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PRESENTSHOP
Lokala hantverk i trä, textil och keramik.
Stort urval av lokala delikatesser samt 
rikt utbud av Kahls kaffe och the.

från 299 kr
rum och stugor

Hyr CYKEL

VI KAN HAMBURGSUND!

Evenemangsbiljetter
hamburgsundsbokning.se

från 120 kr

Hyr Havskajak från 250 kr

FRITT

Upplaga: 12.000 ex, utdelning i Hamburgsundsområdet 2018. 
Ansvarig utgivare: Gästhamnsbolaget Väst AB, info@turistenvast.se 
Tack till: JBA Media, Ylva Abrahamsson, Daniel Welander, David Enstedt 
och Nordbloms Trycksaker AB.

Webshop

TRYCKERI OCH SKYLTVERKSTAD
MED INTERNETPRISER!

Servicen bjuder vi på!

0525-332 84
info@nordbloms.se

Industriområdet, Hamburgsund

Nordbloms
TRYCKSAKER AB



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

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

Hamburgsund knows no season 

Hamburgsund känner ingen säsong!

HAMBURGSUND

INFOCENTER



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

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 och Lisa.

BLOMMOR & INREDNING
Snittblommor & Binderier 

v.27-32 mån-lör 10-19, sön 10-18

Gunnars Galleria, Hamburgsund
076-004 44 43
Öppettider: 
tis-fre 10-18, lör 10-15, sön 11-15

Varmt Välkomna!
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exklusiva strandfastigheter med egen brygga och båtplats.
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noga utvalt material och modern arkitektur. Skäret är ditt
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Sjöhus med egen kaj

Välkommen till Skäret i Hamburgsund. Här finner du nybyggda sjöhus 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
ETAPP 2
öppnad!

www.skarethamburgsund.se



 

Välkomna till din lokala fiskaffär

ÖPPET ÅRET RUNT
Färsk fisk – Skaldjur – Delikatesser

SEAFOOD RESTAURANT

SUNNEGABET

SEAFOOD RESTAURANT

Luncher - À la carte
Catering

Öppet året runt!

Följ oss 
på:

www.hamburgsundsfisk.se • 0525-34940  

MAGASINET
Lageruthyrning i Hamburgsund

1.0-
18 m2

Välkomna!
Hamburgsunds industriområde.

Uthyres månadsvis. 0525-480000
www.magasinethamburgsund.se

TOTALENTREPRENAD
 NYBYGGNATION
RENOVERINGAR 

VÅTRUMSBEHÖRIGT FÖRETAG
KAKEL & KLINKERS

0525-48 00 00
www.jndbyggteknik.se

Till 
hösten får vi

fler lager och storlekar

Bättre tillgänglighet

Godsmottagning för företag



SEAFOOD RESTAURANT

SUNNEGABET

SEAFOOD RESTAURANT

Maden é klar på Sunnegabet 
Ny restaurang gör Hamburgsunds Fisk & Skaldjur till en saluhall i miniatyr

Hamburgsund har glädjen att kunna erbjuda 
en äkta bohuslänsk fisk- och skaldjursaffär 

mitt i centrum. Peter Karlsson som idag driver 
butiken tillsammans med sin fru Susanne 
startade en gång sin verksamhet med en fisk- 
och skaldjursvagn som han hade placerad 
utanför ICA Skutan. Idag har rörelsen växt 
och butiken har ett mycket välsorterat sortiment 
både vad gäller fisk och skaldjur men även 
andra delikatesser som ostar, korvar, röror och 
mycket annat. Till skillnad från många andra 
fiskaffärer håller dessutom Hamburgsund Fisk 
& Skaldjur öppet under hela året vilket bidrar 
till att skapa en levande ort. I sortimentet har 
man därför också tagit fram olika cateringrätter 
för att bredda sitt sortiment. Här kan du numera 
beställa läckerheter som sushibuffé, laxfat, 
smörgåstårtor, skaldjurslådor men även köttfat 
och andra goda delikatesser. 

”Mitt mål har varit att skapa en saluhall i miniatyr 
kan man säga” säger Peter och fortsätter ”det 
gjorde att vi även utvecklade konceptet med 
dagens lunch för några år sedan” För många 
har det nu därför blivit en klassiker att avsluta 
arbetsveckan med fiskaffärens legendariska 
fish & chips. I övrigt är menyn varierande och 
presenteras varje vecka i butikens nyhetsbrev. 
”Vi arbetar mycket med 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”. 
Inför året har Peter och Susanne tagit ännu ett 
stort kliv för att utveckla verksamheten genom att 
bygga ut sina lokaler och skapa en tillhörande 
restaurang till fiskaffären. Detta blir ytterligare 
ett led i Peters vision om en saluhall i miniatyr. 
Namnet på restaurang togs fram genom en 
tävling på Facebook och det vinnande bidraget 
blev ”Sunnegabet”. Rent konkret syftar det 
namnet på sundets norra mynning – sundets 
gap så att säga – och får därför en rolig och 
passande tvist i det bohuslänska uttalet. 
Även restaurangen kommer ha öppet under hela 

året och målet är skapa en trevlig samlingspunkt 
i Hamburgsund centrum. Här kommer självklart 
att serveras fisk- och skaldjursrätter men menyn 
kommer även innehålla annan mat. 
”Under sommaren kommer vi att erbjuda en 
prisvärd matupplevelse, dessutom med en 
härlig uteservering och fullständiga rättigheter” 
berättar Peter entusiastisk och fortsätter ”under 
övriga delar av året kommer vi anordna 
lite temakvällar med exempelvis quiz eller 
provsmakning av whiskey, choklad eller något 
annat. Dessutom hoppas jag kunna visa vissa 
typer av sportevenemang. På sikt är det givetvis 
även intressant att kunna samarbeta med 
boendeanläggningarna i området och erbjuda 
grupper både mat och möteslokal under höst, 

vinter och vår”. 
Så till Peter och Susanne är du välkommen 
oavsett om du bara skall ha lite räka till 
fredagsmyset, vill beställa mat till hela tjocka 
släkten eller bara slå dig ner och bli serverad 
av den ständigt glada kocken Jon Larsson som 
nästan alltid finns på plats i butiken. ”Vi ser 
verkligen fram mot det här året” säger Peter och 
avslutar ”Nu är det bara att stiga på. 
– Maden é klar!” 

Hamburgsund has the pleasure of offering a 
genuine Bohuslän seafood shop in the city center. 

Owners Peter and Susanne Karlsson are proud that 
Hamburgsund Fisk & Skaldjur (Hamburgsund Fish & 
Shellfish) has a very well-stocked range of fish and 
seafood as well as other delicacies, such as cheeses, 
sausages and much more. The shop is opened all 
year round, and also offers catering food such as 
sushi, salmon fillets, sandwiches, seafood dishes, 
meat dishes and other delicacies. 

”Our goal has been to create a miniature mini-market 
hall in Hamburgsund, and we work extensively with 
both Facebook and newsletters to reach out to both 
tourists and year-round residents”, Peter says. 

This year, Peter and Susanne have taken another step 
to develop the business by expanding their premises 
and opening a restaurant connected to the shop.  
The restaurang is named ”Sunnegabet” after the 
name of the northern mouth of the channel outside 
Hamburgsund, and will be opened all year round to 

create a cozy gathering point in the city center. Fish 
and seafood dishes will be served, as well as other 
courses. 

“We have a very nice patio to visit during the summer 
months, and during the rest of the year you’ll be able 
to enjoy some themed evenings with, for example, 
a quiz or tastings of whiskey, chocolate or beer. 
We’re really looking forward to this, so you’re all very 
welcome. Dinner’s served!”

Dinner’s served at ”Sunnegabet”!



 

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
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Villa Akvarellen 
Bed & Breakfast

Övre Hogslättsvägen 19
Gerlesborg
0523-57700

info@villaakvarellen.se
www.villaakvarellen.se

“Charmigt boende i kustmiljö”

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

ANNONSER • TRYCKSAKER • FOTOGRAFERING
 TURISTMAGASIN • KARTOR • LOGGOR

MEDIA i Bohuslän AB 

0523-705 00 | jbamedia.se

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

Brygg- & muddringsarbeten
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

http://www.seeklogo.net

Boka 
online!



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! 
Ring oss gärna! 

0707 40 36 70

www.anderssnickare.se

Besök vår hemsida eller läs om oss på Facebookwww.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!

www.motorcentrum.se
 MOTORCENTRUM

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

0525-335 38

•

• Festlokal för bröllop & kalas • Uthyres vita stolsöverdrag
• 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

SWISH 123 042 74 76

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

0525-333 50
www.klingssnickeri.se

HAMBURGSUND

Glasräcken 
Lamellglas
Isolerglas 
Inredningsglas

Uterum
Spegelglas
Båtrutor
Plexiglas

ALLT INOM GLAS 

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

Unika lösningar för unika hus

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



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 2018!
Fre 20/7, lör 21/7 och sön 22/7

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
asa.hardin@telia.com

www.dykleif.se
Info/bokning:
0525-330 80 

Dykning • Boende • Kurser

Följ norra Bohusläns föreningsliv på 
Sparbanken Tanums instagram!

Godkännes för införande
Go Tur i Tanum - Kartan 2018
 

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

Godkännande kan göras via e-mail på adressen:
jbamedia@telia.com 
eller vanlig post till: 
JBA Media, Tjärblommestigen 2, 456 34 Kungshamn. 

Tel 0523-705 00, 070-20 60 770, www.jbamedia.se

Fjällbacka

TOURIST BOAT
Please follow us on a  guided tour by boat 
through the historical Fjällbacka archipelago 
with its great breathtaking nature. 
On the route we will pass by the Ingrid 
Bergman Island Dannholmen as well. 
The trip takes about 1,5 hrs.

Info: +46 (0)705 41 29 37
hans@fjallbackavalo.se
Tickets: Tourist Information, Fjällbacka

Glass
• KRAV/ekologiska sorter
• Läckra glassmenyer
•  Frappe

PIPERS
HUSET

PIPERS
HUSET

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

  
GLASS • BRÖD • KAFFE

PIPERS HUSET

MJUK-

GLASS

0525-34140 
www.pipershuset.se

Norra Bohusläns största glassbar, nu 48 smaker!
Café
•  Gott hembakat fikabröd
•  Mysig innergård för fika

Öppet alla dagar fr 1 Juni, helger på vår och höst

TID FÖR                 MASSAGE

TID FÖR                 MASSAGE

Behandlande och avslappnande massage
Akupressur • Regndroppsmassage

Friskvårdsmassage • Företagsmassage
Hembesök

Kustnära Vandrarhem, Heestrand Rådalen 10, 457 47 Hamburgsund        

070-288 10 27
www.tidformassage.se



Sevärdheter
Hällristningarna i Torsbo
I vacker gles skog och hagmark ligger hällristnin-
garna 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 slutet 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 kaf-
fekorgen!

Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän
KKV Bohuslän har verkstäder och ateljéer för yrkes-
verksamma konstnärer. Specialitet sten, men även 
smedja/metall, trä, foto, keramik, grafik, textil/
screen. Beläget vid Bottnafjorden, ca 1 km från Ger-
lesborgsskolan. 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 Ger-
lesborgsskolan – konstskola och kulturcenter. Kom 
gärna hit och besök Gerlesborg Kök och Kafé, 
våra utställningar, konserter och konstpedagogiska 
verksamhet för barn och unga, eller varför inte delta 
i en konstkurs? 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 fiskemöj
ligheter 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 erbjuder 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 sun-
det 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 Hornborgs 
slott återstår idag endast några gräskullar. Borgen 
tros ha haft sin storhetstid 1450-1530 men tap-
pade sin strategiska betydelse i och med att Bohus-
län 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
Väderöarnas Värdshus erbjuder båtresor till 
Väderöarna genom en av världens vackraste 
skärgårdar utanför Hamburgsund och Fjällbacka. 
Du kan åka bara över dagen eller bo över, men 
tänk på att alltid boka i förväg på 0525-320 01 
alternativt info@vaderoarna.com. Via Väderöarnas 
Värdshus kan du även boka transporter och turer till 
andra destinationer i vårt område.  

Via Kustnära B&B och Konferens i Heestrand kan 
du boka exklusiva båtresor med turbåten Blå-Karin 
som har hemmahamn i Hamburgsund. Båten tar 
upp till 12 passagerare och kan bokas för bröllop, 
svensexor eller möhippor, privat skärgårdstur med 
guide eller om man vill ha en lyxig tur till någon 
afterbeach i närområdet. Endast förbokning på 
+46(0)523-536 36 alt info@kustnara.com 

Hans Holmström har hemmahamn i Fjällbacka men 
kör turer genom Hamburgsund skärgård där han 
guidar er igenom öarnas historia och dessutom 
får man möjlighet att se Dannholmen där Ingrid 
Bergman bodde tidigare. Upplev vår magnifika 
skärgård tillsammans med Hans. Påstigning vid tur-
istinformationen på torget i Fjällbacka där ni även 
köper era biljetter. +46 (0)705 41 29 37 

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 Infocenter. 
Boka på +46 (0)525-611 88 

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

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

Hyra kajak, cykel, eller flytväst?
På Hamburgsund Infocenter kan du hyra havskajaker 
under bara några timmar eller flera dagar.  Ett utbud 
av såväl singelkajaker som dubbelkajaker finns men 
tänk på att boka i god tid då det fina dagar kan 
vara mycket uppbokat. På Infocenter kan man även 
hyra cyklar om man vill ge sig ut i omgivningen och 
det finns även turförslag för den som vill ha det. På 
Infocenter tillhandhålls även en flytvästdepå för den 
som behöver hyra flytvästar. +46 (0)525-611 88 
alt. info@turistenvast.se 

Ostronplockning och ostronskola på Kalvö 
Boka en din upplevelse med Kalvö Ostron. Efter 
båttur ut till ön får ni plocka ostron tillsammans med 
Åsa som därefter håller ostronskola.  Därefter blir det 
smakprovning  i genuin bohuslänsk sjöbodsmiljö. 
Passar för privatpersoner, grupper och företag. För 
bokning och information kontakta Kalvö Ostron: 
+46 (0)707–467970 alt. asa.hardin@telia.com 

”Samhället berättar” – en historisk vandring ge-
nom Hamburgsund 
Hamburgsund Bildarkiv har uppfört 13 skyltar 
runtom i samhället där den som önskar på egen 
hand kan promenera turen som tar dig genom 
Hamburgsunds och Bohusläns historia. Promenaden 
kan man gå under hela året och det finns bl.a. 
en orienteringstavla uppsatt på Hamburgsund 
Infocenter, där man även kan få en liten folder och 
information så att man kommer på rätt spår. 

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.

Hans Holmström,
guidar i Hamburgsunds skärgård

Se och göra i Hamburgsund med omnejd

Places to visit and things to do
Nature and culture
In the surrounding area of Hamburgsund there are many 
exciting experiences to discover. For example, we can rec-
ommend 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 any-
one 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
The inn at Väderöarna offers tours through one of the 
most beautiful archipelagos in the world, just outside of 
Hamburgsund and Fjällbacka. Visit for the day or stay 
overnight, but remember to book in advance. Call + 46 
(0)525-320 01 or send an email to info@vaderoarna.com 

You can also book exclusive boat tours through Kustnära 
B&B and Konferens in Heestrand. The boat takes up to 12 
passengers and can be booked for weddings, stag parties 
or bridal showers or to just visit the beautiful archipelago. 
Please book in advance at +46(0)523-536 36 or email 
at info@kustnara.com

And finally, Hans Holmström offers tours through the archi-
pelago in Hamburgsund, where he guides you through 
the history of the islands. Boarding is at the tourist informa-
tion on the square in Fjällbacka, where you also buy your 
tickets. For more information, please call +46 (0)705 41 
29 37. 

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

Picking oysters at Kalvö 
After a boat trip out to the island of Kalvö , you can pick 
oysters together with Åsa, who then holds an oyster school 
where you get to taste different oysters.  Book your experi-
ence with Kalvö Ostron at +46 (0)707–467970 or
email at asa.hardin@telia.com.

A historic walk through Hamburgsund
Walk the historic trail to learn more about the local history 
of Hamburgsund and Bohuslän. The walk is available all 
year long and more information about it can be found at 
the information center in Hamburgsund. 

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, pizza etc. Open daily throughout the summer. 
+46 (0) 10 525-330



Henrik

•  Värmepumpar 
•  Avfuktare
•  Luftkonditionering 
   För alla fastigheter.

0730-987473
hmfastighetsservice.se

Stöldskyddsmärkning

Återförsäljare:

0525-330 10   070-321 28 45

– Vid Hamburgö färjeläge –

RIVERBOATS

Öppet dagligen hela sommaren!
Hamburgö Café & Kiosk MINIGOLF

Norsktillverkade kvalitetsbåtar. 
Flera nya färger!

– Fullständiga rättigheter – 
MJUKGLASS

SLUSH
MINIGOLFMENY

Hamburgsund

KvilleÖvertun
X

Slottet

Nasseröds
Bigårdar

Gårdsbutiken

070 – 685 30 29

Öppet året runt!
Se öppettider på

HAPPY HOUR 16-18

MENY MED NÅGOT 
FÖR ALLA!

KÖTT • FISK • PASTA
PIZZA • SALLADER M.M

VEG. & VEGAN ALT.
BARNMENY

Delbetala med

Här är årets mest prisvärda 
robotgräsklippare

4 990:-
Vår RX-serie. 

Från 

Nyhet!

 Robomow
RS615

Bäst i Test

Nu igen!

10% rabatt på alla RC & RS modeller om du beställer innan 1/4

10% rabatt på alla RC & RS modeller om du beställer innan 1/4

Installation
Service

Vinterförvaring

Kontakta oss för 
kostnadsfri tomtbesiktning

0730-98 74 73
henrik@hmfastighetsservice.se
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Vinterförvaring
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Delbetala med

RX-serien 
fr. 4.990:-

• Installation
• Service
• Vinterförvaring

8000 timmar i publikens tjänst 
Rockbandet Haaks summerar sina första 25 år som yrkesmusiker



Kaffebryggaren bubblar och telefonen ringer. 
Hemma i bröderna Hakeröds barndomshem 

är det full aktivitet trots arla morgon. Johan får 
ännu en bokningsförfrågan och lämnar rummet. 
Jag sitter kvar med Jonas som konstaterar att 
”vi har aldrig haft någon bokningsagentur utan 
alla bokningar sköter vi själva. Det känns jäkligt 
bra eftersom vi har spelat oss till vår framgång. 
Vi har aldrig varit med i Idol eller något annat 
liknande program. Vi har tagit oss dit vi är på 
egna ben… eller med egna instrument kanske 
är mer rätt att säga” lägger han till och skrattar. 
Det som började på de lokala pubarna 
i närområdet kom att expandera snabbt 
i samband med att de blev bokade som 
afterskiband i Sälen, vintern 1993. ”Det var 
då vi vågade ta klivet och bli yrkesmusiker, 
något som vi nu livnärt oss på i 25 år” hojtar 
Johan som nu kommer tillbaka in i rummet med 
kaffekoppen i handen. 

Det har varit många svettiga stunder under 
årens lopp och Jonas minns bland annat hur de 
inför en mycket svårflörtad publik försökte sig 
på allt djärvare mellansnack tills de båda insåg 
att ”alla i publiken är utlänningar och förstår inte 

ett ord av vad vi säger” säger bröderna nästan 
samtidigt och brister ut i skratt. 

”Men att vi kunnat hålla på under så lång tid 
beror nog på att vi aldrig ger oss och att vi 
oavsett publikens storlek eller spelningens särart 
tar det hela på fullaste allvar. De som ser oss 
skall alltid känna att vi alltid ger allt. Vi kan ha 
dåliga kvällar som alla andra, men publiken får 
aldrig märka det” berättar Jonas vidare. 

Haaks har gått ifrån att spela på bygdens pubar 
via nattklubbar i hela Bohuslän för att idag vara 
ett av Sveriges mest bokade band vad gäller 
afterski, afterbeach och afterwork vilket tydligt 
följer hur det sociala samspelet i samhället 
utvecklats under åren. Idag spelar de över 
hela landet och har även bokningar utomlands 
samtidigt som antalet i publiken blir allt fler och 
fler. Utöver allt detta utgör företagsspelningar 
och företagsevent ungefär hälften av bandets 
åtaganden. 

Båda bröderna är djupt rotade i Hamburgsund 
men man återvänder bara en gång om året för 
att spela på hemmaplan. ”Det är den absolut 

roligaste spelningen på hela året” säger Johan. 
Deras årliga spelning vid amfiteatern ”Scen på 
Bônn”, placerat mitt i ett majestätiskt stenbrott, 
har blivit en otrolig tradition där lokalbefolkning 
blandas med fritidsboende, gäster och 
besökare. ”Det är helt makalöst egentligen” 
säger Jonas som ser fram emot 25-års jubileet 
som särskilt kommer uppmärksammas vid årets 
spelning på Bônn. 

”Detta livet orkar man så länge man har roligt, 
och det är förbaskat roligt när det blir hålligång 
och folk skrattar” säger Jonas. Framåt har man 
planer och idéer som man hoppas kunna 
förverkliga. Förutom att utveckla verksamheten 
med att boka artister och sätta upp konserter 
så skulle de båda vilja ta fram en egen 
konserthusturné och ”och en turné i våra kyrkor 
hade också varit roligt” säger Johan. ”Som vi sa 
till dig ifjol Danne, ”applåderna är vårt gift ” Vi 
ser fram emot att ge en ny intervju när vi firar 50 
år på scenen”.  Som alltid lämnar man dessa 
bröder med ett leende, en ny rolig anekdot och 
helt slut efter alla skratt. Att dessa gubbar har 
mer kvar att ge, än vad de redan gett, tvivlar 
jag inte en sekund på.   

The coffee maker bubbles and the phone rings. 
It’s an early morning in the childhood home of 

the Hakeröd brothers. Johan answer the phone. It’s 
another inquiry to book Haaks for a show. His brother 
Jonas happily notes: ”We have never had a booking 
agency or been part of a talent show. We’ve done 
everything from scratch, and we’re very proud of that.“ 

It all started at local pubs 25 years ago and the 
brothers have many stories from their time together as 
a band. They attribute this to the fact that they never 
give up and give everything they have every night, 

regardless of the size of the crowd. “We can have 
bad nights like everybody else, but the audience must 
never notice it”, says Jonas. 

Today they perform all over the country and also have 
bookings abroad, and the crowds keep on getting 
bigger. They also perform at company events.
 
The brothers still have a very strong bond to 
Hamburgsund, but they only perform there once a 
year. According to Johan, it’s the most fun show of 
the whole year. The annual show at the amphitheater 

Scen på Bônn is an incredible event where locals 
blend with visitors and tourists. “It’s really amazing, 
Jonas says.  To have the opportunity to do this year 
after year in front off people enjoying themselves.” 
Here’s to 25 more years!

8000 timmar i publikens tjänst 
Rockbandet Haaks summerar sina första 25 år som yrkesmusiker

8000 hours of entertaining the public
Rock band Haaks summarizes their 25 years as professional musicians

FAKTARUTA HAAKS
Antal spelningar: 4000 st
Antal timmar på scen: 8000 h
Antal timmars väntan i loge: 
56 000 h (eller ca 2300 dygn)
Antal spelorter (Svenska): 302 st 
Antal turnébussar: 5 st
Antal körda mil: 82 500 mil
Antal frisyrer: 1 



Butik i Fjällbacka

Öppettider: Mån-tor 8-15, Fre 8-12
Lunch: 12:30-13:00

Vasco AB  •  Ekelidsvägen 7 • 457 40 Fjällbacka •  Tel: 0525-325 25 • E-post: info@vasco.se
Semesterstängt vecka 30-31-32

www.vasco.se

Tanums kommun i norra Bohuslän är fantastiskt. 
Här finns en dramatisk natur, flertusenåriga 
hällristningar och en marin nationalpark. Vi har 
blomstrande 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

Utvecklas med oss! 
Välkommen till oss på Vasco AB, vi hjälper och guidar 
dig. Vi har lång erfarenhet av utveckling och produk-
tion av rengöringsmedel, hygienprodukter och andra 
produkter som t ex olika limtyper, vax emulsioner, göd-
ningsmedel. Vi har hjälpt stora som små företag från 
idé till marknadsledande produkter genom vår private 
label process. Kontakta oss för ett givande samarbete!

Har du en idé till ny produkt? 

Vill du utveckla dina produkter?

Behöver du komplettera 
ditt produktsortiment?

Tel +46 (0)525 32001
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com #theweatherislands

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!



Tel +46 (0)525 32001
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com 

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!

19, 20 OCH 21 JULI

Hipsomhappy varieté i Svenneby 

Inför sommaren 2018 gör några trotjänare inom 
det fria kulturlivet gemensam sak i Svenneby 

några kilometer söder om Hamburgsund. 
Det är Teater Kolibri som tillsammans med 
konsertkabaré-gruppen Tappra Mödrars Kapell 
slår sig samman med poeten Lina Ekdahl för att 
pröva nya vingar.

”Vår förhoppning är att våra olika uttrycksformer, 
fysisk komisk teater, nyskriven text och musik 
med rötterna i kabarétradition och Lina Ekdahls 
träffsäkra vardagspoesi, kan fånga den 
bohuslänska vardagens dilemman och komiska 
infallsvinklar i en gemensam Sommarvarieté. Vi 
vägrar fastna i kulturens svårbegripliga kyffen, 
vi vill nå ut till folk utan att för den skull falla i för 
lättköpta fällor”, berättar Tinna Ingelstam, en av 
initiativtagarna, när vi träffas.  

”Det ska skrattas, det ska lyssnas till både 
allvar och komik, det ska blandas hej vilt i 
sann varietétradition. Till detta rekommenderar 
vi publiken att ta med egen pickick-korg som 
på hemvägen fylls av nya infallsvinklar och 
erfarenheter” säger Tinna vidare och fortsätter: 

”I begreppet varieté ligger blandning, och det 
är vårt motto för sommarens pilotprojekt. Genom 
att bjuda in till en picknick-föreställning som 
tar avstamp i såväl sprudlande varietémusik, 
som ordlös komisk teater och underfundig 
poesi, hoppas vi kunna nå de människor 
som "samtidigt går åt olika håll- på vårt 
gemensamma asfaltsgolv" för att citera en av 
våra texter. Alla de som har en stund över att 
tillbringa tillsammans är varmt välkomna.”

Varietén spelas i Bosses lada mittemot Svenneby 
gamla kyrka. Flera av de medverkande har lång 
anknytning till trakterna i närområdet (Bottna, 
Bovallstrand, Ramsvikslandet och Brastad) och 
man utlovar en sommarvarieté som kommer bli 
en ödmjuk, glimrande hyllning till havet, bergen 
och människan.

Medverkande är: 
Teater Kolibri: Tinna Ingelstam, Martin Bröns, 
Kristin Rode 
Tappra Mödrars kapell: Katarina Olsson 
Lundberg, Ebba Westerberg, Sara Sjödahl, 
Ulla Andersson. 
Poet och författare: Lina Ekdahl  

During the summer of 2018, a 
few faithful servants within the 

cultural life of Hamburgsund produce 
a theatre in Svenneby, a few miles 
south of Hamburgsund. The group is 
called Teater Kolibri and together with 
cabaret group Tappra Mödrars Kapell 
and poet Lina Ekdahl, they are ready to 
try something new. 

“Our hope is that our different forms 
of expression; physical comic theater, 
newly written text and music with the 
roots in the cabaret tradition and poetry 
based on everyday life, can create a 
unique evening of entertainment”, says 
one of the promoters, Tinna Ingelstam. 

“We want people to laugh, but also to 
see things in new perspectives. If you 

bring a picnic basket filled with food 
and drink when you arrive, we want to 
have filled it with new experiences by 
the time you leave”. 
  
The variety theatre is performed at 
Bosses Lada, next to the old church 
in Svenneby. (Svenneby g:a kyrka)
Welcome! 

Cast:
Teater Kolibri: 
Tinna Ingelstam, Martin Bröns, Kristin 
Rode 
Tappra Mödrars kapell: 
Katarina Olsson Lundberg, Ebba 
Westerberg, 
Sara Sjödahl, Ulla Andersson. 
Poet and author: 
Lina Ekdahl  

Variety Theatre Hipsomhappy in Svenneby 19th, 20th and 21st of July.

HIPPSOMHAPPY VARIETÉ 
i Svenneby
19, 20, 21 Juli 2018 kl 20:00
En högst innerlig och vass varieté där

väcker dig i högsommarstiltjen med

TEATER KOLIBRI   
TAPPRA MÖDRARS KAPELL   
LINA EKDAHL

Biljetter: billetto.se eller på plats kontant/swish | 180 kr ordinarie, 100 kr 
pensionär/student, Barn gratis | Ladan är öppen från kl. 19.00 | Ta med egen 
picknickkorg, kom i tid, var med när det händer! Där det händer!
I samarbete med VG regionen |

Musik | Teater | Komik | Poesi | Magi 
Plats: Bosses lada mitt emot 
Svenneby gamla kyrka, 5 km söder 
om Hamburgsund



B&B - VANDRARHEM
SEMESTERLÄGENHET

MINISPA
MED MASSAGE, BASTU & BUBBELPOOL 

OSTRON- OCH HUMMERFISKEPAKET

KONFERENS – FEST – BRÖLLOP – LÄGER

B&B och Konferens
KUSTNÄRA

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

Öppet året 
runt!

Hamburgsund



Utanför Hamburgsund ligger den magnifika 
ön Kalvö som inbjuder till en verkligt 

genuin Bohuslänsk miljö. Här bor och verkar 
Åsa Hardin med sin man Anders, som nionde 
generation på ön. På ön finns en naturlig och fin 
ostronbank varför det föll sig naturligt för Åsa, 
att tillsammans med sina syskon, förvalta och 
utveckla denna fantastiska tillgång. 

Strax söder om Hamburgsund, i den lilla 
orten Heestrand ligger boendeanläggningen 
Kustnära B&B och Konferens. Till Kalvö är det 
inte långt med båt sjövägen. ”Att utveckla ett 
samarbete med Kalvö Ostron kändes såklart 
helt naturligt. Det är en fantastisk plats och en 
unik upplevelse som vi kan erbjuda våra gäster” 
berättar Ylva Abrahamsson som är driver 
vandrarhemmet året om. 

På Kalvö tar Åsa och Anders hand om hela 
eventet och om inte gruppen är allt för stor 
så hämtar de även upp gästerna i Heestrand 
för vidare transport ut till ön. ”Vi erbjuder en 
unik upplevelse genom att gästerna både får 
uppleva havet och skärgården samtidigt som 

när de väl kommit ut till Kalvö får uppleva en bit 
historia genom den genuina bebyggelse som 
finns på ön” berättar Åsa och fortsätter ”Med 
vadarbyxor, plocktång och vattenkikare får de 
ge sig ut på ostronjakt. Jag uppmanar dem att 
plocka allt som verkar spännande så går vi 
igenom fynden när vi är klara”.

Ostronen som besökaren själv fått plocka från 
havets botten, såväl svenska som japanska, 
tas med upp till sjöboden där det blir en liten 
ostronlektion. Man får lära sig öppna ostronen 
och avnjuta dem tillsammans med den lokala 
ölen Kalvö Stout. Jo då, det är säkert, i det 
lokala mikrobryggeriet i Hamburgsund tillverkas 
Kalvös egen öl. ”Vid god väderlek så grillar vi 
även de japanska ostronen med vitlökssmör, 
olivolja och parmesan vilket smakar ljuvligt 
precis intill havskanten” fortsätter Åsa muntert.

Efter eventet återvänder man till Kustnära B&B i 
Heestrand för att njuta av bastu och uppvärmt 
bubbelbad. ”Det är kul att vi kunnat utveckla 
verksamheten med detta. Ostronpaketet kan 
man boka hela året, förutom när ostronen 

fortplantar sig i juli, och då kan det vara 
underbart härligt att krypa ner och bubbla varmt 
och skönt efter en tur på havet” säger Ylva. 

Kvällen avslutas sedan på bästa sätt med en 
riklig räkfrossa med färska räkor och klassiska 
tillbehör direkt från Hamburgsund Fisk- och 
Skaldjur. ”Upplevelsen passar för såväl 
kompisgänget, om man vill hitta på något med 
familjen eller om man vill lägga en konferens hos 
oss” berättar Ylva som fortsätter ”och dessutom 
går det utmärkt att boka till en extra natt om 
man vill passa på att njuta av omgivningarna, 
besöka Hamburgsund och kanske äta på 
någon av restaurangerna eller varför inte pröva 
på att paddla kajak? Skärgården i allmänhet 
och Hamburgsund i synnerhet är verkligen en 
plats att uppleva och gör sig ibland ännu bättre 
under exempelvis vår eller tidig höst” avslutar 
Ylva.  

Åsa nickar instämmande och lägger till ”Ni är 
så hjärtligt välkomna till oss, under hela året. Vi 
erbjuder en total upplevelse för både kropp och 
själ” Det är en inbjudan man inte tackar nej till! 

An oyster experience at Kalvö, including relaxation 
at Kustnära B & B and Conference in Heestrand

Outside Hamburgsund you’ll find the magnificent 
island of Kalvö, which invites you to a truly genuine 
environment, typical for Bohuslän. On this island, 
ninth-generation residents Åsa and Anders Hardin 
runs an oyster business called Kalvö Ostron. Together 
with Kustnära B&B and Conference, located in 
Heestrand, south of Hamburgsund, you can enjoy a 
unique experience. 
Åsa and Anders welcome visitors to Kalvö, and 

together they hunt for oysters in the crystal clear water. 
“With the help of picking pliers and an aqua scope, 
pick everything that seems interesting, and after 
that we’ll go through your findings together”, says 
Åsa.  “After that, you’ll learn how to open oysters 
and we’ll also enjoy eating them together with an 
oyster stout from the local microbrewery. And if the 
weather allows it, we’ll have a barbeque and grill 
the Japanese oysters with garlic butter, olive oil and 
parmesan. It tastes delicious!”. 
After dinner, you’ll return to Kustnära B&B in Heestrand, 

to enjoy a few relaxing hours in the sauna and the 
Jacuzzi. The evening ends with a luxurious dinner 
consisting of fresh shrimp and classic accessories 
directly from Hamburgsund.
This experience is suitable both as a fun day with your 
friends, for the whole family or as a work conference. 
And why not stay for a few more nights, and enjoy 
everything else that Hamburgsund has to offer? Åsa 
concludes:  „You are so welcome to us throughout 
the year. We offer a total experience for both body 
and mind“

Capture your own oysters in Bohusläns crystal clear 

Fånga ditt eget ostron i Bohusläns glasklara vatten 
En ostronupplevelse på Kalvö med relax på Kustnära B&B och Konferens i Heestrand

Ostronpaket på Kalvö
•  Båttur ToR Heestrand - Kalvö
•  Ostronplockning och ostronskola
•  Provsmakning av ostron i genuin  
 sjöbodsmiljö inkl. Kalvö Stout -  
 bryggd i Hamburgsund.
•  Bastu och badtunna i vår   
 relaxavdelning
•  Räkfrossa på kvällen
•  Del i dubbelrum med bäddad  
 säng och frukost.
 
ENDAST 1995 kr/person
Paketet kan bokas hela året utom i 
juli när ostronen fortplantar sig.
Boka på +46 (0)523-536 36

Hamburgsund



Bluesbury

www.bluespabonn.se

Bilservice
AC service

Däckservice
Drivmedel och Oljor

Gasol, batterier & tillbehör
Uthyrning av släpkärror

Välsorterad butik 
med servering

0525-33489
Industrivägen 2, Hamburgsund

Electric Ferry

Matt Gale Band

Virginia & Skybenders
bluespabonn.se

Foto: Bengt Lindh

bluespabonn

BLUES PÅ BÔNN 26 JULI
Scen på Bônn, Hamburgsund

5-års
Jubileum!

Biljetter & info: 
hamburgsundsbokning.se • 0707-40 36 79

HAMBURGSUND - SCEN PÅ BÔNN 14/7
BILJETTER: WWW.MTLIVE.SE

HAMBURGSUND - SCEN PÅ BÔNN 28/7
BILJETTER: WWW.MTLIVE.SE

BônnScenpå
 Sommarprogram 2018

   15-17 Juni        Lajv i romersk miljö-gladiatorspel 
   13 Juli          Louise Hoffsten med band
   14 Juli          Babblarna
   18 Juli          Jojje Wadenius 
    Jojje framför sina älskade barnvisor tillsammans med Christopher Dominiqe Trio 

   19 Juli          Sven-Ingvars
   25 Juli          Barnshow - Pirates of Hunnebostrand
       Piratshow, hoppborgar, ansiktsmålning. Entré 100kr, vuxna gratis, kl 18.00

   26 Juli          Blues på Bönn med bla.
       Virginia & The Skybenders, Matt Gale Band, Bluesbury, Electric Ferry Band

   28 Juli          Visfestival - Sånger vid havet
                Chris Kläfford, Timo Räisänen, Sofia Källgren, Lennie Norman

   29 Juli          Stand up -Västkusteffekten 
    Henrik Hjelt, Mikael Torving, Tobias Persson, Ann Westin, Anna Blomberg

   31 Juli          Haaks 25 år - En jubileumsshow
       Uppvärmare: Björn A Ling & Johan Östling från bla Ack Wärmland
                                 Samt flera hemliga gästartister i toppklass!

    + Zumba alla måndagar i Juli kl 09.00, drop in!
       Biljetter: www.hamburgsundsbokning.se

      All info hittar ni på: facebook.com/scenpabonn
Välkomna till Hamburgsund!



Biljetter:	Hamburgsundsbokning.se		Tel	0707-	40	36	79	
Samt	sedvanliga	biljettförsäljningsställen	

VÄLKOMNA!	

Ett	storslagen	jubileumsshow	med	hemliga	gästartister!	

Uppvärmare:	Björn	Starrin	&	Johan	Östling	från	bl.a.	Ack	Wärmland,	Smala	Sussie!	

Louise Hoffsten med band 
13 juli 
En av landets mest folkära 
artister Louise Hoffsten behöver 
knappast någon vidare 
presentation, med en låtkatalog 
och historik på landets 
livescener som får de flesta att 
framstå som nykomlingar. 
Louise har nyligen släppt 
albumet ”Röster ur mörkret”. 
Sommaren 2018 åker hon på 
turné med sina musiker. Det blir 
en blandning av guldkornen ur 
hennes genuina låtskatt men även några av de nya låtarna kommer 
att spelas live. Louise Hoffsten är en nära och genuin musikalisk 
upplevelse som gör sig utmärkt vid Scen på Bônn i Hamburgsund dit 
hon kommer den 13/7 i sommar. 

Blues på Bônn 26 juli   
Magisk atmosfär med svängig 
stämning när Blues på Bônn firar 
fem år. Initiativtagare till ”Blues på 
Bônn” är  hamburgsunningarna 
Gustaf Gullander och Anders 
Karlsson som entusiastiskt driver 
festivalen och bidragit till att blueskulturen 
fått fäste i Hamburgsund. Arrangörerna utlovar en fantastisk kväll 
vid Scen på Bônn.
”Blues är odödlig, tidlös musik som speglar stämningar hos människor. 
Vi vill att publiken skall få ta del dessa stämningar. Den varma miljön 
på Scen på Bônn är perfekt för evenemanget och kanske för att man 
som entusiast är en smula galen”, berättar Anders Karlsson glatt inför 
årets femte festival.
Årets Artister: Bluesbury, Electric Ferry, Matt Gale Band och 
Virginia & Skybenders 

Västkusteffekten tillbaka till Bônn 29 juli

Komikerkollektivet Västkusteffekten ger sig ut på sommarturné igen! 
I år tar Mikael Tornving, Henrik Hjelt, Ann Westin och Tobias 
Persson med sig Anna Blomberg till Scen på Bônn den 29 juli. 
Dessa tungviktare inom svensk humor garanterar varma skratt och 
stor igenkänningshumor när de för tredje sommaren i rad intar 
sommarsverige.
Mikael Tornvings inslag med publikfrågor är givetvis ett stående 
inslag.”För mig som är medelålders vit man är det ju den högsta 
formen av njutning att få förklara saker för människor som inte har 
mikrofon och kan ifrågasätta mig. Det får mig att känna mig rik och 
betydelsefull, jag älskar det”, säger Mikael.  

Ann Westin som varit med tidigare berättar:
”Det var en av de roligaste turnéerna jag åkt på! Helt underbara 
ställen på västkusten och en fantastisk, heroisk publik som trots kyla 
och regn – ja ni minns väl förra sommaren? – gick man ur huse för att 
lyssna och skratta med oss. Jag känner mig som ett otåligt barn och 
vill bara åka iväg för att träffa alla igen.”
Medverkande: Tobias Persson, Ann Westin, Anna Blomberg 
Henrik Hjelt, Mikael Tornving. Hustrubadur: Henrik Olsson.
  
HAAKs 25 år – En jubileumsshow! 31 juli
Hamburgsundsbröderna Johan och Jonas Hakeröd har under 25 
år turnerat på heltid med rock- och underhållningsbandet HAAKS. I 

branschen är rockbandet ett högkvalitativt varumärke som är ständigt 
efterfrågat! ”Årets konsert på Bônn blir en extra stor höjdpunkt i år då 
detta blir vår jubileumsshow”, berättar Jonas och Johan. Som ett led 
i detta har man bokat Björn A Ling & Johan Östling från bland annat 
Ack Wärmland som kommer att inleda kvällen på Bônn som sedan 
följs av ett antal hemliga artister i toppklass.
 
Den klassiska sommarkonserten ”Haaks på Bônn” går i år av stapeln 
tisdagen den 31:e juli.  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. Men det är 
strykande åtgång på biljetterna så se till att inte bli utan genom att 
skaffa dig en omgående. 
Missa inte årets folkfest när HAAKs firar 25 år! 

Scen på Bônn 2018
Ett axplock av sommarens magnifika utbud

Detta är ett urval vid pressläggning. 
För sommarens fulla program, se separat 
annonsering samt: www.scenpabonn.se

Anders Karlsson
Gitarrist och sångare i 
“Electric Ferry”



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             



Evenemangskalendarium Hamburgsund Infocenter
Boka biljetterna hos

Online: 
hamburgsundsbokning.se   

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

0525-341 88

PRÅMEN
Hamburgsunds marina 
drivmedelsförsäljning

Diesel
Bensin
Oljor
Kiosk

Välkomna att kontakta oss när du 
kommer hem för nybyggnad, 
tillbyggnad eller renovering.

Tel Tordh: 076-1665006
Tel Robert: 070-3440762

info@rtcinvest.se • www.rtcinvest.se

Har du semester i 
Hamburgsund, men bor 

i Mälardalen? 

18 april Utställning: Kajsa Dahlberg, Galleri Gerlesborg.  
-23 maj Konstnären arbetar med video, text, och ljud,  
 som undersöker hur berättande skapas och  
 förmedlas i förhållande till censur, politiskrep 
 resentation, historia och identitet.  
 Öppet: må–fre kl. 8-17 Mer information på: 
 www.gerlesborgskolan.se
5 maj  Konsert/presentation: Reclaim The Beats kl  
 19.30, Gerlesborgsskolan Mer information på  
 www.gerlesborgskolan.se
10 maj  Rabbalshede Vårmarknad. 
19 maj  Konsert/presentation: Duon Gretli & Heidi 
 (Catharina Backman och Carin Blom) presenterar en  
 ny scenisk konsert ”Mansfantasier”. Kl. 19.30 
 på Gerlesborgskolan Mer information på www. 
 gerlesborgskolan.se
2 juni  Utställning: David Larsson, Galleri Gerlesborg,  
–11 juli Gerlesborgsskolan. Vernissage 11 juni kl. 12-17 
 i konstnärens närvaro. Öppet: tis-sön kl. 11–17  
 Mer information på www.gerlesborgskolan.se
10 juni  Clandestinofestival Konsert Gerlesborgskolan:  
 Abou Diarra, kl. 13.30. Abou Diarra sjunger  
 med mjuk tenorstämma sina sånger som berör 
 resande och exil. Mer information på www. 
 gerlesborgskolan.se
15  Lajv i romersk miljö- Gladiatorspel vid 
-17 juni Scen på Bônn.
18 juni Sverige-Sydkorea (Fotbolls-VM på storduk), 
 kl.14.00 på Kustnära B&B och Konferens,   
 Heestrand. Kiosk, café och förfriskningar. För  
 information 0523-536 36
20 juni  Utställning Gerlesborgskolan: Ylva Westerlund & 
–5 aug Mats Adelman, Gerlesborg konsthall Vernissage  
 20 juni kl. 16-20. Öppet: tis-sön kl. 11–17 Mer  
 information på www.gerlesborgskolan.se
21 juni  Workshop med Gunnar Eriksson, Gerlesborgss 
 kolan. Mer information på www.gerlesborg 
 skolan.se
22 juni  Midsommarafton Traditionellt midsommarfirande  
 i Hamburgsund centrum med sång, musik och  
 dans runt midsommarstången.
22 juni  Midsommarafton Konsert Gerlesborgskolan: 
 Gunnar Eriksson och Göteborgs Kammarkör. Mer  
 information på www.gerlesborgskolan.se
23 juni  Workshop med Gunnar Eriksson, Gerlesborgs-
 skolan. Mer information på 
 www.gerlesborgskolan.se
23 juni  After Sail med Alex & PO kl. 20-23 på Hjalmars  
 restaurang
23 juni  Sverige-Tyskland (Fotbolls-VM på storduk), 
 kl. 20.00 på Kustnära B&B och Konferens,  
 Heestrand. Kiosk, café och förfriskningar. För  
 information 0523-536 36
24 juni   Årets sommarutställning på KKV-B är öppen varje  
–19 aug dag den kl.12.00–18.00. Gerlesborg 8km  
 söder om Hamburgsund. 
25 jun  Seglarskola anordnas av Stora Stenars SS på  
– 3 aug Hamburgö. Mån-tors kl.  10-16, fre kl. 10-13  
 Nybörjarkurs, Fortsättningskurs och Kappsegling 
 skurs (v 28, 30). Info och anmälan: skola@ 
 storastenar.se

27 juni  Sverige-Mexico (Fotbolls-VM på storduk), 
 kl. 16.00 på Kustnära B&B och Konferens,  
 Heestrand. Kiosk, café och förfriskningar. För  
 information 0523-536 36
29 juni  After Sail och Musik Quiz kl. 20-23 på Hjalmars  
 restaurang
1 juli  Barnkonstverkstad för barn och unga (10-13 år)  
 kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
2 juli   Drop-in Zumba vid Scen på Bônn kl. 09.00
6 juli  MUSIKQUIZ på bryggan kl. 20-23, Hjalmars  
 restaurang
8 juli  Barnkonstverkstad för barn och unga (10-13 år)  
 kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
9 juli   Drop-in Zumba vid Scen på Bônn kl. 09.00
12  KKV-B i Gerlesborg. Kreativt snickeri med enkla  
-15 juli medel. För mer info se: kkv-b.se
 För intresseanmälan info@kkv-b.se.
13 juli  Trubadurerna Anders & Terje kl. 20-23 på 
 Hjalmars restaurang.
13 juli Louise Hoffsten med band,  Scen på Bônn.
14 juli  Babblarna, barn- och familjeföreställning. Scen  
 på Bônn. 
15 juli  Fotbolls-VM FINAL på storduk, kl. 17.00 på  
 Kustnära B&B och Konferens, Heestrand. Kiosk,  
 café och förfriskningar. 
 För information 0523-536 36
15 juli  Barnkonstverkstad för barn och unga (10-13 år)  
 kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
16 juli   Drop-in Zumba vid Scen på Bônn kl. 09.00
16   Barnkonstverkstad, intensivvecka för barn och  
-20 juli unga (10-13 år) kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
16  KKV-B i Gerlesborg erbjuder att Skulptera i Granit 
-25 juli 2018! Kurs för nybörjare och de med någon  
 förkunskap. För info se: kkv-b.se Intresseanmälan  
 till info@kkv-b.se  
18 juli  Loppis på Trekanten i Hamburgsund kl. 10.00– 
 16.00. Vid regn i Folkets Hus. (Folkets Hus  
 Hamburgsund arr.)
18 juli  Jojje Wadenius framför sina älskade barnvisor  
 med Christopher Dominique Trio, Scen på Bônn. 
19 juli  Länge Leve Sven-Ingvars, Scen på Bônn
19 juli  Hipsomhappy varieté i Svenneby, spelas i Bosses  
 lada, mittemot Svenneby Gamla Kyrka. Öppet  
 från kl. 19.00, ta med picknickkorg. Biljetter:  
 billetto.se
20 juli  Hipsomhappy varieté i Svenneby, spelas i Bosses  
 lada, mittemot Svenneby Gamla Kyrka. Öppet  
 från kl.  19.00, ta med picknickkorg. Biljetter:  
 billetto.se
20 juli  MUSIKQUIZ på bryggan kl. 20-23, Hjalmars  
 restaurang
20  Hamburgsunds IF arrangerar fotbollsskola för  
-22 juli åldrarna 7-13 år, Sundvallen.
21 juli  Hipsomhappy varieté i Svenneby, spelas i Bosses  
 lada, mittemot Svenneby Gamla Kyrka. Öppet  
 från kl. 19.00, ta med picknickkorg. Biljetter:  
 billetto.se
21 juli   Utställning Gerlesborgskolan: Lisa Jeannin & Rolf  
– 9 sept Schuurmanns, Galleri Gerlesborg, Gerlesborgs-
 skolan. Vernissage 21 juli kl. 12–17 
 Öppet: tis–sön kl. 11–17 Mer information på  
 www.gerlesborgskolan.se

21 juli  After Sail på bryggan kl. 20-23, Hjalmars 
 restaurang
21 juli  Stora Stenars SS Swimrun. Start kl. 18.00, avgift  
 500 kr. Anmälan via hemsida: 
 www.storastenar.se  
21 juli  Konsert Gerelsborgskolan: Night Tree, kl. 19.30  
 Mer information på www.gerlesborgskolan.se
22 juli  Barnkonstverkstad för barn och unga (10-13 år)  
 kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
23 juli   Drop-in Zumba vid Scen på Bônn kl. 09.00
25 juli  Barnshow - Pirates of Hunnebostrand Piratshow,  
 hoppborgar, ansiktsmålning vid Scen på Bônn kl.  
 18.00. Entré 100kr, vuxna gratis.
26 juli  5-års jubileum - Blues på Bônn med bl.a. Virginia  
 & The Skybenders, Matt Gale Band, Bluesbury,  
 Electric Ferry Band
28 juli  Visfestival - Sånger vid havet. Chris Kläfford, Timo  
 Räisänen, Sofia Källgren, Lennie Norman. Scen  
 på Bônn. 
28 juli  Pepperland lirar Beatles på Hjalmars restaurang. 
29 juli  Stand up –Västkusteffekten Henrik Hjelt, Mikael  
 Torving, Tobias Persson, Ann Westin, Anna  
 Blomberg. Scen på Bônn. 
29 juli  Pepperland lirar Beatles på Hjalmars restaurang.
29 juli  Barnkonstverkstad för barn och unga (10-13 år)  
 kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
30 juli   Drop-in Zumba vid Scen på Bônn kl. 09.00
31 Juli  Haaks 25 år - En jubileumsshow Uppvärmare:  
 Björn A Ling & Johan Östling från bl.a. Ack  
 Wärmland samt flera hemliga gästartister i  
 toppklass!
1 aug  Konsert Gerlesborgsskolan Dick Harrison &  
 GothenburgCombo, kl. 19.30 Mer information  
 på www.gerlesborgskolan.se
3-5 aug  Hornbore Ting vid Hoge Slott 2km söder om  
 Hamburgsund. Alla dagar kl. 11-16. Marknad  
 med hantverk och mat, kampuppvisning, teater,  
 bågskytte, yxkastning m.m. Tidsenlig mat finns
 att köpa för den hungrige! Inträde: vuxna 100kr,  
 barn 50kr (gäller för alla tre dagar), alla stationer  
 tar Swish. 
11 aug  Sundets Dag. Massor av aktiviteter för såväl stora  
 som små. 
12 aug  Barnkonstverkstad för barn och unga (10-13 år)  
 kl. 10-13 på Gerlesborgsskolan.
18 aug  Rabbalshede höstmarknad. 
25 aug  Konsert Gerlesborgsskolan: Lamine Cissokho, kl.  
 19.30 Mer information på www.gerlesborg 
 skolan.se
24 sept.  Hummerfiskepremiär. Kontakta gärna Hamburgsund  
 Infocenter för paketerbjudande mm.0525-611 88
29 sept.  Under perioden erbjuds hummerfiskepaket 
-10 nov 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 
8 dec. Julmarknad. Knallar, körsång, tomten delar ut  
 godis till barnen, dans runt granen mm. 
Påsk Våren 2019 inleds med den traditionella 
 konstvandringen i bygden, KVIRR. 

Med reservationer för eventuella tryckfel och ändringar efter pressläggning. Följ lokal annonsering och arrangörernas hemsidor för att uppdatera er om evenemangen i vårt område. 



Bo - AccommodationÄta - Eat
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

Sunnegabet
Restaurang med uteservering mitt i centrum / Seafood restaurant in the city centre
Vällagade fiskrätter och ett mindre utbud av kötträtter. Barnmeny
+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 

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 / Pizza. Glass, dricka, kaffe, frukostbröd m.m.
Vid Hamburgö färjeläge. +46 (0)525-330 10

Gerlesborg Kök och Kafé 
Restaurang/Restaurant. Klassisk husmanskost från grunden – kött, fisk och 
vegetariskt på menyn. 
För matsedel och vidare info se: facebook.com/gerleskokochkafe/

Harbour House
Unikt läge i en avslappnad miljö / Laid back restaurant with sea view
Brett utbud av mat, smörgåsar & fika 
Rumsuthyrning & gästhamn intill färjeläget mitt i Hamburgsund
+46 (0)525 765020 www.storahotelletbryggan.se/ata/harbourhouse

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
 
Hamburgsund Infocenter
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

Sov och må gott på Villa Akvarellen
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För 4 personer 

500 gr makrillfilé med skinnet kvar 

Marinad 
3/4 dl japansk soja 
1 msk farinsocker 
1 msk finhackad röd chili
2 klyftor finhackad vitlök 
1/2 dl finhackad koriander 
eller bladpersilja 

Skär bort ryggbenet på makrillen, 
filéa men låt skinnet sitta kvar. 
Låt makrillen marineras i minst en 
timme. 
Sätt ugnen pa 250 grader. Bred 
ut filéerna med skinnsidan nedåt i 
en form och grilla dem högt upp i 
4-7 minuter. 

Gurksallad 
1 gurka 
1 vitlök, pressad 
2 msk sesamolja 
2 msk risvinsvinäger el 
vitvinsvinäger 
1/2 tsk salt 
1/2 tsk strösocker
1/2 röd chili, hackad 
1 msk soja
Rostade sesamfrön
 
Finstrimla gurkan och finhacka 
chilin. Blanda sedan 
resten av ingredienserna och 
låt dra ca 30 minuter. 
Servera som tillbehör tillsammans 
med kokt jasminris och en 
iskall Grebbestad Ijus lager. 

Sommarrecept!

http://www.hjalmars.se
http://www.hamburgsundsfisk.se
http://www.hamburgsundsfisk.se
http://www.rorvikscamping.se
http://www.kustnara.com


Bo - Accommodation Service
Ambulans, Brandkår, Polis
Emergency number 
112

Apoteksombud (ICA Skutan) 
+46 (0)525-648 00

Bibliotek 
+46 (0)525-337 80

Folktandvården Hamburgsund
Dentist 
+46 (0)10 - 441 89 80

Gästhamnskontor/Harbour office 
+46 (0)707-40 36 66

Sjöräddningen, jourtelefon
Sea rescue 
+46 (0)705-80 81 57

Postombud (ICA Skutan) 
+46 (0)525-648 00

Systembolagsombud (ICA Skutan)
Liqour (pree booking)  (ICA Skutan) 
+46 (0)525-648 00

Tanums Kommun 
+46 (0)525-180 00

Taxi 
+46 (0)525-459 000

Turistinformation/Tourist information 
+46 (0)525-611 88

Vårdcentral, Fjällbacka
Health center
+46 (0)10 - 441 51 00
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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

KLAS ERICSON

När båten
ska upp 

eller i

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

Adress: Didriks väg 1
457 46 Hamburgsund

K
L
A
S
E

R
IC
SONS BÅ

T
V
A
R
V

H

A
MBUR

G

Ö

Elinstallationer & Värmepumpar

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

Näridrottsplatsen Alban Foss IP

Vid fotbollsplanen i centrala Hamburgsund mellan skolan och idrottshallen 
uppförs under året en näridrottsplats där Hamburgsunds IF är drivmotor i 
projektet. Målet är att uppmana barn och ungdomar till spontanidrott och 
skapa en positiv kontaktyta för unga. Sparbanken Tanum är sponsor och 
genomförde därför en namntävling som mynnade ut i att näridrottsplatsen 
kommer få namnet Alban Foss IP. Detta efter legendaren med samma 
namn som under 75 år arbetat ideellt i HIF.

1937

HAMBURGSUND



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.


