne every day of the week, if you’re just 
looking for some shrimp to the cozy Friday night dinner or if you’re looking for 
catering to the family gathering. 
For more information about Hamburgsund Fisk & Skaldjur, please visit 
www.hamburgsundsfisk.se 
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http://www.hamburgsundsfisk.se
http://www.hamburgsundsfisk.se
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Rörviks Camping 
Campingplats & stugor/Campingplace & cottages
Familjecamping 1,5 km söder om Hamburgsund. 
+46 (0)525-335 73 / www.rorvikscamping.se

Hamburgö Gamla Skola
Vandrarhem/Hostel 
Beläget på natursköna Hamburgö, gångavstånd till bad & centrum.
+46 (0)525-345 00 / www.hamburgogamlaskola.se

Kustnära Bed & Breakfast och Konferens
Vandrarhem/B&B/Hostel 
Mysigt B&B och vandrarhem i Heestrand, 
4 km söder om Hamburgsund.
+46 (0)523-536 36 / www.kustnara.com

Villa Akvarellen B&B
Bed and Breakfast
Trevligt och fräscht boende i Gerlesborg mellan 
Hamburgsund och Bovallstrand.
+46 (0)523-57700 
www.villaakvarellen.se 
Hamburgsundsbokning.se
Privata rum & stugor/
Private rooms & cottages
Boende med självhushåll i
Hamburgsundsområdet.
+46 (0)525-611 88 
www.turistenvast.se 

Accomondations in 
and around HamburgsundBo i Hamburgsund

Godkännes för införande i 
Gó Tur 2009”
 

Namnteckning:....................................................

Retur till: JBA Media, Tjärblommestigen 2, 
456 34 Kungshamn. 
Tel/fax 0523-705 00  
070-20 60 770
jbamedia@telia.com

RÖRVIKS 
FAMILJECAMPING

Stugor • Rum • Badstrand

Tel 0525-335 73
www.rorvikscamping.se
457 47 Hamburgsund

Bo nära havet mitt i 
härliga Heestrand!

Vi erbjuder ett trivsamt boende till bra pris, 
bara några få minuters promenad ifrån havet. 

Till Hamburgsunds pulserande utbud är det 
endast fem minuters bilfärd.

Bröllop • Fest • Konferens 

I vår rymliga fest- och konferensavdelning ryms 
runt 60 personer och vi tar emot grupper för 

fest, bröllop och konferenser. 
Vi erbjuder paketlösningar med bl a. fiske av 

havskräftor och hummer, ostronsafaris, 
bastu & badtunna. Du kan även beställa lunch, 

middag och frukost! Boka hela huset och ordna 
allt själv eller be oss fixa er vistelse.

 Varmt välkomna till ett gemytligt boende med 
personlig service! 

Vi har öppet året om!

 +46 (0)523-536 36   
www.kustnara.com

B&B

 

Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se
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BED & BREAKFAST

”Charmigt boende i kustmiljö”
 

Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se
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”Charmigt boende i kustmiljö”

 

Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se
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BED & BREAKFAST

”Charmigt boende i kustmiljö”

Villa Akvarellen

http://www.rorvikscamping.se
http://www.hamburgogamlaskola.se
http://www.kustnara.com
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Hamburgö Gamla Skola
Frukostpensionat och vandrarhem

Kurs och konferens. Festlokal
Telefon  0525-345 00 www.hamburgogamlaskola.se

Välj livskvalitet - bo i Tanum!
www.tanum.se

I idylliska Heestrand ligger Kustnära B&B och Konferens bara ett stenkast från havet och 
i härliga omgivningar med fina promenadstråk. Under 2014 fick Kustnära nya ägare när 
Daniel och Stefan Abrahamsson tog över verksamheten efter Camilla Kihlberg och Niklas 
Berglund. 

”Det är en härlig anläggning som Camilla och Niklas lagt mycket tid och energi på” berättar 
Stefan och fortsätter ”lokalerna har inretts för vad som är typiskt för västkusten med ljusa och 
härliga utrymmen. Vi vill ta detta ett steg längre och kommer successivt väva in fastighetens 
stenhuggarhistoria i inredningen. Vi vill givetvis fortsätta modernisera lokalerna men vi vill 
också att man skall känna historiens vingslag. Vi tror därför stenhuggeriet är en utmärkt 
nisch där vi vill använda både stenmaterial i inredningen men också använda oss av bilder 
från förr och låta detta genomsyra hela verksamheten.” 

Kustnära B&B och Konferens arbetar nu för att utveckla verksamheten under hela året. ”Vi 
kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på konferenser, fester och bröllop med bra boende, 
mat från våra samarbetspartners och massor av olika aktiviteter” berättar Ylva som är gift 
med Daniel och delaktig i verksamhetens utveckling. På hösten erbjuds hummerpaket där 
man följer med en yrkesfiskare på dagen för att sedan avnjuta hummermiddag på kvällen.  
Hela året erbjuds även skärgårdsturer, makrillfiske och chans att bada bastu och badtunna 
på Badholmens Vandrarhem. ”Dessutom samarbetar vi gärna kring olika evenemang. I 
påsk kommer vi ha en konstutställning på vandrarhemmet och i juni är det premiär för 
West Coast Band Camp hos oss, där musikern Christan Harrysson erbjuder musikläger för 
ungdomar” berättar Ylva vidare. 

”Det som är vår styrka är vår flexibilitet” säger Stefan och framhåller att ”gästerna kan själva 
välja nivån på service oavsett om man är två eller sextio personer. Antingen väljer man till 
frukost, bäddad säng och städning eller så sköter man allting på egen hand som boendegäst. 
När det gäller sällskap är det samma sak. Man kan plocka ihop ett fullständigt paket eller 
bara hyra hela anläggningen och fixa allt på egen hand.” 
Så varmt välkomna till Kustnära B&B och Konferens! 

För mer information surfa in på:
www.kustnara.com eller ring på +46(0)523-536 36. 

Kustnära – en konferens och boendeanläggning mitt i härliga Heestrand

Villa Akvarellen

Kustnära
 – a conference establishment in magnificent Heestrand

Located in idyllic Heestrad, Kustnära B&B is only a stone’s throw from 
the sea, and also close to lovely nature trails in beautiful environments. 
Last year, Kustnära B&B came under new ownership, when brothers 
Daniel and Stefan Abrahamsson bought the establishment. 

“This is a lovely establishment”, Stefan says. “The interior design is 
typical to the west coast of Sweden, and we will now also try to pay 
tribute to the stonecutters of yesteryear who inhabited the area.  We 
believe in the perfect mix of modernity and history. 

Kustnära B&B is open all year round, and offer many different kind 
of activities. Ylva, wife of Daniel says: “We offer great prices on 
conferences, parties, weddings, lodging and food. Why not take a 
trip with professional fishermen and catch some lobster, to consume 
for dinner the same evening? Or take a tour in the archipelago, catch 
some mackerel and then enjoy the sauna after all the excitement.  
We’ll also have different events, for example an art exhibition this 
Easter.”
 
“Our strength is our flexibility”, says Stefan. “Our guests can choose 
how much service they need. We can help you with everything you 
need concerning food, cleaning and tours or you could just rent a bed 
for the night.” 

You are very welcome to Kustnära B&B! 
For more information, visit www.kustnara.com 
or call +46(0)523-536 36. 

http://www.kustnara.com
http://www.kustnara.com
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RGU SB UM NA DH

Bygger och samordnar allt
från grund till nock

Takomläggningar

reparaTioner

roT-arBeTen

nyByggnaTioner

Vedförsäljning

stor erfarenhet av att bygga
traditionellt Bohuslänskt

Välkommen med er 
förfrågan 
0707 40 36 70

www.anderssnickare.se

Bygger och samordnar allt
från grund till nock

Takomläggningar

reparaTioner

roT-arBeTen

nyByggnaTioner

Vedförsäljning

stor erfarenhet av att bygga
traditionellt Bohuslänskt

Välkommen med er 
förfrågan 
0707 40 36 70

www.anderssnickare.se

Välkommen till Hamburgsund! 
Är ni en av dem som gärna skulle vilja ha eller har en stuga här? Vi hjälper er! 

 Vi är ett av de äldsta byggföretagen i kommunen och har stor 
erfarenhet av om- och tillbyggnad, nybyggnad och reparationer. 

Varmt välkomna! Anders och Daniel

Besök vår hemsida eller ring oss gärna • 0707 40 36 70

Allt om HAmburgsund!  
www.hamburgsund.com

RGU SB UM NA DH

Strömstad - Tanum - Munkedal - Sotenäs - Lysekil - Uddevalla

Hos oss på Skanska hittar du singel, grus, kross och makadam från våra egna bergtäkter. Vi har material till 
väg och anläggning, grusplaner och trädgård. Prima sorterad jord. Transport ombesörjes. 

Vi har allt för den stora entreprenören och för privatpersonen. 
Välkommen att hämta ditt material på anläggningen eller ring oss för information och rådgivning.

www.skanska.se

Din lokala leverantör av bergmaterial

Lena Andersson 010-448 57 60    •    Mattias Lindenlöv 010-448 31 26

Hamburgsunds närmaste bergtäckt!

Tel. 0525-331 88
info@hamnosjo.se
www.hamnosjo.se

Muddrings- & Bryggarbeten
Båtliftar & Båtslipar

Ice Eater strömbildare
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RGU SB UM NA DH
Places to visit

Nature and culture
In the surrounding area of Hamburgsund 
there are many exciting experiences to 
discover. For example, we can recommend 
the rock carvings from the Bronze Age, 
located in the nearby Torsbo. Or why not 
visit one of Bohusläns oldest churches, 
Svennby Gamla Kyrka, built in the 12th 
century. Also close by is Valöns National 
Park, a must visit for anyone interested in 
nature, fishing or swimming. Many more 
places are worth visiting, among them 
the local art school of Gerlesborg, the 
ruins of Hornborgs castle and the scenic 
island Hamburgö. Visit the tourist office, 
who gladly guides you to the different 
attractions. +46 (0)707-40 36 79.

Boat Tours
Visit Väderöarna or watch seals with 
Heestrand Boatcharter. Nolhotten 
promises an extraordinary experience when 
local sailor Stellan guides you through the 
archipelago outside Hamburgsund.
With the boat Winnie you can book a nice 
trip in our archipelago.  It is also possible  
to combine the boat tour with hotel and 
conference. 
Contact the tourist office for help: +46 
(0)707-40 36 79.

SCUBA-diving
Dive in the crystal clear water near 
Väderöarna. Discover the amazing 
archipelago from under the water together 
with Dyk-Leif. +46 (0)525-330 80

Explore the area by yourself
To rent a kayak, boat, bicycle or lifejacket 
on your own, visit the tourist office. 
+46 (0)707-40 36 79.

Miniature golf
At Hamburgö, you can play miniature golf! 
The ferry leaves every 20 minutes, and the 
golf course is open 10 am – 6 pm every 
day from the 15th of June until the 15th 
of August. Buy an ice cream and play some 
miniature golf! 

Bathing places
There are many beautiful and 
popular bathing places in and around 
Hamburgsund. Take a look at the map on 
the last page of this brochure to find most 
of these places. 

Sevärdheter
Hällristningarna i Torsbo
I vacker gles skog och hagmark ligger hällrist-
ningarna i Torsbo. Hällarna har en rik variation 
i bilder och motiv, med ett skepp på 4,5 meter 
som ett unikt exempel. Ristningarna är gjorda 
från den äldsta tiden av bronsåldern fram till slu-
tet av tidsepoken. Platsen tycks på så sätt ha varit 
helig för generation efter generation. Kör eller 
cykla 3 km mot Kville, sväng i korsningen mot 
Övertun, efter ungefär 1 km sväng mot Torsbo 
och följ vägskyltarna. 

Svenneby Gamla Kyrka
Svenneby Gamla kyrka tillhör de äldsta i Bohus-
län och är uppförd redan i början på 1100-talet i 
anglosaxisk stil. Kompletterad på 1700-talet och 
interiören är förändrad ett antal gånger. Kyrkan 
är unik och väl värd ett besök. Den ligger 8 km 
söder om Hamburgsund, mot Bovallstrand. En 
fin halvdagsutflykt i både vått och torrt – glöm 
inte kaffekorgen!

Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän
KKV Bohuslän har verkstäder och ateljéer för 
yrkesverksamma konstnärer. Specialitet sten, men 
även smedja/metall, trä, foto, keramik, grafik, 
textil/screen. Beläget vid Bottnafjorden, ca 1 km 
från Gerlesborgsskolan. Ett kulturcentrum med 
utställningar framför allt sommartid. Café Olivia 
är öppet året runt, på sommaren dagligen.

Gerlesborgsskolan
En knapp mil söder om Hamburgsund, längst 
in i den vackra Bottnafjorden ligger sedan 1944 
Gerlesborgsskolan - konstskola och kulturcen-
trum. Kom gärna hit och besök vår restaurang: 
Anno 44 - kulturfik och matmöten, våra utställn-
ingar, konserter eller konstpedagogiska verksam-
het för barn och unga. 

Valön naturreservat
Ca 8 km söder om Hamburgsund mot Gerlesborg 
till ligger Valöns naturreservat. Ett fantastiskt 
område för friluftssinnade människor. Reservatet 
erbjuder goda bad- och fiskemöjligheter och är 
tillgängligt både från hav och land. 

Hamburgö & Elefantstigen
På Hamburgö, som du tar dig till med den gen-
uina linfärjan (som är gratis), finns en härligt 
orörd miljö för den naturintresserade. Ön erb-
juder inte bara traktens bästa bad utan här finns 
även den restaurerade Elfantstigen. Detta stråk är 
utmärkt för den som vill ta en längre promenad, 
först längst sundet mot Vänd igen (Väntegen) där 
man korsar över Elefantstigen genom skogen och 
kommer ut lagom för att exempelvis ta ett dopp 
vid badstranden på Boviken innan man utforskar 
andra delar av den natursköna ön.  

Hornborg slottsruin
Av ruinen till det en gång betydelsefulla Horn-
borgs slott återstår idag endast några gräskullar. 
Borgen tros ha haft sin storhetstid 1450-1530 
men tappade sin strategiska betydelse i och med 
att Bohuslän blev svenskt efter Karl X Gustavs 
fred i Roskilde 1658. Platsen är dock väl värd ett 
besök. Slottet, 2 km söder om Hamburgsund.

Aktiviteter
Båtturer

Nolhotten är ett kännemärke för Hamburgsund. 
Stellan Johansson berättar om ruskiga historier 
och historiska ruskigheter. Det han inte vet om 
orten är troligtvis inte värt att veta. Följ med på 
en av pionjärerna i turistbranschen på en riktig 
bohuslänsk tur.  Mer information på: 
www.nolhotten.com 

Heestrands Båtcharter erbjuder turer till 
Väderöarna, fisketurer, badturer, skärgårdsturer 
eller taxifärd. Bokar gör du via Mats på 070-368 
45 00.  Mer info på www.heestrandsbc.se

Med Per-Anders på Winnie kan du boka 
skärgårdsturer i den vackra skärgården, 
vilket kan kombineras med hotell, upplevelser 
och konferens i härlig skärgårdsmiljö.
Ring för information på 073-73 85 000.
 

Dykning
Dyk vid Väderöarnas helt glasklara vatten! 
Upptäck den fantastiska skärgården på undersi-
dan med hjälp av det kända företaget Dyk-Leif, 
kontakta dem på 0525-330 80.

Tennisbana
Finns att hyra av HIF via turistinformationen. 
Boka på 0525-611 88 alt +46 (0) 707-40 36 79. 

Minigolf
På G-marin, vid färjeläget på Hamburgö kan 
du spela 12-håls minigolfbana. Färjan går var 
20:e minut från Hamburgö och minigolfen är          
öppen varje dag 15 juni-15 augusti kl 10.00-
18.00. Övrig tid mån-fre kl. 10.00-18.00 och 
lördag 10.00-14.00. Vid minigolfbanan erbjuds 
även kaffe, läsk och glass. 

Hyra kajak, cykel, båt eller flytväst?
Vill du uppleva bygden eller havet på egen hand? 
Kom in på turistinformationen, de hjälper dig att 
skräddarsy något som passar just er!

Shopping 
I Hamburgsund kan du shoppa loss ordentligt 
nu för tiden. I centrum finns både en välsorterad 
järn- och livsmedelsaffär, marin butik och 
en mysig galleria med både kläder, interiör, 
smycken, blommor och mycket annat. Här finns 
även Hamburgsunds skor med märkesskor och 
en kvalitetsbutik som är väl förknippad med 
orten. I centrum finner du även mycket annat 
som frisör, restauranger och inte minst det kända 
glasscaféet Pipershuset.

Sights & 
ActivitiesAktiviteter & Sevärdheter

Grundsund, Hamburgsunds skärgård

http://www.nolhotten.com


E tt tillfälle som inte återkommer. Vi har efter tolv års projektering nu lyckats 

få igenom en plan med strandfastigheter mitt i Hamburgsund. Husen byggs 

med egen brygga och båtplats runt en lagun som är förbunden med en kanal till 

sundet i Hamburgsund. De kommer att finnas i två storlekar, 90 kvm och 120 kvm 

bostadsyta med två till fyra sovrum. Läget förpliktigar – och standarden på husen 

är mycket hög, med noga genomtänkta planlösningar, god arkitektur och utvalda 

material. Etapp 1 om fem hus är redan inflyttad. För den som älskar Bohuslän är 

detta ett enastående drömboende! Vi har två visningshus färdiga till sommaren.

Välkommen till Skäret i Hamburgsund

Mer information finns på – www.skarethamburgsund.se

Försäljning: 
Gofab Fastighetsbyrå. Tel: 0706-78 30 04. E-post: peter@gofab.se
Huvudansvarig: Fastighetsmäklare Peter Oskarsson

I Fjällbacka skärgård upplever du ett lugn som ingen 
annanstans. Här tillbringade Ingrid Bergman sina somrar 
på Dannholmen, långt från rampljuset. Redan på den lilla 
färjan ut till Valö andas du in havets välgörande dofter. Väl 
framme möts du av en välkomstskylt och en soptunna i 
vilken du uppmanas kasta din stress i. Ägarparet Karin 
och Hans Holmström har verkligen satt sin egen prägel 
på hotellet och vandrarhemmet och hela den natursköna 
ön med förresten. I hotelldelen är rummen nyrenove-
rade, ljusa färger och med personlig inredning.

Skärgårdskrogen erbjuder frukost, lunch och middag. 
Här serveras kanske västkustens bästa rödspätta, fullma-
tad och i rejäl storlek - inget fusk här inte!

Ön är perfekt för att strosa runt på och Hans vill 
gärna att du går vandringsleden över bergets topp. Från 
högsta punkten, Valö Sadlar, skådar du en av de mäkti-
gaste vyer som kan erbjudas i skärgårdsmiljö.

Sandstranden i närheten av hotellet är ett populär 
bland både barn och vuxna. Frisk, rent saltvatten och en 
härlig, mjuk sandstrand gör stranden till favoriten en solig 
sommardag. 

Morden i Fjällbacka
”Påsken 1974 försvinner en familj spårlöst från ön Valö ut-
anför Fjällbacka. En fin påskmiddag är uppdukad i matsalen, 
men alla utom den ettåriga dottern Ebba är borta”.

Så lyder ett citat från Camilla Läckbergs bok 
Änglamakerskan. Från hotellet hämtade Camilla Läckberg 
inspirationen till den stora boksuccén. Även delar av 
Camillas populära TV-deckarare ”Fjällbackamorden” är 
inspelade på Valön, liksom TV-programmet ”Landgång”, 
där programledaren Anne Lundberg låter filmteamets kock 
laga till läckerheter i hotellets kök. 
Se filmen på hemsidan: fjallbackavalo.se

Karin och Hans är sanna entreprenörer. Innan Fjällbacka 
Valö var Hans redare i Båtturer Väst som transporterade 
turister mellan öarna i skärgården och gick fisketurer. Hans 
kör förresten själv Valöfärjan mellan Fjällbacka hamn och 
Valö. Färjan trafikerar Fjällbacka - Valö flera gånger varje 
dag under högsäsong. Även om du inte bor på anläggningen 
är du välkommen ombord och upptäcka allt som ön har att 
erbjuda och varför inte unna dig något riktigt gott att äta 
och dricka i restaurangen! Det går även fint att komma ut 
med egen båt. ”Knö dig in, fast bryggan är trång!” – Hälsar 
Hans glatt!

 

The Fjällbacka archipelago is one of the most peaceful places you will ever visit. 
Here, Ingrid Bergman spent her summer holidays on the Dannholmen island, far away 
from the spotlight. On the ferry ride to Valö you will already smell all the calming scents 
of the ocean. Once you arrive you will see a welcome sign and a trash bin where you 
are encouraged to throw away your stress. The hosts at Valö, Karin and Hans Holmström 
have really put their own mark on the hotel and hostel and on the beautiful island itself. 
The hotel rooms are newly renovated with bright colours, and an interior with a personal 
touch. The Archipelago Tavern offers breakfast, lunch, and dinner.

 The island is perfect to go for long walks and Hans encourage you to take the 
walking trail over the mountain. From the highest point, Valö Sadlar, you will get one of 
the most spectacular views that can be offered in an archipelago.

He is also the skipper of the Valö ferry. The ferry operates Fjällbacka - Valö several 
times each day during peak season. Even if you are not staying at the resort, you are wel-
come aboard and discover all that the island has to offer and why not treat yourself with 
something really good to eat and drink in the restaurant! It is also nice to visit the island 
with your own boat. 

Hans & Karin wishes you very welcome!

im Fjällbacka SchärengarTen erleben sie eine Ruhe wie sonst an keinem anderen 
Platz. Hier verbrachte Ingrid Bergmann ihre Sommer auf der Insel Dannholmen, weit ab 
vom Rampenlicht. Auf der kleinen Fähre raus nach Valö  atmet man die wohltuende Luft der 
See ein.  Bei der Ankunft trifft man auf ein Willkommens Schild und eine Abfalltonne mit 
der Aufforderung seinen Stress hier hinein zuwerfen!  

Das Eigentümerpaar  Karin und Hans Holmgren haben wirklich ihren eigenen Stempel 
dem Hotel und Wanderheim aufgedrückt und der naturschönen Insel ebenfalls. Im Hotel 
sind die Räume neu renoviert in hellen, freundlichen Farben und mit persönlicher Note. 
Das Restaurant „ Skärgårdskrogen” lädt ein zu Frühstück, Lunch und Abendessen. 

Die Insel ist der perfekte Ort um auszuspannen und zu wandern und Hans animiert 
seine Gäste gerne auf den höchsten Punkt der Insel, den Valösaddel, zu wandern. Von hier 
hat man einen atemberaubenden Blick über den gesamten Schärengarten. Hans steuert die 
Valöfähre selbst zwischen der Insel Valö und dem Hafen von Fjällbacka. In der Hochsaison 
hat die Fähre mehrmals täglich planmässige Abfahrten vom Fjällbacka Hafen.

Sie sind herzlich willkommen, auch wenn Sie nicht auf der Insel oder in der Ferienanlage 
wohnen. Entdecken Sie die Schönheiten die die Insel zu bieten hat und gönnen Sie sich im 
Restaurant eine Erholungspause mit richtig gutem Essen und Trinken.

Sie können natürlich auch mit dem eigenen Boot  zu uns kommen. 
Ein Herzlich Willkommen bei Hans  und Karin!

 

 

Fjällbacka Valö Fjällbacka Valö

Korrektur till Go Tur i Tanum 2012

Godkännes:..................................

Retur till: JBA Media, Tjärblommestigen 
2, 
456 34 Kungshamn. 
Tel/fax 0523-705 00
070-20 60 770
jbamedia@telia.com

Fjällbacka

Skärgårdskrog

Valö Hotell & Vandrarhem
Tel. +46 (0)705 23 43 30 • www.fjallbackavalo.se

Välkommen till Fjällbackas 
skärgårdskrog, hotell och vandrarhem. 

Härlig badstrand, fantastisk vandringsled. 
Vi serverar frukost, lunch och middag. 
Bordsbeställning vid större sällskap.
Vi ordnar fester, bröllop, konferenser.

Färja avgår från Fjällbacka hamn.
Öppet: 1 april - 1 november. VÄLKOMNA!

Här är vi! 

Besök mordplatsen

”Påsken 1974 försvin-
ner en familj från Valö 
utanför Fjällbacka”.
Citat från Camilla 
Läckbergs senaste bok 
Änglamakerskan.

Fjällbacka

Fjällbacka Valö Hamburgsunds närmaste 

skärgårdsparadis!

För information och tidtabell 
ring oss på:  0705-41 29 37
Rumsbokning: 0525-312 34



E tt tillfälle som inte återkommer. Vi har efter tolv års projektering nu lyckats 

få igenom en plan med strandfastigheter mitt i Hamburgsund. Husen byggs 

med egen brygga och båtplats runt en lagun som är förbunden med en kanal till 

sundet i Hamburgsund. De kommer att finnas i två storlekar, 90 kvm och 120 kvm 

bostadsyta med två till fyra sovrum. Läget förpliktigar – och standarden på husen 

är mycket hög, med noga genomtänkta planlösningar, god arkitektur och utvalda 

material. Etapp 1 om fem hus är redan inflyttad. För den som älskar Bohuslän är 

detta ett enastående drömboende! Vi har två visningshus färdiga till sommaren.

Välkommen till Skäret i Hamburgsund

Mer information finns på – www.skarethamburgsund.se

Försäljning: 
Gofab Fastighetsbyrå. Tel: 0706-78 30 04. E-post: peter@gofab.se
Huvudansvarig: Fastighetsmäklare Peter Oskarsson

Hamburgsunds närmaste 

skärgårdsparadis!
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GERLESBORGSSKOLAN

Gerlesborgsskolan 457 48 Hamburgsund
Telefon 0523-517 10
www.gerlesborgsskolan.se

Gerlesborgsskolan är en 
bohuslänsk pärla i naturskön 
och kreativ miljö. Vi erbjuder 
Nordens största utbud av 
konstkurser, kulturupplevel-
ser, mat och boende året 
runt.
Välkommen!

Seglarskola
I en skyddad och barn-
vänlig miljö på Hamburgö

-www.storastenar.se-

•

• Festlokal för bröllop & kalas
• Stor sal med scen och plats för 120 personer
• Liten sal med plats för 60 personer
• Fullt utrustat kök och kiosk

Fest eller möten?
– Vi har lokalerna!

FOLKETS HUS

HAM BURGSUND
För bokning ring: +46 (0)525-33172

E-post: folketshus@hamburgsundsfh.se
www.hamburgsundsfh.se

Vasco i Fjällbacka har en tradition av att utveckla och tillverka rengöringsprodukter sedan 1909. 
Våra produkter säljs via våra kunder över hela Sverige under olika namn - men lokalt har vi vår 
egen produktserie som du enkelt kan beställa direkt av oss eller i vår butik i Fjällbacka.

Butik i Fjällbacka Vascos hemsida

Öppettider: Mån-tor 8-15, Fre 8-12
Lunch: 12:30-13:00 www.vasco.se

Vasco AB  •  Ekelidsvägen 7 • 457 40 Fjällbacka •  Tel: 0525-325 25 • E-post: info@vasco.se

Ren glädje - nära dig

MAGASINET
Lageruthyrning i Hamburgsund

3,0-
10,5 m2

Välkomna!
Du hittar oss på Hamburgsunds 

industriområde, följ skyltar.

Uthyres månadsvis. 
0525-480000

Sommarblommor & Perenner
Ewa 0703-48 31 98
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MAGASINET
Lageruthyrning i Hamburgsund

VÄDERÖARNA
Vi erbjuder inte bara 
Sveriges bästa 
naturdykplatser!

Bo, Ät & Dyk 
med oss…w
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Öppet året runt!

Anders och Viktoria Säldemark driver idag företaget Dyk-Leif  där de också 
träffades för ett antal år sedan, då Viktoria kom som gäst och Anders körde båten i 
företaget. När Leif  Olsson, som grundat företaget, gick i pension fick Anders och 
Viktoria möjlighet att ta över. De grep chansen, bytte livsstil och flyttade till kusten i 
Hamburgsund. I vintras mottog de Tanum Turistpris för 2014 och blir därmed tredje 
företaget från Hamburgsund att ta emot priset efter Stellan Johansson på Nolhôtten 
och rockbandet Haaks. 

Företaget Dyk-Leif  har genom långvarig verksamhet byggt upp ett varumärke 
inom dykning som satt både Hamburgsund och Tanum Kommun på kartan. Deras 
kvalitativa verksamhet har gjort dem till ett ledande företag i dykbranschen där de 
erbjuder möjligheten att utforska den Bohuslänska skärgården från undersidan. 

Huvudkonceptet är dagsturer till Väderöarna som har ett fantastiskt syrerikt vatten men deras verksamhet pågår 
under hela året. Detta kan exemplifieras med dykning i kombination med julbord, vrakletarhelger och ett antal andra 
evenemang och paketlösningar från januari till december. 

I samverkan med företaget har dessutom Svenska sportdykarförbundet arrangerat tävlingar i SM i undervattensfoto 
utanför Hamburgsunds skärgård, något som återkommer även i år. Så vill du uppleva dykning i världsklass är det helt 
enkelt till Hamburgsund som du skall ta dig. Du kan läsa mer om Dyk-Leif  på deras hemsida www.dykleif.se 

Dyk-Leif  från Hamburgsund 
mottog Tanum turistpris

Du hittar oss i Pipershuset
Parkvägen 4 
457 45 Hamburgsund

Tel. 0704-936534 
ulrika_fothalsan@live.se

Ulrika Gustavsson
Med. fotterapeut

Fothälsan Ulrika

• Medicinsk fotvård
• Manikyr
• Vaxning
• Presentkort

Ring för tidsbokning: 
0704-936534

Dyk-Leif  from Hamburgsund won the Tanum tourist award

The company Dyk-Leif  (Leif  the Diver) is owned by married couple Anders and Victoria Säldemark. The couple first met some years back when Victoria was a 
guest and Anders drove the company’s boat.  When previous owner Leif  Olsson decided to retire, they moved to Hamburgsund and bought the company. This 
winter, they won the prestigious Tanum tourist award.

Dyk-Leif  has a longs-standing reputation of  being one of  the best companies in the business, and they offer a great opportunity to explore the archipelago from 
under the surface. They are open all year round, so why not try something new in combination with the Christmas smorgasbord? Or maybe try some underwater-
photography? 

If  you want to experience world-class diving, visit Hamburgsund! For more information, please visit www.dykleif.se.

 

RGU SB UM NA DH
destinAtion HAmburgsund

RGU SB UM NA DH

http://www.dykleif.se
http://www.dykleif.se
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Events in Hamburgsund 
all year round

TOTALENTREPRENAD
 NYBYGGNATION
RENOVERINGAR 

VÅTRUMSBEHÖRIGT FÖRETAG
KAKEL & KLINKERS

MUR & PUTS

0525-48 00 00
www.jndbyggteknik.se

Det händer under året
Påskhelgen.  KVIRR- konstvandring i bygden. Bl.a.  
 rekommenderas besök på konsthallen vid Solhem 
 Krukmakeri, Rabbalshede.  
Påskhelgen. Öppet hus på Hamburgö Gamla Skola, grillarna tända  
 för eget bruk, öl- & vinförsäljning. 
Långfredagen:  Fotoutställning med kustfotografen Jonathan  
 Johansson på Kustnära B & B och Konferens i  
 Heestrand. Öppet 11-15. Korvgrillning, caféservering  
 och loppis samtidigt. 
Påskafton:  Fotoutställning med kustfotografen Jonathan  
 Johansson på Kustnära B & B och Konferens i  
 Heestrand. Öppet 11-15. Korvgrillning, caféservering  
 och loppis samtidigt. 
25 april.  Robert Lighthouse. Blueskväll på Hamburgö  
 Gamla Skola från kl 18. Föranmälan: 
 0733-44 60 60, info@hamburgogamlaskola.se 
Valborg Firas vid Väderöarnas Klubbstuga med vårtal, vårsång  
 och grillning.
14 maj  Rabbalshede vårmarknad. 
15-17 maj  Sillhelgen. Uställning i Gunnars Galleri, berättarkväll  
 på Hamburgö Gamla skola mm
17 maj – 7 juni APIKAL, grupputställning, Galleri Gerlesborg
13 juni – 19 juli  Margareta Blomberg, måleri, utställning på 
 Galleri Gerlesborg
13 juni – 11 aug Leif och Helene - Leif Holmstrand och Helene Billgren,  
 teckningar, måleri och installationer, utställning på  
 Gerlesborgs Konsthall 
19 juni  Midsommarafton. Midsommarfirande vid Trekanten
 Klädning av midsommarstång, lotterier, dans kring
 stången.
19 juni  Midsommarkonsert med Karlsson Barock,  
 Gerlesborgsskolan
V 26-31  Stora Stenar Segelsällskap anordnar seglarskola.  
22-27 juni  Akvarellkurs på Hamburgö Gamla Skola med  
 konstnär Martin Sjöberg. 0525-345 00
23-26 juni  West Coast Band Camp, musikläger för ungdomar  
 12-17 år på Kustnära B & B och Konferens.  
 Anm. till Christian Harrysson på 073-723 95 04
27 juni  FavvoFestivalen: Thomas Di Leva, Jack Vreeswijk,  
 Snowstorm, Calaisa . Fler artister tillkommer!
1 juli  ”Allsång på Bônn” med Ärter och Fläsk, Scen på Bônn
1 juli   Kasai all stars (Kongo) i samarbete med Clandestino  
 festival, Gerlesborgsskolan
2 juli  Farbror Blues med gäster spelar vid färjeläget på  
 Hamburgö, G-marin
4 juli – 8 aug Öppen konstverkstad för barn: lördagar kl. 10-13,  
 Gerlesborgsskolan 
8 juli  Djungelboken, Scen på Bônn – barnteater.
9 juli   Akustic & Baccus plays The Beatles -
 ”We can work it out”

9 juli  Farbror Blues med gäster spelar vid färjeläget på  
 Hamburgö, G-marin
15 juli  Loppmarknad kl 10-16 vid parken Trekanten i  
 centrum (vid regn i Folkets Hus) 
15 juli  Folk och Rövare i Kamomilla stad, Scen på Bônn –  
 barnteater i hög klass enligt tradition.
16 juli  Farbror Blues med gäster spelar vid färjeläget på  
 Hamburgö, G-marin
18 juli  Pianokonsert med Stefan Arnold (A), Gerlesborgsskolan
22 juli  Ronja Rövardotter, Scen på Bônn – barnteater. 
23 juli  Blues på Bônn, Scen på Bônn.
24 juli-23 aug Jonas Liveröd, teckningar, objekt, kuriosa, utställning på  
 Galleri Gerlesborg
24 - 26 juli  Clandestino festival på Botnik Studios, Skärholmen
28 juli  Haaks med gäster, högklassig sommarkonsert vid Scen  
 på Bônn
29 juli  Djungelboken, Scen på Bônn – barnteater.
30 juli  Farbror Blues med gäster spelar vid färjeläget på  
 Hamburgö, G-marin
31 juli – 2 aug Hornbore Ting. Vikingaspel och Marknad. Slottet,  
 2km söder om Hamburgsund.
1 aug  Robert Wells Trio and The Vocalettes, Scen på Bônn.
8 aug Sundets Dag med massor av aktiviteter för hela  
 familjen 
8 aug  All night RocknRolla med Brolle, John Lindberg Trio  
 och The Refresments vid Scen på Bônn
22 aug  Rabbalshede höstmarknad. 
23-29 aug  Kurs i landskapsmåleri med konstnär Harald Nyman  
 på Hamburgö Gamla Skola. 0525-345 00. 
21 sept Hummerfiske premiär kl. 07.00. Kontakta gärna  
 turistinformationen för info om paketerbjudande mm.
26 sept – 31 okt  Lördagar: Hummerfiskepaket Kustnära B & B och  
 Konferens i Heestrand. 0523-536 36 
7 nov Paellahelg på Hamburgö Gamla Skola. 0525-345 00
14 nov Paellahelg på Hamburgö Gamla Skola. 0525-345 00
5 dec Julmarknad. Knallar, körsång, tomte med godispåsar,  
 dans kring granen mm.

0525-341 88

PRÅMEN
Hamburgsunds marina 
drivmedelsförsäljning

Diesel
Bensin
Oljor
Kiosk

Kalendariet är ett urval vid pressläggning. För båtturer se annonsering och hemsidor. 
Med reservation för ändringar och felaktigheter efter manusstopp.

Hamburgsund Infocenter
Boka biljetterna hos

Online: 
hamburgsundsbokning.se   

Tel. +46 (0)707-40 36 79
Vi �nns mitt i gästhamnen
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Events in Hamburgsund 
all year round

sia

Gunnars Galleria, Hamburgsund
Tel: 076-790 73 25

Öppet:  Tis-Fre  10-18
 Lör  10-15
Utökade öppettider vår/sommar

DAM    HERR    BARN    INTERIÖR

Vi har öppet året runt!
Varmt Välkomna!

Gunnars Galleria, Hamburgsund
Mån-fre 10-18. Lör 10-15. 
Utökade öppettider under sommaren.
Tel. 0525-648 10  Varmt välkomna önskar Lars & Malin med personal

BLOMMOR & INREDNING
Snittblommor & Binderier 

Tuvorna Hamn erbjuder bryggplatser utan insats 
med fri parkering. Sjöbodar för uthyrning och 

tillverkning av äkta bohuslänska snipor.    

www.tuvornahamn.se 

Upplev skärgården under hela året! 
Skärgården utanför Hamburgsund erbjuder så mycket mer än sol och 
bad. Givetvis är det fantastiskt att ligga på de ljumma granithällarna 
och svalka sig i det salta havet eller bara njuta av lite kräftor på en klippa 
i solnedgången. Men skärgården går att uppleva under hela året. En 
kajaktur på vår eller tidig höst kan vara en närmast religiös upplevelse. 
Varför inte följa med en yrkesfiskare och se hur havskräftor fångas och hur 
en arbetsdag ser ut. Eller kanske upptäcka havet från undersidan genom 
att dyka i det syrerika och glasklara vattnet vid Väderöarna. En annan 
spännande aktivitet är givetvis att plocka ostron och lära sig mer om dem.  
 

Klassikern, och som givetvis är ett måste för västkustälskaren, är givetvis 
hummersafaris som startar i samband med hummerpremiären den 21 
september. Var med och följ den spännande jakten på havets guld, 
dra en hummertina, avnjut en god kaffekorg ombord, värm dig med 
bastu och badtunna efter turen och avsluta med att avnjuta de färska 
skaldjuren du fångat! Varför inte med mysfaktor i en sjöbod precis vid 
sjön? I Hamburgsund kan vi hjälpa er att binda samman det som just ni 
är sugna på tillsammans med våra åretruntöppna boendeanläggningar.  
 

Kontakta Hamburgsund Infocenter för mer information på 0707-40 36 79 
eller e-posta till info@turistenvast.se så hjälper dem er vidare!

Hummerfiskare på väg ut ur sundet.
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Hamburgsund - Scen på Bônn
www.scenpabonn.se

Scen på Bônn – ett Dalhalla i miniatyr
Scen på Bônn är en amfiteater, majestätiskt placerad mitt i ett stenbrott 
med fantastisk akustik. Läs mer om föreningen som driver scenen, om 
evenemangen och själva arenan på www.scenpabonn.se  Sommarens 
evenemang är varierande, bland annat blir det även i år barnteater 
under fyra onsdagar i sommar. Se kalendariet vilken föreställning som 
går respektive onsdag. Dessutom kommer ett antal större evenemang 
gå av stapeln som vi stolt kan berätta lite om här. 

Festival och sommarkonsert á la Haaks
För andra året i rad kommer ”FavvoFestivalen” gå av stapeln vid 
Scen på Bônn. Johan och Jonas Hakeröd berättar att idén vuxit fram 
ur deras musikklubb Brödernas Haak. Klubben har arrangerat konser-
ter med Sveriges artistelit i Hamburgsund utanför traditionell turistsä-
song.  Johan berättar att de gjort en aktiv satsning på off-season därför 
det är viktigt att få folk till området under större delen av året. 27 
juni arrangeras FavvoFestivalen ihop med samarbetspartners vid Scen 
på Bônn. Här kommer man än en gång sammanföra en del av Sveri-
ges toppartister till en endagsfestival! Årets startfält är imponerande: 
Thomas Di Leva, Calaisa, Jack Vreeswijk, Snowstorm är klara och fler 
akter tillkommer!
 ”Vi kommer att genomföra Sveriges mysigaste och trevligaste festival 
i en helt unik miljö”, berättar Johan. ”Hela Scen på Bônn utsmyckas 
som ett stort inbjudande vardagsrum med möbler, mattor, lampor jag 
t.o.m tvätten hängs”, säger Johan ivrigt! Du kan läsa om hur evene-
manget utvecklas på favvofestivalen.se

Den klassiska sommarkonserten ”Haaks på Bônn” går i år av sta-
peln tisdagen den 28 juli. Det blir som traditionen bjuder en konsert 
som passar alla åldrar. Troligtvis är det den unika blandningen av rock, 
pop och svensk folkmusik som gör att konserten fastnar i våra hjärtan. 
Kvällen till ära är banden förstärkta med blåsorkester, extra gitarrist, 
gäster, förband, pyroteknik och fyrverkerier. Genom årens lopp har 
artister såsom Timo Räisänen, Uno Svenningsson och Jessica An-
dersson uppträtt! Vem kan dyka upp i år tro? Köp din biljett i god tid, 
annars riskerar du att bli utan! 

Robert Wells -  Good music summertour
2014 fyllde Rhapsody in Rock 25 år vilket firades med en stor Sveri-
geturné och Robert Wells fyllde återigen de stora arenorna. Återkoms-
ten blev en succé! Samtidigt som Robert så klart är jätteglad för det 
enorma intresset och de fina recensionerna som Rhapsody in rock fört 
med sig så längtar han alltid tillbaks till de små intima konserterna 
med sin trio. 

Sommaren 2015 gör Robert Wells några få utvalda konserter i ett litet 
och intimt format tillsammans med sina vapendragare Lasse Risberg 
(bas) och Roine Johansson (trummor). Publiken kommer bjudas på 
en helkväll fylld av humor, jazz, swing, boogie-woggie och rock. Vi 
vågar utlova en musikalisk kväll i världsklass som publiken sent kom-
mer glömma. 

Robert Wells kommer till Scen på Bônn lördag 1:e augusti och till 
konserten har han även med sig Vocalettes, där för övrigt Roberts fru 
Maria Wells finns med som en av gruppmedlemmarna. Robert Wells 
har hört talas om den fantastiska utomhus scenen ”Scen på Bônn” 
men aldrig varit där. Robert hälsar till Hamburgsunds publik att han 
ser mycket fram emot konserten!

All night RocknRolla 
med Brolle, John Lindberg Trio och The Refresments 
Den 8:e augusti kommer ett antal toppartister sammanstråla för ett ge 
publiken en svängig rockabilly kväll med fart och fläkt rakt igenom. 
Vi föreslår att du packar picknick korgen för en riktigt härlig helkväll 
vid Scen på Bônn där du från tidig till sen kväll kommer bjudas på 
en härlig blandning med riktig rocknroll framförd av Brolle, The Re-
freshments och John Lindeberg Trio. 

Scen på Bônn kommer ge dig en genuin folkparkskänsla denna kväll 
och vi vågar utlova en magisk stämning. Brolle har varit ute på en 
rocknroll turné under 2014 och är ordentligt uppvärmd inför Scen på 
Bônn, där han har tidigare uppträtt tillsammans med bröderna Haaks. 
Nu återkommer han tillsammans med andra artister för att ge alla en 
skön helkväll tillsammans.   

http://www.scenpabonn.se
http://favvofestivalen.se/
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En unik utomhusscen i Hamburgsund 
- se www.scenpabonn.se för sommaren 2014

Nyfiken på sommarens program? 
Anordna konsert? 

Bjuda in till fest i unik utomhusmiljö? 

En unik utomhusscen i Hamburgsund 
- se www.scenpabonn.se för sommaren 2014

www.scenpabonn.se

Hyr

Gästar'ster,	  tradi'on,	  folkfest,	  förband	  Fun	  Fun	  Fun!	  	  
PUBLIKSUCCE´N!	  

Hamburgsund Infocenter
Boka biljetterna hos

Online: 
hamburgsundsbokning.se   

Tel. +46 (0)707-40 36 79
Vi �nns mitt i gästhamnen

Scen på Bônn Hamburgsund
Lördag 1:e augusti kl. 20.00

Biljetter: hamburgsundsbokning.se
0707-40 36 79 

www.biljettforum.se

Scen på Bônn
Scen på Bônn is a truly unique arena. It’s majestically positioned in the 
middle of a stone pit and has incredible acoustics. For more information 
about the arena, please visit www.scenpabonn.se. This summer, many ex-
citing events will take place here, including:

Festival and summer concert with Haaks
For the second year running, one-day music festival ”FavvoFestivalen” will 
take place at Scen på Bônn on the 27th of June. This year’s lineup is very 
strong, and includes top Swedish artists such as Thomas Di Leva, Calaisa, 
Jack Vreeswijk and Snowstorm. For more information, visit 
www.favvofestivalen.se

Another must-see event of the summer is the classic summer concert with 
Haaks. This year’s concert takes place at Scen på Bönn on the 28th of July. 
As usual, there’ll be a unique blend of rock, pop and Swedish folk music. 
As is the tradition, expect a surprise appearance from a famous Swedish 
artist! 

Robert Wells - Good Music Summer Tour
Famous Swedish musician Robert Wells performs for the first time ever 
at Scen på Bônn! Expect an evening filled with laughter, as well as jazz, 
swing, boogie-woogie and rock. On August 1th, Robert and his band 
plays togheter with The Vocalettes will give you a splendid night you’ll 
never forget!

All night RocknRolla 
with Brolle, John Lindberg Trio and The Refreshments
On the 8th of August, a group of Swedish top artists will join together 
on stage to give the audience a splendid evening, jam-packed with great 
rockabilly music. Bring your picnic-basket to Scen på Bônn and be ready 
for a whole night of rock music, performed by Brolle, The Refreshments 
and John Lindberg Trio!

http://www.scenpabonn.se
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Hamburgsunds Bilservice AB
Industrivägen 2, 457 45 Hamburgsund

    
0525-334 89

Däckverkstad, Gds tvätthall.
Bensin, oljor, gasol, batterier och tillbehör. 

Uthyrning av släpkärror.

www.motorcentrum.se
 MOTORCENTRUM

Besöksadress:  Ankaret 1, 457 45 Hamburgsund 
E-post: motorcentrum.hamburgsund@telia.com

0525-335 38

Norra Bohusläns EL AB
Kvarnbergsvägen 1, 457 45 Hamburgsund
Tel. 070 713 3990 • E-Mail: info@nbel.se

www.nbel.se

Elinstallationer • Försäljning

 

Henrik

•  Värmepumpar • Avfuktare
•  Luftkonditionering 
 För alla fastigheter.

www.hmfastighetsservice.se

0730-987473Öppettider 
Fredagar    14 - 18  
Sista lördagen i  
månaden    10 - 13
Samt i maj - augusti 
Alla lördagar    10 - 14

Tfn: 072-555 47 47

Vi erbjuder olika delikatesser från 
lokala producenter, inredning och 
konsthantverk. Och naturligtvis 
Nasseröds Bigårdars hela utbud av 
både naturell och smaksatt honung.  

Hamburgsund

KvilleÖvertun
X

Slottet

Nasseröds
Bigårdar

Gårdsbutiken

RGU SB UM NA DH
Allt om HAmburgsund!
www.hamburgsund.com

RGU SB UM NA DH

HAMBURGSUND

Glasräcken 
Lamellglas
Isolerglas 
Inredningsglas

Uterum
Spegelglas
Båtrutor
Plexiglas

ALLT INOM GLAS 

Tel: 0525-333 50  •  www.klingssnickeri.se

Unika lösningar för unika hus
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Vi fixar det mesta på din semester!
• Rum- & Stugförmedling
• Havskajaker
• Biljettbokning
• Cykeluthyrning
• Minibussuthyrning

Kontakta vårt fullservicecenter idag!
0525-61188 – 0707-40 36 79
info@turistenvast.se

www.turistenvast.se
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Hamburgö
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Fotbollsplan

Idrottshall
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500m

Service Service

Ambulans, Brandkår, Polis 112
Apoteksombud (ICA Skutan) +46 (0)525-648 00
Bibliotek +46 (0)525-337 80
Folktandvården Hamburgsund +46 (0)525-339 52
Gästhamnskontor +46 (0)707-40 36 66
Sjöräddningen, jourtelefon +46 (0)705-80 81 57
Postombud (ICA Skutan) +46 (0)525-648 00
Systembolagsombud (ICA Skutan) +46 (0)525-648 00
Systembolag, Grebbestad +46 (0)525-143 90
Tanum Kommun +46 (0)525-180 00
Taxi Väst +46 (0)525-459 000
Turistinformation +46 (0)525-611 88
Vårdcentral, Fjällbacka +46 (0)525-185 00

Badplatser
På Hamburgö kan du besöka de populära badplatserna 
Boviken, Stora Stenar eller Vänd igen. Här finner du kanske 
de mest härliga baden. Kom direkt ut i skärgården på 
klippbadet vid Stora Stenar eller barnvänliga Boviken med 
både sandstrand och klippor. Båda badplatserna erbjuder 
hopptorn. Vid Vänd igen finner du en mysig badstrand med 
trampolin precis vid sundes norra mynning. 

I Hamburgsund finns fina stränder vid Pluret, här finns både 
långrund sandstrand och bryggbad. Härligt och lättillgängligt. 

Med bara några minuter i bil eller cykel når man snart 
Heestrands fina bukter – ett måste för varje besökare! Dessa 
badplatser är ännu inte upptäckta av den stora allmänheten 
utan ofta får du en lugn atmosfär i det underbart mysiga 
Heestrand. 

På kartan finner du flera av badplatserna, men kom gärna in 
till turistinformationen så hjälper dem dig att hitta vägen till 
smultronställena! 

MEDIA i Bohuslän AB 

Sticker 
din hemsida ut?
... eller saknar du hemsida? 
Vi hjälper dig skapa moderna och 
funktionella hemsidor som ser till att ditt 
företag sticker ut bland konkurrenterna!

0523-705 00   jbamedia@telia.com
MEDIA i Bohuslän AB 

Sticker 
din hemsida ut?
... eller saknar du hemsida? 
Vi hjälper dig skapa moderna och funk-
tionella hemsidor som ser till att ditt företag 
sticker ut bland konkurrenterna! 
Vi gör även mobilanpassade hemsidor.

0523-705 00 | www.jbamedia.se | jbamedia@telia.com

Väg mot: 
Gerlesborg 
Camping 
Vandrarhem
B&B

TRYCKSAKER

DIGITALTRYCK

STORFORMAT
SKYLTAR

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

0525-332 84
nordbloms@gotanet.se | nordbloms.se

RGU SB UM NA DH

Gästar'ster,	  tradi'on,	  folkfest,	  förband	  Fun	  Fun	  Fun!	  	  
PUBLIKSUCCE´N!	  

FavvoFestivalen

SCEN PÅ BÖNN - HAMBURGSUND LÖRDAG 27 JUNI

THOMAS DI LEVA

SNOWSTORM
CALAISA

www.favvofestivalen.se

Biljetter:  www.hamburgsundsbokning.se Tel: 0707-403679

FLER ARTISTER TILLKOMMER

2015

Bohusläns Skönaste Musik & PicknickFestival

Musikklubben
Brödernas Haak

JACK VREESWIJK
Presenterar!

Samt sedvanliga biljettförsäljningsställen.

En unik utomhusscen i Hamburgsund 
- se www.scenpabonn.se för sommaren 2014

Online tickets!

Mitt i Gästhamnen!



Skobutiken vid havet med det otroliga sortimentet!

Öppet alla dagar 
0525-645 00

Välkomna!
Mona, Yvonne, Camilla, 

Nina, Nellie, Pia & Anders

svea

• LIVSMEDEL
• FRITID 
• JÄRN
• FÄRG 
• GASOL 
– och mycket mer!

Vi finns mitt i Hamburgsund.


