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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!

Tel +46 525-360 60 +46  70 509 14 41
le@askengren.com  www.askengren.com

Askengren Strandfastigheter

Askengren 
Strandfastigheter

Askengren 
Strandfastigheter

Lars-Erik Askengren
Fastighetsmäklare

Välkommen till Hamburgsund!
Är ni en av dem som gärna skulle vilja ha eller 

redan 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, Daniel och Leif

Ring oss gärna! 

0707 40 36 70

www.anderssnickare.se

Besök vår hemsida eller läs om oss på Facebook

•

• Festlokal för bröllop & kalas
• Stor sal med scen och plats för 130 personer
• Fullt utrustat kök och kiosk
• Fiberanslutning med WIFI

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

Följ norra Bohusläns föreningsliv på 
Sparbanken Tanums instagram!
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Hamburgsund känner ingen säsong!
Välkommen att smaka på Hamburgsund. Det är faktiskt helt sant. Denna 
underbara plats existerar. På riktigt. Placerat mitt i den Bohuslänska 
skärgården finns den här, för dig som bara vill ha några dagars semester 
eller för dig som tillbringar varje dag här tillsammans med oss andra i 
denna underbara omgivning. 

I Hamburgsund kan man känna historiens vingslag. Bara några kilometer 
inåt land ligger Torsbo där hällristningar ristades under Bronsåldern. Vid 
Slottet, i sundets södra mynning ligger en tingsplats från vikingatid. Här 
utspelas varje år ett vikingaspel med tillhörande marknad första helgen i 
augusti. Platsen är belägen nedanför Hornborgs klippa, på vilken en borg 
uppfördes under 1200-talet. Vid samma plats påbörjade Kristian Tyrann 
sitt misslyckade återtåg mot Stockholm och sin ärkefiende Gustav Vasa 
300 år senare. Då passade han för övrigt på att bränna ned samma borg. 

I Hamburgsund har både sillen och stenen satt sin prägel. Den mäktiga 
amfiteatern vid Scen på Bônn står mitt i ett gammalt stenbrott och vittnar 
om forna dagar när stenindustrin var hjärtat i bygden. Även om just det 

låter lite kallt kanske. Idag värms det kalla stenbrottet upp av hundratals 
människor under de kvällar då teater, musik eller stand-up komedi utspelas 
på scenen. 

Vi vill att ni skall känna er varmt välkomna till oss, oavsett årstid. Här 
finns något för alla. Fantastiska naturupplevelser både på land och ute till 
havs. Med linfärja till Hamburgö kommer du enkelt ut till skärgården 
och här finns några av områdets bästa badvikar. För dig som vill längre ut 
i skärgården, finns möjligheten att ta en båttur till Väderöarna, Sveriges 
västligaste utpost. Bortom dem är nästa hållplats Skottland.

Restauranger och caféer inbjuder till goda smakupplevelser. Sprallfärska 
skaldjur, läckra pizzor, glass i världsklass och ekologisk öl för att nämna 
några. Se vidare i broschyren om vad vi har att erbjuda.

Hamburgsund har även bra shopping av bl.a. skor, kläder och 
inredning. Med en kort bilutflykt når ni dessutom kulturmetropolen i 
Gerlesborgsskolan som erbjuder både utställningar och konserter. 
Men glöm inte att stanna upp och ta det lite lugnt också. Du befinner dig 
faktiskt i det bohuslänska paradiset. Tänk på Tomas Ledins beryktade ord; 
”Det kanske blir en lunch i skuggan, En siesta, vad vet jag? Det blir säkert 
ändrade planer, Hur som helst, det blir nog bra…” 

Med den här broschyren hoppas vi kunna guida dig till att uppleva det 
bästa med Hamburgsund. 

Och om ni har några frågor – vad det än må gälla så är ni varmt 
välkomna in till oss på Hamburgsund Infocenter.  Mitt i gästhamnen. 

Välkommen hit, välkommen hem!  
 Daniel Abrahamsson, Hamburgsund Infocenter

Hamburgsund knows no season. 
Welcome to Hamburgsund. This wonderful place actually exists, in real life. 
Located in the archipelago of Bohuslän, this beautiful environment is here 
for you, either for a few days of vacation or for the rest of your days.
In Hamburgsund, you can almost feel the breath of history. Just a couple of 
kilometers away in Torsbo, you’ll find rock carvings from the Bronze Age. 
Close to Hamburgsund is a thing venue, from the age of the Vikings. Every 
year, local actors perform a show, displaying the life of the Vikings. Many 
other historical sites can be found in the area.

Hamburgsund has been carved from both the sea and the rock. The mighty 
amphitheater Scen på Bônn is located in an old quarry and is a testament 
to the time in history when the stone industry was the heart of the region. 
Today, the quarry is filled with people enjoying theatre, music or stand-up 
comedy at the amphitheater.  

We want you to feel welcome to Hamburgsund every season of the year. 
Summer and winter, you’ll find so much to do here. Spectacular nature both 
at sea and by land. Easy access to the archipelago and to wonderful beaches. 
Boat tours to more secluded islands. 

You’ll also find many amazing taste experiences in Hamburgsund. Fresh 
shellfish, delicious pizzas, tasty ice-cream and organic beer, to mention a few. 
After the food, visit the many stores in Hamburgsund for some shopping. 
But don’t forget to relax – this is paradise, after all. We hope this brochure 
will guide you to the best experiences of Bohuslän.  

If you have any questions at all, please visit us at the Hamburgsund 
Infocenter, in the harbor. 

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, Bertil Andersson. Ylva Abrahamsson, Hamburgsund
Haaks, Stefan Mobark och True Entertain.
Översättning: Daniel Welander, Uppsala.
Upplaga: 12.000 ex, utdelning i Hamburgsundsområdet 2017. 
Ansvarig utgivare: Gästhamnsbolaget Väst AB, info@turistenvast.se 
Tack till: JBA Media, Ylva Abrahamsson, Daniel Welander, Louise Olsson och 
Nordbloms Trycksaker AB.

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

GREBBESTAD   FJÄLLBACKA   HAMBURGSUND   
TANUMSHEDE   RESÖ   BULLAREN

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

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

Hamburgsunds Fisk & Skaldjur
Färsk fisk & skaldjur från våra välfyllda diskar. / Fresh seafood store
Dagens lunch, baguetter, räkmackor, jättegott bröd, catering m.m.
+46 (0)525 349 40 / www.hamburgsundsfisk.se

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

Food and BeveragesMat & Dryck

Till höger om färjeläget, ligger Hjalmars Bar & Brygga 
- restaurangen med Västkustens i särklass bästa läge. 

På vår härliga bryggservering serverar vi mat starkt 
präglad av hög kvalitet, lokala råvaror och kust och hav.  

LUNCH, PIZZA OCH À LA CARTE

ÖPPET VARJE DAG FRÅN KL.12

0525-33882 • www.hjalmars.se

HÄMTPIZZA
TOMATSÅS OCH MOZZARELLA&CHEDDAR PÅ ALLA PIZZOR

VESUVIO .....................................................................  105
skinka

HAWAII .......................................................................  105 
skinka - ananas

CAPRICCIOSA ............................................................  105  
skinka - champinjoner      

CAPRESE ...................................................................  125 
buffelmozzarella - tomat - basilika   

SKALDJUR ................................................................  150
kräftstjärtar - blåmusslor - räkor - aioli 

PEPPERONI ..............................................................  130
skinka - lök - pepperoni - ananas - jalapenos

CHÈVRE .....................................................................  145
getost - bacon - lök - honung - pinjenötter

MUSSLAN .................................................................  165
pilgrimsmussla - grönmusslor - vitlök - chili - persilja

PARMA .....................................................................  155 
lufttorkad skinka - oliver - rödlök - feta - ruccola

OXFILÉ ......................................................................  155 
oxfilé - grön sparris - svamp - lök - tomat - bearnaise

PESTO .......................................................................  145
kyckling - feta - soltorkade tomater - lök - pesto 

TEXMEX ....................................................................  140
tacofärs - nachos - paprika - lök - vitlökssås - fefferoni             

Glass
• KRAV/ekologiska sorter
• Läckra glassmenyer
•  Frappe

PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

NYHET
MJUK-

GLASS

0525-34140 
www.pipershuset.se

Norra Bohusläns största glassbar, nu 48 smaker!

Café
•  Gott hembakat fikabröd
•  Mysig innergård för fika

Väderöarnas Värdshus
Restaurang och bryggcafé beläget på Väderöarna / 
Restaurant on the Weather Islands
À la carte meny inspirerad av havets läckerheter.  
+46(0)525 32003 / www.vaderoarna.com

Hamburgö Bistro, Café & Kiosk
Café / Bistromeny. Glass, dricka, kaffe, frukostbröd m.m.
Vid Hamburgö färjeläge. 
+46 (0)525-330 10

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



 

Välkomna till din lokala fiskaffär

ÖPPET ÅRET RUNT
Skaldjur & Färsk fisk

Delikatesser & Servering

www.hamburgsundsfisk.se
0525-34940

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

+46 (0) 525-320 01
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!

Morgondagens Organic Ale House 
- a brewery close to the inlet in Hamburgsund 

Morgondagens Organic Ale House, or ”Morgondagens” for short, is 
owned by couple Jennie and Jonas, who opened the combined café and 
brewery last year. 

The journey to owning Morgondagens started when the couple lived in 
Stockholm, and Jonas, who’s a certified chef, started to homebrew in the 
guest house. He quickly realized that there wasn’t any breweries in Sweden 
with a great selection of organic beer, and saw his chance to fill a vacant 
space. 

Morgondagens Ekologiska Ölkafé, eller ”Morgondagens” som man säger i folkmun, ägs av paret Jennie och 
Jonas som startade upp sitt café och bryggeri precis vid sundet under 2016. 

Deras resa i bryggeribranschen startade redan när de bodde strax utanför Stockholm, då Jonas, som 
i grunden är utbildad kock, började att brygga öl i parets gäststuga på tomten.  När han drog igång 
upptäckte han snart bristen på renodlade ekologiska ölsorter och insåg att det fanns ett viktigt tomrum att 
fylla. ”Givetvis finns det både stora företag och små mikrobryggerier som har ekologisk öl i sortimentet men vi 
ville satsa på ett helt sortiment med ekologisk öl” berättar Jonas. 

Längtan efter närhet till såväl fiske som natur gjorde att man sökte sig till Bohuslän och fann då att lokalen 
vid Ankaret i Hamburgsund var till salu. Det blev en utmärkt plats för att utveckla bryggeriverksamheten 
och kombinera med tillhörande café. 

”Här vill vi att alla skall känna sig välkomna. Det skall vara en hemtrevlig stämning och en uppsluppen plats 
där vem som helst skall kunna fråga om hur vi brygger ölen, vilka ingredienser som använts eller vilka våra lokala producenter är” berättar Jennie. Båda 
framhåller vikten av att all mat och dryck skall vara närproducerade, ekologiska eller plockade på egen hand i naturen. ”Detta gör att vi aldrig klarat oss 
utan våra lokala producenter, som är mycket viktiga för sättet vi vill driva vår verksamhet” berättar Jonas.  

Sortimentet är ständigt föränderligt. För närvarande framhåller både Jonas och Jennie att ölen som smaksatts med ostron från Kalvö är favoriten. ”Men 
smakerna är säsongsbetonade så fastnar du för en egen favoritöl så gäller det att passa på när tillfälle ges” säger Jonas glatt. Framåt har man planer på att 
eventuellt öppna fler caféer och utöka bryggeriet men för tillfället är det såklart kommande säsong som pockar på. Så missa inte att avnjuta en ekologisk 
öl och god mat från Morgondagens, i Hamburgsunds inbjudande vardagsrum. 

Morgondagens Ekologiska Ölkafé 
      – ett bryggeri precis vid sundet i Hamburgsund 

The couple longed to live closer to nature, so when they got the chance to 
move to Bohuslän and buy the venue for Morgondagens, they took it. It was the perfect 
spot for a brewery pub. 

“We want everyone to feel at home here. We hope that Morgondagens will be a cozy and 
relaxed place, where both the food and the beer are organic and locally produced.” 
The brewery will release seasonal ales, and the favorite at the moment is a beer flavored 
with local oysters.
 
Don’t miss the chance to enjoy great food and organic beers in Hamburgsunds most 
friendly living room. 
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Accomondations in 
and around HamburgsundBo i Hamburgsund

Rörviks Camping 
Campingplats & stugor/Campingplace & cottages
Familjecamping 1,5 km söder om Hamburgsund. 
+46 (0)525-335 73 / www.rorvikscamping.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 
info@villaakvarellen.se 
Hamburgsundsbokning.se
Privata rum & stugor/
Private rooms & cottages
Boende med självhushåll i
Hamburgsundsområdet.
+46 (0)525-611 88 
www.turistenvast.se 

Väderöarnas Värdshus
Hotell/Hotel 
Mysigt värdshus beläget på 
Sveriges västligaste utpost.
+46 (0) 525-320 01
www.vaderoarna.com

Kustnära B&B och konferens

Ont i ryggen? Stel i axlarna? Huvudvärk?  

Stressad? Boka din massage hos mig!

tidformassage.bokadirekt.se

 

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

“Charmigt boende i kustmiljö”

B&B och Konferens
KUSTNÄRA

Älskar ni Bohuslän    –   älska hos oss!

www.kustnara.com
info@kustnara.com
+46(0)523-536 36
Boende - konferens - fest
utan att det kostar skjortan!

Skärgårdskonferens från 1.350 kr/person
Hummerfiskepaket fr.o.m 25/9 från 1.995 kr/person
Abonnera hela vandrarhemmet för fest eller bröllop!

Härligt boende nära havet strax 
söder om Hamburgsund.
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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

Foto: Carolina Björk för Sparbanken Tanum

När Henrik kom hem från USA med endast en väska full med Levis 
jeans stod han där, mitt i Tanumshede och mer eller mindre tomhänt. Då 
öppnande sig möjligheten att ta över den gamla släktgården i Nasseröd, 
några få kilometer utanför Hamburgsund. 

Det blev därför Hamburgsund som blev Henriks eget ”Land of hopes 
and dreams…” då han flyttade hit för 7 år sedan och startade HM 
Fastighetsservice AB. Henrik är nämligen kyltekniker i grunden och 
hjälper er gärna med bl.a. värmepumpar, luftkonditionering och 
avfuktare. 

Flytten och satsningen på det egna företaget gick hem. Idag bor Henrik 
i Nasseröd tillsammans med sin fru Helen och sina barn. Förr i tiden 
besökte många hamburgsunningar Axel på Nasseröd, Henriks farfar, för 
att köpa färsk potatis, grönsaker och andra primörer. Detta arv förvaltar 
nu Henriks fru som driver en egen gårdsbutik med ett härligt urval av 
egenproducerad honung men även lokalproducerade delikatesser som 
sylt, saft, korv och kött.

Familjen har verkligen många järn i elden men den senaste och största 
satsningen är förvärvet av den tidigare marinbutiken vid färjeläget på 
Hamburgö. Lokalerna har tidigare nyttjats både som kiosk, minilivs och 
krog innan den blev marinbutik. Nu har emellertid Henrik sopat banan 
ren och gjort en totalrenovering av fastigheten. 

”Idén växte fram i samband med att jag blev återförsäljare av båttypen 
River” berättar Henrik. ”Jag insåg att även om jag bor vackert och lantligt 
så behövdes en mer central plats för att synliggöra båtarna vi säljer.” 

Henrik hade läst att marinbutiken på ön var till salu och tog kontakt med 
den förre ägaren. Henrik har nu stora och härliga planer inför vår- och 
sommar. ”Här kommer bli en stor uteservering men även ett antal sittplatser 

inne och en bistromeny med varm och kall mat för både barn och vuxna. Du 
kommer kunna spela minigolf och hyra ”stand up paddleboards” (SUP) samt 
kolla in båttypen River. Du kommer utöver en trevlig bistromeny kunna 
köpa fika, glass, godis och dricka,” berättar Henrik och fortsätter: 
”Dessutom kommer givetvis en del avvaras för marina tillbehör. Vi är 
återförsäljare för bland annat Garmin och Watski och kommer erbjuda 
felsökning av elfel och mindre reparationer för våra båtbesökare”. 

Det blir ett härligt tillskott för Hamburgsund och Henrik hoppas 
såklart att konceptet skall tilltala såväl gäster som fritids- och fastboende 
och att Hamburgö Bistro, Café & Kiosk blir ett bra komplement i 
Hamburgsunds rika utbud. 

Henrik kan vara lugn. Vi är helt övertygade om att detta blir alldeles, 
alldeles underbart…

För information om öppettider och service besök gärna:
Facebook: Hamburgö Café & Kiosk eller ring +46 525-330 10

Hamburgö Bistro, Café & Kiosk 
– Henrik startar sin egen ”bordershop” vid färjeläget på ön! 

TID FÖR                 MASSAGE

TID FÖR                 MASSAGE

Ont i ryggen? Stel i axlarna? Huvudvärk?  

Stressad? Boka din massage hos mig!

tidformassage.bokadirekt.se

Kustnära Vandrarhem, bottenplanet.

Jag kan även komma till ert företag med min 
massagebänk och behandla er personal.

Kontakta mig för mer information: 
070-288 10 27, marie.gull.80@gmail.com

Hamburgö Bistro, Café & Kiosk 
– next to the ferry station on Hamburgö! 

The year was 1997 when Henrik returned to Hamburgsund from abroad. Unsure about 
what to do next, he couldn’t resist the opportunity to buy the old family estate in Nasseröd, 
a few kilometers outside of Hamburgsund. Today, many years later, Henrik and his wife 
Helen and their kids still call Nasseröd home.  

Many years ago, Henrik’s grandfather Axel used to sell fresh vegetables, potatoes and 
fruit from the family estate. Today, Helen continues this legacy by running a farm shop 
where she sells a lovely selection of locally produced commodities, such as honey, jam, soft 
drinks, sausages and meat.

Their latest enterprise started to take shape when the family bought the old marina 
store, next to the ferry station on Hamburgö. Henrik made a complete renovation of the 
property, and has some lovely plans for the store this spring and summer.     

”The store will have a huge open-air café, but also seating inside for rainy days. We’ll have a 
bistro menu with great food for both adults and children, and also sell ice cream, cold drinks 
and snacks. You’ll also be able to enjoy our miniature golf course or rent stand up paddle boards, 
as well as buy different kinds of marina accessories and receive help with smaller reparations 
on your boat.”   

We’re sure that Hamburgö Bistro, Café & Kiosk will be a wonderful addition to 
Hamburgsunds already rich commercial life. For more information and opening hours, 
please visit: 

Facebook: Hamburgö Café & Kiosk or call +46 525-330 10
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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. Vi har även 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 010-4485760
lena.m.andersson@skanska.se Hamburgsunds närmaste bergtäkt! Tel. 0525-331 88

info@hamnosjo.se
www.hamnosjo.se

Muddrings- & Bryggarbeten
Båtliftar & Båtslipar

Ice Eater strömbildare

Boende i alla  priskategorier och med olika lägen. 
Boka ett lite billigare alternativ online på vår 

hemsida eller ring oss för bokning.

Hyr sommarboende i

HamburgsundsområdetHamburgsund
Infocenter  www.turistenvast.se

+46(0)707 40 36 79

VÄDERÖARNA

NITROX

100
 DYKGARANTI

Bekvämt boende, allt från enkelrum till eget hus på dykcentret. 
Kompletta paket med boende, mat & dyk. Tag med familjen på 
en härlig semester i Hamburgsund. Välkomna!

0525-330 80  info@dykleif.se
www.dykleif.se Seglarskola

I en skyddad och barn-
vänlig miljö på Hamburgö

-www.storastenar.se-

HAMBURGSUNDS IF TENNIS

1937

HAMBURGSUND

Tidskupong till bokningsschemat säljes av Hamburgsunds skor 
& Hamburgsunds Infocenter i gästhamnen, 0525-611 88. 

Pris: 100:-/tim. (Köp 5 tim få 2 tim på köpet)

FOTBOLLSSKOLA 2017!
Fre 21/7, lör 22/7, sön 23/7 11.00-15.00

7-13 ÅR PÅ SUNDVALLEN

BINGO! 

Måndagar 18.30 Kville bygdegård 

Ostronevent på Kalvö!
Plocka dina egna ostron i unik miljö, 

som vi sedan äter i vår sjöbod.
Privatpersoner, grupper & företag.

OBS! Stäng juli månad då 
ostronen förökar sig.

Kontakt:
0707-46 79 70
info@kalvoostron.se

http://www.seeklogo.net

Boka 
online!
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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)525-611 88

Boat Tours
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)525-611 88

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)525-611 88

Miniature golf
Rörviks Camping offers mini golf and is 
open: 1 May until 31 August. Fee is payed 
in the reception. Coffee, soft drinks and ice 
cream are available in the camping store.

Hamburgö Bistro Cafe & Kiosk offers 
miniature golf at Hamburgö ferry. Coffee, 
soft drinks, ice cream, bistro menu, etc. 
Open daily throughout the summer. 
+46 (0) 10 525-330

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. www.gerlesborgsskolan.se

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

Passagerarbåten 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 turistbran-
schen på en riktig bohuslänsk tur.  Mer informa-
tion på: www.nolhotten.com 

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 +46 (0)73-73 85 000.
 

Dykning
Heldagsutfärder till Väderöarna. Utposternas ut-
post. Vi erbjuder dig Bohusläns bästa både över 
och under ytan. För mer info kontakta oss på +46 
(0)525-330 80 eller se hemsidan www.dykleif.se

Tennisbana
Finns att hyra av HIF via Hamburgsund Info-
center. Boka på +46 (0)525-611 88 

Minigolf
Rörviks Camping erbjuder minigolf och har öp-
pet: från 1 Maj till 31 augusti. Spelkort löses i 
receptionen. Vid minigolfbanan erbjuds även 
kaffe, läsk och glass. 

Hamburgö Bistro, Cafe & Kiosk erbjuder 
minigolf  vid Hamburgö färjeläge. Kaffe, läsk, 
glass, bistromeny m.m. Öppet dagligen hela 
sommaren. +46 (0)525-330 10

Hyra kajak, cykel, 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! 
Tel +46 (0) 525-611 88

Shopping 
I Hamburgsund kan du shoppa loss. 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

 www.turistenvast.se
+46(0)707 40 36 79

Boka havsfiskepaket 
på www.kustnara.comHAMBURGSUNDS IF TENNIS

Varför inte plocka dina egna ostron 
på Kalvö? 
Som du sedan äter i en genuin 
bohuslänsk sjöbod.
Privatpersoner, 
grupper och företag.

Kontakta:
Kalvö Ostron
0707-467970
info@kalvoostron.se

Foto: Stefan Mobark



Exklusivt skärgårdsboende med egen brygga på västkusten. 

Välkommen till Skäret i Hamburgsund. Här fi nner du nybyggda 
exklusiva strandfastigheter med egen brygga och båtplats.
Husen fi nns i storlekar från 90 kvm till 120 kvm bostadsyta
med två till fyra sovrum och är belägna runt en lagun med

en kanal som mynnar ut i sundet. Genomtänkta planlösningar, 
noga utvalt material och modern arkitektur. Skäret är ditt
drömboende i ett idylliskt kustsamhälle i hjärtat av Bohuslän.  
Läs mer på skarethamburgsund.se

Exklusivt skärgårdsboende med egen brygga på västkusten. 

Välkommen till Skäret i Hamburgsund. Här fi nner du nybyggda 
exklusiva strandfastigheter med egen brygga och båtplats.
Husen fi nns i storlekar från 90 kvm till 120 kvm bostadsyta
med två till fyra sovrum och är belägna runt en lagun med

en kanal som mynnar ut i sundet. Genomtänkta planlösningar, 
noga utvalt material och modern arkitektur. Skäret är ditt
drömboende i ett idylliskt kustsamhälle i hjärtat av Bohuslän.  
Läs mer på skarethamburgsund.se

Skärgårdshus med egen kaj

Välkommen till Skäret i Hamburgsund. Här finner du nybyggda skärgårdshus med eget bryggdäck, kaj 

och båtplats. Husen finns i två storlekar, 90 kvm och 120 kvm bostadsyta med två till fyra sovrum och 

är belägna runt en lagun med en kanal som mynnar ut i sundet. Genomtänka planlösningar, noga utvalt 

material och modern arkitektur. Skäret är något helt unikt – ett litet Venedig i norra Bohuslän!

Visning 
pågår!

www.skarethamburgsund.se

– VID HAMBURGÖ FÄRJELÄGE –



Henrik

•  Värmepumpar 
•  Avfuktare
•  Luftkonditionering 
   För alla fastigheter.

0730-987473
hmfastighetsservice.se

Vi erbjuder olika delikatesser från loka-
la producenter, inredning och konst-
hantverk. Och naturligtvis Nasseröds 
Bigårdars hela utbud av både naturell 
och smaksatt honung.  

Hamburgsund

KvilleÖvertun
X

Slottet

Nasseröds
Bigårdar

Gårdsbutiken

Öppettider 
Maj-sept 
Fredagar 14-18 
Lördagar 11-15
Övriga året 
Fredagar 14-18 & sista lörd. i månaden 11-14

Tfn: 072-555 47 47

–

–

Stöldskyddsmärkning

Återförsäljare:

0525-330 10   070-321 28 45

– VID HAMBURGÖ FÄRJELÄGE –

RIVERBOATS

Hamburgö Café & Kiosk
Öppet dagligen hela sommaren! MINIGOLF

Norsktillverkade kvalitetsbåtar. 
Flera nya färger!
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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
www.magasinethamburgsund.se

Semesterstängt vecka 30-31-32

Nästan hela vårt 
sortiment finns på 
COOP i Fjällbacka.

NYHET!

www.vasco.se

Tanums kommun i norra Bohuslän är fantastiskt. 
Här finns en dramatisk natur, flertusenåriga häll-
ristningar och en marin nationalpark. Vi har blomst-
rande samhällen, en levande landsbygd och ett 
starkt entreprenörskap. Dessutom kan vi locka 
med ett roligt nöjesliv och mysig shopping. 

Välkommen att uppleva Tanum du också!

Upplev 
livskvalitén.

www.tanum.se



Välkomna!
Du hittar oss på Hamburgsunds 

industriområde, följ skyltar.

Hamburgsunds skor – ett hus för fötterna sedan 1969

Hamburgsund Shoe store
– a shrine for your feet since 1969

In the year of 1969, four men and their wives arrived in the fishing village of 
Hamburgsund. They started a shoe factory in the community, where they produced 
and repaired boots, shoes and clogs. One of these men was Arne Svensson, and 
today his two sons, Jonas and Anders Ekdahl, runs the factory.  

Anders Ekdahl tells us that the store Hamburgsunds Skor (Hamburgsund Shoe 
store) is a landmark in central Hamburgsund. The new store opened in 2008, but 
shoes have been a big part of Anders life since long before then. Anders says that the 
competition today is extremely tough, so it’s important to find your own unique 
way of doing things, and always be ready to improve and evolve your business. For 
Hamburgsunds Skor, this means starting up a new collaboration with Henrik who 
will repair shoes within the store. You will also have the opportunity to get your feet 
examined by him, then he produces tailor made insertions for your shoes. The most 
important thing is that our customers’ feet are healthy, Anders Ekdahl concludes.  

Hamburgsunds Skor is and will continue to be a family-run store with a great 
selection of shoes and boots for the whole family. Welcome to a cozy store with great 
service in central Hamburgsund!    

Det var i nådens år 1969 som fyra män med sina fruar anlände till 
fiskebyn Hamburgsund. De kom från det bördiga Skåne och startade 
en skofabrik i samhället. Där producerades stövlar, skor, träskor och 
dessutom reparerade man flitigt de flesta ting i sin verkstad. En av dessa 
män var Arne Svensson och det är hans söner, Jonas och Anders Ekdahl, 
som idag fortsätter att driva och utveckla det som deras far en gång var 
med och startade.

Jag träffar Anders Ekdahl som idag ansvarar för skobutiken Hamburgsunds 
Skor, ett landmärke för Hamburgsund mitt i centrum. Den nya butiken 
stod klar 2008 men Anders har hållit på med skor i hela sitt liv och har 
såklart en enorm kunskap och erfarenhet i affärsgrenen.

Att skapa ett hus för fötterna
Anders berättar att konkurrensen idag är stentuff så det gäller verkligen att 
vara påläst om senaste modet, besöka de mässor som finns i skobranschen 
plus att det är viktigt att hänga med i väderutvecklingen. ”Blir det en 
mild vinter kan man inte ha massa grova vinterkängor i sortimentet” säger 
Anders vidare. Kanske en självklarhet när man hör det men givetvis en 
utmaning om man är skohandlare. Mycket handlar givetvis om statistik, 
passform och mode när man väljer vilka skor man skall ha i en butik ”men 
allra viktigast är känslan som man får genom lång erfarenhet i branschen” 
förklarar Anders.

Allt sammantaget så krävs det att man finner sin egen nisch, och Anders 
har sin väg framåt klar för sig. Hamburgsunds Skor skall utveckla den 
verksamhet som man stått för sedan 1969 och bli ett hus där fötterna är 
i fokus.

Nästa steg i denna riktning sker under våren 2017 när det på nytt, 
efter några års uppehåll, startar upp ett skomakeri i en del av butiken. 
Inte nog med det. Dessutom kommer det att skapas en ortopedteknisk 
mottagning där du kan få dina fötter undersökta. För båda dessa delar 
kommer ortopedingenjör och handskomakare Henrik Nielsen att 
ansvara. ”Det är roligt att Henrik tar upp den gamla traditionen igen” säger 
Anders entusiastiskt och fortsätter ”Att Henrik väljer att starta upp sitt eget 
skomakeri här med tillhörande mottagning, genom att hyra in sig hos oss, 
känns helt rätt med tanke på Hamburgsund Skors tidigare historia”.

Henrik Nielsen som tidigare gjort gästbesök på Hamburgsunds Skor och 
undersökt kundernas fötter blir nu en permanent inrättning i butiken. 
”Det blir givetvis ett bra samarbete för oss båda där Henrik kommer kunna 
erbjuda både inlägg och avgjutningar för individuella sulor” säger Anders 
och fortsätter ”vi i skobutiken kommer i och med detta fokusera ännu mer 
på ett riktigt bra kvalitetsurval av skor med uttagbara sulor för att ge plats för 
inlägg samt större urval av skor med breda läster. Hos oss skall fötterna må 
riktigt bra helt enkelt.”

Hamburgsunds Skor är och kommer fortsätta att vara en familjebutik 
med riktigt bra urval av skor från barn till senaste mode men nu med än 
större fokus på att dina fötter skall vara i centrum. Så välkommen till en 
gemytlig butik med varmt mottagande i Hamburgsund. Året om.

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
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Försäljning och montering av kaminer & eldstäder. 
Vi utför skorstens- & ventilationsrenovering

Välkommen att kontakta oss:
 070-740 36 71 • 0523-53 000

Gunnars Galleria, Hamburgsund
Mån-fre 10-18. Lör 10-15. 
Utökade öppettider under sommaren.
Tel. 0525-648 10  
Varmt välkomna till oss i butiken önskar Malin, Elin, Lisa och Linda

BLOMMOR & INREDNING
Snittblommor & Binderier 

UTÖKADE ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN



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

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

Kville pastorat har 
ett rikt utbud av bl.a.  
Sommarkonserter.

Information  om konserter, 
gudstjänster  och övrig 

verksamhet finns på  
kyrkans  hemsida:

www.svenskakyrkan.se/kville

Välkommen att besök oss!

KVILLE FJÄLLBACKA SVENNEBY
OCH BOTTNA FÖRSAMLINGAR0525-341 88

PRÅMEN
Hamburgsunds marina 
drivmedelsförsäljning

Diesel
Bensin
Oljor
Kiosk

Valborg  Väderöarnas Båtsällskap. Vårtal, vårsång och grillning.
3 maj-6 aug  In 21st Century Zesterhood. Utställning på Galleri  
 Gerlesborgskolan med konstnärsgrupperna Sisters of Jam och  
 Bastion. Öppettider mån-fre 8-17.
25 maj  Rabbalshede Vårmarknad. 
11 juni  Clandestinofestivalen. En endagsfestival på Gerlesborgsskolan  
 med musik från olika delar av världen.
 Mer information på www.gerlesborgskolan.se.
11 juni  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan. 
11 juni  Vernissage Kulturskolan, Gerlesborg. Eleverna från Tanums och  
 Sotenäs Kulturskola visar verk från vårens verksamhet. 
16-18 juni  Lajv Pantheon, Fredens spel. Scen på Bônn.  
16 juni  Hjalmars Bar & Brygga. Musik quiz med Mick Strandvik.  
16 juni  Vernissage Ingela Johansson inför årets sommarutställning på  
 Gerlesborgs Konsthall. I utställningen bearbetar Ingela Johansson  
 dokument och berättelser från den Svenska miljörörelsen, bland  
 annat berättelsen om Kynnefjäll. Utställningen invigs kl. 18.30 i  
 konstnärens närvaro.  Öppettider 16 juni – 6 augusti tis-sön kl. 11-17.
23 juni  Hjalmars Bar & Brygga, Midsommarparty med DJ. 
23 juni  Midsommarkonsert med Karlsson Barock. På tidstypiska  
 instrument spelar Karlsson Barock från Göteborg orkestermusik  
 ur den europeiska musikskatten från 1600- och 1700-talen. 180 kr  
 vuxna/gratis upp till 18 år, men biljett måste bokas. Biljetter säljs  
 endast via www.biletto.se, biljettsläpp 15 maj.  
24 juni  Traditionellt midsommarfirande i Hamburgsund centrum med  
 sång, musik och dans runt midsommarstången.  
v.26-31  Stora Stenar SS arrangerar seglarskola (nybörjarkurs,  
 fortsättningskurs, kappsegling) Stora Stenar, Hamburgö.  
26-27 juni  Sommarlovsaktivitet på Gerlesborgsskolan. 
 Två dagars workshop/barnverkstad kl 10-15  
 (10-13 år). Vi bygger och skapar med material som flutit iland  
 längs kusten. Under en del av den första dagen samlar vi material  
 på Valön. Begränsat antal platser, fri entré, anmälan till 
 info@gerlesborgsskolan.se.   
2-7 juli  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan.
5 juli  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med PO och Alex. 
7 juli  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med PO och Alex. 
9 juli  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan.
12 juli  Pippi Långstrump. Barnteater vid Scen på Bônn kl.17.00. 
 Biljetter hamburgsundsbokning.se  
16 juli  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan. 
19 juli  Loppis på Trekanten i Hamburgsund kl. 10.00–16.00. 
 Vid regn i Folkets Hus. (Folkets Hus Hamburgsund arr.)
19 juli  Folk och rövare i Kamomilla stad. Barnteater vid Scen på Bônn  
 kl.17.00. Biljetter hamburgsundsbokning.se
19 juli  Hjalmars Bar & Brygga. Muiskquiz med Marcus Max.
20 juli  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med Marcus Max. 
21-23 juli Hamburgsunds IF arrangerar fotbollsskola för åldrarna 7-13 år.  
 Sundvallen.  
23 juli  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan.

24 juli  Västkusteffekten; standup, sketcher & musikunderhållning  
 med Tobias Persson, Ann Westin, Anna Blomberg, Henrik Hjelt,  
 Mikael Tornving & Henrik Olsson. Scen på Bônn.  
26 juli  Folk och rövare i Kamomilla stad. Barnteater vid Scen på Bônn  
 kl.17.00. Biljetter hamburgsundsbokning.se 
26 juli  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med PO och Alex. 
27 juli  Musik & humor med Johan Östling & Björn Ling från ”Ack  
 Värmland”, ”Bröllopsfotografen” och ”Smala Sussie”. 19.30,  Scen  
 på Bônn. 
28 juli  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med PO och Alex. 
29-30 juli  Hjalmars Bar & Brygga. Beatles med Pepperland.  
30 juli  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan. 
1 aug  Haaks med gäster. Magisk tradition i Hamburgsund. Insläpp från  
 kl. 18.00. Scen på Bônn. 
2 aug   Pippi Långstrump. Barnteater vid Scen på Bônn kl.17.00. 
 Biljetter hamburgsundsbokning.se 
4 aug  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med PO och Alex. 
4-6 aug  Hornbore Ting vid Slottet 2km söder om Hamburgsund. 
 Alla dagar 11-16. Marknad med hantverk och mat,  
 kampuppvisning, teater, bågskytte, yxkastning mm. Tidsenlig mat  
 finns att köpa för den hungrige! Inträde: vuxna 100kr, barn 50kr. 
5 aug  Hjalmars Bar & Brygga, After sail med PO och Alex. 
6 aug  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan. 
7 aug  Hamburgsunds Visfestival – Sånger vid havet. Jack Vreeswijk,  
 Cajsa-Stina Åkerström, David Urwitz och Patrik Isaksson. 
 Scen på Bônn.  
12 aug  Sundets Dag. Massor av aktiviteter för såväl stora som små.  
13 aug  Öppen barnverkstad 10-13, Gerlesborgsskolans huvudbyggnad. 
 40 kr/barn, ingen föranmälan. 
19 aug  Rabbalshede höstmarknad.  
25 sept  Hummerfiskepremiär. Kontakta gärna Hamburgsund Infocenter  
 för paketerbjudande mm.  
30 sept - 4 nov  Under perioden erbjuds hummerfiskepaket varje lördag på  
 Kustnära B&B och Konferens i Heestrand. 
 Kontakta vandrarhemmet på +46(0)523-536 36 för bokning. 
 Mer info: www.kustnara.com  
2 dec  Julmarknad. Knallar, körsång, tomten delar ut godis till barnen,  
 dans runt granen mm.  

Påskhelgen  Våren 2018 inleds med den traditionella konstvandringen i  
 bygden, KVIRR. 
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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

Children’s theatre for the whole family 
– a tradition at Scen på Bônn

For the seventh year in a row, there will be children’s theatre at Scen på Bônn, just outside 
of Hamburgsund. This year, Svenska Barnteatern will visit Hamburgsund on four Wed-
nesdays during the summer. Pippi Långstrump will visit on the 12th of July, followed by 
Folk och Rövare on the 19th and 26th of July. On the 2nd of August, Pippi Långstrump 
will be back. The shows start at 5 P.M., and ends at 7 P.M. The ensemble consists of eight 
actors between the ages of 15 and 35, who tours the whole of Sweden and entertains 
children. We guarantee that children in all ages will enjoy these shows. Welcome to a 
great time at Scen på Bônn!
 

HAAKS from Hamburgsund – The hardest working band in Sweden

The boys from Hamburgsund, Johan and Jonas Hakeröd, has performed as rock ‘n roll 
band HAAKS for the last 24 years. They perform around 130 times every year in Swe-
den and Norway, and the highlight of the year is always the summer concert “Haaks på 
Bônn”.  The brothers promise that this years’ show will be the greatest one yet. 
This years’ show is taking place on Tuesday the 1st of August. This is a concert for eve-
ryone, both locals and tourists, and to people of all ages. Haaks unique mix of rock, pop 
and Swedish folk music, as well as famous guest artists and fireworks, will turn this into 
a night you’ll always remember!  You don’t want to miss this extraordinary evening, so 
buy your tickets now! 

Blues at Bônn – a heartfelt return in a groovy mood.

The Blues festival in Hamburgsund is back! The Blues culture is getting stronger every 
year, and the fourth annual Blues festival will take place on the 20th of July, with artists 
Electric Ferry (SWE), Backwater Blues Band (SWE), Mr Bo & the Voodooers (SWE), 
and celebrated Erica Baier & the Business (SWE).
Promoter Anders Karlsson: ”Blues is a timeless, immortal kind of music that mirrors the 
mood of the people, both the performers and the audience.  The stage at Bônn is absolutely 
perfect for this kind of event.”

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. Dessutom kommer ett antal större evenemang gå av stapeln och några av dem 
kan du läsa om här nedan. Se vidare i kalendariet (s.15) för alla evenemang som var klara vid pressläggning.

Barnteater för familjer – en tradition vid Scen på Bônn
För sjunde året i rad blir det barnteater på Bônn strax utanför Hamburgsund.
Det är trevligt med traditioner och de barn och vuxna som varit på Bônn och tittat på 
Djungelboken, Karius & Baktus, Pippi Långstrump och Folk och Rövare i Kamomilla 
stad genom åren kan nog intyga att det varit en minnesvärd folkfest!

I år kommer Svensk Barnteater att besöka Bônn fyra onsdagar mitt i sommaren: 
Pippi Långstrump den 12/7 följt av Folk och Rövare 19/7 och 26/7. Den 2/8 kommer 
Pippi Långstrump tillbaka på ett nytt besök. Samtliga föreställningar börjar kl. 
17.00. En perfekt tid för de flesta familjer som både hinner med lite strandliv före 
föreställningen och hem till grillen efteråt. Varje föreställning är ca 2 timmar inklusive 
paus, så runt 19-tiden är allt klart.

Ensemblen består av åtta ungdomar mellan 15-35 år som under resten av året turnerar  
runt i Sverige med barnteatern.  Förutom Pippi får ni bl.a. möta Tommy och Annika, 
Kling och Klang, Prussiluskan och pappa Efraim. I Kamomilla stad bor det många 
märkliga figurer. Det kan till och med komma en kamel vandrande på gatan. Ni bjuds 
självklart även på både sång och musik.

Här utlovas ett par fartfyllda och humoristiska föreställningar som kan roa både små – 
och medföljande stora! Välkomna till att möta oss vid Scen på Bônn! 

HAAKS från Hamburgsund – Sveriges mest turnerande band
Hamburgsundspôjkarna Johan och Jonas Hakeröd har under 24 år turnerat på 
heltid med rock- och underhållningsbandet HAAKS . I branschen är rockbandet 
ett högkvalitativt varumärke som är ständigt efterfrågat! De två bröderna har satt 
Hamburgsund på kartan och har idag 130 spelningar per år och turnerar över hela 
Sverige-Norge. ”Årets konsert på Bônn blir givetvis stjärnraketen i sommarturnén, en 
höjdpunkt för oss i bandet varje sommar”, berättar Jonas och Johan.

Den klassiska sommarkonserten ”Haaks på Bônn” går i år av stapeln tisdagen 
den 1:e augusti.  Konserten har utvecklats till att bli en riktig folkfest där lokalbor 
blandas med gäster från när och fjärran. Det blir som traditionen bjuder en konsert 
som passar alla åldrar. Troligtvis är det den unika blandningen av rock, pop och humor 
som gör att konserten fastnar i våra hjärtan. Kvällen till ära är bandet förstärkt med 
blåsorkester, extra gitarrist, gäster, förband, pyroteknik och fyrverkerier. Genom årens 
lopp har artister såsom Nanne Grönwall, Uno Svenningsson, Brolle Jr och Jessica 
Andersson uppträtt! Frågan är vad man plockar fram ur trollerihatten detta år! 

Skaffa din biljett i tid, detta vill du inte missa!

Blues på Bônn – ett kärt återseende med svängig stämning 
Den första Bluesfesten i Hamburgsund arrangerades redan 2004 i Hamburgsunds 
centrum av Anders Karlsson, lokal entusiast. Nu många år senare har Blueskulturen 
fått fäste i Hamburgsund och i år går ”Blues på Bônn” för fjärde året i följd.

Initiativtagare till ”Blues på Bônn” är Gustaf Gullander och Anders Karlsson 
som entusiastiskt driver festivalen och genom åren har artister som bl.a. Robert 
Lighthouse (US, SWE), Monaco Blues Band (SWE), Lesters Blues Band (SWE), 
Karin Rudefelt & Dr Blues (SWE), Lisa Lystam & The family band, (SWE), 
Legendariska SKY HIGH Med Clas Yngström (SWE) och The Blues Men Five 
(SWE) spelat på scenen. 

”Gullander och “Farbror Blues” har under flera år byggt upp en skara Bluesentusiaster 
med sommarspelningar på Hamburgö och de tidigare festivalerna har haft en varm, 
vänlig och svängig stämning över sig. Det fortsätter vi med tillsammans” berättar 
Anders entusiastiskt när vi träffas.

Den 20/7 2017 är det dags för årets Bluesfest. Insläpp sker från klockan 17:30 och 
första artisten går på runt 18:30. Vi möter artister som Electric Ferry (Lokalt band), 
Backwater Blues Band (SWE), Mr Bo & the Voodooers (SWE), och hyllade Erica 
Baier & the Business (SWE). Festivalen är således utökad till fyra artister.

”Blues är odödlig, tidlös musik som speglar stämningar hos människor. Vi vill att 
publiken skall få ta del av dessa stämningar. Den varma miljön på Scen på Bônn är 
perfekt för evenemanget”, avslutar Anders med ett leende.

Vi levererar Hamburgsunds hemsida!
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Hamburgsund Infocenter
Boka biljetterna hos

Online: 
hamburgsundsbokning.se   

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

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

Blues på Bônn 20 Juli 
ERICA BAIER 
& The Business

Mr Bo & The 
Voodooers

www.bluespabonn.sewww.bluespabonn.se

KUSTIT.SE 

Kust IT har över 100 fasta företagskunder inom Webbutveckling och Drifttjänster. 
Tillsammans skapar vi en modernare webb och tillgänglighet för våra kunder. 

Självklart tar vi hand er domän, driften för hemsidan och e-mail brevlådor.
Ring Mattias Larsson för mer info eller beställning.

Tel. 0737 418669 | Besök kustit.se

KUSTIT.SE 

Kust IT har över 100 fasta företagskunder inom Webbutveckling och Drifttjänster. 
Tillsammans skapar vi en modernare webb och tillgänglighet för våra kunder. 

Självklart tar vi hand er domän, driften för hemsidan och e-mail brevlådor.
Ring Mattias Larsson för mer info eller beställning.

Tel. 0737 418669 | Besök kustit.se

Vi levererar Hamburgsunds hemsida!
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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

HAMBURGSUND

Glasräcken 
Lamellglas
Isolerglas 
Inredningsglas

Uterum
Spegelglas
Båtrutor
Plexiglas

ALLT INOM GLAS 

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

Unika lösningar för unika hus

Pipers – Glass i stora lass!
Pipershuset mitt i Hamburgsund centrum är ett kännetecken 
för orten. Många som varit i Hamburgsund minns just den 
goda glassen från Pipers och idag är det ett besöksmål i sig självt.  

 

Anette Blomqvist Hansson, som nu drivit caféet med tillhörande glassbar 
i sex år, berättar ”det känns roligt att nu inför denna säsong kunna erbjuda 
ett ännu större utbud av glass med hela 48 sorter och dessutom kunna lansera 
mjukglass i utbudet.” Glädjande för alla kunder är att bland de nya 
kulsorterna så gör dessutom den omåttligt populära kardemummasmaken 
comeback. ”Kanske vågar man nu kalla sig Norra Bohusläns största glassbar” 
säger Anette med ett leende. 

Utöver detta enorma utbud av glass finns här också ett café med stort 
sortiment av bullar i olika smaker, hallongrottor och massor av gott 

fikabröd. Allt bakat med kärlek på plats i Hamburgsund. Från en nära 
leverantör kommer dessutom färsk bakat matbröd varje dag. Glassen och 
fikat avnjuts bäst på den mysiga innergården på baksidan av caféet. ”Ett 
andningshål bland prunkande blommor och gröna träd”, berättar Anette. 
Varumärket Pipers Glace övertog Anette under 2016. ”Det kändes viktigt 
att säkerställa att märket skulle finnas kvar eftersom det är så starkt förknippat 
med orten Hamburgsund”, säger Anette. 

Idag är man på Pipers Glace ensamma i Sverige om att vara 100 % 
KRAV-märkt på pinn- och strutglass, vilket gör att man fortsätter att vara 
ledande i det gröna tänket, då även kulglassen i hög grad är ekologisk och 
KRAV-märkt. För tillfället har man 150 kunder runt om i Sverige och 
nu arbetar man hårt med att hitta nya KRAV-leverantörer och givetvis 
produktutveckling. Årets nyhet är en läskande Mintchokladpinne! 
Pipershuset har öppet under helger från och med påsk och därefter dagligen 
från och med Kristihimmelsfärdshelgen. Missa inte ett givet utflyktsmål 
i Hamburgsund. För som Per Moberg skall ha sagt berättar Anette ”detta 
var första gången jag fick en jordgubbsglass som faktiskt smakade jordgubbe.”  
Det ni. 

Pipers Glace – ice cream for everyone!
Pipershuset in downtown Hamburgsund is a landmark for the town. 
Everyone who visits remembers the delicious ice cream, and many tra-
vel from afar just to taste it.  
Annette Blomqvist Hansson has owned the ice cream parlor for the last six years. “We’re 
delighted to offer 48 different flavors of ice cream to our customers, as well as soft ice cream. I’d 
say we are the biggest ice cream parlor in the northern part of Bohuslän.”   
Pipershuset also offers a great selection of cakes, buns, cookies and dinner 
breads, all of it made in Hamburgsund. “Our cozy inner courtyard, amongst flo-
wers and trees, is the perfect spot to enjoy our ice cream and cakes” says Anette.  
 
Pipershuset is opened every day during the summer and some weekends during the rest of 
the year. Don’t miss the best ice cream parlor and café in Hamburgsund. 
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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

TRYCKSAKER

DIGITALTRYCK

STORFORMAT
SKYLTAR

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

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

Bilfärja 130 m
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Fotbollsplan

Idrottshall

Fotbollsplan

Motorgård

A Bank / Bank/ Bank
B Post / Post office/ Post
C Systembolag/Liquor shop/
 Spirituosengeschäft                    
E Bibliotek/Library/ Bibliothek
F Distriktssköterska
G Tandvård / Dentist / Zahnarzt
H Dusch, Tvätt, WC/Shower, WC/Dusche/WC
I Båtkran/Boatcrane/Bootkran
J Räddningsstation
K Bangolf/ Miniature golf course/ Minigolf

Väg mot: 
Gerlesborg  
Vandrarhem
B&B

G
äs

thamn

HAMBURGSUND

INFOCENTER
Havskajaker 
Cykeluthyrning  
Evenemangs
biljetter  
Rum och Stugor

http://www.seeklogo.net

PRESENTSHOP
Med lokalt hantverk & 
smarriga delikatesser

Mitt i Gästhamnen!

+46 (0)525-611 88 
info@turistenvast.se
turistenvast.se



SKOBUTIKEN VID HAVET FÖR HELA FAMILJEN!

Öppet alla dagar 
0525-645 00

Välkomna!
Mona, Yvonne, Camilla, 

Nellie, Pia & Anders

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

Vi finns mitt i Hamburgsund.


