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Hunnebostrand
- med ett hjärta av sten

Nr 9, 2012-2013
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mitt i Hunnebostrand
Förvaring i alla storlekar för företagare och privatpersoner
Möblerade kontor & konferensrum med havsutsikt
Förvaring av båtar, MC, veteranbilar och Jetskis...
Garage för stöldbegärliga/frostkänsliga hantverkarsläp
Budsluss för den som inte kan passa varuleveransen
Speciallösningar för företag som ibland behöver
lager och/eller kontor/mötesrum
Hög säkerhet: stängsel, personlig kod, övervakning och larm

Vi bjuder
på
2 månad
er
vid förhan
dsintresse

076 - 77 503 09

www.lagerpunkten.se

Familjedag på Lagerpunkten

Ronald på Radio Sotenäs direktsänder

Bakluckeloppis

Den härliga vårdagen söndagen 29
april gick ett nytt evenemang, Lagerpunktens Familjedag, av stapeln
för första gången. Familjedagen blev
mycket lyckad och välbesökt med
många föreningar och företag som
deltog.
Medverkande var: Sjöräddningen,
Radio Sotenäs (sände direkt), HGIF
(båtlotteri), Hunnebo Judo (uppvisning kl 12.00 & 14.00), Jumpcity
(hoppborgar och skoj för barnen),
Mrb event (Segway´s), Sotenäs
Trialklubb (uppvisning), Thomas
Mattsson (konst), Hulda Ingvadottir, (isländskt hantverk), Maria Eylis
Hårstudio (klipp och styling), Irina
studio (naglar, ansiktsmålning),
Marielles hudvård (hud och skön-

hetsprodukter), Gripsholm, Svensk
Fastighetsförmedling, Sam Svensson
(BMW veteranmotorcyklar), Barnshoppen (leksaker och barnkläder),
Sotenäs fältrittklubb (ponnyridning),
Hemslöjden Borås (slöjderier mm),
Marielle Nilsson (Aloe Vera).
Det arrangerades också en bakluckeloppis och poängpromenad. HGIF
sålde korv med bröd, fika, kaffe,
dricka, godis och glass.
Välkomna åter på nästa familjedag
2013! (Datum kommer att annonseras).
Arrangörer av Familjedagen var:
Lagerpunkten, Bohustjänst och
Svensk Fastighetsförmedling
www.lagerpunkten.se

Irina ansiktsmålar

Sam Svensson på sin favorit BMW från 1968

Sotenäs fältrittklubb
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Hunnebo judo uppvisning

Maria Eylis Lindh klipper till

Ny brandstation på Hedalen
Brandman Mats Svensson och Räddningschef Peter Bergman trivs
utanför Hunnebostrands nya brandstation på Björnbärsvägen intill Lagerpunkten. Den nya moderna brandstationen är ett tydligt
exempel på hur Sotenäs kommun framgångsrikt arbetat för att lösa
lokalbehov för företag och kommun. Expansiva Malmstolen finns
numera i nya lokaler intill och i Malmstolens tidigare lokaler samutnyttjar nu Räddningstjänsten utrymmen tillsammans med Sotenäs
kommuns tekniska avdelnings kommundepå. En bra lösning för alla
parter. Den gamla brandstationen kommer troligen att läggas ut för
försäljning, men något försäljningsbeslut är ännu inte taget.

Mats Svensson och Peter Bergman 2012-06-29

Trialuppvisning på Familjedagen med nya Brandstationen i bakgrunden

Bohustjänst
Carl-Johan ”Calle” Larsson driver service- och tjänsteföretaget
Bohustjänst i Hunnebostrand. Calle utför huvudsakligen flytt, städ,
trädgårdsservice, underhåll och fastighetstillsyn men utför även
andra tjänster efter
överenskommelse.
Kort sagt – han är
er man i Bangkok!
Calle tar fram skräddarsydda service-och
tillsynspaket för
såväl privatpersoner
som företag. Han
håller kontakten med
lokala hantverkare
och tittar även till er
båt om så önskas.
Carl-Johan ”Calle” Larsson 2012-06-21

Du når Calle på tel. 0523-50001 och www.bohustjanst.se
Bohustjänst innehar F-skattebevis samt trafiktillstånd utfärdat av
Transportstyrelsen.
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Hoppfullt för Hunnebostrand!
Hunnebostrand – med ett hjärta av sten, har det
skämtsamma uttrycket någonsin varit mera rätt?
Stenhuggarmuseet, Stenutställningen på Seaport,
Södra kajens stensättningar, Mellankajens stenutsmyckning, Fiskholmens vågbrytare, stensättningarna längs Strandgatan, Uddens skulpturpark,
Hästedalens Hitler-sten, Ulebergshamns vargpark,
ett flertal gamla stenbrott, Linnés hand, jättegrytor
och alla släta fina granithällar. ”Granitens rike”
känns som en underdrift.
Så fick då Hunnebostrand ett nytt hopptorn
innan badsäsongen, precis som Sotenäs kommun
utlovat. Ny dansbana till alla danssugna blev
det också. Det går bra för Hunnebostrand, nya
bostadsområdet Hällebo ska utökas ytterligare,
Kvarnmyrsberget och Uleberget bebyggs, på Hedberget är 40 nya tomter på gång. Bröderna Nicklassons verkstad, Lans glasmästeri och Skoogs
rör har gjort nya akvarier till Hummerakademien.
Tandvården Sjöborren lagar tandproteser över
dagen. I Villa Framtiden planeras för ett trygghetsboende. Nordens ark gläds åt nya snöleopardungen och sin beskyddares HKH Victorias dotter
Estelle. Vadbocken har ljussatts och lyser upp i
hamnen året runt.

Victor Lundin, Anton Johansson och Lukas Lundgren
hoppar från nya hopptornet 2012-07-10

”Lagerpunktens familjedag ” i våras var mycket
uppskattat. Brandstationen flyttar till nya mer ändamålsenliga och samordnade lokaler. På Udden
invigde landshövding Lars Bäckström 2012 års
stenskulpturutställning. Hunnebostrands kyrka har
firat 100 år. Smögen whisky i Ståleröd bygger ut.

Tidningen Hunnebostrand
- är en positiv tidning om Hunnebostrand med omnejd. Här kan du läsa
vad som hänt under det senaste året
och vad som är på gång under det
kommande.
Tidningen utkommer sedan 2004 med
minst ett nummer varje år och produceras av Marcus Bertilsson.
Saknar du något i tidningen eller på
hemsidan Hunnebostrand.nu så är du
välkommen att mejla
marcus@bertilsson.nu
Ansvarig utgivare: Marcus Bertilsson,
Reg. F-skatt och reklamskatt.
Upplaga 12.000 ex.
Tryck: Markbladet Tryckeri, Skene.
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Foto: Sara Harrysson

Kjell Andersson fick Vadbocken på Fiskholmen belyst

HGIF satsar rejält på ungdomar och bangolfen
i hamnen. Delfinen har renoverats och utökats
med en MyWay butik. Hunnebostrand har efter att Olof Karlsson erhållit yrkesfiskelicens 6
yrkesfiskare! Soteleden utvecklas vidare genom
Gunnars och Asmirs försorg. Solliden har genom
31-åriga killarna Jonas och Andreas fått två nya
drivkrafter. Stintan är restaurangchef på Bella
Gästis och där arrangeras populära allsångskvällar
med ”Tantvarning”. Filippa Kruse är ny restaurangchef på Hummerkrogen. Nya evenemanget

Hunnebo judos Marcus Niclason kastar Samuel Omarsson under träning på dansbanan 2012-07-09

Omar Asgeirssons och Marianne Stenssons stora
insatser för föreningslivet uppmärksammades med
rätta på 27:e upplagan av Kanaldagen. Här tar
utrymmet för fler lovord slut, läs mer om hur bra
det går för Hunnebostrand i tidningen.

Hunnebostrand 17/7 2012
Marcus Bertilsson

Som så många gånger förr ljuder ångvisslan från 98-åriga ångaren BOHUSLÄN vid Norra kajen och Bella Gästis 2012-07-07

Hamnkapten
Ulf Jensen

Gösta säljer Rödsgubbar utanför Coop
Konsum 2012-06-25

2012 får alla betalande gästbåtar
och husbilar ett exemplar av Bohusläningen på morgonen. Ställplatserna för husbilar hanteras
2012 av kommunens hamnvärdar
och erbjuds från 1 juni-30 sepUlf Jensen
tember för 200 kr/dygn inkl. el.
Gästhamnstelefon: 0705-887747. www.sotenas.se

Olivia och Anton

Olivia och Anton på Turistbyrån i
Hunnebostrand hjälper dig att få ut det
mesta av din vistelse i och kring Hunnebostrand. Turistbyrån ligger ovanpå den
mysiga restaurangen EAT och erbjuder
dusch, bastu, tvättmaskiner, broschyrer
m.m. Tel. 0523-58163.
Öppet 09-21 varje dag hela sommaren.
www.sotenasturism.se

Om Hunnebostrand
Hunnebostrand är ett gammalt
fiskeläge beläget på stranden
till hemmandet Hunnebo, därav
namnet. På 1500-talet skrev man
Hundebostrand. Municipalsamhället Hunnebostrand bildades
genom ett Kungl. brev den 6
februari 1903.

Victor och Filip

Sjömacken i Hunnebostrand
Bensin, diesel, gasol och olja. Uthyrning av motorbåtar.
Glass, läsk, chips, godis och choklad. Minijärnaffär med båttillbehör. Kortautomat.

Sommartid öppet: 09-18 alla dagar.
Filip mobil: 0735-433683

www.hunnebosjomack.se

Strandremsan domineras av de
två 67 meter höga och branta
Nordre Hoge berg och Söndre
Hoge berg. I fonden på den
skålformade dalgången ligger
Skalberget. I början på förra
seklet bröts sten i Skalberget.
Numera är berget bostadsområde
med vidunderlig utsikt över samhället och havet. Bergen i och
kring Hunnebostrand innehåller
högklassig granit.
Hunnebostrand och systerorten
Ulebergshamn ligger innanför
Sotefjorden och söder om Bottnafjorden vid en liten skärgård
med större och mindre öar, sund
och vikar.
Innan Sotekanalen invigdes
1935 utgjorde Hunnebostrands

skärgårdsområde en viloplats för
många sjöfarare i väntan på ett
lämpligt tillfälle att ta sig söderut
förbi Sote huvud.
I det moderna Hunnebostrand har
stenbrotten tystnat och fiskebåtarna försvunnit. I stenbrotten
byggs bostäder och i den mycket
populära hamnen flockas turisterna sommartid. Som en kontrast
till detta ligger den äldsta delen
av samhället tryckt intill Söndre
Hoge berg. De gamla dubbelhusen och den täta sjöbodsraden
nere vid stranden bildar ett av de
mer väl bevarade bebyggelsepartierna längs kusten.

Tag av E6 mellan Oslo och Göteborg så hittar
du Hunnebostrand en mil norr om Smögen.
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Påsk i Hunnebostrand 2012
Magnus på Fiskaffären hade erbjudande på sin utsökta egenhändigt
gravade lax. Mikael Andersson på
Skohörnan firade 11 års jubileum
med populära erbjudandet: ”Ta 3
Betala för 2!”

Lars Niclason och Omar Asgeirsson bygger på fyren på Jönserö
Påsken 2012 var trivsam med mycket god mat och
underhållning i Hunnebostrand. På Skärtorsdagen
öppnade Kanten för säsongen 2012 med buffé och
trubadur. Kommersen på Strandgatan kom igång,
Bella Gästis serverade trerätters Påsksupé hela
påskhelgen med bl.a. Laxtartar, Torskrygg med
hummersås, sparris samt mandelpotatisbakelse
späckad med färska örter, västerbottenost och
till dessert klassisk brylépudding smaksatt med
vanilj, apelsin, rommarinerad frukt-bärsallad samt
vispgrädde.

Hummerakademien hade Påskvisning. Maria Eylis Hårstudio hade
påsköppet och stylade många små
och stora. På Hedalen höll konstnärerna Karl-Erik Karlsson och
Marina Boytsova KVIRR öppet.
(KVIRR - Konstvandring i Ranrike
omfattar konstnärer/konsthantverkare i de fem nordligaste kommunerna i Bohuslän).

modiga själar vid det traditionella Påskdoppet
kl. 09.30 i Hästedalen. Gunilla Bogren ledde den
välbesökta traditionella Påskparaden runt Bomans
hage. Utanför Konsum visade Ted Eriksson och
Lars-Erik Johansson 3,6 kilos storhummern Lennart från Havets hus i Lysekil och blåa hummern
Marie från Smögen (skänkt av Martin Olofsson
LL44 Marie). När det på Påskafton började skymma tände Roy Karlsson på påskfyren på Jönserö i
Hunnebostrands hamn inför hundratals förväntansfulla påskfirare. På Shell i Hunnebostrand kunde
man vinna fyllda påskägg genom att gissa vikten
på en rå grillkorv. På Annandagen hade Porscheklubben en sammankomst i Hunnebostrand.

HGIFs bangolf hade öppet hela påsken.
På Nordens ark var Amurtigern framme och nosade på besökarna. Och på Nordens arks Lantgård
myllrade det av små kycklingar, lamm, killingar
och kaninungar. Alla barn fick vara med och mata
djuren på eftermiddagen. Vid Våtmarkshuset visades och berättades om ägg från paddor och grodor.
Trots frost på Påskaftons morgon badade några
Påskdoppet i Hästedalen 2012

Ragnhild Selstam (m) - Kommunfullmäktiges ordförande

Ragnhild Selstam
Kommunfullmäktiges ordförande
-Ragnhild Selstam (m) talade vid
välbesökt Nationaldagsfirande i
Badhusparken på Smögen. Många
Smögrare, Gravare, Tångrare, Väjrare, Stranare och andra Sotenäsbor
deltog.

2010-2014 är Ragnhild Selstam från
Hunnebostrand ordförande i Sotenäs
kommunfullmäktige, kommunens
högsta beslutande organ. Hon är
Sotenäs kommunfullmäktiges andra
kvinnliga ordförande, först var BrittMarie Knutsson (s) 1994-1998.
- Det går bra för Sotenäs, säger
Ragnhild . – Vi har en stabil majoritet, positiv turistutveckling, bästa
skolan i Sverige och äldreomsorg i
topp. Och ur jämställdhetsperspektiv är det positivt att det numera
är kvinnlig majoritet i flera presidier. Ragnhild har bl.a. sällskap av
moderata kollegorna Ulla LjunglideChristensson och Susanne AronssonDeKinnaird som är ordförande i
Miljö- och bygg respektive Utbildningsnämnden. Ragnhild poängterar

dock att det viktigaste inte är könet
utan kompetensen och nu råkar det
finnas flera kompetenta kvinnor
som fått sina partiers förtroende att
inneha flera av de högsta posterna
i Sotenäs. I fullmäktiges presidium
har Ragnhild god hjälp av, och

konstruktivt samarbete med Kristina
Holmdahl (fp) Hunnebostrand och
Jan Ulvemark (s) Smögen. Framför
sig ser Ragnhild ett utökat samarbete
i Norra Bohuslän och förbättrad
infrastruktur.

Badhusparken vid Makrillviken på Smögen
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LL 225 Tudor passerar Uggenabben, fotograferat från Blåberget, Öberg Tånge 2012-03-02

Olof Karlsson - yrkesfiskare nr 6
Efter 5 år som medhjälpare på båten LL
225 Tudor fick 21-årige Olof Karlsson i
mars 2012 sin yrkesfiskelicens utfärdad av
Havs och vattenmyndigheten (f.d. Fiskeriverket)och blev därmed Hunnebostrands
sjätte yrkesfiskare. Så många har det inte
varit i Hunnebostrand sedan 1960-talet.
Olof fiskar främst burkräfta tillsammans

med sin pappa Roy. Burkräftan är både
miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig
att fiska. Burar har till skillnad mot trål
mycket liten bottenpåverkan och båtens
bränsleåtgång blir avsevärt lägre. Fångsten säljs i mamma Britts fiskaffär på
Gåsholmen och på Smögens fiskauktion.
Det går inte att komma ifrån att väder och

vind har stor påverkan på arbetet, ibland
är det ”bröddevaer”, bohuslänska för dåligt ”väglag” till havs, men det finns också
många fina dagar då det är lätt att förstå
varför Olof och Roy kallar havet mellan
Uggenabben och Väderöarna för världens
bästa arbetsplats.

Olof Karlsson, lyfter ombord en av länkens 30 kräftburar ute på världens bästa arbetsplats - Ankarbönn

Hunnebostrands Havsdelikatesser
Färskare kan det inte bli! - Olof Karlsson 26/5 2012

Makrill och burfångad kräfta

Välkomna till Gåsholmen önskar Roy och Britt

Öppet: Mån-lör hela sommaren
Övrig tid öppet fre-lör

Hunnebostrands
Havsdelikatesser
Gåshomen, vid Segelsällskapet
mittemot Seaport Marina
Tel. 0523-58497, 070-5867243

Gåsholmen från ovan 8/7 2012
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Sjöborren 8 år
Den 4 oktober 2012 firar Tandvården
Sjöborren 8 år av personlig och lokal
familjetandvård i Hunnebostrand.
Det har hänt mycket under åren som
gått, numera sätts in implantat på
plats, snabbt och bekvämt för patienterna. 250 barn är idag patienter på
Sjöborren. Tandhygienisten Inga-Lill
Moberg bor i Hunnebostrand och
arbetar bl.a. med att bleka tänder.

Lena Petterson utför proteslagning

Tandläkare Eva Astner Berggren har
gått utbildning för att behandla flygande/dykande personal som utsätts
för tryck i sitt arbete, t.ex. Räddningstjänsten och Kustbevakningen. Sjöborren har också digital röntgen och
under våren har en ny hemsida gjorts,
www.tandvardensjoborren.se.
Eva och Lena behandlar en patient på Köpmansgatan 32

Ansiktsvård hos Irina
Irina startade sin nagelstudio år 2008 och
har sedan dess utvecklat den till både
nagelstudio och fotvårdsmottagning med
medicinsk fotvård.
”Det är kreativt och roligt att skulptera
och designa naglar men jag vill ge människor mer än lyx. Jag vill ge dem en
känsla av välbefinnande och få dem att må
bra. ”Jag tycker om att arbeta med människor och den största belöningen för mig

är att kunna hjälpa någon. ”
- säger Irina.
2012 lanserar Irina en ansiktsbehandling
i kombination av olika unika produkter
till såväl gamla som nya kunder. Det är
en avslappnande massage som utförs med
en speciell apparat som stramar huden
och ger den ett mer ungdomligt utseende.
Välkommen att ringa till Irina på tel.
070 386 3783 för mer information.

Sotenäs
Sotenäs Vårdcentral
Vårdcentral
ii Hunnebostrand
Hunnebostrand

näs
näs Vårdcentral
Vårdcentral
Öppettider
Öppettider
unnebostrand
unnebostrand
Öppettider
Öppettider

Vardagar
Vardagar07.45-17.00
07.45-17.00
Provtagning
Provtagning07.45-15.30
07.45-15.30(fredagar
(fredagar07.45-10.00)
07.45-10.00)

Öppen
Öppenmottagning
mottagningför
förakuta
akutasjukdomstillstånd
sjukdomstillstånd
Sommartider:
Sommartider:09.00-11.00,
09.00-11.00,15.00-16.30
15.00-16.30
(Gäller
(Gälleräven
äventurister
turisteroch
ochsommarboende)
sommarboende)

Telefon
Telefon0523-19970
0523-19970

förförrådgivning
rådgivningavavsjuksköterska
sjuksköterskaoch
ochtidsbokning
tidsbokning
Bokning
Bokningavavläkartid
läkartidkan
kanäven
ävengöras
göraspåpåvår
vårhemsida
hemsida
dygnet
påVardagar
dygnetrunt
runtVardagar
påwww.sotenasvardcentral.se
www.sotenasvardcentral.se
07.45-17.00
07.45-17.00

Sotenäs
SotenäsVårdcentral
Vårdcentral
Provtagning
Provtagning

Välkomna!
Välkomna!
Dr.Dr.Jobst
JobstMailänder
Mailänder&&Dr.Dr.Thord
ThordSvanberg
Svanbergmed
medpersonal.
personal.

07.45-15.30
07.45-15.30(fredagar
(fredagar07.45-10.00)
07.45-10.00)

Skolgatan
Skolgatan19,
19,456
4566161Hunnebostrand
Hunnebostrand

SeSe
kartan
i tidningen
omom
dudu
vill
sese
varvar
vi vi
finns!
kartan
i tidningen
vill
finns!
Öppen
mottagning
för
Öppen
mottagning
förakuta
akutasjukdomstillstånd
sjukdomstillstånd09.00-11.00
09.00-11.00

5-17.00
5-17.00

8

Telefontider
Telefontider 0523-199
0523-19970
70

5-15.30
5-15.30 (fredagar
(fredagar 07.45-10.00)
07.45-10.00)

uta
uta sjukdomstillstånd
sjukdomstillstånd 09.00-11.00
09.00-11.00

Rådgivning
Rådgivningoch
ochtidsbokning
tidsbokning08.00-17.00
08.00-17.00

Solo i New York,
trio i Sagohallen

Dan-Eric Mattsson, Maria Eylis och Henrik Lindh

SOMMARKVÄLL
I SAGOHALLEN
Picknickunderhållning
på Gammelgår’n i Hunnebostrand
QUIZ — SÅNG — MUSIK — SKRÖNOR

Dan-an
nskar r lkomna ll sommarens restllning



1-2-3-6-7- augus kl 1
a med mat drck och sidna r
en kll med umgnge och underhållning
ileer 2 kr
hos Gripsholm orggatan 2 (id Konsum)
eleon 523-55 7

Maria Eylis – inte bara frisör!
I samarbete med maken Henrik
Lindh är de musikanterna Eylis
& Lindh som de två senaste
somrarna har bjudit på ”Sommarkväll i sjöboden” tillsammans med Dan-Eric Mattsson.
Under hösten och vintern har
trion haft en liten lokalkulturell
Nytt för 2012 hos Maria Eylis
Hårstudio är den New York - inspi- föreställning på Maria Eylis studio
kallad ”Söndag på Salongen” som
rerade inredningen. Maria samarde förhoppningsvis kommer att
betar med Gripsholm som skyltar
kunna fortsätta med sista söndagen
med sitt trevliga sortiment av
textilier och presentartiklar. Maria i månaden trots att Dan-Eric förär numera ensam i salongen men i flyttat sig till ”sina drömmars stad”
sommarrushen har hon fin hjälp av Malmö med sin fru Kersti.
Michaela Wikstedt som till hösten
börjar tredje året vid frisörskolan i
Uddevalla.
I det egna salongssortimentet är
det Kevin Murphy som gäller. Maria har aldrig tidigare varit så nöjd
med en produktserie. Den ger ett
fantastiskt resultat även när kunden själv använder den hemma och Sommarens föreställning äger
samtliga Kevin Murphy-produkter rum på Gammelgården i Hunnebostrand. Det blir picknickunär sulfat- och parabenfria. Vill du
derhållning som startar med quiz
ha en skön avslappnad klippning
och picknick i det gröna. Därefter
på 45 minuter inklusive schamfortsätter sommarkvällen i Sagoponering och styling med tips på
produktval så är du välkommen till hallen med en föreställning kallad
Maria Eylis Hårstudio i Hunnebo- ”Salong Lockande Klippet”. Som
kryptisk förklaring till detta namn
strand.
förklarar trion att salong inte måste
betyda frisörsalong, att lockande
inte alltid har med krulligt hår
att göra och att ett klipp inte alla
gånger innebär att håret blir kortare… Låter detta lockande finns
biljetter att köpa i Gripsholms butik vid Konsum i Hunnebostrand.
Emma Fröberg påsk-stylad hos Maria 2012-04-09

Tel. 0705 - 22 96 09
Hunnebovägen 25E
456 61 HUNNEBOSTRAND
www.harstudio.me

Tel. 0705 - 22 96 09
& 0706 - 27 38 73
eylis.lindh@gmail.com
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Simstadion och dansbanan 2012-07-10

Mats Abrahamsson och Klevens Kjell. I bakgrunden en glad Ronald Hagberth.

Simstadion nyinvigd!
10/7 2012 invigde kommunalråd
Mats Abrahamsson tillsammans med
Hunnebostrand Samhällsförenings
ordförande Kjell Andersson det nya
Hopptornet och dansbanan i Hästedalen. Många stranare, besökare

samt Bohusläningen och Lysekilsposten var med vid detta historiska tillfälle. Victor Lundin, Anton
Johansson och Lukas Lundgren
invigningshoppade från hopptornet.

"Bra anläggningar för kultur och fritidsektorn har alltid visat sig vara en
viktig faktor när folk vill bosätta sig på en ort.
Från samhällsföreningens sida vill vi tacka Sotenäs kommun för denna
framsynta satsning som här genomförts, från föreningens sida värdesätter
vi också mycket det fina samarbete vi har med kommunledningen för att vi
gemensamt arbetar för våra samhällen skall bli ännu bättre att besöka och
ha som boendeplats.
Jag måste även visa vår stora uppskattning till Ronald och Elin Hagbert för
ert mycket fina engagemang för denna anläggning och det arbete ni lagt ner
under våren för att anläggningen skall bli en tillgång för våra besökare. Vi
kan i dag med stolthet återinviga Hunnebostrands simstadion."

Victor Lundin, Anton Johansson och Lukas Lundgren invigningshoppade från hopptornets tre nivåer, 5m, 7,5m och 10m

För Hunnebostrands samhällsförening
Kjell Andersson

Lokala män byggde Hopptornet

Hopptornsbyggarna Martin Dahlström PFF bygg, Peter Stårbeck och Jörgen
Trohne på West Coast Offshore gillar de utökade öppettiderna på Sotenäs trä.

- Trots tidspress hade vi hela
tiden för-"hopp"-ningen om
att det skulle gå bra och det
har det gjort, säger totalentreprenören Jörgen Trohne
på West Coast Offshore. Det
är ett mycket lokalt hopp-
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torn som PFF bygg, Berg
& grundsäkring och West
Coast Offshore uppfört av
material från Sotenäs trä.
Samverkan har varit god och
nyckeln till att Hopptornet
blev klart i tid.

Sotenäs trä ökar
servicen ytterligare!
Sotenäs trä lyssnar på sina
kunder och anpassar öppettiderna efter deras önskemål.
Från 26 maj 2012 har Sotenäs
trä utökade öppettider: vardagar 06.30-18 och lördagar
09-15.
För hantverkare som börjar
jobba hos sin uppdragsgivare
kl.07 är det smidigt att på
vardagarna kunna komma in
06.30 och hämta material och
utrustning. Och på lördagar
har många privatpersoner
mycket som de ska hinna
med, utökade öppettider på

Sotenäs trä ger större flexibilitet och hjälper kunderna att
få ihop sitt livspussel.
Under Allhelgonahelgen
2011 hölls en mycket populär
lagerrensningshelg som sannolikt kommer att återkomma
var eller vartannat år. På
Sotenäs trä märks också att
intresset varje år ökar för de
årligen återkommande eventen Maskindagen (februari)
och Trädgårdsdagen (april).
Sotenäs trä - här handlar du
när du vill!

Kanaldagen
Kanaldagen 2012 genomfördes 14/7 (alltid andra lördagen i juli) i ett härligt somrigt Hunnebostrand.
Kanaldagen årgång 27 blev ännu en lyckad familjefest,
i år fanns det särskilt många aktiviteter för barn. Ansiktsmålning, Segway, Hoppborgar och piratlek för att
nämna några. McAbels, Malin Möller, Veronica Trygg,
Evjagänget och Maggan underhöll. Uteserveringarna
var fulla och det fanns alla sorters förtäring att tillgå,
från varmkorv till skaldjur.
Tack till alla som kom och stöttade föreningslivet i
Hunnebostrand och samtidigt fick en trevlig dag!

K onferencier Ulf Zell

McAbels

Kent Lång i Hunnebostrands samhällsförening arbetar för att få in pengar till föreningslivets projekt

Malin Möller

Ojojoj (Evjagänget engagerar publiken)

Veronica Trygg

Evjagänget

Sotenäs trial

VÄLKOMMEN TILL DIN
KOMPLETTA BYGGHANDEL!

Eldsjälen Marianne Stensson,
Ulebergshamn då och nu, fick priset
Hunnebo tackar, gjort av Ivana
Machackova, av Kjell Andersson

Bengt Olsson Lions Club Sotenäs
överlämnar 5000kr till Omar
Asgeirsson, Hunnebo Judo

NU ÖKAR VI SERVICEN
YTTERLIGARE ETT STEG!
NYA ÖPPETTIDER FROM 26 MAJ.
VARD 06,30 – 18,00,
LÖRD. 09,00 – 15,00

Kapten Frisk tvingar pirates of Hunnebostrand att gå på plankan utanför EAT

Kristina Christensson - Smögen whisky

Hjärtstartare
på Folkets Hus

SOTENÄS TRÄ
BOVALLSTRAND, Kvarnforsen • 0523-66 70 60 • vardagar 6:30-18, lördagar 9-15 • www.sotenastra.se

På Kanaldagen den 14/7
2012 skänkte Lions Club
Sotenäs en Hjärtstartare
till Britt-Marie Knutsson,
Folkets Hus i Hunnebostrand. Hjärtstartare
har redan räddat liv
i Hunnebostrand och denna kompletterar de Hjärtstartare som finns på
Konsum och hos Räddningstjänsten.
Ledamöterna i Folkets Hus, Tommy
Nilsson och Arne Kjellberg med
medlemmarna i Lions Club Sotenäs,
Bengt Olsson och Tommy Wik.
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Stintan basar på Bella Gästis
Om man ska sammanfatta gott
humör, energi, humor, entusiasm och energi i ett ord så blir
det Stintan. Sedan en tid fungerar hon som restaurangchef
på Bella Gästis och alla som
känner Stintan – och ALLA
känner Stintan – vet att hon är
som född till det jobbet. Stintan har haft Hunneboanknytning i hela sitt liv och arbetat
för Bella Gästis-krögarna i tre
årtionden. Fast till och från.
Egentligen är hon lärare i Göteborg men när erbjudandet om
restaurangchefsjobbet erbjöds
henne tvekade hon inte en

tusendels sekund. Nu har hon
fria händer att åstadkomma det
hon brinner allra mest för: –
Nöjda gäster. Vi ska skapa en
atmosfär på Bella Gästis där
varje gäst känner sig unik och
får ett personligt bemötande,
säger hon. Det är en ambitiös
målsättning för en restaurang
som under högsäsong utsätts
för ett enormt tryck. Vissa
dagar kan det bli långa köer
för ett bord och pressen på
personalen känns nästan övermäktig. – Jag älskar när det
blir så, säger Stintan. Med rätt
inställning behöver stressen

inte smitta av sig på gästerna.
Vi ska vara så professionella
att alla besökare tycker de fått
valuta för pengarna och längtar
till nästa gång. Bella Gästis
är ett slags totalkrog med allt
från pizza för avhämtning till
exklusiva supéer. Stintan vill
ägna samma omsorger åt alla.
– För mig är det här ett drömjobb, intygar hon. Jag längtar
efter att ta hand om gäster
varje gång jag går till jobbet.
Det finns inget roligare. Så ni
är i goda och glada händer.
av Staffan Wictorin

Nyinvigning/kickoff på Fiskaffären 2012-03-01

Kommunstyrelsens ordförande,
kommunalråd Mats Abrahamsson
(m) och 3,6 kilos storhummern
Lennart från Havets hus i Lysekil
nyinvigde Fiskaffären i Hunnebostrand efter vinterns renovering
torsdag 1 mars 2012. Medinvigare
var Ted Eriksson, Hummerakademien samt blåa humrarna Marie
från Smögen (skänkt av Martin
Olofsson LL44 Marie, Smögen)

och Pia från Öckerö (skänkt av
Anders Börjesson, Öckerö). Ordf.
Miljö- och Byggnämnden, Ulla
Ljunglide (m) samt Kommunfullmäktiges ordförande Ragnhild Selstam (m) gratulerade också Magnus
Stålbåge med personal. Fiskaffären
önskade gamla som nya kunder
välkomna och bjöd alla på snittar,
fisksoppa, bröd, dricka och kaffe.

Öppet:
Sommartid mån-fre 9-19
lör 9-16, sön 11-15
Övrig tid tis-fre 9-18, lör 9-13
Dennis, Louise, Stina, Magnus, Malin och John hälsar dig välkommen till Fiskaffären! 2012-07-04

12

Fiskaffären
Norra Strandgatan
Tel. 0523-50017

Stenhuggarmuseet
Ted Eriksson guidar på Stenhuggarmuseet. Visningar sker efter beställning på tel. 0523-553 80 eller mobil 0739-257419

Hotel Kaprifol arrangerar ert
bröllop, dop eller kalas så att
det blir särdeles unikt och
minnesvärt. Ert giftermål i
Stenhuggarmuseéts autentiska
smedja kombinerar tradition
och nyskapande, en garanterat
oförglömlig upplevelse. Era
egenhändigt smidda järnringar
tillsammans med ett hjärta format ut äkta bohuslänsk granit
blir en stabil grundsten för ert
nya gemensamma liv.

Bli er egen lyckas smed!

Detta unika bröllops paket anordnas enbart av Hotel Kaprifol. Efter vigselceremonin fortsätter kalaset på Kaprifol med
middag och dans. Vi kan även erbjuda vår romantiska bröllopssuite. För mera information gå in på www.kaprifol.com
eller ring 0523 -55 215. Vi kan ta emot upp till 26 personer.

Oljemålningsutställning och sillsafari på Hotel Kaprifol
Hotel Kaprifol satsar på sillen och erbjuder ett Stenhuggarsillpaket patenterat hos Patentverket i Sundsvall.
I paketet ingår bl.a. sillsafari med olika tillbehör och så klart
olika sorters sill och potatis.

Hotel Kaprifols veranda 2012-07-11

Sommarutställning med Margareta Nislanders oljemålningar på
Hotel Kaprifol. Utställningen har öppet dagligen kl.14-18 t.o.m 30/9.

Stenhuggarsill - Kaprifol style

Ingela, Margareta och Helga hälsar er välkomna till Hotel Kaprifol på Hunnebovägen 60!

Tel:0523-552 15 www.kaprifol.com
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Feel the heat - @ Eat!

Välkommen till Eat och ett lite
annat menykoncept än det både
vi och ni är vana vid.
När vi för fem år sen satte den
grundtanke som blev en både
lyckad och omtyckt satsning,
stod vi i valet och kvalet att antingen öppna ett steakhouse eller
en restaurang med det koncept
som Eat har idag.
Tid, nytändning och mycket
inspiration har lett till att vi nu
förverkligar vår idé om ett vågat

steakhouse tillsammans med vårt
älskade Eat Mat & Umgänge.
Nu släpper vi alltså in lite nya
roliga rätter på menyn
samtidigt som vi håller stenhårt
fast vid vår höga ambition om
att verka på allra bästa sätt, med
huvudråvaran i centrum och
gästerna i fokus.
Varmt välkommen till Eat and
Steak och massa umgänge!
Martin och Göran med personal

Då jag numera är verksam som
kökschef på Palace i Göteborg så
räcker tyvärr inte tiden till, därför
har Michael Johansson anställts
som restaurangchef. Han skall
verka tillsammans med Göran för
att fortsätta driva restaurangen på
bästa sätt.

Martin Löfstedt och Göran Johansson

t”
run
t
e
“År
Michael Johansson 2012-07-05

Jag önskar honom lycka till med
vårt älskade Eat & Steak och vet att han kommer att uppskatta alla
våra underbara gäster lika mycket som jag har gjort.
Martin Löfstedt

Hunnebo Catering erbjuder sina tjänster året runt.
Vi ordnar allt, från full menyservice vid exempelvis
bröllop eller födelsedagar som till konferensens
alla måltider.
Vi hjälper till med uppdukning och planering och
tillhandahåller personal efter kundens önskemål.
– Vi löser alla cateringfrågor med höga krav på
kvalité och service!

HUNNEBOSTRAND - Ring Martin på 0523-50555
www.hunnebocatering.se

Södra kajen - 0523-55000 - restaurangeat.com
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andels & Sjöfartstidning

Bröllopsspecialisten Jeanette Lans
Bröllopsspecialisten
Jeanette Lans på "Den
gröna salongen i Hunnebo" använder endast
miljö/hudvänliga produkter och har numera
även försäljning av
hudvård & make-up.
Jeanette erbjuder allt
inom hår, ex. hårförlängning.
Filippa Fält, Sofia Larsson och Jeanette Lans
Hon prioriterar en lugn
och harmonisk miljö, där kunden alltid är i fokus. Brudsäsong är det från aprilsept, brudarna erbjuds håruppsättning, make-up etc. samt bubbel och tilltugg
och en liten goody-bag.
Jeanette samarbetar med företag som erbjuder boende, catering, musik, blommor och fotograf samt kan erbjuda fin transport på den stora dagen.

”Din gröna salong i Hunnebo”
Endast miljö/hudvänliga
produkter.
Make-up & hudvårds
försäljning.
Södra Strandgatan 17
www.harstudion.eu
0762-251588 Välkomna!

Hon och hennes team jobbar hela året med siktet på att aldrig ha stängt( utom
söndagar).

arnens Sotenäs

ns ark
n du möta utrotningshour från hela världen. Vad
m amurtigrar, snöleoparh vargar? På lantgården
hoppa i hö, klappa
r och se lantraser av olika
arken är öppen dagligen
10 Tel. 0523-795 90.

uset tumlaren
n utanför Kungshamn
badhuset Tumlaren. Här
bada, gå i simskola och
gt. Ibland har de uppe sin
ppblåsbara rutschkana,
superrolig att åka. Tel.
99 50.

olf
u lust att spela bangolf
miljen eller vännerna

Dykning
Vill du ha reda på hur det ser
ut under vattenytan? Då finns
det möjlighet att gå dykkurser
eller följa med på dykutflykter.
Kontakta Kon-Tiki på Smögen
0523-374 74 eller Scorpius i
Kungshamn 0523-311 66.
Krabbfiske
Den kanske mest populära aktiviteten vid stranden på sommaren är att fiska krabbor. Har
du inte provat så ska du göra
det. Allt du behöver är ett snöre
med en klädnypa fastknuten
och en hink. Glöm inte byta
vattnet i spannen ofta och häll
tillbaka krabborna i vattnet.
Fisketurer och Sälsafari
Det finns flera båtar som tar dig

Din spelbutik med
video, godis,
Räkboden
i nyochregi
tidningar, livs
annat smaskens.

öppet
8-20 varje dag
Mats och Helena Larsson 2012-06-22

öppet alla
dagar

Sommaren 2012 driver Helena och Mats Larsson Räkboden och CafeT vid Mellankajen.
De ser fram emot att förvalta det goda rykte
och hålla samma höga kvalitet som under de
gångna 21 åren.
Sedan 2006 driver Helena och Mats Larssons
fiskhörna i ICA Skeppet i Kungshamn – året
runt. Gamla som nya kunder önskas välkomna!
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Nytt rekord!

Premiärhummern
kostade 31 600 kr/kg!
De 5 första humrarna
kostade tillsammans
över 70 000 kr. Därtill
kommer avgift till
auktionen på 5% och
matmoms på 12%.

Bella Gästis
Sjöfartstidning
Det Handels
fanns gott&om
svensk hummer

Göteborgs fiskauktion 2011-09-27

Mats Eriksson på Hanssons fisk strax efter
köpet av Sveriges dyraste humrar någonsin

på Göteborgs
fiskauktions första auktion dagen efter hummerpremiären 2011. Ett 50-tal humrar som sammanlagt
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Passa på i sommar att lära dig
finns
Sotenäs
gå
dykkurser
segla.Din
På flera
ställen runt
om i
anordnar
ridspelbutik
med

s

Fisketurer

Hummersafari
Sälsafari
Kustturer

Varsågod alla barn!
kaprifol

Fisketurer

Hummersafari
Sälsafari
Kustturer
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Lite pyssel och knåp efter maten

Lös korsord

Hur blir hummerfisket
2012? - Följ premiären 24/9 på www.sha.nu
kaprifol

Låt dig överraskas

av vårt breda sortiment i unik miljö.

Finn fyra fe

Hummerhelg
på Havets Hus
Lysekil 24-25/9 2011
Besökarna fick möjlighet att lära
sig mer om hummerfiske inför årets
hummerpremiär. Hela helgen pågick

Peter Harryssons
Hummersupé
15/10 2011 dukade Bella Gästis upp Peter Harryssons Hummersupé:
½ kokt hummer med Sesamaioli & brynt smör
Piggvar Vitlöksgratinerad hummerstjärt och
smörstekt piggvar med höstens rotfrukter
Grillad kalvfilé i citron- & salviamarinad med
hummerklo- & svartrötter samt krämig hummerrisotto
Dessert - Flan de Narañja Spansk bryllépudding smaksatt med apelsin & kanel serveras
med rårörda bär & vispgrädde

Peter Harrysson på "sin" hummersupé på Bella
Gästis 2011-10-15

utställning av hummertinor och linor
från Carapax. Hummerakademien var
med och visade av 3,6 kilos hummern
Lennart.

Skördefest och
Fars dag på Vann
Bortåt ett par tusen gäster och besökare
upplevde Skördefesten och firade Fars
dag på Vann den 13 november 2011.
Hummerakademien visade en helt knallblå hummer och en svart hummerhanne
med sitt kompletta skal från skalbytet
nyligen. Många passade på att bjuda
sina fäder på Fars dag på Vann. Vanns
Vd Runar Menöy och köksmästare Rasmus Strand 2011-11-13
goda buffé, hummer, pannkakor och tårta
var mycket uppskattat. Utvalda Västsvenska gårdar och producenter visade upp närproducerad mat
och råvaror, bjöd på smakprover och sålde produkter. Utställare var:
Aspebergets gårdsbutik, Mormors kök - Elisabet , Bärby östergård
rapsolja, Paula Widén - egenodlade bär, Aroma frukt och grönt,
Mamma Strands knäckebröd, Elisabeth Setterlund - honung, Benny
Trogen - kött och Stenungsbageriet. För barnen fanns roliga aktiviteter som hoppborg, ballonger, barnshow och ansiktsmålning. Kapten
Frisk gav den uppskattade Piratshowen ”Pirates of Hunnebostrand”.
Vanns spaavdelning gav drop-in energimassage 15 min 150 kr.
Tack Vann för en fin Skördefest och tack Lennart Davidsson, Emma
Nohren och Helle Andersen för ett gott samarbete med lån och
Far och son, Kjell och restau"delad vårdnad" av humrar. Hummerakademien ser fram emot fler
rangchef Niklas Karlsson från
gemensamma hummeraktiviteter!
Smögen

Musselodlaren och hummerakademikern Dick
Almqvist tilldelades utmärkelsen Bohusläns bästa
Grebbestad 120427
Ett 80-tal deltagare samlades på
Tanumstrand för Bohusläns bästa –
från fångst till fest - en spännande
konferens om havet som resurs,
havets möjligheter och havet som
upplevelse. Kustfiske, turism samt
Camilla Läckbergs mord i Fjällbacka inspirerade de visionära företagare och politiker som möttes
och lät sig av Håkan Thörnström
väl smaka på havets läckerheter. Ulf Bertilsson berättade om
hällristningar och hur historiens
avtryck bär framtidens visioner.

Marcus Bertilsson visar hummern Lennart

Fiskeområde Bohusläns Björn Lindblad och
certifierade musselentreprenören Dick Almqvist

Nya akvarier
Bröderna Nicklassons verkstad, Lans glasmästeri och
Skoogs rör har under våren/sommaren 2012 gjort nya
akvarier i rostfritt stål till Hummerakademien.

Anders Nicklasson, Anders Boberg och Lars Niclason
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Bella Gästis Restaurang & Pizzeria
- öppet alla dagar hela året
BELLA GÄSTIS I HUNNEBOSTRAND är genuin krogkultur.
Vår ambition är att inte bara vara en
restaurang som serverar mat. Vi vill
fylla en social ambition. Bella Gästis
är öppet året runt, sommar som
vinter. Vi erbjuder allt från prestigefyllda hummersupéer till att servera
en enkel öl i baren. Menyn sträcker
sig från avhämtningspizza till am8
bitiös Alla
á la
carte.
Ochtomatsås
vi kan givetvis
pizzor
är med husets
och svensk kvalitetsost.
även arrangera
catering,
skräddar(Ej Scampi, Havsbris, Paprika, Pesto,
Assetato kundens
och Ajvar).
sydd efter
önskemål.

Bella Gästis Pizzor
OBS! Andra priser för avhämtningspizzor.

gemenskap och tillhörighet. Vår
samlings- och mötesplats. Allt fler
CHÈVRE
.............................................
99.85
Menyn 1.
är inspirerad
av.......................................
närheten till
MARGERITA
78.85
personal är handplockad
för att
svenskar
uppskattar19.
krogens
fördelar
chévre, honung, ruccola
Tomat, ost
havet och lokala
råvaror. Inga konsom en plats att träffas Bacon,
på och
umgås motsvara de förväntningarna,
stigheter2. eller
mystiska ....................................
trender. Det
somliga har 139.85
varit med oss i årtionden.
vid.
Vi arrangerar hela
tiden nya ....................................
20. AMERICANA
PROSCIUTTO
83.85
Halvfolk
hummer,
Skinka
är enkelt och
rättfram men vällagat
Och bearnaisesås
så är vi väldigt stolta över att
aktiviteter som ska locka
tillräkor, blåmusslor,
och lustfyllt.
Bella Gästis har haft
finnas tillgängliga
på krogen.21.Det
kanGÄSTIS
röra sig
BELLA
.................................
119.85 året runt. När höst3. SCAMPI .............................................samkväm
105.85
samma ägarfamilj
tredje generatioOxfilé, eller
grön sparris,
bearnaisesås
Hummersås,i kräftstjärtar,
grön sparris, vitlök om levande musik, shower
stormarna
viner, när badgästerna åkt
att kronärtskocka,
nen.
kolla in stora sportevenemang på vår
hem, när snön yr och när det känns
22. MEXICANA stark ................................ 97.85
4. ÄKTA KEBABPIZZA........................... 99.85
som
evigheter till nästa sommar…
storbildsskärm.
Köttfärs, lök, salsa, jalapeños,
paprika
Kebabkött, pfefferoni, cocktailtomater, kebebsås,
lök
Vi vet vad våra gäster vill ha.
Ja, då är Bella Gästis lika öppet
23. AFRICANA .......................................... 93.85
5. CAPRICCIOSA
...................................
84.85
Maten står
alltid i centrum,
men
och välkomnande som en julidag när
Grundtanken
är trivsel.
Kyckling, banan, ananas, curry, jordnötter
Skinka, champinjoner
Bella Gästis ska också fungera som
solen skiner och gästhamnen är full.
Bella Gästis ska stå för trivsamhet,
6. SAMBAL ÅLÖK, (NYHET) stark ........ 84.85
Köttfärs, champinjoner, lök, sambal oelek

Mozzarella, cocktailtomater, färsk basilika

25. PROVENCALE.................................. 115.85

8. EL BRUNO (TILLBAKA) ................. 119.85

26. GORGONZOLA ............................... 115.85

9. HAVSBRIS ......................................... 115.85

27. PARMA PARMA ................................ 115.85

Oxfilé, kantareller

Crème fraiche, cheddar-mozzarella, kräftstjärtar,
räkor, rödlök

10. PAPRIKA (NYHET) ............................ 99.85
Paprikasås, champinjoner, paprika, rödlök,
kronärtskocka, grön sparris

11. CALZONE inbakad.............................. 84.85
Skinka

Oxfilé, cocktailtomater, vitlök

Oxfilé, gorgonzola

Parmaskinka, mozzarella, oliver, ruccola

Pilgrimsmusslor, räkor, blåmusslor, grön sparris,
cocktail tomater, pesto

30. ASSETATO stark ................................ 119.85

31. ALVIN ................................................ 105.85

Köttfärs, cocktailtomater, fetaost, oliver, rödlök

15. QUATTRO STAGIONI ...................... 97.85
Skinka, champinjoner, räkor, blåmusslor,
kronärtskocka

16. PARADISO .......................................... 93.85
Skinka, räkor, champinjoner

cocktailtomater, jalapeños

Kebabkött, isbergssallad, rödlök, cocktailtomat,
pfefferoni, kebabsås (halvinbakad)

32. AJVAR (NYHET) ............................... 105.85
Paprikasås, kyckling, bacon, paprika

Extra fyllning
Halv hummer ................................................... 59.85
Oxfilé, pilgrimsmusslor ..................................... 29.85
Kött, ost, skaldjur, aioli eller deg ...................... 15.85
Extra fyllning annat .......................................... 10.85
Delad pizza med sallad och bröd ....................... 25.85

17. PESTO (NYHET) .............................. 105.85
Paprikasås, kräftstjärtar, paprika, pesto

18. HAWAII ............................................... 84.85

Barnpizzor ............................ -20 kr

Skinka, ananas

Var 5:e avhämtningspizza gratis.
Samla stämplar, även inne i restaurangen.
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Barnens

29. FRUTTI DI MARE .......................... 139.85

13. SALAMI ............................................... 93.85
14. EL GREKO ......................................... 97.85

Bröllop och fest
i Bohuslän

28. ITALIA ............................................... 110.85

Crèmemed
fraiche,
oxfilé, sweetchili,
cheddar-mozzarella,
Tantvarning
Maggan
och Pia
2011-07-05

Salami, oliver, cocktailtomater

Bella Gästis Handels & Sj
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Parmaskinka, gorgonzola, brie, mozzarella, ruccola

12. CALZONE
SPECIAL
inbakad2011-07-02
............. 93.85
Allsång
utanför
Bella Gästis
Köttfärs, gorgonzola

Staffan Wictorin

24. CAPRECE ........................................... 93.85

7. STRONZO .......................................... 99.85
Skinka, köttfärs, kebabsås

Så än en gång välkomna –
inte bara i dag utan året runt.
Bohuslän under vinterhalvåret är
fantastiskt och då är skaldjuren som
allra bäst. En halv bohushummer och
ett glas champagne på Bella Gästis
en vacker höstkväll är en upplevelse
man gärna vill upprepa.

Vi har även à la carte för avhämtning

Drömmer du om ett bröllop eller en jubileumsfest
på kusten? Vi hjälper gärna till!
Vi kan ordna musik, mat, bar, servering, dukning,
städ och disk.
Ni avgör själva om ni vill ha full service eller bara
vår hjälp med vissa delar.
I skrivande stund är vi de enda i kommunen
att kunna erbjuda en catering med
alkoholhaltiga drycker.
Se på vår hemsida för menyförslag
eller kontakta oss så syr vi ihop ett
förslag som passar just er.
Festlokaler:
Hummerkrogens festvåning
- upp till 42 personer
Bella Gästis Veranda
- upp till 50 personer
Ramsvik stugby (v. 18-24, 33-39)
- upp till 100 personer
Hamnémagasinet Ulebergshamn
- upp till 80 personer
Vi kan även ordna catering till av er själva
utvald plats
Tel 0523-50 000
www.bellagastis.se

nordens ark
Här kan du möta utrotn
tade djur från hela värld
sägs om amurtigrar, snö
der och vargar? På lantg
kan du hoppa i hö, klapp
kaniner och se lantraser
slag. Parken är öppen da
från kl 10 Tel. 0523-795

Badhuset tumlaren
I Väjern utanför Kungsh
ligger badhuset Tumlare
kan du bada, gå i simsko
ha roligt. Ibland har de
stora uppblåsbara rutsch
den är superrolig att åka
0523-799 50.

Bangolf
Har du lust att spela ban
med familjen eller vänn
så kan du göra det på H
bangolf i södra hamnen
Hunnebostrand. Bangol
även på Johannesviks C
Solviks Camping, Wigge
Camping, Örns Campin
Hunnebostrands Campi
hamnen på Bohus-Malm

ridning
Gillar du hästar och att
har du möjlighet att gör
på Assleröd. Där finns S
Fältrittklubb som anord
läger, aktiviteter och har
ner. Tel. 0523-330 31.

Bio
I Hunnebostrand vid Fo
Hus kan du gå på bio. D
dom film vissa kvällar.
Tel 0523-502 95.
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Hummerkrogen
Hunnebostrand

Hummerkrogen
Hunnebostrand

Det började i en sjöbod och blev
till miljonindustri

Det började i en sjöbod och blev
MÅNDAGSKLUBBEN
till miljonindustrisamlaSOTENÄS BÄSTA MÅNDAGAR

AFTER
BEACH

En HöStDag år 1996

des några gubbar i en sjöbod på
S:t Görans ö i Hunnebostrand.
i genuin sjöbodsmiljö, bryggservering
Orsaken var att dåvarande
En HöStDag år 1996 samlakommunchefen
i Sotenäs, Lasse
des några gubbar i en sjöbod
på
S:t Görans ö i Hunnebostrand.
Knutsson, hade fått en idé.
i genuin sjöbodsmiljö, bryggservering
Orsaken var att dåvarande

Skaldjur & Champagne

SÖNDAGAR KL 16.00
PARTY-QUIZ
– Skulle man inte kunna hitta
på
nåt
bra
för
bygden
med
DJ
LASSE LINDBERG
tanke på hummerfisket, sa han.

Skaldjur & Champagne

kommunchefen i Sotenäs, Lasse
Knutsson, hade fått en idé.
– Skulle man inte kunna hitta
på nåt bra för bygden med
tanke på hummerfisket, sa han.

VARMT VÄLKOMNA!

Man ska veta att fram till dess

Man ska veta att fram tillvar
desshummerkulturen en lokal
var hummerkulturen en företeelse
lokal
som i stort sätt bara
företeelse som i stort sätt bara
angick
bohuslänningarna
angick bohuslänningarna
själva. Nu tyckte Lasse Knutson
själva. Nu tyckte Lasse Knutson
att det var hög tid att sprida
att det var hög tid att sprida
kunskapen och glädjen om
kunskapen och glädjen om
detta unika fiske till hela landet.

VECKA 29
VECKA 30
VECKA 31
VECKA 32

OBS. LEG 18 ÅR

detta unika fiske till hela landet.

VÄLKOMNA!

Men Lasse var noga med att det
inte bara fick handla omMen
att äta Lasse var noga med att det
hummer och festa. Nej, syftet
inte
bara fick handla om att äta
skulle lika mycket inriktas på
hummer och festa. Nej, syftet
turism, säsongsförlängning
och näringsliv. Och inte skulle
minst lika mycket inriktas på
skulle hummern själv inta
en
turism,
säsongsförlängning
hedersplats som föremål för seoch näringsliv. Och inte minst
riös forskning samt utveckling
skulle hummern själv inta en
av fiske, redskap och beståndssäkring.
hedersplats som föremål för se-

N.Strandgatan 5 Hunnebostrand
www.kanten.se 0523-58888

riös forskning samt utveckling

Han hade med andra ord stora
Rekommenderad
avförst
fiske, redskap och beståndsplaner, Lasse Knutsson. Så
av White Guide
Men det är svårt att bli profet i
gällde det att hitta på ett säkring.
namn.
eget land. Akademien fick också
Gubbarna i sjöboden grubblade
mycket kritik. Ja, styrelsen utsatlänge och till sist kunde de enas
tesmed
för rena
hatkampanjerna
Han
hade
andra
ord stora
om – Svenska HummerakadeÖppet alla dagar i sommar 17.00 - 23.00
Rekommenderad
och detKnutsson.
förekom
till och
med
Fredagen
den
17aug
planer,
Lasse
Så först
mien i Hunnebostrand.
av White Guide
hot. På det hela taget växte dock

Fest, konferens och evenemang upp till
40 personer hela året

KRÄFTSKIVA

gällde detverksamheten
att hitta på
namn.
förett
varje
år och
Nästa steg var att bilda en
styGubbarna
i sjöbodentystnade
grubblade
så småningom
belackrelse. Det var lättare sagt en gjort arna.
Södra Strandgatan 4, Hunnebostrand. Tel 0523länge
för antalet gubbar i den där
sjö- och till sist kunde de enas
70
omblev
– Svenska
Hummerakadevar för få. Lösningen
Öppet
alla 550
dagar
i sommar 17.00 - boden
23.00
Efter
en tid övertog
Hummera400
g havskräftor,
200 g räkor,
www.hummerkrogen.se
att sätta in en närvarandemien
hund iVästerbottenpaj,
& bröd
Hunnebostrand.
kademienaioli,
denmajonäs
gamla fiskaffären
Fest, konferens och evenemang upp
till
som suppleant. Och därmed var
Från kl 20.00
och sjöboden
på Södra StrandSvenska Hummerakademien
40 personer hela året
gatan
4 att
i Hunnebostrand.
Där
Endast
förköp,
O.S.A.
senast en
11 aug.
Nästa steg
var
bilda
stykonstituerad.
begränsat
antal platser
delar
akademien
lokal med en

HÄNDER DET NÅGOT SPECIELLT PÅ KANTEN I VECKAN?

Tisdags quiz på Kanten Bar & Kök

till oöverskådlig. Utmed hela
Bohuskusten arrangeras humTisdagar klockan 18:30
mersupéer, hummersafaris,
hummerutflykter och hummerweekends – det är en mångtill oöverskådlig. Utmed hela
Men det är svårt
bliPer
profetWåhlin
i
miljonverksamhet
somatt
betytt
mycket
för turistnäringen
och fick också
Bohuskusten arrangeras humeget land.
Akademien
öppnat upp kusten för gäster Vi tar tyvärr inte några bordsbokningar så kom i tid, det blir fort fullt!
mersupéer, hummersafaris,
mycket
kritik.
Ja,
styrelsen
utsatlångt in på höstarna.
VILKEN DAG OCH TID ÄR DET?

VEM ÄR QUIZ-MASTER?

KAN MAN BOKA BORD?

tes för rena hatkampanjerna

hummerutflykter och hummer-

Vi
i Hunnebostrand
är till
gladaoch med
weekends – det är en mångoch
det förekom
Efter quizen så spelar DJ Lasse Lindberg
och
började
här.växte
miljonverksamhet som betytt
hot.stolta
På att
detallthela
taget
dock
VAD KOMMER ATT HÄNDA EFTER QUIZEN?

verksamheten för varje år och

mycket för turistnäringen och
gäster

Staffan Wictorin
från förr
nuför
upp och
kusten
så småningom
tystnade
belack-låtaröppnat
(som
var med i den där
sjöbo-Kramgoa
den
när allt begav sig)
arna.
långt in på höstarna.
VAD SPELAS FÖR MUSIK?

relse. DetavRING:
var
lättare
sagt
en gjort
sommarens
mest
uppskattade
0523 - 58
888
Södra Strandgatan 4, Hunnebostrand. Ambitionerna
Tel 0523var som sagt
för antalet
gubbar i den där
sjöskaldjursrestauranger,
Hummerstora. Men ingen kunde tro med krogen. Gästerna vistas i en unik Givetvis tillhandahåller vi Den som kommer får se...
550 70
boden var för få. Lösningen blev Efter en tid övertog Hummeravilken fart allt skulle gå och
Vi i Hunnebostrand är glada
miljö med hummerakvarier,
även catering för alla slags tillwww.hummerkrogen.se vilket intresse som väcktes
attrunt
sätta in
en närvarande hund
Kanten Bar & Kök. Norra Strandgatan 5.
456 26 Hunnebostrand
www.kanten.se

BJUDS DET PÅ NÅGOT EXTRA?

mängder av gamla redskap och
Hummerakademien. Medlemsom suppleant.
en bryggaOch
rätt utdärmed
i hamnen.var
marna strömmade till, media
Svenska Hummerakademien
visade ett enormt intresse och
Verkan av Svenska Hummerakonstituerad.
det skrevs artiklar och gjordes
kademien är i dag på gränsen
tv-program på löpande band.

och stolta att allt började
kademienKontakta
den gamla
ställningar.
oss ochfiskaffären
Ring: 0523 - 58 888
vi
hjälper
till att skräddarsy
och
sjöboden
på Södra
StrandFacebook:
www.facebook.com/kanten.barochkok
lösningen på just ditt arrangStaffan Wictorin
gatan 4 i Hunnebostrand. Där
emang.
HUR KOMMER MAN I KONTAKT MED KANTEN DÅ?

här.

delar akademien2012
lokal med en
Kanten Bar & Kök sommaren

Ambitionerna
Måndag var som sagt
Måndagsklubben
v.29/v.30/v.31.
stora.
Men ingen kunde
tro med
vilken fart allt skulle gå och
Tisdag
vilket
intresse som väcktes runt
Tisdags Quiz och sedan kramgoa
Hummerakademien.
Medlemlåtar. Start klockan 18:30.
6 & 13 oktober
kl. 19.00
marna strömmade
till, media
Onsdag
visade
enormt
intresse
och
Klassisk Hummersoppa
●ett
Bokas
på Bella
Gästis
Trubadur som spelar sköna låtar.
det
skrevs
artiklar
och
gjordes
½ Hummer och västerbottenpaj
eller på Hummerkrogen.
Ebba, Filippa och Louise
på löpandekan
band.
Äggost med hemmagjord björnbärssylttv-program
Flera festkvällar

(som var med i den där sjöboden när allt begav sig)
av sommarens mest uppskattade
Torsdag
Söndag
skaldjursrestauranger, HummerTrubadur som spelar sköna låtar.
After beach med music quiz. Startar
krogen. Gästerna vistas i en unik
tillhandahåller vi
klockan Givetvis
16:00.
även catering för alla slags tillmiljö med hummerakvarier,
Fredag
Gilla Kanten
på Facebook
Trubadur &av
DJ gamla
Simps. redskap och
mängder
ställningar.
Kontakta oss och
vi hjälper till att skräddarsy
en brygga rätt ut i hamnen.
lösningen på just ditt arrangLördag Live
emang.
Verkan
Svenska
Hummera-www.facebook.com/kanten.barochkok
Trubadurav
& DJ
Lasse Lindberg.
undärei dag på gränsen
kademien

Hummerkrogens Hummerfester
499 kr

Endast 42 platser per gång

förekomma.

rng

hållni

Hummerkrogens Hummerfester
All information angående priser, program, menyer etc finns på: info@hunneboholding.se

6 & 13 oktober kl. 19.00

499 kr

Klassisk Hummersoppa
½ Hummer och västerbottenpaj
Äggost med hemmagjord björnbärssylt
Endast 42 platser per gång

● Bokas

på Bella Gästis
eller på Hummerkrogen.
Flera festkvällar kan
förekomma.

Live
under
hållni
ng

All information angående priser, program, menyer etc finns på: info@hunneboholding.se
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Hällebo 2012-07-08

Ronald Hagberth och Ulla Ljunglide-Christensson

Hällebo bebyggs - kan
bli 100 åretruntboende
Ulla Ljunglide-Christensson
(m) är sedan 2010 ordförande
i Miljö- och byggnämnden.
Ulla tycker att uppdraget
är intressant och gillar att
hon får arbeta med trevliga
och kompetenta människor.
I Miljö- och byggnämnden
känner hon att hon kommer människor väldigt nära.
Nämnden arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med
att förnya planer och få karta
och verklighet att stämma
överens. På miljösidan ligger
Sotenäs väl framme. 2011
kom en ny Plan- och bygg lag
(PBL), som är bra för konsumenten men medför fler
åtaganden för kommunen.
Hällebo etapp 1 består av 21
tomter i ett delvis kuperat
bohuslänskt landskap.
Nästan alla tomter är sålda,
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15 hus har byggts och snart
kommer ett 50-tal personer att bo på f.d. Svärds
minkfarm/Hällebo. I etapp
2 planeras 15-25 stora tomter på upp till 1000kvm. En
samrådshandling för Hällebo
etapp 2 ska vara klar till hösten 2012 och förhoppningsvis ha samråtts klart innan
utgången av 2012. Resultatet
av samrådet kommer till stor
del att styra hur lång tid planen kan ta innan den är färdig
och beror bl.a. på om det
krävs några kompletterande
utredningar m.m. Men om
allt flyter på och inga hinder
uppstår kan en detaljplan vara
lagakraftvunnen till sommaren 2013 vilket innebär att det
om några år kan bo bortåt ett
hundratal personer på Hällebo.

Ronald Hagberth och Ulla Ljunglide-Christensson. Ronald var ordförande i
Miljö- och byggnämnden 2006-2010.

Barnshoppen - leksaker
och fräcka barnkläder!

Sommartid:10-18
Året runt: Mån-fre 13-18
Lör 10-14
Torggatan 7, Hunnebostrand
Barnshoppen.se

Oliver Kennon, Elias Kennon på ponnyn James Bond, Liz LaMora (ridläraren), Miriam Bore på ponnyn Hippe, Cornelia Björne, Iris Bore på hästen Viento, Lydia Wilkund, Linnea Österlund, Emil Kristjansson på ponnyn Magnum, Emmy Jidberg på Zingo, Clara Åberg, Telma Kristjansson på Zara och Elsa Harrysson 2012-07-10

Internationellt ridläger på Assleröd
Under v28 2012 arrangerade Sotenäs fältrittklubb ett internationellt ridläger för nybörjare med deltagare från USA, Norge
och Sverige! Deltagarna fick rida och handskas med hästarna i
stallet, lärde sig mer om hästar och ridning och hade kul.
Mer info om SFK på www.sotenasfaltrittklubb.se

SFK vann division 1
och är i Elitserien!
Laget vann alla tre omgångar av division 1 hoppning ponny och
har därmed kvalat till elitserien 2013. I laget red (från vänster på
bilden) Alice Milding på Kavatero Lee, Emma Hansson på Vin
Diesel, Julia Lundgren på Niels och Elin Hansson på Downland
Russet. Det är första gången Sotenäs Fältrittklubb har ett ponnylag i elitserien i hoppning. SFK tackar Bella Gästis för maten

Ståleröd by

och personalen på Bella som hadde öppet två tim efter stängningstid när de var där och firade. SFK tackar också Sotenäs trä
som sponsrade med fyrverkerier.

Kent "i Ståleröd" Christensson grundade
Ståleröd by 2010. Det är en intresseförening som bl.a. sysslar med säkerhet och

Kent "i Ståleröd" Christensson 2012-06-15

gemensam upphandling. I byn finns 4 familjer och det finns en ledig tomt till salu.
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Nu 900:Ord. pris 1300:-

Ord. 1000-1900:-

Nu 900:-

Alla löparskor/walking
Ord. 700-999:-

Nu 600:Ströpar

BJÖRN BORG

HGIF:s A-LAG 1971. Obesegrade seriesegrare i div. VI Norra Bohuslän.
Ord. 600-1300:Stående: Sven Ottersten (lagledare), Dan-Roger Harrysson, Leif Harrisson, Bo Weizelius, Kurt Björck (spelande tränare), Lasse Larsson, Christer Sörensson, Bengt-Göran Finn.
Sittande: Stig Tånge, Jerry Karlsson, Rolf Pettersson, Gunnar Lorentsson, Lennart Johansson, Stig Enstedt.

Nu 900:-

Nu 400-500:-

RIEKERADIDAS
BJÖRNPAX
BORGKEEN
ROCKPORT
NEWBALANCE
REEBOK
SVEA ASICS
RIEKER TEVA

REEBOK
NEWBALANCE

Alla löparskor/walking

Tag
1195:-

Nu ett pris på alla

Wave Extreme

Ord. pris 1300:Ord. 1095:-

Bildarkivets sommarutställning 2012 brukar öppna cirka en vecka in i juli och därOrd.lördagar
pris 1300:efter vara öppet varje dag utom
i 4-5 veckor. 2012 har bildarkivet öppet från
söndagen den 8 juli klockan
18-21 varje dag utom lördag fram till den 12 augusti. TeLättviktslöparsko
mat 2012 är KAFFEKALAS.
Det är
bilder med dopp, ofta utomhus. Hunnebostrands
med svagt
pronationsstöd. DamHGoIF,
och herrstl.
Gymnastik- och Idrottsförening,
närmar sig 90 år och Bildarkivet visar lite
0523-550
09också
• Torgg
16 Hunnebostrand
smakprov ur kommande utställning om HGoIF. Nytt
för 2012 är
skriften
HUNNEBOSTRAND - BILDER FRÅN 20-TALET. Häftet STENHUGGAREPOKEN 100
ÅR, som kom ut strax före jul 2011, finns också till försäljning liksom 2012 års almanacka med temat Jönserö. Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv vid Mellankajen!
RIEKER

3
Nu
900:betala
2
för895:-

Herrstorlekar 40-

Nu
Blanda hur man vill!

Nu 900:-

Billigaste
paret på
Plus många
flerköpet.
erbjudande
Butiken!
Erbjudandet
gäller gäller
fråni 16/7
till reastarten
Erbjudandet
från
11/7.
Ord. pris 1300:-

Måndag-fredag under
9.30-19
Öppettider
Lättviktslöparsko
lunchstängt
12-13
med
svagt
pronationsjuli månad
lördag
10-14
stöd. Dam och herrstl.

JANA
NEW BALANCE
VINCENT
PAX M.FL .

ROCKPORT

Herrstorlekar 40-48

Sebago Seglarskor
löparsko med
Docksides Herrstl.och löpkänsla
1395:- finns i olika färger.
häl och
0523-550
09 framfo
Torggatan 16, Hunnebostrand
stöd för extra
NIKE
LACOSTE
HENRI
LLOYD
SEBAGOSEBAGO
ADIDASRIEKER
NIKE

löparsko med bra stötdämpning
och löpkänsla. GEL stötdämpning i
häl och framfot. Duomax pronationsstöd för extra stabilitet.

Sandra Persson och Mikael Andersson på Skohörnan hade extra öppet på kanaldagen 2012

Öppet:
Mån-fre 9.30-18
Lör 9.30-13
Kosmetika
Ofta är det svårt att bestämma vilken färg man skall ha. Sedan april 2012 underlättar Caparol Matchguide hos Möllers Färg & Golv när du ska välja bland över
2000 kulörer. Välkommen in till Lars Möller och Käthe Johansson på Postgatan 3.
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Varje
dag
9.30-19.00
söndag
11-15 0523-550
Varje
dag
10-18

Sotenäs jaktskytteklubb
Sotenäs jaktskytteklubb har öppet tisdagar och torsdagar kl. 18-21. Vill du prova hagelskytte är det bara
att komma och prova på. Andra tider efter överenskommelse. Sotenäs jaktskytteklubb ordnar en trevlig
dag på skjutbanan. Hör av er till Inge Andersson
070/6243916 eller Torbjörn Pålsson 0731/04444.

A

Möllers Färg & Golv
Postgatan 3
Tel. 0523 - 50124

Hunnebostrands kyrka 100 år (1911-2011)

I ett härligt somrigt Hunnebostrand vigde prästen Martin Reberg Oscar och Sarah Wik Gustafsson i Hunnebostrands kyrka 16 juli 2011
Paul Axelsson körde brudparet i sin Volvo Amazon.

Kantor Alf Larsson (1959–2002) fick
år 2001 mottaga dirigentmedaljen
efter 42 års tjänstgöring i kyrkan

Vid 1800-talets slut restes krav på
en egen gudstjänstlokal i Hunnebostrand. Vägen till moderkyrkan i Tossene ansågs för lång och
dessutom hade befolkningen ökat
kraftigt från cirka 240 personer år
1860 till 2000 personer år 1910.
Enligt tidningen Bohus-Posten den
8 oktober 1911 hade man redan år
1902 börjat samla in pengar till en
kyrka i Hunnebostrand. Vid samma
tid bildades dessutom en syförening vars uppgift var att få till stånd
ett kyrkobygge.
Planerna att bygga en kyrka möttes på vissa håll av misstro, i en
tidningsartikel från 1905 beklagade
författaren att man inte genom
protestmöten skonat ”detta arbetarsamhälle från dessa dryga utgifter
till fördummelsens befrämjande.”
Trots att det förutom fisket fanns
en väl utvecklad stenindustri med
ansenlig exportverksamhet ansågs
byggandet av en stenkyrka ligga
utanför de ekonomiska möjlig-

heterna. Kyrkan kom därför att
byggas i trä.
Som, rektor vid slöjdföreningen i
Göteborg åren 1913–1940. Kyrkan
i Hunnebostrand var hans första i
Göteborgs stift. Senare bygg-des
också kyrkan i Lyse samt Masthuggskyrkan i Göteborg efter hans
ritningar.
I maj 1910 var arkitekt Sigfrid Ericson klar med ritningen och mindre än ett år var byggentreprenaden
klar. Anbudssummorna varierade
mellan 22000 kronor och 38700
kronor. Den lokala byggmästaren
Johan A. Larssons anbud var på
25000 kronor. Det lägsta anbudet,
22000 kronor som var inlämnat av
Ernst Gustafsson från Davidsberg
Hisingstad, antogs.
Stengrunden till kyrkan hade
byggts av frivilliga från Hunnebostrand, så entreprenören kunde
genast sätta igång uppförandet av
kyrkobyggnaden. Då Kyrkobyggnadsföreningen hade fått in mer
pengar än vad kyrkan beräknades
kosta kunde man redan i juni 1911
inköpa det hus som låg närmast
intill kyrkan som bostad åt kapellpredikanten. Den 8 november 1911
invigdes kyrkan av biskop Edvard
Herman Rohde och 1986 invigdes
församlingshemmet.
Kyrkan är byggd i en uttrycksfull national-romantisk stil, där
färg och material samspelar med
kyrkobyggnadens utformning, till
en mycket väl sammanhållen helhetsuppfattning. Exteriören är till
sin karaktär, sedan den falu-röda
fasadfärgen återställdes år 1995,

Hunnebostrands kyrka våren 1911. Bild: Hunnebostrands bildarkiv

nära nog oförändrad sedan byggnadstiden och arkitekturhistoriskt
mycket värdefull.
Bottenvåningen är klädd med
stående rödfärgad träpanel. Det
valmade taket, klätt med skiffer
från Grythyttan, är byggt i två
nivåer, vilket utgör en viktig del av
arkitekturen. Här kan man ana influenser från stavkyrkornas många
takfall och takryttare. Tornet, utfor-

mat som en takryttare, pryds av ett
kraftigt smideskors.
Interiört är kyrkan som en liten
katedral i form av en basilika
med mittskepp, två sidoskepp och
absid. De två sidoskeppen upplevs
genom att takstolarna vilar dels på
ytterväggarna, dels på de rustikt
skulpterade sidopelarna. Kyrkan är
rymlig och ljus vilket beror på de
ljust målade, liggande träpanelerna
och överljuset från de högt sittande
fönstren.

Textkälla: Hunnebostrands kyrka
100 år - Jubileumsskrift 2011 av
Alf Larsson, AnnEva Larsson, Nils
Marelius och Per-Olof Olsson.
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H.K.H. Prinsessan
Estelle

H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H Prins Daniel och
H.K.H. Prinsessan Estelle. 22 maj 2012 Foto: Bruno Ehrs

Nordens arks högsta beskyddare, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel fick torsdagen den 23 februari 2012
kl 04.26, en dotter på Karolinska sjukhuset i Solna. Hon
vägde 3280 gram och var 51 cm lång. Prinsessan Estelle
döptes i Slottskyrkan tisdagen den 22 maj 2012.
Prinsessan Estelles faddrar: Prinsen av Oranien, Prins
Willem-Alexander av Nederländerna, Kronprins Haakon av
Norge, Kronprinsessan Mary av Danmark, Prins Carl Philip
och Anna Westling Söderström.

Amurleopardunge
född på Nordens ark

Amurleoparden är världens mest
hotade stora kattdjur. Idag finns
bara ett 30-tal individer i det vilda
och läget är akut. Nordens Ark
deltar sedan flera år i arbetet med
att rädda och bevara arten och för
första gången har nu en unge fötts i
Sverige.
Det var i slutet av juni 2012 som en
liten amurleopardhona såg dagens
ljus. Precis som andra kattungar
föds amurleoparder blinda och helt
beroende av sin mamma. Ungen
kommer att stanna i lyan drygt
sex veckor och det är först under
sensommaren som hon kommer att
våga sig ut i hägnet.
Nordens Ark deltar sedan flera år
i arbetet med att rädda och bevara
världens amurleoparder. Förhoppningen är att amurleoparderna på
Nordens Ark även fortsättningsvis
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Amurleopardunge. Foto: Tom Svensson
kommer att bidra med nya ungar till
bevarandeprojektet.
”Det är mycket glädjande och värdefullt att Nordens Ark nu kan delta
i avelsarbetet med världens mest
hotade stora kattdjur, i synnerhet
som naturforskare och biologer som
en räddningsaktion nu överväger
att återutplantera djurparksfödda
amurleopardungar i det vilda.” säger
Ewa Wikberg, biträdande zoolog på
Nordens Ark.
Stiftelsen Nordens Ark startade
under hösten 2011 ett projekt tillsammans med WWF och finansierat
av Svenska Postkodlotteriet för
att rädda amurtigern i Ryssland.
Ett projekt som ger möjlighet att i
framtiden även arbeta med amurleoparderna i området.

Soteleden
Asmir Hadzimehmedovic och Gunnar Einarsson
Peter "Bonken" Olsson på GHT specialtransporter hjälper Gunnar "Soteleden" Einarsson och Asmir Hadzimehmedovic att placera "Porten till Soteleden" vid Åbyfjorden/Nordens ark 28/6 2012. Under våren 2012 har Asmir snickrat porten på Produktionsskolan . Sotenäs kommun satsar på Soteleden - till glädje för såväl åretruntbor som besökare.

Grytor på Ramsvik
Vid Sote huvud och Tånge skog finns ett stort antal grytor som
varmt rekommenderas för den som gillar att vandra och är intresserad av hur naturen under årtusenden skulpterat bohusgraniten.

På berget vid Tånge skog ligger jättegrytorna tätt, på detta flygfoto är 20 grytor
markerade 2012-07-08

Vid Sote huvud är grytorna också talrika, ligger närmare strandkanten och
inte fullt så tätt som vid Tånge skog.

Stugor och lägenheter
Lugnt boende i ett
av Bohusläns finaste
naturreservat
Helena och Martin Bohlin
Ramsviks Övergård
456 92 HUNNEBOSTRAND
Telefon: 0523 - 581 84
Mobiltelefon: 070 - 494 38 26
Epost: martin.bohlin@telia.com
www.ramsviksovergard.se
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18 olika smaker, 25 glasscuper
Smoothies och mjukglass.
Mitt på stranden, med bästa
havsutsikten!
Mellan Smögen och Hunnebo:
Sväng av mot Ramsvik.

Lokalen går även att hyra för bröllop, födelsedagar, föreningsmöten etc. 0523-50303
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Hunnebostrands
konstmagasin

Sotefjordens Segelsällskap

Hunnebostrands Konstmagasin 2012 hade öppet
v 28, den 9-15 juli kl 17-20, utom på Kanaldagen
14/7 då det var utökade öppettider 10-17.

Hunnebostrands Konstmagasin 2012: Thomas Nilsson, Inga-Lill
Moberg, Anna-Lena Carlsson, Åke Skåås och Synnöve Ahlqvist

Hanna Krokström, Olivia Gerrbo, Peter Leisborn, Filip Asp, Klara Olander,
Oskar Johansson och Frida Krokström på Kanaldagen 2012-07-14

Seaport och
Sotefjordens marina

Seaport och Sotefjordens marina 2012-07-08

För att skapa ett företagshotell köpte Henrik Höglund och Stefan
Larsson den 1 maj 2011 NSS fastighet om 20 000 kvm på Lökholmen. Sotefjordens marina, Röds traktorgrävning, Firma Kenneth
Ifver och Olgas snickeri är några av de företag är verksamma i
företagshotellet. Mikael är nöjd med företagshotellet, det fungerar
bra och har ett gynnsamt läge för hans verksamhet. Mikael erbjuder bl.a. grus för avhämtning här.

Mikael "i Röd" Josefsson och Stefan Larsson 2012-07-13

Mikael "i Röd" Josefsson har utfört entreprenadarbeten sedan
1999. 2012 har Röds traktorgrävning 3 anställda.
Mer om Mikael hittar du på: www.rodstraktorgravning.se

Förvaring

Sotefjordens marina

Service
Båtar
Motorer
Båttillbehör

www.seaport.se
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Lökholmen, HUNNEBOSTRAND 0523 - 58495 www.sotefjorden.se

Hunnebo judo

Markus Niclason, Viktor Christensson, Samuel Òmarsson och Alexander
Christensson.

Samuel o Viktor vann både Ungdoms Kata SM 2012-04-28
12-15 år och 16-17 år. De hade dispens för 16-17 år då de bara
var 13 resp 14 år. Alexander och Markus kom på silverplats i
12-15 år och de hade dispens pga att de var endast 11 år.

SEB Next
Generation Cup
Sveriges största
juniortävling i tennis - distriktstävling
spelades i Hunnebostrand 17-19/5 1012.
Tävlingen kommer att
hållas 2012-14 under
samma helg kommande år. Oskar Wikström, Hunnebostrand
gick vidare i PS 13 till
regionsfinalen
Oscar Wikström, Hunnebo Tk, gratuleras av tävlingsledare Johan Bredin efter
vinsten i gruppspelsfinalen i SEB Next Gen Cup, torsdag 17/5 2012 mot Magnus
Andersson från Strömstad Tk. Oscar vann med: 6-1, 6-7 och 10-8. Grattis Oscar!

Hunnebokiosken på Olgas

Sommaren/hösten 2012 drivs Olgas kiosk (ej gatuköket) i Hunnebokioskens regi. Hunnebokiosken
satsar bl.a. på färskt bröd från Skärets bageri på
Smögen. Öppet 8-sent varje dag hela sommaren.
Därefter öppet på helgerna i augusti/september.

Hjärtligt välkomna önskar Julia, Jenny, Evy, Marcus, Christer och Andreas (ej på bild)

ATG
Svenska Spel
Video/DVD
DHL Service
Kassaservice

Sotenäs största spelbutik!

Hunnebokiosken
Stationsgatan 5, 450 46 HUNNEBOSTRAND - Tel. 0523-58510

Emma, Louise, Lisa och Christer hjälper dig på Olgas kiosk

www.hunnebostrand.nu/hunnebokiosken

Godis, glass,
snacks, tobak,
tidningar och
specerier.

Öppet:
Mån-lör 8-20
Sön 9-20
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Skulpturpark Hunnebostrand

Landshövding Lars Bäckström inviger
"Uddenskulptur 2012" Foto:Sara Harrysson
Ett stenkast från Bella Gästis ligger Udden. Om
inte världens vackraste plats så i varje fall Västkustens! Här möter havet land, vattnet möter
berget, himmeloch hav förenas i en evighorisontell
linje. Så långt ögat når inget annat än vatten och
sten! Det var sten och vatten som gjorde stenbrytning möjlig, Stenen med sin klyvbarhet och
skönhet, vattnet som erbjöd frakt till fjärran länder
långt innan järnvägar och landsvägar. Bohuslän
var först i Sverige medstorskalig stenbrytning, där
varje ö och strand hade egen hamn. Udden i Hunnebostrand var ett av Sveriges främsta stenbrott,
med de skickligaste stenhuggarna som gav liv åt
de stumma stenblocken. Här höggs byggnader

som Posthuset och Universitetet i Göteborg, delar
av Riksdagshuset i Stockholm, broar och minnesmärken. Stolta yrkesmän i en storslagen industri,
fortfarande är brytningen av granit omfattande
iBohuslän. Udden har varit hotad av exploatering,
men en folklig opinionstoppade byggplanerna,
och intresset av att bevara platsen är numera starkt
förankrat hos politiker och allmänhet. För andra
året i rad genomförs en internationell stenskulpturutställning, baserad på de konstnärer som under
tjugo årer hållit Bohusläns Stenstipendium. Förra
årets utställning ”SkulpturSpark” var en succe,
och i år på ”Uddenskulptur2012” visas verk av 16
konstnärer från olika länder i Europa. En utställ-

Det delvis belysta Nordre Hoge berg 2012-07-14

ning med mindre verk visas vid Nordens Ark i en
timrad lada från 1700-talet, också värt ett besök.
Förr skeppades granit ut över världen, nu är det
stenskulptur som fraktas hit! Vår vision är att på
Udden skapa ett Stenkonstcentrum, där formgivning av sten står i centrum, om det så var inlandsisen, bronsåldersfolket, stenhuggarna eller dagens
skulptörer som var upphovet!
Skulpturpark Hunnebostrand
Hans Leutscher
Pål Svensson
www.skulpturparkhunnebostrand.se

Foto:Sara Harrysson

Carl Finn Hansson och
Never ending story
Urban och Pias 28-årige son
Carl Finn Hansson började
på familjeföretaget Finns
Begravningsbyrå 1 feb 2012
och håller på att utbilda sig
till begravningsentreprenör.
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Utvecklingen går mot mer
individuella begravningar,
där man väljer att sätta en
mer personlig prägel på ceremonin för att visa vem den
avlidna var i livet.

Finns Begravningsbyrå erbjuder därför "Never ending
story" som är ett koncept
som licensieras exklusivt av
Sveriges Begravningsbyråers
Förbund.

Angelbox finns i vitt, svart och rosa med
vingar istället för handtag på sidorna och ett
par vingar på locket.

Solliden i
ny regi
Efter 31 år tackar Kalle och
Margareta för sig och lämnar
över till de två 31-åringarna
Jonas Eriksson och Andreas
Henriksson som ursprungligen
kommer från Svanesund respektive Stenungsund. De båda
träffades 2006 då de arbetade
på Blomsterlandet i Vänersborg. Den 27/4 2012 tog de
över Sollidens handelsträdgård från Kalle och Margareta
Gustavsson. Vid denna tidnings
pressläggning har de drivit Solliden i ett par månader, hunnit
landa lite och tycker att det
känns bra.
Den inarbetade rörelsen, den
härliga personalen och de trevliga trogna kunderna gör det till
en fröjd att komma till jobbet.
Några radikala förändringar
planeras inte, Jonas och Andre-

Margareta och Kalle Gustavsson

Jonas Eriksson och Andreas Henriksson 2012-07-03

as vill bevara den fina verksamhet som Kalle och Margareta
har byggt upp.
De planerar dock att bredda
sortimentet med fler tillbehör
och presentartiklar.

Massor med sommarplantor
hela sommaren!

Och en relativt stor förändring
har dock duon redan infört,
söndagsöppet kl.10-15 året
runt!
En ambition är att i framtiden
arrangera föreläsningar inom
olika områden. Kanske i samband med att Gaudiakören
sjunger på Solliden.
Jonas och Andreas tycker att
Hunnebostrand och dess invånare är trevliga men skulle
liksom många andra gärna se
fler bostäder och cykelbanor.

Nya r!
ttide

öppe

Öppet: Måndag- fredag 9-18,
lördag 9-15, söndag 10-15.
Sollidenvägen 8,
Hunnebostrand 0523-503 05

Minnet av en begravning
bär man med sig hela livet
Finns Begravningsbyrå
Dinglevägen 27
456 61 Hunnebostrand
Tel: 0523-50416
www.finnsbegravning.se
Urban

PiaMaria

Henrik

Carl
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Ulebergarna Ove Bergman, Noel Bergman, Nils Martinsson, Börje
Hamnsjö, Elin Martinsson, Laila Haglund och hunden Molly vid
fyren "Ljuset" på Uleberg pir 20 juni 2012

”Ljuset” på Uleberg pir
En vanlig dag 2010 körde Börje Hamnsjö som vanligt färjan
Gull-Britt över Gullmaren när han fick se en fyr ombord som var
på väg till skroten. Han fick en idé om att fyren borde sättas upp
i Ulebergshamn. Genom många personers ideella engagemang
och välvilja blev idén verklighet och på fyrens dag 27/8 2011
invigdes fyren ”Ljuset” på Uleberg pir i Ulebergshamn.
Fyren stod 1936-2011 på Skålholmen (Väderöarna) utanför
Ulebergshamn. 2011 renoverades, blästrades och målades fyren.
Sotenäs kommun har stött projektet, deltog vid invigningen och
har bekostat fyren med 5 000 kronor.
Under 2011/2012 har också en uteplats i sten uppförts på Uleberg pir och sponsrats av Koop. sten och Christian Eklund.
Sommaren 2012 uppförs dessutom en ny webbkamera med vy ut
mot fyren och havet, JORA data m.fl. sponsrar webbkameran.
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Rekord i brott
Brott fortsätter att löna sig i Evja, en rekordsten på 50 ton sågades ner till
mer hanterbara 35 ton i juni 2012.
Stenkreatören och ulebergaren Pål Svensson, tillsammans med killarna
på Bohusgranit i Evja, har tagit fram den senaste och tyngsta av hans
40-tal granitskapelser, 35-tons "Utsikt/Utblick" i grå Bohus granit från
Evja stenbrott. "Utsikt/Utblick" kommer från september 2012 att stå på
Skolberget i Grundsund. Verket har måtten 2,60m x2,60m och är 3,5m
högt, det kommer att belysas innifrån och förena natur och kultur. Därtill
kan det användas både som lekplats och som möbel.

Uleberget fick
arkitekturpris

ULEBERGET
ULEBERGET -- boendekomfort
boendekomfort oc
oc

Priset känns mycket hedrande för oss säger bolagets projektledare
Jan Torgé och styrelseordförande Ulf Helgesson.

Arkitekturpriset 2011 i Sotenäs kommun gick till
bostadsområdet Munkebo (Uleberget).
De 22 nybyggda villorna smälter in i landskapsbilden och skapar enligt motiveringen en harmonisk
helhet.
Varje år delar Sotenäs kommun ut ett arkitekturpris.
2011 års pris gick till bostadsområdet Uleberget
vid Munkebo i Ulebergshamn, på platsen där Ulebergshamns äldsta stenbrott slutade sin verksamhet
på 1960-talet. Priset delades ut av miljö- och byggnämndens ordförande Ulla Christensson Ljunglide
vid fullmäktigemötet i februari.

ULEBERGSHAMN
Arons gata 2nyaste villaområde med 22 villor snart
ULEBERGET - Ulebergshamns

Nybyggt enplanshus beläget på en platå 30 meter över havet med förtrollande
I sommar står de återstående 4 villorna inflyttningsklara för krävande köpare som värdesätte
panoramavy över Bohusläns fagra skärgård! Mycket hög standard med braskamin
havet har vi byggt 22 villor med hög standard - bl.a. alu-fönster, helkaklade badrum. Golvvä
och bergvärme för låg driftskostnad. Inredningsbart garage/förråd på 35 kvm.
bands-anslutning. Bostadsyta på 125 - 174 m2 + garage/förråd på 35 m2. Båtplatser reserve
Båtplats reserverad. Trädgården är färdigställd och huset är klart för inflyttning.
Välkomna att boka er för visning!
Webbnummer: 52626750. Pris: 5 220 000 kr

Vid intresse kontakta
Fastighetsbyrån Kungshamn
Tel: 0523-701 32 • Fax: 0523-303 77
Besöksadress: Hotellgatan 3, Kungshamn

Det är första gången som priset delas ut till ett område istället för till en enskild byggnad.
Villorna har byggts av Ulebergshamn Fastigheter
AB i samarbete med lokala mark- och byggentreprenörer.

Midsommar i Ulebergshamn

Med områdets magnifika utsikt mot havet har vi försökt att göra så att husen smälter in naturligt i miljön
för att inte synas från havet, det är det vi fått pris för,
säger Ulf Helgesson.
Vi har arbetat mycket med husens utseende både på
ut– och insidan samt försökt anpassa kulörer och
material till omgivande berg samtidigt som husens
taklutningar följer bergets konturer, säger Jan Torgé,
som nu arbetar med planeringen av nästa etapp som
skall byggas norr om nuvarande område.

Marianne Stensson talar

Bostadsytan på villorna varierar mellan 125 – 174
m2. Alla är försedda med separat bergvärme vilket
innebär låga energikostnader.
Stången reses

31

Josefin Bergman och Cajsa Fernström 2012-07-03

Gabriella, Lennart, Irma Jennie och Kevin 2012-07-07

Ny kiosk och uteservering

Familjen fotboll

Den rejäla nysatsningen på Bangolfen i Hunnebostrands hamn
(vid Lahälla) under åren 2011-2012 ska förhoppningsvis ge
HGIF långsiktiga ekonomiska förutsättningar att fortsätta
föreningens olika satsningar. Under våren 2012 har banorna
som färdigställdes 2011 kompletterats med en ny större kiosk
och uteservering för ett 50-tal personer. Den nya kiosken har
fått ett utökat sortiment med bl.a. smörgåsar och sallader som
levereras av Lena på Shell Hunnebostrand. Bangolfen ger
2012 fem ungdomar ett bra sommarjobb och den gamla kiosken som Reinert Lindahl uppförde under tidigt 80-tal har fått
ett nytt liv på Assleröd några km bort då HGIF skänkt den till
Sotenäs fältrittklubb.

Jennie Bergsten valdes i januari 2012 till vice ordförande
i HGIF, hon var tidigare suppleant i styrelsen. Hela familjen Bergsten är aktiva i HGIF, Jennie och Lennart (som till
vardags är bilmekaniker på Ford i Uleberg) är båda lagledare
för flickor 00-02, där dottern Gabriella spelar. Sonen Kevin
spelar i klassen pojkar 00-01 och lilla Irma spelar i mix 0405. Jennie är ursprungligen från Hamburgsund och spelade i
18 år för Hamburgsunds IF innan Lennart lockade henne till
Sotenäs. Hela familjen är aktiva och trivs i HGIF, de känner
att föreningen satsar mycket på ungdomsfotbollen nu med
lagledarutbildning och fotbollsskola. De har också tre hästar
så de är aldrig sysslolösa eller har tråkigt på sin fritid.

Engagerade styrelseledamoten i HGIF, Peter Henriksson,
vid nya uteserveringen 29/6 2012
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Bovall-Hunnebo Flickor 00-01 i Kalles Kaviar Cup 2012-06-28
Från vänster översta raden: Julia Lundin, Vilma Enstedt, Jennifer
Edström, Gabriella Bergsten, Clara Wändin och Kajsa Pålsson. Sittande: Elina Lundgren, Jennifer Frisk, Ella Elofsson, Isabelle Norman
Svensson, Annie Matsson och Jonna Eisle. Målvakt: Olivia Svensson.
Ledare: Mia Elofsson, Lennart Bergsten och Karin Edström.

Bovall-Hunnebos spelartrupp Pojkar 00-01 i Kalles Kaviar Cup 2012-06-27
Bakre raden ledare: Bosse Christensson, Ulf Mill, Henrik Svanström. Bakre raden spelare: Alexander Christensson, Harry Denell, Hugo Holmin, Osvald Andersson, Oscar Pettersson, Adam
Mill, Carl Backelin, Markus Niclason, Alex Jörgensen. Främre raden: Samuel Svanström, Markus
J, Filip Mill, Noel Karlsson, Marcus Markenberg, Kevin Bergsten, Jesper Mattsson, Rasmus
Karlsson, Isac Andreasson, Edvin Karlsson. Liggande: Oscar Wikström, Pontus Andersson

På gång i HGIF
Utöver bangolfen händer det mycket annat positivt i Hunnebostrands gymnastik och idrottsförening. En fotbollsskola
för ett 50-tal ungdomar genomförs under vecka 29 tillsammans med Coerver Coaching. Fotbollsskolan är tänkt att
återkomma årligen. 2012 hålls fotbollsskolan i Bovall och
2013 åter i Hunnebostrand.
Ett nytt klädprofilprogram där ledarna får nytt ”klädkit” och
alla ungdomar kan köpa träningskläder till riktigt bra priser
har tagits fram.
Sommarens höjdpunkt, Familjedagen den 25/8, skall bli en
riktig höjdare och årligen återkommande, dragningen av
Båtlotteriet, en Seamaster 175 med 60hk Suzuki värd 192
000 kr från Christian Samuelsson på AutoMarin är högsta
vinsten.
Ett projekt som syftar till att anlägga konstgräs på HGIFs
grusplan har också påbörjats. Blir det verklighet gagnar det
HIGFs egen verksamhet såväl som populära Kalles Kaviar
Cup genom möjligheten till att spela ännu fler matcher.
Föreningen har en ny hemsida, besök den på:
www.svenskalag.se/bovall-hunnebo
Jan Olof Bothén, ordförande

Sveriges ledande Seamaster ÅF
Båtservice - Förvaring & reparationer

AutoMarin
Lökholmsvägen 27
450 46 HUNNEBOSTRAND
Tel 0523 / 373 81
www.automarin.se
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40 nya tomter på
gång på Annerödsberget
Hösten 1999 gick Simon Wahlström på svärfar Hans ”Hasse
på tappen” Anderssons ägor på Anneröd öster om Hedalen.
Hummerfisket, Hunnebostrands svar på älgjakten, var i full
gång och i det vackra höstvädret med de sprakande gulrödaorangea färgerna fick Simon en idé. Här på Hedberget/Annerödsberget (Askums-Anneröd 1:17 m.fl.) borde det ligga ett
bostadsområde!
Tillsammans med Carl-Gustav Ståhlberg, en erfaren Byggmästare, Sotenäs kommun och lokala arkitekter och planarkitekter
har nu ett nytt bostadsområde planerats. Under hösten 2012
förväntas Sotenäs kommunfullmäktige anta en detaljplan för
Annerödsberget. När så skett kan Simons idé om ett bostadsHedberget 2012-07-08

”Det känns fantastiskt att kunna erbjuda ett nytt boende för alla i denna
unika och vackra Bohusländska miljö” säger en lycklig Simon Wahlström på
toppen av Hedberget 2012-07-04.

område på Annerödsberget bli verklighet under 2013 och några år
framåt.
Byggstart för Annerödsberget planeras till våren 2013. De 40 tomterna kommer att vara avsedda främst för åretruntboenden och den
planerade bebyggelsen är varierande och erbjuder möjligheter i alla
livets faser. Bland annat kommer parhus att uppföras som också
barnfamiljer ska kunna ha råd med. Närheten till dagis, fotbollsplan, idrottshall och en säker skolväg till Hunnebostrands skola är
mycket tilltalande aspekter för intresserade barnfamiljer.

Föreslagna slänthus och den nordsydliga lokalgatan inom planområdet. Vy från norr mot söder. Fotomontage: Sandell Sandberg

Kontakta gärna Carl-Gustav Ståhlberg
för mer information eller intresseanmälan:
070-3347606
calle.cbmgholding@telia.com

34

Annerödsberget utgör en av de högst
belägna platserna i Hunnebostrand och
består av typiska Bohusländska granitberghällar. En bärande tanke genom
hela planeringsprocessen har varit att
minimera ingreppen i den unika Bohusländska miljön och utnyttja de naturliga
höjderna för att möjliggöra havsutsikt

och samtidigt tillgodose behov av
vindskydd. I området finns lämningar
från den för Hunnebostrand så typiska
stenindustrin. Lämningar kommer att
bevaras och ge den planerade bebyggelsen en historisk anknytning.

Hyr förråd av oss!
•
•
•
•
•
•
•

mitt i Hunnebostrand

Förvaring i alla storlekar för företagare och privatpersoner
Möblerade kontor & konferensrum med havsutsikt
Förvaring av båtar, MC, veteranbilar och Jetskis...
Garage för stöldbegärliga/frostkänsliga hantverkarsläp
Budsluss för den som inte kan passa varuleveransen
Speciallösningar för företag som ibland behöver
lager och/eller kontor/mötesrum
Hög säkerhet: stängsel, personlig kod, övervakning och larm

Vi bjuder
på
2 månade
r
vid förhand
sintresse

076 - 77 503 09

www.lagerpunkten.se

Dinglevägen är "Pulsådern" genom Hunnebostrand, norrut går den till Bovallstrand och Dingle, söderut går den till Kungshamn-Smögen. Längs Dinglevägen eller i
omedelbar anslutning till Dingelvägen ligger: Lans snickeri och glasmästeri, Lagerpunkten, Nya brandstationen, SEB Bankomat, Apoteket, Finns begravningsbyrå, Shell
bensinstation och butik, Restaurang Delfinen, Skoogs rör, Folkets Hus och park, Hotel Kaprifol, Hunnebostrands vandrarhem och Sollidens Handelsträdgård 2012-07-08

100 matgäster varje dag

Autoexperten
Våren 2012 anslöt sig Shell Hunnebostrands bilverkstad
(Hans Andersson Autoteknik AB) till Autoexperten. Autoexperten kortet med möjlighet att dela upp betalningen
och omfattande moderna IT-lösningar innebär stora
fördelar för kunderna.

Shell Hunnebostrands målmedvetna satsning på mat har
gjort butiken till en populär
samlingsplats med många
stamkunder som huvudsakligen är hantverkare och näringsidkare.
För att hålla den kvalitet som
kunderna önskar har ett nytt
kök byggts för produktion av
egna smörgåsar och sallader.

Martin Dahlström PFF, Peter
Stårbeck och Jörgen Trohne på West
Coast Offshore är stamkunder på
Shell Hunnebostrand

Cirka 100 matgäster serveras varje dag varav ett 40-tal
köper smörgåsar, ryktet om
de goda mackorna har spritt
sig och Shell Hunnebostrand
anlitas därför som leverantör
till bl.a. HGIFs bangolfkiosk i
hamnen.

Autoexperterna Hans Andersson och Svante Grandin 5 juli 2012

Autoexperten är en rikstäckande reservdels och
tillbehörskedja för fordon med nära 70 butiker
och över 360 verkstäder anslutna.

Bella Gästis

ALLTID ÖPPET
TILL 21.00
Shell Hunnebostrand
Telefon 0523-50068

Autoexperten Verkstad - servar alla typer av bilar
och lagar alla typer av fel med bibehållen nybilsgaranti – precis som hos märkesverkstäderna.

Handels & Sjöfartstidning

Shell i Hunnebostrand är numera också den enda bensinstationen i Sotenäs kommun
där du kan betala kontant i
Tel. Restaurang 0523-50 000, kontor 58 383
kassan.
Fax 0523-551 48

www.bellagastis.se

Dela upp betalningen med Autoexperten kortet
Med Autoexperten kortet kan du få kredit för ett
enskilt köptillfälle eller kredit för löpande inköp.
Delbetala räntefritt upp till 24 månader i våra
butiker och verkstäder. Ansöker om kortet gör du
i våra butiker/verkstäder
Nr 11 År 2011 eller direkt på autoexperten.se under
menyn
Autoexperten
kortet.
Pris helår:
1.597:85.
Lösnummer:
Gratis.
info@bellagastis.se
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Konsum och Bomans hage 2012-07-08

Tungt att bära till båten?
Hämta
Nu lite större
ochoch
lite bättre!

lämna posten
på Konsum
Kapten Jonatan

Eva och Jonatan har utdetta men välkomnar
bildats och certifierats av avtalet och möjligheten
Posten som också hjälpte att få erbjuda Postservice
till på plats under en
i Hunnebostrand.
inkörningsperiod. Posten Postservice innebär att
finns i Konsumbutiken
du kan hämta och skicka
Ta
vara
på
din tid. Låtmen
oss fixa
genom ett avtal som
brev/paket
kasmaten medan du tar hand om
saservice
erbjuds
träffats mellan Coopdina
ochgäster.
Kom in till oss såinte. I
Posten centralt, Konsumfixar vi tillKonsums
exempel envanliga
”Planka”kassor
med
kallskuret.
Finns
i flerain Plusbutiken i Hunnebostrand kan du dock lösa
alternativ,
storlekar
och
priser.(f.d.
giroutbetalningar
har inte kunnat påverka

Ska du ha fest?
Vi hjälper dig!

Hur många blir ni?

Eva Jakobsson och Jonatan
Harrysson på Konsum
är sedan oktober 2011
ansvariga för Postservice i
Hunnebostrand.
Konsum Hunnebo i medvind

Postgiro).
Postverksamheten har
hittills fungerat bra men
Eva vill påminna alla
kunder om att ta med sin
legitimation, det räcker
inte med att vara känd
person eftersom legitimationen måste skannas
in i datorn in paket kan
lämnas ut.

“Konsumplanka” till festen

För 30kr kör Konsum era varor till
hamnkontoret varje jämn timme
mellan kl.10 och kl.18 v.26-33.
Säg till i butiken.

Några av våra tyngre kunder

HUNNEBOSTRAND

Torggatan 19. Tel. 0523-500 20

Öppet alla dagar 8-22. Välkommen!
t.o.m. 7/8 2005
) av året 09-21)
(Under (sommaren,
resten

