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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. Tid-
ningen utkommer sedan 2004 med minst 
ett nummer varje år och produceras av 
Marcus Bertilsson.
Saknar du något i tidningen eller på hem-
sidan Hunnebostrand.nu så är du välkom-
men att mejla  
marcus@bertilsson.nu
Ansvarig utgivare: Marcus Bertilsson, 
Reg. F-skatt och reklamskatt. 
Tryck: Markbladet Tryckeri, Skene.

Tidningen Hunnebostrand

Det händer mycket positivt i 
Hunnebostrand 2016-2017.

Udden Skulptur klättrar uppåt väg-
garna, Brf Utkiken med 22 lägenheter 
är nästan klar, så också nya trygghets-
boendet på f.d. Villa Framtidens tomt. 
Mopperallyt 2016 blev en hit med 41 
deltagare, 2017 kommer mopperallyt 
fira 5 år. Soteleden Terräng mara-
thon och Icebug Xperience är också 
mycket lyckade återkommande årliga 
arrangemang som aktiverar människor 
och lyfter för och eftersäsong. Sotenäs 

trä expanderar norrut till Tanum och 
Strömstad. Norra Strandgatan har 
snyggats till. Kanaldagen blev mycket 
lyckad.

Några jubileer i och kring Hun-
nebostrand 2016: Skohörnan 15 år, 
Svenska Hummerakademien 20 år, 
Lars-Erik Johansson och Helga Fos-
sum 70 år. Sotenäs Fältrittklubb fyllde 
40 2015 men firar hösten 2016.
 

Nyheter, information, bilder och 
evenemang hittar du sedan 1998 på: 
www.hunnebostrand.nu

Outdoor uppåt väggarna i Hummerbostrand 2016-2017

En riktigt smaskig räkmacka med 
Smögenräkor kan avnjutas året runt hos 
turistprisvinnaren Bella Gästis. Just den 
här räkmackan avnjöts i vårsolen på 
uteserveringen den 5 maj 2016.

Sotekanalensdag 16 juli 2016

Cirkus Maximum på  
Hunnebovallen 1 augusti

Måndagen den 1 augusti 2016 gästar 
Cirkus Maximum Hunnebovallen 
i Hunnebostrand. Föreställningen 
börjar klockan 19:00.

Icebug Xperience 

Soteleden Terräng Marathon 

Udden Skulptur 2016 - ’Echo’ av Greger Ståhlgren
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Den underbara hamnen är ett givet stopp för den som 
seglar på Västkusten! Utan några problem ryms här flera 
skolskepp och charterbåtar samtidigt. Medelvatten-
djupet är 4,5 m. Gästhamnen tillhör en av de mest välre-
nommerade på Västkusten med plats för ca 200 båtar 
– skyddade för alla vindar och med fasta förtöjningar 
-inga ankare behövs. Förstklassig hamnservice med 
bl.a. grillplats, toaletter, dusch och bastu. Sedan 2014 
är Turistbyrån sammanslagen med Hamnkontoret för 
effektivare lokalanvändning och bemanning. Det finns 
också Accesskort för duschar och tvättmsakiner. 
Gästhamnstelefon: 0705-887747. www.sotenas.se

Hamn- och turistvärdarna Tim, Victhor, 
Daniela, Malin och Ulf arbetar för att du 
som besöker Hunnebostrands hamn ska få en 
trivsam vistelse i hamnen med omnejd.

Ö Expressen - det flytande skafferiet
Företagsamme bovalliten Carl Bredin, av årgång 1999, 
driver Ö Expressen som levererar bröd och andra 
färskvaror till båtfolket i Hunnebostrand och Bovallstrand 
med skärgård. Tidningar, godis, 
läsk och eventuellt jordgubbar.
Bröd och pizza kommer direkt 
från Konrads bageri och pizzeria 
i Bovallstrand. För beställning, 
använd kontaktuppgifter på 
www.oexpressen.se

Bella Gästis
Handels- & Sjöfarts-

tidning
Tel. Restaurang 0523-50 000    Nr 16  År 2015

info@bellagastis.se      Pris helår: 1.597:85. Lösnummer: Gratis.

www.bellagastis.se      

Välkomna till Bella Gästis
Bohuskustens mesta året-runt-restaurang

Kartan
Hunnebostrand - det 
gemytliga samhället med 
många sevärdheter. 
Sidan ............................2

KAOS!
Det var så det började på 
Bella Gästis
Sidan ............................3

Ostron på Bella
Alltid färska ostron från 
Bellas egen ostrontank
Sidan ............................4

Menyn
Fem halvmatade sidor med 
hela Bella Gästis meny. 
Vi önskar er en riktig 
smaklig och angenäm mål-
tid. Hela menyn finns till 
avhämtning och även vissa 
av rätterna!
Sidorna .................... 5-9

Skulpturpark
5-årsjubileum
Sidan ..........................11

Mellan örhängena
Intervju med hotellchef 
Elisabeth Thomson
Sidan ..........................12

Barnens sida
För alla ungar som är 
mätta och vill annat
Sidan ....................16-17 

Hamnkapten Kjell
Intervju med Hunnebos 
meste hamnkapten
Sidan ..........................18

NÅGON STANS PÅ jorden, i 
varje givet ögonblick, går solen 
ner. Men ingenstans är solned-
gångarna så vackra som i Hunne-
bostrand och därför är det med 
sådan stolthet vi kan erbjuda 
Bella Gästis gäster första parkett 
till denna naturens allra mest 
spektakulära föreställning. Och 
vi tar inte ens betalt för under-
hållningen.

Däremot tar vi betalt för mat 
och dryck. Och vi gör det med 
gott samvete för oavsett om ni 
köper en pizza till avhämtning 
eller avnjuter en trerätters supé 
så garanterar vi råvaror av hög 
klass, tillagade av våra proffsiga 
kockar och serverad av den 
trevliga personalen. Vi satsar på 
de rena, definierade smakerna, 
klassisk matlagning men upp-
daterad till dagens standard och 
trender.

Ambitiösa restauranger måste 
följa med i tiden. Vi är kräsna 
och noggranna när vi väljer fisk 
och skaldjur från ohotade be-
stånd och fångade med rätt red-
skap, vi köper i möjligaste mån 
kött och grönsaker från trakten 
och vinerna är omsorgsfullt 
valda av våra vinentusiasters 
känsliga gommar och luktorgan.

Samtidigt anser vi inte att 
en måltid på Bella Gästis måste 
intas med alkohol för att bli 

fullbordad. Vi vet att bil-eller 
båtburna gäster kräver nyktra 
förare. För att minska deras 
lidande har vi satsat på ett ge-
neröst sortiment av alkoholfria 
drinkar och viner som fungerar 
bra ihop med vår mat. Man kan 
nämligen ha roligt utan sprit, ett 
fenomen som Albert Engström 
kallade ”konstlad glädje”.

Vi är stolta över att vara en av 
få restauranger i norra Bohuslän 
som är öppen året runt och med 
full service. Bohuskusten är lika 
fascinerande alla årstider så ge 

oss gärna en chans en kulen 
höst-eller vinterdag. Varför inte 
reta aptiten med en promenad 
i vårt skulpturstråk här intill 
och som ända in på 1970-talet 
var ett fungerande stenbrott? 
Skulpturerna är vår hyllning till 
Bohusläns stenindustri och den 
eviga graniten.

Nytt för den här säsongen är 
vår ständiga tillgång till färska 
ostron. Solnedgång, några ost-
ron och ett glas Champagne… 
Mer romantiskt än så kan det 
inte bli.

Sugen på en fortsättning 
efter maten? Lite röj, musik och 
läckra drinkar på bryggan? Det 
är bara några meter från Bella 
Gästis till Hunnebostrands bästa 
sommarhålligång på Kanten. 

Så välkommen till Bella 
Gästis, Bohuskustens mesta 
restaurang, där vi gör vårt yt-
tersta för att du ska trivas och 
snart komma tillbaka. Bläddra 
gärna vidare i tidningen och 
glöm inte barnens sida. 

av Staffan Wictorin

Boka bord ONLINE  www.bellagastis.se

www.vastsverige.com

Vi är certifierade av

Öppet varje dag - året runt - från kl 10
www.nordensark.se

ALLTID ÖPPET 
TILL 21.00

Gulf Hunnebostrand  
Telefon 0523-500 68

FYLLER TANKEN
MED ÄVENTYR
FYLLER TANKEN
MED ÄVENTYR

HYRBÅTAR KIOSK
BENSIN DIESEL GASOL

www.hunnebosjomack.se 0733-22 78 91

Sjömacken Hamnkontor & turistbyrå

Slå er ner 
och njut av 
en glass eller 
kaffe och 
titta på alla 
båtar som 
åker förbi.

Nyhet 2016 - hyr kajak på Hunnebo sjömack!  
Sjömacken har två singel- och en dubbelkajak för uthyrning.  
Boka på www.hunnebosjomack.se

Mopperallyt på Södra kajen 8 juli 2016
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Familjedag på Sotenäs fältrittklubb

Alicia och Torgny Jo-
hansson från granngår-
den Gidderöd var med 
på familjedagen

Den 28 maj 2016 bjöd Sotenäs fältrittklubb 
på trevlig familjedag på Assleröd med upp-
visningar i dressyr, hoppning, körning och 
gymkhana! Det arrangerades också pon-
nyridning och lotterier. Och Café Gnägget 
hade öppet med en massa gott! Samman-
fattningsvis en mycket trevlig familjedag på 
Assleröd! Lördag 24/9 2016 firar Sotenäs 
fältrittklubb 40-års jubileum.  
Se www.sotenasfaltrittklubb.se

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Påsk i Hunnebo-
strand 2016
Ofta är påsken startskottet för våren 
och försommarsäsongen i Hunnebo-
strand. Under påsken lever samhället 
upp, hus som stått tomma under 
vintern befolkas igen. Man träffas och 
gör traditionella saker. KVIRR hos 
Karl-Erik på Hedalen, Påskdoppet i 
Hästedalen. Påskaparad runt Bomans 
hage. Påskbuffé på Kaprifol. När det 
börjar skymma på Påskafton tänder 
Roy Karlsson påskefyren på Jönserö. 
Nyheter för året presenteras ofta till 
påsk, 2016 hade Rodins Marin Hun-
nebostrand premiär och till 2017 
kommer Sotekanalens båts nya förva-
ringslokaler att vara helt klara.  
Påsken 2017 infaller v15 (13-17 april) 
- väl mött då!

Irma Bergsten rider gymkhana

Påsk och våffeldag på Konsum 25 mars 2016

Påskdoppet i Hästedalen 2016 Påskparaden i Bomans hage 2016
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Skohörnan i 
Kungshamn

Soteleden Terrräng Marathon

254 lättfotade kvinnor och män sprang den 7 maj So-
teleden Terräng Marathon 2016 där deltagarna kunde 
välja mellan att springa 21 km eller 44 km.
Vann gjorde hårdrockaren Sebastian Ljungdahl från 
Team Salming som med tiden 3:55:09 fullkomligt kros-
sade banrekordet från 2014 (04:16:27 av Petter Restorp 

från Mellersta Bohusläns självplågarklubb) och var totalt 
överlägsen från start till mål hela 17 minuter före tvåan 
Enar Andersson från Activitus SC. Bra sprunget Sebas-
tian! SLTM 2017 arrangeras preliminärt den 6 maj.
Mer info, bilder och resultat på www.hunnebostrand.nu, 
www.sltm.nu och www.ikgranit.se

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Riktigt hård hårdrockare krossade banrekordet i Bovall!

Efter 15 år i Hunnebostrand öppnade 
Mikael Andersson Skohörnans butik 
nr 2 vid Bäckevikstorget i Kungs-

hamn kl.10 på Skärtorsdagen den 24 
mars 2016. Första kunden blev Hå-
kan Persson från Hunnebostrand.

Enar Andersson, Sebastian Ljungdahl, Petter Restorp och Mikael Gard
Soteleden Terräng Marathon 2016 passerar Bovallstrands 
kyrka strax efter starten vid Bovallstrands skola.

Mikael Andersson och Håkan Persson

SkecherS, rieker, converSe,TrekSTa, Sebago, henri LLoyd, geox, Sebago, henri LLoyd 

SkecherS, rieker, converSe,TrekSTa, Sebago, henri LLoyd, geox, Sebago, henri LLoyd 

Torggatan 16 Hunnebostrand 0523-550 09
Öppet alla dagar 10-18

Bäckevikstorget 6 Kungshamn 0523-64 22 44
Öppet: vard 10-18. Lörd 10-15. Sönd. 11-15Se våra kampanjer!    
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med 20-50%
ÖPPET ÅRET RUNT!
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Ulebergshamn

Maja Jonsson 
vann sin klass 
under Hunnebo-
strands tennis-
vecka 2016.
Läs mer om 
Hunnebo tennis 
på www.hunne-
botennis.com

Tennis i Hunnebostrand

www.hunnebotennis.com

Bosse Wikström och Maja Jonsson

Stallebrottet - Malmön

Den hyllade pjäsen Stenriket spelas under tio julikvällar 
på Bohus-malmön 16-26 juli 2016. Stenriket bygger på 
två romaner av bygdens författare Arne Lundgren: Sten-
riket och Sillbrand.  
Biljetter på Stallebrottet.se

Midsommar i Hunnebostrand 2016
Midsommar firades 
traditionellt i Hunne-
bostrand. På Nordens 
Ark/Åby Säteri och i 
Ulebergshamn på mid-
sommarafton. Och på 
midsommardagen vid 
Gammelgården i Hun-
nebostrand.

Gammelgården

Sonja Lundin på Nordens ark

Maggan och Pia m.fl. sjunger och spelar
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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

Stora nyheten 2016 är att Michaela har klarat sitt 
gesällprov - grattis! Maria har under våren gått en 
sessionstylistutbildning som möjliggör för henne  
att jobba med Kevin Murphy produkter på större 
modevisningar. Michaela kommer att gå sessionsty-
listutbildningen i höst. Maria och Michaela har även 
varit på utbildning i Sälen för att lära sig att klippa med den nya helixsaxen 
som Kevin Murphy designat. De har också varit på session weekend i Göte-
borg som är en årlig återkommande uppdatering för frisörer.

Maria Eylis Lindh har en frisörutbildning 
från Los Angeles i bagaget och har drivit 
egen frisörsalong i över 20 år. I dag driver 
hon Maria Eylis Hårstudio i Hunnebo-
strand. Här får kunderna tid på sig att för-
klara vad de vill ha och Maria skulpterar 
frisyrerna utan stress och med inspiration 
från det bohuslänska landskapet. Maria 
är uppvuxen i ett musikaliskt hem. Pappa 
Thore, som är dragspelare i fjärde genera-
tionen, har haft egna orkestrar genom alla 
år som pianist, saxofonist och arrangör. I 
Ludvikarevyn satt Thore i orkesterdiket 
och Maria gjorde sin scendebut vid pen-
sionärsföreställningarna tillsammans med 
Sussie Eriksson, numera rikskändis från 
bland annat Mamma Mia-musikalen.

Med den bakgrunden har det varit svårt 
för Maria att hålla sig till enbart frise-
ringen. Även om hon har klippt och stylat 
hår ända sedan 12-årsåldern har musiken 

smugit sig på mer och mer. 2005 behövde 
Maria hjälp med musiken till Midsom-
marhoppet i Hästedalen. Hon och blivan-
de maken Henrik hade då just träffats i ett 
annat musikaliskt sammanhang. Henrik 
stöttade gärna vid detta tillfälle och gör 
det än idag 6 år senare. Som Eylis & 
Lindh har de framträtt i föreställningarna 
Kvälugg och Skumt ljust nu, regisserade 
av Lena Hummel-Gumælius.

–I fjol startade vi upp Sommarkväll i 
sjöboden tillsammans med Dan-Eric 
Mattsson, som också låg bakom materia-
let i våra tidigare föreställningar, berät-
tar Maria. Vi har ett gott samarbete med 
Olgas Veranda, där middag serveras efter 
underhållningen.

–När vi inte är i sjöboden spelar vi gi-
vetvis i andra sammanhang, som vid 
exempelvis festmingel och bröllop, säger 
Henrik. Jag är lärare till vardags och har 
gott om tid på sommaren att hålla på med 
musiken.

Maria har desto mer att göra på somma-
ren, som är högsäsong för henne. Hon har 
sin frisörutbildning från Los Angeles i 
USA och efter gesällprov i Beverly Hills 
bar det av hem till Sverige. Sedan 1998 
driver hon Maria Eylis Hårstudio i Hun-
nebostrand. Kullarna i Beverly Hills har 
bytts mot Hunnebos klippor. I denna pärla 
på Västkusten har hon hittat ro och inspi-
ration.

–Frisöryrket är ett konstnärligt yrke och 
jag får mycket inspiration av den vackra 

naturen här, säger hon.

Hon beskriver sin stil som just raffinerat 
naturlig. Att färga hår i grälla toner är 
ingen större konst, men att få det att se na-
turligt ut kräver mer arbete. Ibland tar det 
tid, men det får det göra på Maria Eylis 
Hårstudio. Maria är ingen frisör som betar 
av kunderna på 20 minuter.

– Det är oerhört viktigt att lyssna på 
kunden och hans eller hennes önskemål. 
Vi måste hitta varandra innan jag börjar, 
säger Maria Eylis Lindh. 

Erfaren frisör finner inspiration i naturen

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

Maria Eylis Lindh har en frisörutbildning 
från Los Angeles i bagaget och har drivit 
egen frisörsalong i över 20 år. I dag driver 
hon Maria Eylis Hårstudio i Hunnebo-
strand. Här får kunderna tid på sig att för-
klara vad de vill ha och Maria skulpterar 
frisyrerna utan stress och med inspiration 
från det bohuslänska landskapet. Maria 
är uppvuxen i ett musikaliskt hem. Pappa 
Thore, som är dragspelare i fjärde genera-
tionen, har haft egna orkestrar genom alla 
år som pianist, saxofonist och arrangör. I 
Ludvikarevyn satt Thore i orkesterdiket 
och Maria gjorde sin scendebut vid pen-
sionärsföreställningarna tillsammans med 
Sussie Eriksson, numera rikskändis från 
bland annat Mamma Mia-musikalen.

Med den bakgrunden har det varit svårt 
för Maria att hålla sig till enbart frise-
ringen. Även om hon har klippt och stylat 
hår ända sedan 12-årsåldern har musiken 

smugit sig på mer och mer. 2005 behövde 
Maria hjälp med musiken till Midsom-
marhoppet i Hästedalen. Hon och blivan-
de maken Henrik hade då just träffats i ett 
annat musikaliskt sammanhang. Henrik 
stöttade gärna vid detta tillfälle och gör 
det än idag 6 år senare. Som Eylis & 
Lindh har de framträtt i föreställningarna 
Kvälugg och Skumt ljust nu, regisserade 
av Lena Hummel-Gumælius.

–I fjol startade vi upp Sommarkväll i 
sjöboden tillsammans med Dan-Eric 
Mattsson, som också låg bakom materia-
let i våra tidigare föreställningar, berät-
tar Maria. Vi har ett gott samarbete med 
Olgas Veranda, där middag serveras efter 
underhållningen.

–När vi inte är i sjöboden spelar vi gi-
vetvis i andra sammanhang, som vid 
exempelvis festmingel och bröllop, säger 
Henrik. Jag är lärare till vardags och har 
gott om tid på sommaren att hålla på med 
musiken.

Maria har desto mer att göra på somma-
ren, som är högsäsong för henne. Hon har 
sin frisörutbildning från Los Angeles i 
USA och efter gesällprov i Beverly Hills 
bar det av hem till Sverige. Sedan 1998 
driver hon Maria Eylis Hårstudio i Hun-
nebostrand. Kullarna i Beverly Hills har 
bytts mot Hunnebos klippor. I denna pärla 
på Västkusten har hon hittat ro och inspi-
ration.

–Frisöryrket är ett konstnärligt yrke och 
jag får mycket inspiration av den vackra 

naturen här, säger hon.

Hon beskriver sin stil som just raffinerat 
naturlig. Att färga hår i grälla toner är 
ingen större konst, men att få det att se na-
turligt ut kräver mer arbete. Ibland tar det 
tid, men det får det göra på Maria Eylis 
Hårstudio. Maria är ingen frisör som betar 
av kunderna på 20 minuter.

– Det är oerhört viktigt att lyssna på 
kunden och hans eller hennes önskemål. 
Vi måste hitta varandra innan jag börjar, 
säger Maria Eylis Lindh. 

Erfaren frisör finner inspiration i naturen
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Hunnebovägen 25E  
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www.harstudio.me

Tel. 0705 - 22 96 09 
& 0706 - 27 38 73 

eylis.lindh@gmail.com

Maria och Michaela

Maria och Michaela 
vidareutbildar sig

Hunnebostrands bildarkiv
Besök Hunnebostrands bildarkiv 
på Mellankajen. Utställningen 
2016 har temat ”Från stenbrott 
till rekreations- och kulturplats” 
och handlar om utvecklingen på 
Udden.
Öppet 18-21 varje dag utom lör-
dagar, 10/7 till och med 14/8.
www.hunnebostrandsbildarkiv.se

Målargruppen i Hunnebostrand består av 6 glada amatörmålare som 
under vinterhalvåret träffas och målar en gång i veckan i Bildarkivets lokal 
på Mellankajen. Anita Borg, Ulla Fogde-Carlsson, Inga-lill Moberg, Sonja 
Henriksson, Synnöve Ahlqvist och Kjell Valfridsson.
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Öppet:
Sommartid mån-fre 9-19 
lör 9-16, sön 11-15
Övrig tid tis-fre 9-18, lör 9-14

Fiskaffären 
Norra Strandgatan  
Tel. 0523-50017

BÅTTILLBEHÖR
Stor sortering • Vinterförvaring inne och ute

Lökholmen, Hunnebostrand T. 0523-584 96   www.hunnebobat.se

Öppet alla 
dagar

010-7470810
Hunnebostrand

HAVSFISKE

073-68 01 496  0523-584 19
www.havsfisketur.se

Torsk - Makrill

Hummersafari - Sälsafari
Krabbfiske - Kustturer

Båten kan även chartras efter egna 
önskemål. Fiskespö finns att hyra 

ombord och flytvästar finns till utlåning

UDDEN SKULPTUR 2015 är en 
jubileumsutställning. Det är nu 
fem år sedan vi startade och in-
tresset för utställningarna bara 
växer. Det gamla stenbrottet, all-
deles bredvid samhället Hunne-
bostrand och med en betagande 
utsikt över havet, har fått nytt liv. 
Konst huggen i sten ger upplevel-
ser av form och uttryck, fantasi 
och nya möjligheter. Det hårda 
materialet tillåter en rent fysisk 
kontakt med konstverken. För 
unga kanske en första kontakt 
med skulptur!

Nitton konstnärer från fem 
olika länder deltager i Udden 
Skulptur 2015 Jubileum. Åtta 
skulpturer är gjorda här i Bohus-
län; på Konstnärernas Kollektiv-
verkstad i Skärholmen och vid 
stenbrotten i Hallinden, Tossene 
och Evja. De flesta skulpturer 
liksom de skulpturer som var 
med i förra årets utställning är 
till salu.

Storhet i format och uttryck
Hubert Maier från Tyskland 

visar sin trappstege, en sju meter 
hög skulptur kallad ”Stairway to 
heaven”. Hans ”Nål” från tidigare 
utställning har nu förvärvats av 
Hunnebostrands samhällsfören-
ing, och står högt upp på berget 
vid hamnen.

Stefan Sprenker, också han 
från Tyskland, visar ett konst-
verk i kolossalformat - en 
”dragkedja” 6 meter hög i grå 
bohusgranit.

Bård Breivik från Norge är en 
av nordens mest kända skulptö-
rer. Han visar två blankpolerade 
skulpturer i rostfritt stål kallade 
”Man-Tubes”. De är 4 meter 
höga och monterade på socklar 
av svart svensk diabas. 

Svenske Clas Hake är välkänd 
för sina stora stenskulpturer 
runt om i hela landet. Han visar 
på Udden Skulptur 2015 två av 
sina mindre arbeten.       

På Udden kan man också 
uppleva konstverk från 15 andra 
konstnärer, till exempel Sören 
Schaap  från Danmark som 
deltar med två blankpolerade 
diabas stenar. 

Visionen om Stenens Hus
Stenens Hus är än så länge en 

vision, men med stora möjlig-
heter att bli verklighet. Ett 
granitens kunskapscentrum 
i Bohuslän, en plats där in-
formation och kunskap om 
den bohuslänska graniten 
skall finnas. Formgivning 
och bearbetning av granit 
genom tiden, först inlands-
isens slipning av bergen till 

Udden Skulpturpark fyller fem år!
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en sammetslen yta, som gjort 
landskapet världsunikt. En av 
världens 10 viktigaste vild-
marker enligt CNN. Sedan att 
bronsålderns befolkning högg in 
tecken och bilder i de släta häl-
larna. Bohusläns hällristningar 
är ett världskulturarv och en av 
Nordens största sevärdheter. 
Stenens Hus skall också visa vad 
stenindustrin utförde för 100 
år sedan i avancerat huggeri av 
ornamentik och byggnadssten. 
Vad dagens konstnärer gör av 
materialet i samtida konst. Det 
skall också visa framtida visio-
ner av utveckling av en modern 
stenindustri i samarbete med 
avancerad arkitektur och konst.

Katalogen
Varje år kan du hämta Ud-

den Skulpturs katalog på Bella 
Gästis. Den är än så länge helt 
gratis. Men du kan hjälpa Ud-
denskulptur med ett frivilligt 
bidrag. På så sett kan vi fortsätta 

visa intressanta skulpturer på 
Udden i Hunnebostrand!

Vi är dessutom mycket stolta 
över att Viveca Lärn skriver ett 
förord i katalogen Uddenskulp-
tur 2015 Jubileum.

Viveca Lärn förtjust i Udden
Författaren Viveca Lärn har 

ett ben i Göteborg där hon bor 
och verkar. Men det andra benet 
har hon i Bohuslän. Hennes far 
Hubert Lärn var född i Ljung-
skile och hennes farfar i Tanum.

Hon har skrivit många barn-
böcker och romaner som utspe-
lar sig i Bohuslän, till exempel 
böckerna om Saltön som också 
visats som TV-serier. Hennes 
senaste  roman ”Södra vägen till 
Saltön” kommer sannolikt också 
bli tv-serie.

Viveca Lärn fascineras 
ständigt av himmel,  hav och 
granit och är mycket förtjust i 
placeringen av Udden  Skulp-
tur vilket hon skrivit om i årets 

katalog Udden Skulptur 2015 
Jubileum.

– Jag kan inte tänka mig en 
mer fantasieggande plats, säger 
hon. Och fantasi är det bästa 
jag vet. I vardag och fest. I alla 
åldrar.  I mitt arbete och i mitt 
lediga liv. Vinter och sommar. 

Att välja Gripsholm till ditt hem är att välja tradition, 
kvalitet och förnyelse i en enda stilsäker blandning.

Öppet
Mån-fred 10-18
Lördag 10-16
Söndag 11-15

Torggatan 20 
Hunnebostrand

Tel 0523-505 70
www.gripsholm.se

För ett bättre 
välbefinnande!

Tidsbokn. 0730-247 166
www.hronns-massage.se

Välkomna till oss på
Hasselösundsv. 5  Smögen

Ansiktsbehandling
Kosmetisk tatuering

Phyto Elite Stamcellsbehandling
Ögonfransförlängning

Spraytan, Makeup, Bryn/Fransar
Shellac, Massage, Fotvård
Etablerad salong & butik

Vi finns i Kungshamn & Uddevalla
0707760670 el Onlinebokning

www.simonesskönhetsvård.se
Välkomna!

Hans Leutcher

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Ny Sjökrog i Hunnebostrand
Den 3 juni 2016 var det lyckad premiär i strålande som-
marväder för Henriks sjökrog på Strandgatan. Bröderna 
Magnus Stålbåge (Fiskaffären) och Michael Wallström 
(Ekelöfs) har slagit sig samman för att driva Henriks Sjö-
krog på Norra Strandgatan (mellan Fiskaffären och Kan-
ten). Sjökrogen delar lokaler med, samt använder färska 
råvaror direkt från Fiskaffären. Fiskplankan rekommende-
ras varmt. Se hela menyn på www.henriks.nu Henriks utsökta fiskplanka
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Tel:0523-552 15    www.kaprifol.com

Hotel Kaprifol erbjuder Kräftssafari i Bohuslän från 
januari till 20 september. På Kräftsafari får man följa 
med trevliga och erfarna skeppare ut till havs på en 
härlig och äventyrlig båttur. I Kaprifols Kräftsafaripa-
ket ingår: båttur (3 timmar), övernattning i dubbel-
rum med frukost, en välfylld picknick korg, guidning 
på Smögens Fiskauktion samt en trevlig 3 rätters 
middag på Hotel Kaprifol. 
www.kräftsafari.com

Kräftssafari 
i Bohuslän 

Yrkesfiskaren Martin Olofsson 
på Smögen kör Kräftsafari

www.hummersafari.se

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Nytt på Räkboden & CafeT
Olivia Gerrbo visar nyhe-
terna 2016: 8-bitars Sushi 
och Lax med Kikärtsallad. 
Avnjut på bryggservering-
en eller ta med. Och kom-
binera gärna med Räkbo-
dens klassiska räkbaguette 
eller något annat gott från 
Räkboden & CafeT.

Försköning av 
Norra strandgatan

Strax före midsommar 2016 var kommunalarbetarna 
Lars-Erik Askman och Inge ”på Toppen” Anders-
son klara med installationen av 10 stenstolpar och 
två stenbänkar i grå bohusgranit från Benders (Evja 
stenbrott). Två blomsteramplar med blommor från 
Solliden har de också satt upp utanför Kanten och 
Fiskaffären. - Lars-Erik och Inge har även arrangerat 
om stenkuberna med  stenprover från Hallindens 
granit på ett mycket bra sätt, säger Magnus Stålbåge 
på Fiskaffären och Henriks sjökrog.

Perssons på Kajen
På Perssons sommarkrog serveras såväl klassiska som-
marrätter som mer arbetade och innovativa rätter.
Prova nyheterna hos Pers-
sons på Kajen, nytt för i 
år är bl.a. Rimmad Fröja 
lax med rå blomkål, rökt 
gräddfil, ängsyra, torkade 
alger. Råbiff på Orustbiff 
med friterade rotfrukts-
chips, kräm på cidervinäger 
och plockad vattenkrasse.
Hela menyn finns på www.perssonspakajen.se



Fredagen 8 juli hade varit solig och blåsig men till efter-
middagen mojnade vinden och Mopperallyt avnjöts under 
en riktigt härlig bohuslänsk sommarkväll.
41 vilda gasglada västsvenska mopedistmän och en kvinna 
körde runt i Hunnebostrand, Ulebergshamn och Bovall-
strand där de genomförde olika uppdrag och upptåg. Såväl 
mopeder som förare var i varierande skick och hade sitt 
ursprung i 50-, 60-, 70- och 80-talet.
Puch, Zundapp och Crescent var talrikast men ettriga två-
hjulingar från Husqvarna, Suzuki och Honda deltog också 
och bidrog till att sprida en hemtrevlig blåröksdimma där 
de drog fram, ivrigt påhejade av hundratals besökare och 
ortsbor. En Puch Dakota fick sladd och vurpade utanför 
Kulturhuset Hav och Land utan skada på vare sig maskin 
eller förare.
Flera olika balans och accelerationsmoment genomfördes. 
Totalsegrare blev dalslänningen Kim Gustavsson från 
Bäckefors - Maniac moppers Dalsland. Kim gjorde bra 

ifrån sig i de olika delmomenten och hade även den fräck-
aste mopeden, en mycket fin och snabb Zundapp KS50 
från 1968, själv är Kim av årsmodell 1982. Grattis Kim!
Nästa mopperally körs fredag den 7 juli 2017. Bilder och  
information på hunnebostrand.nu och nojesankaret.com.

10

Gasglad dalslänning vann Mopperallyt

Hunnebo judo kämpar på. Många barn tränar i nya dojon 
(lokalen) på Brattebyvägen. Sedan januari 2016 erbjuds 

även sport MMA med olika tränare och olika bakgrunder 
inom kampsporten. Intresserad? Ring 0523-52001.

Hunnebo judo

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Kim Gustavsson och Anders Frisk Snabba och riviga starter på Mopperallyt 
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Sotenäs Bil i Hunnebostrand utför det mesta 
inom service och bilreparationer, släcker 2:or 
samt erbjuder hyrbilar, hyrkärror, däck och 
däckhotell. Alla servicearbeten utförs med 
garanti.  
OBS, semesterstängt i Hunnebostrand v.29-
31. Ring Sotenäs bil i Kungshamn om du 
behöver hjälp under v.29-31.
 

Sotenäs Bil Hunnebostrand. Tel. 0523-50408 
Sotenäs Bil Kungshamn. Tel. 0523-31700

Sotenäs Bil 
släcker dina 2:or

Lennart och Emil felsöker en bil

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Sjömacken vann Beachvolley Challenge 2016
Sjömacken spelade hem pokalen i Nöjesankarets Beachvolley 
Challenge 20 juli 2016. Under en grymt fin sommarkväll i 
Hästedalen gjorde 10 lag upp om pokalen och andra priser 
i Nöjesankarets Beachvolley Challenge 2016. Samtliga lag spe-
lade bra och efter tre timmar tog Sjömackens lag hem segern.
Se Hunnebostrand.nu och Nojesankaret.com för info om 
Beachvolley Challenge 2017

Team Sjömacken: Victor Bäckman, Linus Frisk, Jonathan Lans, 
Rickard Reimer, Jonathan Alexandersson och Robin Östberg.

Kamp om volleybollen i Hästedalen
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Välkomna till Bella Gästis - Bohuskustens mesta året-runt-restaurang
Hunnebostrand i juli  - skonarna Kvartsita av Skaftö och Ingo av Göteborg ligger vid Norra kajen utanför Bella Gästis. Fiskebåten Brea har precis lossat sin fångst av färska havskräftor och passerar Udden Skulpturpark på sin färd ut i skärgården.

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

5  

Aperitif & Fördrink

Förrätter
Ostron – Fines De Claires Du Cap Horn .......... 1 st 29:-, 3 st 84.-, 6 st 162.-, 12 st 296:-
serveras med klassiska tillbehör.

Bellas Skagentoast ..................................................................................................125:85
Bellas Skagenröra serveras på fattiga riddare och toppas med regnbågsrom. Inget för skaldjursallergiker.

Tartar på oxfilé .......................................................................................................135:85 
Serveras med bakad äggula, ramslöksemulsion, rönnbärskapris, kallpressad rapsolja 
från Klevs Gård & hyvlad Grana Padano.

Kalix Löjrom (Sigillmärkt) .....................................................................................175:85
Kalix Löjrom serveras med smörstekt bröd, syltad rödlök, skuren gräslök samt syrad grädde & citron.

Tonfiskceviche ........................................................................................................135:85 
Ceviche på tonfisk serveras med melon, gurka, kålrabbi, citron, lime & chili samt toppas med soyagelé

Grillad halv hummer ..............................................................................................198:85 
Serveras med kummin- & ärtskottsemulsion samt smörstekt surdegsbröd. 

Fisk- & Skaldjurssoppa ...........................................................................................129:85
Mustig fisk- & skaldjurssoppa med örter, rotfrukter, en touch av saffran, vitt vin & grädde. 
Serveras med smörstekt bröd.

Baerii Caviar(30 g.) ................................................................................................525:85
Serveras med smetana, hackad rödlök & blini. 

Vitlöksbröd ..............................................................................................................49:85
Frasigt vitlöksbröd serveras på sten från Bohuslän.  

Fantastiska drinkar utan alkohol 
Bellini: Barrels & Drums Sparkling Chardonnay smaksatt m. persika .......... 59.85
Citronmojito: Mynta, citron, lime, socker & soda ............................ 59.85
Hallon-Rabarber: Russian, hallon, rabarber & lime ......................... 59.85

Bellas sommardrinkar
Ros- & Lycheemartini:  .....................................109.85
Tanqueray, rossirap, lycheejuice & citron

Pisco Annie:  ..................................................109.85
Ocucaje, Cassis Chartreux, citron, socker & äggvita

Bellas Gin Tonic´s Vi blandar våra GT´s med Fever-Tree Tonic, 22.-

Gordons Gin. ................................................21.85 cl 
Tanqueray .....................................................23.85 cl
Gin Mare ......................................................28.85 cl
Strane Gin .....................................................28.85 cl

Glas Husets Champagne ................................ 119.85
Glas Vincent Joudart Millésime 2002  ............ 149.85

4  Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning

DET RÅDER EN OSTRONTREND 
i Sverige. År från år har den 
svenska importen av ostron 
ökat med 1100 procent, från 30 
ton till 350 ton, och vi ser ingen 
avmattning.

Ostrontrenden ligger helt rätt i 
tiden. Det finns knappast något 
miljövänligare fiske än ostron-
fisket. Dessutom är ostron rena 
hälsokosten: fettsnåla, men rika 
på proteiner, vitaminer och 
mineraler.

Ostron är en delikatess med 
långtgående historiska anor. 
Redan stenåldersmänniskan 
åt ostron. På den tiden fanns 
gott om ostron på den svenska 

Alltid fräscha ostron i Bellas egen bank
västkusten. Arkeologer har hit-
tat mängder av ostronskal i kök-
kenmöddingar (köksavfall) från 
såväl sten- som bronsåldern.
Orsaken var att det rådde när-
mast medelhavsklimat i södra 
och mellersta Sverige.

Ostron var populärt också 
bland vikingarna, även om de 
allra tuffaste lär ha klagat över 
att ostron var en ovärdig rätt 
för slagskämpar. Även kända 
personligheter som Napoleon, 
Konfucius och Casanova påstås 
ha varit storkonsumenter av 
ostron.

Ostron från den svenska väst-
kusten levererades till de svens-

Källa: Ostronakademien

Färska Ostron & 
Champagne 

Alltid tillgång till fräscha ostron i vår ostrontank. 
Komplettera gärna den underbara smaken från 

ostronen med våra ljuvliga champagner.

A
LL

TI
D FÄRSKA OSTR

O
N

 PÅ BELLA 

3 rätters meny           
Bellas Skagentoast 

Bellas Skagenröra på fattiga riddare. 
Serveras med krabbklo

Kummelrygg 
Halstrad kummelrygg serveras med regnbågsrom, 

jordärtskockschips & ostronsmörsås samt 
dill & smörslungad potatis

Jordgubbar 
Serveras med ekologisk vaniljglass från Pipersglace, 

limesocker & vispad grädde

Dryckespaket:

Vi erbjuder olika dryckespaket

425:85

Luncherbjudande 
måndag till fredag

Dagens fiskfångst 

ka och danska hoven under 
1600-talet och framåt. Under 
1800-talet fiskades så mycket 
att ostronbestånden riskerade 
att försvinna. En åtgärd för 
att reglera fisket var att införa 
minimistorlek vid fångst.

I Sverige var ostron en själv-
klarhet under första halvan av 
1900-talet. På stadshotellets 
meny förekom ostron lika ofta 
som smör, ost, sill och ström-
ming.

Även om vi svenskar oftare äter 
ostron så är fransmännen ändå 
världens största ostronkonsu-
menter. De äter drygt 30 ostron 
per person och år.

OMRÅDET KRING Tossene kyrka, 
Valla och Överby tillhör det 
fornlämningstätaste i Bohuslän 
och kanske också i Sverige. Här 
finns lämningar från alla perio-
der av vår förhistoria, till och 
med den allra äldsta delen, den 
så kallade Hensbackakulturen 
som är cirka 11000 år gammal. 
Thor Heyerdahl besökte platsen 
på sjuttiotalet för att dokumen-
tera den största gravhögen, 

Munkhögen, och göra en film 
om platsen, men arbetet fullfölj-
des aldrig.
Platsen håller nu på att återstäl-
las, skogen har avverkats och 
gravfältet öppnats för allmän-
heten. Parkering har byggts vid 
platsen och informationsskyltar 
uppsatts!
 
Den del av gravfältet som nu 
tagits fram består av ett tiotal 

Unik järnåldersgrav 
i Tossene

139.-   
11.30 - 16.00

synliga gravar, dessutom kan vi 
räkna med ett antal sekundära 
gravar som är anlagda i befint-
liga högar. Några av gravarna är 
också troligen anlagda ovanpå 
äldre gravar. Det finns alltså 
betydligt fler gravar på gravfäl-
tet än de vi ser med blotta ögat. 
Merparten av gravarna är anlag-
da under järnåldern (500 f. Kr – 
1050 e. Kr), men det kan också 
finnas gravar från bronsåldern 

under järnåldersgravarna. På 
gravfältet finns också några 
hällristningar vilket visar att 
platsen har varit en helgad, 
sakral, plats under flera tusen 
år. Släktled efter släktled har 
fått sin sista viloplats här och 
säkerligen har de efterle-
vande i generationer berättat 
om de döda.
 

MUNKHÖGEN
Den största högen på gravfältet 
och en av de största i Bohuslän 
är den så kallade Munkhögen. 
Den är mer än fyra meter 
hög och närmare 20 meter i 
diameter. Mer information 
om Munkhögen finns inne på 
gravfältet. 

SEDAN VÅREN 2015 har Klevs 
Gård i Bovallstrand pressat 
rapsolja av egenodlad raps som 
nu kockarna på Bella Gästis 
använder i sin matlagning. Den 
skonsamt kallpressade oljan har 
en mild nötig smak som passar 
utmärkt till matlagning, mari-
nader och sallader. Tack vare 

vårt milda kustklimat skördas 
näringsrika rapsfrön med en 
hög andel nyttig olja. 

– Unikt för vår olja är att vi kan 
berätta från vilken rapssort oljan 
kommer. Olika rapssorter ger 
olika smak på oljan och i år är 
det sorten Avatar som används, 

säger Johan Christensson från 
Klevs Gård. Att vi står för hela 
kedjan, från närodlad raps till 
en färdigpressad olja som tappas 
på flaska på gården är viktigt 
för oss. Ett hållbart jordbruk 
garanterar naturens framtid 
och skapar god kvalité på våra 
produkter.

 Lokal rapsolja på Bella Gästis

Bellas Fläder Martini:  .....................................................109.85
St. Germain, Martini bianco, citron & socker

Strané Drajja:  ..............................................  119.85
Strane Gin, Noilly Prat & oliv

Vi är väldigt glada över att 
meddela att Bella Gästis har 
mottagit ett Certificate of 
Excellence 2016 som ett bevis 
på att restaurangen har fått 
genomgående utmärkta om-
dömen på TripAdvisor.

Meddelande från 

TripAdvisor:

Bellas sommardrinkar

AV: Gunnar Einarsson

I maj kan du se de vackra gyllengula rapsfälten vaja omkring Bovallstrand.
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Komplettera gärna den underbara smaken från 

ostronen med våra ljuvliga champagner.

A
LL

TI
D FÄRSKA OSTR
O

N
 PÅ BELLA 

3 rätters meny           
Bellas Skagentoast 

Bellas Skagenröra på fattiga riddare. 
Serveras med krabbklo

Kummelrygg 
Halstrad kummelrygg serveras med regnbågsrom, 

jordärtskockschips & ostronsmörsås samt 
dill & smörslungad potatis

Jordgubbar 
Serveras med ekologisk vaniljglass från Pipersglace, 

limesocker & vispad grädde

Dryckespaket:

Vi erbjuder olika dryckespaket

425:85

Luncherbjudande 
måndag till fredag

Dagens fiskfångst 

ka och danska hoven under 
1600-talet och framåt. Under 
1800-talet fiskades så mycket 
att ostronbestånden riskerade 
att försvinna. En åtgärd för 
att reglera fisket var att införa 
minimistorlek vid fångst.

I Sverige var ostron en själv-
klarhet under första halvan av 
1900-talet. På stadshotellets 
meny förekom ostron lika ofta 
som smör, ost, sill och ström-
ming.

Även om vi svenskar oftare äter 
ostron så är fransmännen ändå 
världens största ostronkonsu-
menter. De äter drygt 30 ostron 
per person och år.

OMRÅDET KRING Tossene kyrka, 
Valla och Överby tillhör det 
fornlämningstätaste i Bohuslän 
och kanske också i Sverige. Här 
finns lämningar från alla perio-
der av vår förhistoria, till och 
med den allra äldsta delen, den 
så kallade Hensbackakulturen 
som är cirka 11000 år gammal. 
Thor Heyerdahl besökte platsen 
på sjuttiotalet för att dokumen-
tera den största gravhögen, 

Munkhögen, och göra en film 
om platsen, men arbetet fullfölj-
des aldrig.
Platsen håller nu på att återstäl-
las, skogen har avverkats och 
gravfältet öppnats för allmän-
heten. Parkering har byggts vid 
platsen och informationsskyltar 
uppsatts!
 
Den del av gravfältet som nu 
tagits fram består av ett tiotal 

Unik järnåldersgrav 
i Tossene

139.-   
11.30 - 16.00

synliga gravar, dessutom kan vi 
räkna med ett antal sekundära 
gravar som är anlagda i befint-
liga högar. Några av gravarna är 
också troligen anlagda ovanpå 
äldre gravar. Det finns alltså 
betydligt fler gravar på gravfäl-
tet än de vi ser med blotta ögat. 
Merparten av gravarna är anlag-
da under järnåldern (500 f. Kr – 
1050 e. Kr), men det kan också 
finnas gravar från bronsåldern 

under järnåldersgravarna. På 
gravfältet finns också några 
hällristningar vilket visar att 
platsen har varit en helgad, 
sakral, plats under flera tusen 
år. Släktled efter släktled har 
fått sin sista viloplats här och 
säkerligen har de efterle-
vande i generationer berättat 
om de döda.
 

MUNKHÖGEN
Den största högen på gravfältet 
och en av de största i Bohuslän 
är den så kallade Munkhögen. 
Den är mer än fyra meter 
hög och närmare 20 meter i 
diameter. Mer information 
om Munkhögen finns inne på 
gravfältet. 

SEDAN VÅREN 2015 har Klevs 
Gård i Bovallstrand pressat 
rapsolja av egenodlad raps som 
nu kockarna på Bella Gästis 
använder i sin matlagning. Den 
skonsamt kallpressade oljan har 
en mild nötig smak som passar 
utmärkt till matlagning, mari-
nader och sallader. Tack vare 

vårt milda kustklimat skördas 
näringsrika rapsfrön med en 
hög andel nyttig olja. 

– Unikt för vår olja är att vi kan 
berätta från vilken rapssort oljan 
kommer. Olika rapssorter ger 
olika smak på oljan och i år är 
det sorten Avatar som används, 

säger Johan Christensson från 
Klevs Gård. Att vi står för hela 
kedjan, från närodlad raps till 
en färdigpressad olja som tappas 
på flaska på gården är viktigt 
för oss. Ett hållbart jordbruk 
garanterar naturens framtid 
och skapar god kvalité på våra 
produkter.

 Lokal rapsolja på Bella Gästis

Bellas Fläder Martini:  .....................................................109.85
St. Germain, Martini bianco, citron & socker

Strané Drajja:  ..............................................  119.85
Strane Gin, Noilly Prat & oliv

Vi är väldigt glada över att 
meddela att Bella Gästis har 
mottagit ett Certificate of 
Excellence 2016 som ett bevis 
på att restaurangen har fått 
genomgående utmärkta om-
dömen på TripAdvisor.

Meddelande från 

TripAdvisor:

Bellas sommardrinkar

AV: Gunnar Einarsson

I maj kan du se de vackra gyllengula rapsfälten vaja omkring Bovallstrand.

Alltid tillgång till fräscha ostron på Bella Gästis
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Välkomna till Bella Gästis - Bohuskustens mesta året-runt-restaurang
Hunnebostrand i juli  - skonarna Kvartsita av Skaftö och Ingo av Göteborg ligger vid Norra kajen utanför Bella Gästis. Fiskebåten Brea har precis lossat sin fångst av färska havskräftor och passerar Udden Skulpturpark på sin färd ut i skärgården.

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

5  

Aperitif & Fördrink

Förrätter
Ostron – Fines De Claires Du Cap Horn .......... 1 st 29:-, 3 st 84.-, 6 st 162.-, 12 st 296:-
serveras med klassiska tillbehör.

Bellas Skagentoast ..................................................................................................125:85
Bellas Skagenröra serveras på fattiga riddare och toppas med regnbågsrom. Inget för skaldjursallergiker.

Tartar på oxfilé .......................................................................................................135:85 
Serveras med bakad äggula, ramslöksemulsion, rönnbärskapris, kallpressad rapsolja 
från Klevs Gård & hyvlad Grana Padano.

Kalix Löjrom (Sigillmärkt) .....................................................................................175:85
Kalix Löjrom serveras med smörstekt bröd, syltad rödlök, skuren gräslök samt syrad grädde & citron.

Tonfiskceviche ........................................................................................................135:85 
Ceviche på tonfisk serveras med melon, gurka, kålrabbi, citron, lime & chili samt toppas med soyagelé

Grillad halv hummer ..............................................................................................198:85 
Serveras med kummin- & ärtskottsemulsion samt smörstekt surdegsbröd. 

Fisk- & Skaldjurssoppa ...........................................................................................129:85
Mustig fisk- & skaldjurssoppa med örter, rotfrukter, en touch av saffran, vitt vin & grädde. 
Serveras med smörstekt bröd.

Baerii Caviar(30 g.) ................................................................................................525:85
Serveras med smetana, hackad rödlök & blini. 

Vitlöksbröd ..............................................................................................................49:85
Frasigt vitlöksbröd serveras på sten från Bohuslän.  

Fantastiska drinkar utan alkohol 
Bellini: Barrels & Drums Sparkling Chardonnay smaksatt m. persika .......... 59.85
Citronmojito: Mynta, citron, lime, socker & soda ............................ 59.85
Hallon-Rabarber: Russian, hallon, rabarber & lime ......................... 59.85

Bellas sommardrinkar
Ros- & Lycheemartini:  .....................................109.85
Tanqueray, rossirap, lycheejuice & citron

Pisco Annie:  ..................................................109.85
Ocucaje, Cassis Chartreux, citron, socker & äggvita

Bellas Gin Tonic´s Vi blandar våra GT´s med Fever-Tree Tonic, 22.-

Gordons Gin. ................................................21.85 cl 
Tanqueray .....................................................23.85 cl
Gin Mare ......................................................28.85 cl
Strane Gin .....................................................28.85 cl

Glas Husets Champagne ................................ 119.85
Glas Vincent Joudart Millésime 2002  ............ 149.85

4  Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning

DET RÅDER EN OSTRONTREND 
i Sverige. År från år har den 
svenska importen av ostron 
ökat med 1100 procent, från 30 
ton till 350 ton, och vi ser ingen 
avmattning.

Ostrontrenden ligger helt rätt i 
tiden. Det finns knappast något 
miljövänligare fiske än ostron-
fisket. Dessutom är ostron rena 
hälsokosten: fettsnåla, men rika 
på proteiner, vitaminer och 
mineraler.

Ostron är en delikatess med 
långtgående historiska anor. 
Redan stenåldersmänniskan 
åt ostron. På den tiden fanns 
gott om ostron på den svenska 

Alltid fräscha ostron i Bellas egen bank
västkusten. Arkeologer har hit-
tat mängder av ostronskal i kök-
kenmöddingar (köksavfall) från 
såväl sten- som bronsåldern.
Orsaken var att det rådde när-
mast medelhavsklimat i södra 
och mellersta Sverige.

Ostron var populärt också 
bland vikingarna, även om de 
allra tuffaste lär ha klagat över 
att ostron var en ovärdig rätt 
för slagskämpar. Även kända 
personligheter som Napoleon, 
Konfucius och Casanova påstås 
ha varit storkonsumenter av 
ostron.

Ostron från den svenska väst-
kusten levererades till de svens-

Källa: Ostronakademien

Färska Ostron & 
Champagne 

Alltid tillgång till fräscha ostron i vår ostrontank. 
Komplettera gärna den underbara smaken från 

ostronen med våra ljuvliga champagner.

A
LL

TI
D FÄRSKA OSTR

O
N

 PÅ BELLA 

3 rätters meny           
Bellas Skagentoast 

Bellas Skagenröra på fattiga riddare. 
Serveras med krabbklo

Kummelrygg 
Halstrad kummelrygg serveras med regnbågsrom, 

jordärtskockschips & ostronsmörsås samt 
dill & smörslungad potatis

Jordgubbar 
Serveras med ekologisk vaniljglass från Pipersglace, 

limesocker & vispad grädde

Dryckespaket:

Vi erbjuder olika dryckespaket

425:85

Luncherbjudande 
måndag till fredag

Dagens fiskfångst 

ka och danska hoven under 
1600-talet och framåt. Under 
1800-talet fiskades så mycket 
att ostronbestånden riskerade 
att försvinna. En åtgärd för 
att reglera fisket var att införa 
minimistorlek vid fångst.

I Sverige var ostron en själv-
klarhet under första halvan av 
1900-talet. På stadshotellets 
meny förekom ostron lika ofta 
som smör, ost, sill och ström-
ming.

Även om vi svenskar oftare äter 
ostron så är fransmännen ändå 
världens största ostronkonsu-
menter. De äter drygt 30 ostron 
per person och år.

OMRÅDET KRING Tossene kyrka, 
Valla och Överby tillhör det 
fornlämningstätaste i Bohuslän 
och kanske också i Sverige. Här 
finns lämningar från alla perio-
der av vår förhistoria, till och 
med den allra äldsta delen, den 
så kallade Hensbackakulturen 
som är cirka 11000 år gammal. 
Thor Heyerdahl besökte platsen 
på sjuttiotalet för att dokumen-
tera den största gravhögen, 

Munkhögen, och göra en film 
om platsen, men arbetet fullfölj-
des aldrig.
Platsen håller nu på att återstäl-
las, skogen har avverkats och 
gravfältet öppnats för allmän-
heten. Parkering har byggts vid 
platsen och informationsskyltar 
uppsatts!
 
Den del av gravfältet som nu 
tagits fram består av ett tiotal 

Unik järnåldersgrav 
i Tossene

139.-   
11.30 - 16.00

synliga gravar, dessutom kan vi 
räkna med ett antal sekundära 
gravar som är anlagda i befint-
liga högar. Några av gravarna är 
också troligen anlagda ovanpå 
äldre gravar. Det finns alltså 
betydligt fler gravar på gravfäl-
tet än de vi ser med blotta ögat. 
Merparten av gravarna är anlag-
da under järnåldern (500 f. Kr – 
1050 e. Kr), men det kan också 
finnas gravar från bronsåldern 

under järnåldersgravarna. På 
gravfältet finns också några 
hällristningar vilket visar att 
platsen har varit en helgad, 
sakral, plats under flera tusen 
år. Släktled efter släktled har 
fått sin sista viloplats här och 
säkerligen har de efterle-
vande i generationer berättat 
om de döda.
 

MUNKHÖGEN
Den största högen på gravfältet 
och en av de största i Bohuslän 
är den så kallade Munkhögen. 
Den är mer än fyra meter 
hög och närmare 20 meter i 
diameter. Mer information 
om Munkhögen finns inne på 
gravfältet. 

SEDAN VÅREN 2015 har Klevs 
Gård i Bovallstrand pressat 
rapsolja av egenodlad raps som 
nu kockarna på Bella Gästis 
använder i sin matlagning. Den 
skonsamt kallpressade oljan har 
en mild nötig smak som passar 
utmärkt till matlagning, mari-
nader och sallader. Tack vare 

vårt milda kustklimat skördas 
näringsrika rapsfrön med en 
hög andel nyttig olja. 

– Unikt för vår olja är att vi kan 
berätta från vilken rapssort oljan 
kommer. Olika rapssorter ger 
olika smak på oljan och i år är 
det sorten Avatar som används, 

säger Johan Christensson från 
Klevs Gård. Att vi står för hela 
kedjan, från närodlad raps till 
en färdigpressad olja som tappas 
på flaska på gården är viktigt 
för oss. Ett hållbart jordbruk 
garanterar naturens framtid 
och skapar god kvalité på våra 
produkter.

 Lokal rapsolja på Bella Gästis

Bellas Fläder Martini:  .....................................................109.85
St. Germain, Martini bianco, citron & socker

Strané Drajja:  ..............................................  119.85
Strane Gin, Noilly Prat & oliv

Vi är väldigt glada över att 
meddela att Bella Gästis har 
mottagit ett Certificate of 
Excellence 2016 som ett bevis 
på att restaurangen har fått 
genomgående utmärkta om-
dömen på TripAdvisor.

Meddelande från 

TripAdvisor:

Bellas sommardrinkar

AV: Gunnar Einarsson

I maj kan du se de vackra gyllengula rapsfälten vaja omkring Bovallstrand.

På Sotekanalens dag 16 
juli 2016 fick Göran 
Lundin priset Hun-
nebo tackar (akvarell av 
Synnöve Ahlqvist) av 
Klevens Kjell för sina 
mångåriga insatser  
för åretruntutveckling i 
Hunnebostrand tillsammans med frun Birgitta 
samt sönerna Joakim och Alexander.

Hunnebo tackar 2016

Göran Lundin och Kjell Andersson

Akvarell av Synnöve 
Ahlqvist

5  

Aperitif & Fördrink

Förrätter
Ostron – Fines De Claires Du Cap Horn .......... 1 st 29:-, 3 st 84.-, 6 st 162.-, 12 st 296:-
serveras med klassiska tillbehör.

Bellas Skagentoast ..................................................................................................125:85
Bellas Skagenröra serveras på fattiga riddare och toppas med regnbågsrom. Inget för skaldjursallergiker.

Tartar på oxfilé .......................................................................................................135:85 
Serveras med bakad äggula, ramslöksemulsion, rönnbärskapris, kallpressad rapsolja 
från Klevs Gård & hyvlad Grana Padano.

Kalix Löjrom (Sigillmärkt) .....................................................................................175:85
Kalix Löjrom serveras med smörstekt bröd, syltad rödlök, skuren gräslök samt syrad grädde & citron.

Tonfiskceviche ........................................................................................................135:85 
Ceviche på tonfisk serveras med melon, gurka, kålrabbi, citron, lime & chili samt toppas med soyagelé

Grillad halv hummer ..............................................................................................198:85 
Serveras med kummin- & ärtskottsemulsion samt smörstekt surdegsbröd. 

Fisk- & Skaldjurssoppa ...........................................................................................129:85
Mustig fisk- & skaldjurssoppa med örter, rotfrukter, en touch av saffran, vitt vin & grädde. 
Serveras med smörstekt bröd.

Baerii Caviar(30 g.) ................................................................................................525:85
Serveras med smetana, hackad rödlök & blini. 

Vitlöksbröd ..............................................................................................................49:85
Frasigt vitlöksbröd serveras på sten från Bohuslän.  

Fantastiska drinkar utan alkohol 
Bellini: Barrels & Drums Sparkling Chardonnay smaksatt m. persika .......... 59.85
Citronmojito: Mynta, citron, lime, socker & soda ............................ 59.85
Hallon-Rabarber: Russian, hallon, rabarber & lime ......................... 59.85

Bellas sommardrinkar
Ros- & Lycheemartini:  .....................................109.85
Tanqueray, rossirap, lycheejuice & citron

Pisco Annie:  ..................................................109.85
Ocucaje, Cassis Chartreux, citron, socker & äggvita

Bellas Gin Tonic´s Vi blandar våra GT´s med Fever-Tree Tonic, 22.-

Gordons Gin. ................................................21.85 cl 
Tanqueray .....................................................23.85 cl
Gin Mare ......................................................28.85 cl
Strane Gin .....................................................28.85 cl

Glas Husets Champagne ................................ 119.85
Glas Vincent Joudart Millésime 2002  ............ 149.85

4  Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning

DET RÅDER EN OSTRONTREND 
i Sverige. År från år har den 
svenska importen av ostron 
ökat med 1100 procent, från 30 
ton till 350 ton, och vi ser ingen 
avmattning.

Ostrontrenden ligger helt rätt i 
tiden. Det finns knappast något 
miljövänligare fiske än ostron-
fisket. Dessutom är ostron rena 
hälsokosten: fettsnåla, men rika 
på proteiner, vitaminer och 
mineraler.

Ostron är en delikatess med 
långtgående historiska anor. 
Redan stenåldersmänniskan 
åt ostron. På den tiden fanns 
gott om ostron på den svenska 

Alltid fräscha ostron i Bellas egen bank
västkusten. Arkeologer har hit-
tat mängder av ostronskal i kök-
kenmöddingar (köksavfall) från 
såväl sten- som bronsåldern.
Orsaken var att det rådde när-
mast medelhavsklimat i södra 
och mellersta Sverige.

Ostron var populärt också 
bland vikingarna, även om de 
allra tuffaste lär ha klagat över 
att ostron var en ovärdig rätt 
för slagskämpar. Även kända 
personligheter som Napoleon, 
Konfucius och Casanova påstås 
ha varit storkonsumenter av 
ostron.

Ostron från den svenska väst-
kusten levererades till de svens-

Källa: Ostronakademien

Färska Ostron & 
Champagne 

Alltid tillgång till fräscha ostron i vår ostrontank. 
Komplettera gärna den underbara smaken från 

ostronen med våra ljuvliga champagner.

A
LL

TI
D FÄRSKA OSTR
O

N
 PÅ BELLA 

3 rätters meny           
Bellas Skagentoast 

Bellas Skagenröra på fattiga riddare. 
Serveras med krabbklo

Kummelrygg 
Halstrad kummelrygg serveras med regnbågsrom, 

jordärtskockschips & ostronsmörsås samt 
dill & smörslungad potatis

Jordgubbar 
Serveras med ekologisk vaniljglass från Pipersglace, 

limesocker & vispad grädde

Dryckespaket:

Vi erbjuder olika dryckespaket

425:85

Luncherbjudande 
måndag till fredag

Dagens fiskfångst 

ka och danska hoven under 
1600-talet och framåt. Under 
1800-talet fiskades så mycket 
att ostronbestånden riskerade 
att försvinna. En åtgärd för 
att reglera fisket var att införa 
minimistorlek vid fångst.

I Sverige var ostron en själv-
klarhet under första halvan av 
1900-talet. På stadshotellets 
meny förekom ostron lika ofta 
som smör, ost, sill och ström-
ming.

Även om vi svenskar oftare äter 
ostron så är fransmännen ändå 
världens största ostronkonsu-
menter. De äter drygt 30 ostron 
per person och år.

OMRÅDET KRING Tossene kyrka, 
Valla och Överby tillhör det 
fornlämningstätaste i Bohuslän 
och kanske också i Sverige. Här 
finns lämningar från alla perio-
der av vår förhistoria, till och 
med den allra äldsta delen, den 
så kallade Hensbackakulturen 
som är cirka 11000 år gammal. 
Thor Heyerdahl besökte platsen 
på sjuttiotalet för att dokumen-
tera den största gravhögen, 

Munkhögen, och göra en film 
om platsen, men arbetet fullfölj-
des aldrig.
Platsen håller nu på att återstäl-
las, skogen har avverkats och 
gravfältet öppnats för allmän-
heten. Parkering har byggts vid 
platsen och informationsskyltar 
uppsatts!
 
Den del av gravfältet som nu 
tagits fram består av ett tiotal 

Unik järnåldersgrav 
i Tossene

139.-   
11.30 - 16.00

synliga gravar, dessutom kan vi 
räkna med ett antal sekundära 
gravar som är anlagda i befint-
liga högar. Några av gravarna är 
också troligen anlagda ovanpå 
äldre gravar. Det finns alltså 
betydligt fler gravar på gravfäl-
tet än de vi ser med blotta ögat. 
Merparten av gravarna är anlag-
da under järnåldern (500 f. Kr – 
1050 e. Kr), men det kan också 
finnas gravar från bronsåldern 

under järnåldersgravarna. På 
gravfältet finns också några 
hällristningar vilket visar att 
platsen har varit en helgad, 
sakral, plats under flera tusen 
år. Släktled efter släktled har 
fått sin sista viloplats här och 
säkerligen har de efterle-
vande i generationer berättat 
om de döda.
 

MUNKHÖGEN
Den största högen på gravfältet 
och en av de största i Bohuslän 
är den så kallade Munkhögen. 
Den är mer än fyra meter 
hög och närmare 20 meter i 
diameter. Mer information 
om Munkhögen finns inne på 
gravfältet. 

SEDAN VÅREN 2015 har Klevs 
Gård i Bovallstrand pressat 
rapsolja av egenodlad raps som 
nu kockarna på Bella Gästis 
använder i sin matlagning. Den 
skonsamt kallpressade oljan har 
en mild nötig smak som passar 
utmärkt till matlagning, mari-
nader och sallader. Tack vare 

vårt milda kustklimat skördas 
näringsrika rapsfrön med en 
hög andel nyttig olja. 

– Unikt för vår olja är att vi kan 
berätta från vilken rapssort oljan 
kommer. Olika rapssorter ger 
olika smak på oljan och i år är 
det sorten Avatar som används, 

säger Johan Christensson från 
Klevs Gård. Att vi står för hela 
kedjan, från närodlad raps till 
en färdigpressad olja som tappas 
på flaska på gården är viktigt 
för oss. Ett hållbart jordbruk 
garanterar naturens framtid 
och skapar god kvalité på våra 
produkter.

 Lokal rapsolja på Bella Gästis

Bellas Fläder Martini:  .....................................................109.85
St. Germain, Martini bianco, citron & socker

Strané Drajja:  ..............................................  119.85
Strane Gin, Noilly Prat & oliv

Vi är väldigt glada över att 
meddela att Bella Gästis har 
mottagit ett Certificate of 
Excellence 2016 som ett bevis 
på att restaurangen har fått 
genomgående utmärkta om-
dömen på TripAdvisor.

Meddelande från 

TripAdvisor:

Bellas sommardrinkar

AV: Gunnar Einarsson

I maj kan du se de vackra gyllengula rapsfälten vaja omkring Bovallstrand.
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Aperitif & Fördrink

Förrätter
Ostron – Fines De Claires Du Cap Horn .......... 1 st 29:-, 3 st 84.-, 6 st 162.-, 12 st 296:-
serveras med klassiska tillbehör.

Bellas Skagentoast ..................................................................................................125:85
Bellas Skagenröra serveras på fattiga riddare och toppas med regnbågsrom. Inget för skaldjursallergiker.

Tartar på oxfilé .......................................................................................................135:85 
Serveras med bakad äggula, ramslöksemulsion, rönnbärskapris, kallpressad rapsolja 
från Klevs Gård & hyvlad Grana Padano.

Kalix Löjrom (Sigillmärkt) .....................................................................................175:85
Kalix Löjrom serveras med smörstekt bröd, syltad rödlök, skuren gräslök samt syrad grädde & citron.

Tonfiskceviche ........................................................................................................135:85 
Ceviche på tonfisk serveras med melon, gurka, kålrabbi, citron, lime & chili samt toppas med soyagelé

Grillad halv hummer ..............................................................................................198:85 
Serveras med kummin- & ärtskottsemulsion samt smörstekt surdegsbröd. 

Fisk- & Skaldjurssoppa ...........................................................................................129:85
Mustig fisk- & skaldjurssoppa med örter, rotfrukter, en touch av saffran, vitt vin & grädde. 
Serveras med smörstekt bröd.

Baerii Caviar(30 g.) ................................................................................................525:85
Serveras med smetana, hackad rödlök & blini. 

Vitlöksbröd ..............................................................................................................49:85
Frasigt vitlöksbröd serveras på sten från Bohuslän.  

Fantastiska drinkar utan alkohol 
Bellini: Barrels & Drums Sparkling Chardonnay smaksatt m. persika .......... 59.85
Citronmojito: Mynta, citron, lime, socker & soda ............................ 59.85
Hallon-Rabarber: Russian, hallon, rabarber & lime ......................... 59.85

Bellas sommardrinkar
Ros- & Lycheemartini:  .....................................109.85
Tanqueray, rossirap, lycheejuice & citron

Pisco Annie:  ..................................................109.85
Ocucaje, Cassis Chartreux, citron, socker & äggvita

Bellas Gin Tonic´s Vi blandar våra GT´s med Fever-Tree Tonic, 22.-

Gordons Gin. ................................................21.85 cl 
Tanqueray .....................................................23.85 cl
Gin Mare ......................................................28.85 cl
Strane Gin .....................................................28.85 cl

Glas Husets Champagne ................................ 119.85
Glas Vincent Joudart Millésime 2002  ............ 149.85

4  Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning

DET RÅDER EN OSTRONTREND 
i Sverige. År från år har den 
svenska importen av ostron 
ökat med 1100 procent, från 30 
ton till 350 ton, och vi ser ingen 
avmattning.

Ostrontrenden ligger helt rätt i 
tiden. Det finns knappast något 
miljövänligare fiske än ostron-
fisket. Dessutom är ostron rena 
hälsokosten: fettsnåla, men rika 
på proteiner, vitaminer och 
mineraler.

Ostron är en delikatess med 
långtgående historiska anor. 
Redan stenåldersmänniskan 
åt ostron. På den tiden fanns 
gott om ostron på den svenska 

Alltid fräscha ostron i Bellas egen bank
västkusten. Arkeologer har hit-
tat mängder av ostronskal i kök-
kenmöddingar (köksavfall) från 
såväl sten- som bronsåldern.
Orsaken var att det rådde när-
mast medelhavsklimat i södra 
och mellersta Sverige.

Ostron var populärt också 
bland vikingarna, även om de 
allra tuffaste lär ha klagat över 
att ostron var en ovärdig rätt 
för slagskämpar. Även kända 
personligheter som Napoleon, 
Konfucius och Casanova påstås 
ha varit storkonsumenter av 
ostron.

Ostron från den svenska väst-
kusten levererades till de svens-

Källa: Ostronakademien

Färska Ostron & 
Champagne 

Alltid tillgång till fräscha ostron i vår ostrontank. 
Komplettera gärna den underbara smaken från 

ostronen med våra ljuvliga champagner.
A

LL
TI

D FÄRSKA OSTR
O

N
 PÅ BELLA 

3 rätters meny           
Bellas Skagentoast 

Bellas Skagenröra på fattiga riddare. 
Serveras med krabbklo

Kummelrygg 
Halstrad kummelrygg serveras med regnbågsrom, 

jordärtskockschips & ostronsmörsås samt 
dill & smörslungad potatis

Jordgubbar 
Serveras med ekologisk vaniljglass från Pipersglace, 

limesocker & vispad grädde

Dryckespaket:

Vi erbjuder olika dryckespaket

425:85

Luncherbjudande 
måndag till fredag

Dagens fiskfångst 

ka och danska hoven under 
1600-talet och framåt. Under 
1800-talet fiskades så mycket 
att ostronbestånden riskerade 
att försvinna. En åtgärd för 
att reglera fisket var att införa 
minimistorlek vid fångst.

I Sverige var ostron en själv-
klarhet under första halvan av 
1900-talet. På stadshotellets 
meny förekom ostron lika ofta 
som smör, ost, sill och ström-
ming.

Även om vi svenskar oftare äter 
ostron så är fransmännen ändå 
världens största ostronkonsu-
menter. De äter drygt 30 ostron 
per person och år.

OMRÅDET KRING Tossene kyrka, 
Valla och Överby tillhör det 
fornlämningstätaste i Bohuslän 
och kanske också i Sverige. Här 
finns lämningar från alla perio-
der av vår förhistoria, till och 
med den allra äldsta delen, den 
så kallade Hensbackakulturen 
som är cirka 11000 år gammal. 
Thor Heyerdahl besökte platsen 
på sjuttiotalet för att dokumen-
tera den största gravhögen, 

Munkhögen, och göra en film 
om platsen, men arbetet fullfölj-
des aldrig.
Platsen håller nu på att återstäl-
las, skogen har avverkats och 
gravfältet öppnats för allmän-
heten. Parkering har byggts vid 
platsen och informationsskyltar 
uppsatts!
 
Den del av gravfältet som nu 
tagits fram består av ett tiotal 

Unik järnåldersgrav 
i Tossene

139.-   
11.30 - 16.00

synliga gravar, dessutom kan vi 
räkna med ett antal sekundära 
gravar som är anlagda i befint-
liga högar. Några av gravarna är 
också troligen anlagda ovanpå 
äldre gravar. Det finns alltså 
betydligt fler gravar på gravfäl-
tet än de vi ser med blotta ögat. 
Merparten av gravarna är anlag-
da under järnåldern (500 f. Kr – 
1050 e. Kr), men det kan också 
finnas gravar från bronsåldern 

under järnåldersgravarna. På 
gravfältet finns också några 
hällristningar vilket visar att 
platsen har varit en helgad, 
sakral, plats under flera tusen 
år. Släktled efter släktled har 
fått sin sista viloplats här och 
säkerligen har de efterle-
vande i generationer berättat 
om de döda.
 

MUNKHÖGEN
Den största högen på gravfältet 
och en av de största i Bohuslän 
är den så kallade Munkhögen. 
Den är mer än fyra meter 
hög och närmare 20 meter i 
diameter. Mer information 
om Munkhögen finns inne på 
gravfältet. 

SEDAN VÅREN 2015 har Klevs 
Gård i Bovallstrand pressat 
rapsolja av egenodlad raps som 
nu kockarna på Bella Gästis 
använder i sin matlagning. Den 
skonsamt kallpressade oljan har 
en mild nötig smak som passar 
utmärkt till matlagning, mari-
nader och sallader. Tack vare 

vårt milda kustklimat skördas 
näringsrika rapsfrön med en 
hög andel nyttig olja. 

– Unikt för vår olja är att vi kan 
berätta från vilken rapssort oljan 
kommer. Olika rapssorter ger 
olika smak på oljan och i år är 
det sorten Avatar som används, 

säger Johan Christensson från 
Klevs Gård. Att vi står för hela 
kedjan, från närodlad raps till 
en färdigpressad olja som tappas 
på flaska på gården är viktigt 
för oss. Ett hållbart jordbruk 
garanterar naturens framtid 
och skapar god kvalité på våra 
produkter.

 Lokal rapsolja på Bella Gästis

Bellas Fläder Martini:  .....................................................109.85
St. Germain, Martini bianco, citron & socker

Strané Drajja:  ..............................................  119.85
Strane Gin, Noilly Prat & oliv

Vi är väldigt glada över att 
meddela att Bella Gästis har 
mottagit ett Certificate of 
Excellence 2016 som ett bevis 
på att restaurangen har fått 
genomgående utmärkta om-
dömen på TripAdvisor.

Meddelande från 

TripAdvisor:

Bellas sommardrinkar

AV: Gunnar Einarsson

I maj kan du se de vackra gyllengula rapsfälten vaja omkring Bovallstrand.

Vinnare 
av  
Turist- 
priset  
2015
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Chefredaktör och ansvarig 
utgivare:
Göran Lundin 

Reporter : Staffan Wictorin
Illustratör : Hans Lindström
Lars Elfman
Dialektförmåga:
Bjarne Josefsson
Annonschef: 
Birgitta Lundin 

Fotografer : Marcus Bertilsson 
och säkert någon mer som 
vi glömt.

Produktion:
JBA Media i Bohuslän AB

Tryck: Ja, någonstans i väst-
sverige.

Bella Gästis Handels- och 
Sjöfartstidning utkommer 
med stor oregelbundenhet.
Pris helår 1597:85. 
Lösnummer gratis. Eftertryck 
förbjudes. 
Härmed ges tillstånd.
 Vill du synas i denna tidning 
nästa år maila: 
info@bellagastis.se
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Bella Gästis

Kanten

Annons Datia
Datorer • Nätverk • Server • Support • Tillbehör • Datorservice • Installation

Öppet mån-fre 9 - 18 lördag 10-15

Dinglevägen 82 | Kungshamn - Väjern | datia.nu | 0523-38800

Välkommen till Datia i Väjern!

Erbjuder dig och företag

Installationer

Felsökning och reparation

Dator- & Serverbyten

Färdigkonfigurerade produkter

Konsultation & Rådgivning

Datia

Service på plats

Hej! och välkommen till Datia

Vi är ett IT-företag som hjälper

privatpersoner och företag med

allt inom IT. Datia starta sin

verksamhet 1994 som lokal dator-

Michael Stensson

butik. Nu arbetar vi med kunder

i Västragötaland från Göteborg till

Strömstad.

Molntjänster

Daglig IT-Drift

Välkommen till oss!

Trasig telefon?

Express på glasbyte

på telefoner 1timme

Repartion på surfplattor
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VÄLKOMMEN ATT SMAKA på 
Västsverige. Den genuina maten 
och drycken visar vägen. Där 
lokala producenter, gårdsbutiker 
och restauranger samarbetar för 
att överraska dina smaksinnen. 
Den goda maten och drycken 
blir lättare att upptäcka när du 
kan känna dig trygg att sigil-
let kommer från noga utvalda 
råvaror och producenter. Lägg 
till restauranger med kockar och 
krögare som förstår värdet av 
samarbetet med det lokala per-
spektivet.

Den goda måltiden är grunden 
som skapar fantastiska upplevel-
ser som engagerat förenar kärle-
ken till miljön och hållbarhet.

Mångfald, kunnande och spår-
barhet förenas i det utvecklings-
program som lägger grunden 

för ”Smaka på Västsverige”. Där 
gårdsbutiken, producenten eller 
restaurangen inte klarar sig på 
egen hand. Den sköna kombon 
mellan det bästa från havet, 
skogen, jorden och insjön ger 
dig intressanta smakupplevelser 
från vårt skafferi.

Det doftar förnyelse och 
smakar tradition när odlare, 
producenter, mathantverkare, 
kockar och krögare tillsammans 
skapar måltidsupplevelser i vår 
region när säsongens rika utbud 
får styra.

Vi vill göra det lättare för dig 
att upptäcka allt det goda från 
Västra Götalandsregionen när 
maten och drycken är målet för 
resan.

Vad är det värt 
att bo i Sotenäs 
egentligen?  
Hör av dig om 
du vill ha en fri 
värdering.

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

FASTIGHETSBYRÅN I KUNGSHAMN / 0523-701 32 / FASTIGHETSBYRAN.SE

HOTEL    kaprifol     
Hunnebostrand     Öppet året runt

• Mysigt litet hotell med personlighet •
Prisvärt - Frukost - Sommarcafé - Trädgård
Stor solterrass - Nära till bad och kulturliv.

19 rumHunnebovägen 60

HOTEL KAPRIFOL ÄR GOD-
KÄNT SOM ARRANGÖR AV 

NATURENS BÄSTA

Telefon 0523-552 15, info@kaprifol.com 
www.kaprifol.com 

www.hummersafari.se   www.kraftsafari.com

Bella Gästis strävar efter att 
använda så mycket lokalpro-
ducerade råvaror som möjligt. 
Restaurangen tar stor hänsyn till 
de etablerade organisationerna 
vid inköp av fisk och skaldjur. 
För dig som inte riktigt vet vad 
organisationerna står för följer 
här en presentation.

Bella värnar om miljön

MSC – Marine Stewardship 
Council

MSC är en internationell 
organisation som arbetar för 
miljömärkning av fisk och 
skaldjur. Miljömärket visar att 
fisken kommer från livskraftiga 
bestånd och har fångats med 
minimal inverkan på havsmil-
jön.

ASC – Aquaculture Stewardship 
Council

ASC grundades 2010 och är 
en internationell hållbarhets-
märkning för odlade fisk- och 
skaldjursprodukter. I Sverige 
finns bland annat ASC-märkt 
pangasius, tilapia, lax och tro-
pisk jätteräka. 

Bohuslänska är väl inte så svårt?
Bjarne Josefsson från Hun-
nebostrand är en mästare 
på bohuslänska. Han har 
bl.a.  gett ut en uppskattad 
dialektbok och här har han 
försett oss med några rik-
tiga bohuslänska historer.

Förstår du inte, så ropa på  
Anne - hon är en mästare 
på att förklara!

Apropå miljöorganisationer: 
Har du tänkt på att Bella Gästis 
läge vid inloppet till Hunnebo-
strands hamn gör att det är lätt 
att lägga till för den båtburne.
Ligger man med båten länge  
utanför Bella innebär detta 
mindre utsläpp, mao du blir 
miljövänlig.

HIMLA STÅR FÖR Hunnebo-
strands Inkluderande Mötesplats 
för Lärande och Aktivitet
och är ett lokalt ideellt projekt 
som syftar till att öka den sociala 
delaktigheten bland barn och 
ungdomar i Hunnebostrand 
genom lek, spel och sport.
Fokus ligger på fritid, hälsa, 
kultur och integration.
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Projektet arbetar för att skapa 
en trygg miljö och självklar 
mötesplats för ortens barn och 
ungdomar.

För dig som vill veta mer om 
HIMLA, maila till
 annakarin.waller@gmail.com 
och anmäl dig till HIMLAs 
nyhetsbrev.

HIMLA - ett projekt som arbetar för en trygg miljö för ungdomar
Projektet bygger på Ideell kraft 
och donationer. Vill du eller ditt 
företag vara med och bidra får 
du gärna swisha till 0736592581 
och märka gåvan med HIMLA.

Vid större bidrag kontakta Sara 
Hoffman på sara@portkod.se.
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Chefredaktör och ansvarig 
utgivare:
Göran Lundin 

Reporter : Staffan Wictorin
Illustratör : Hans Lindström
Lars Elfman
Dialektförmåga:
Bjarne Josefsson
Annonschef: 
Birgitta Lundin 

Fotografer : Marcus Bertilsson 
och säkert någon mer som 
vi glömt.

Produktion:
JBA Media i Bohuslän AB

Tryck: Ja, någonstans i väst-
sverige.

Bella Gästis Handels- och 
Sjöfartstidning utkommer 
med stor oregelbundenhet.
Pris helår 1597:85. 
Lösnummer gratis. Eftertryck 
förbjudes. 
Härmed ges tillstånd.
 Vill du synas i denna tidning 
nästa år maila: 
info@bellagastis.se
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Bella Gästis

Kanten

Annons Datia
Datorer • Nätverk • Server • Support • Tillbehör • Datorservice • Installation

Öppet mån-fre 9 - 18 lördag 10-15

Dinglevägen 82 | Kungshamn - Väjern | datia.nu | 0523-38800

Välkommen till Datia i Väjern!

Erbjuder dig och företag

Installationer

Felsökning och reparation

Dator- & Serverbyten

Färdigkonfigurerade produkter

Konsultation & Rådgivning

Datia

Service på plats

Hej! och välkommen till Datia

Vi är ett IT-företag som hjälper

privatpersoner och företag med

allt inom IT. Datia starta sin

verksamhet 1994 som lokal dator-

Michael Stensson

butik. Nu arbetar vi med kunder

i Västragötaland från Göteborg till

Strömstad.

Molntjänster

Daglig IT-Drift

Välkommen till oss!

Trasig telefon?

Express på glasbyte

på telefoner 1timme

Repartion på surfplattor

Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning 3  

VÄLKOMMEN ATT SMAKA på 
Västsverige. Den genuina maten 
och drycken visar vägen. Där 
lokala producenter, gårdsbutiker 
och restauranger samarbetar för 
att överraska dina smaksinnen. 
Den goda maten och drycken 
blir lättare att upptäcka när du 
kan känna dig trygg att sigil-
let kommer från noga utvalda 
råvaror och producenter. Lägg 
till restauranger med kockar och 
krögare som förstår värdet av 
samarbetet med det lokala per-
spektivet.

Den goda måltiden är grunden 
som skapar fantastiska upplevel-
ser som engagerat förenar kärle-
ken till miljön och hållbarhet.

Mångfald, kunnande och spår-
barhet förenas i det utvecklings-
program som lägger grunden 

för ”Smaka på Västsverige”. Där 
gårdsbutiken, producenten eller 
restaurangen inte klarar sig på 
egen hand. Den sköna kombon 
mellan det bästa från havet, 
skogen, jorden och insjön ger 
dig intressanta smakupplevelser 
från vårt skafferi.

Det doftar förnyelse och 
smakar tradition när odlare, 
producenter, mathantverkare, 
kockar och krögare tillsammans 
skapar måltidsupplevelser i vår 
region när säsongens rika utbud 
får styra.

Vi vill göra det lättare för dig 
att upptäcka allt det goda från 
Västra Götalandsregionen när 
maten och drycken är målet för 
resan.

Vad är det värt 
att bo i Sotenäs 
egentligen?  
Hör av dig om 
du vill ha en fri 
värdering.

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

FASTIGHETSBYRÅN I KUNGSHAMN / 0523-701 32 / FASTIGHETSBYRAN.SE

HOTEL    kaprifol     
Hunnebostrand     Öppet året runt

• Mysigt litet hotell med personlighet •
Prisvärt - Frukost - Sommarcafé - Trädgård
Stor solterrass - Nära till bad och kulturliv.

19 rumHunnebovägen 60

HOTEL KAPRIFOL ÄR GOD-
KÄNT SOM ARRANGÖR AV 

NATURENS BÄSTA

Telefon 0523-552 15, info@kaprifol.com 
www.kaprifol.com 

www.hummersafari.se   www.kraftsafari.com

Bella Gästis strävar efter att 
använda så mycket lokalpro-
ducerade råvaror som möjligt. 
Restaurangen tar stor hänsyn till 
de etablerade organisationerna 
vid inköp av fisk och skaldjur. 
För dig som inte riktigt vet vad 
organisationerna står för följer 
här en presentation.

Bella värnar om miljön

MSC – Marine Stewardship 
Council

MSC är en internationell 
organisation som arbetar för 
miljömärkning av fisk och 
skaldjur. Miljömärket visar att 
fisken kommer från livskraftiga 
bestånd och har fångats med 
minimal inverkan på havsmil-
jön.

ASC – Aquaculture Stewardship 
Council

ASC grundades 2010 och är 
en internationell hållbarhets-
märkning för odlade fisk- och 
skaldjursprodukter. I Sverige 
finns bland annat ASC-märkt 
pangasius, tilapia, lax och tro-
pisk jätteräka. 

Bohuslänska är väl inte så svårt?
Bjarne Josefsson från Hun-
nebostrand är en mästare 
på bohuslänska. Han har 
bl.a.  gett ut en uppskattad 
dialektbok och här har han 
försett oss med några rik-
tiga bohuslänska historer.

Förstår du inte, så ropa på  
Anne - hon är en mästare 
på att förklara!

Apropå miljöorganisationer: 
Har du tänkt på att Bella Gästis 
läge vid inloppet till Hunnebo-
strands hamn gör att det är lätt 
att lägga till för den båtburne.
Ligger man med båten länge  
utanför Bella innebär detta 
mindre utsläpp, mao du blir 
miljövänlig.

HIMLA STÅR FÖR Hunnebo-
strands Inkluderande Mötesplats 
för Lärande och Aktivitet
och är ett lokalt ideellt projekt 
som syftar till att öka den sociala 
delaktigheten bland barn och 
ungdomar i Hunnebostrand 
genom lek, spel och sport.
Fokus ligger på fritid, hälsa, 
kultur och integration.

2  

Projektet arbetar för att skapa 
en trygg miljö och självklar 
mötesplats för ortens barn och 
ungdomar.

För dig som vill veta mer om 
HIMLA, maila till
 annakarin.waller@gmail.com 
och anmäl dig till HIMLAs 
nyhetsbrev.

HIMLA - ett projekt som arbetar för en trygg miljö för ungdomar
Projektet bygger på Ideell kraft 
och donationer. Vill du eller ditt 
företag vara med och bidra får 
du gärna swisha till 0736592581 
och märka gåvan med HIMLA.

Vid större bidrag kontakta Sara 
Hoffman på sara@portkod.se.
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Lyckad kanaldag 
i Hunnebostrand

Efter en grå morgon sprack det upp och den 16 juli 
2016 blev det en strålande kanaldag i Hunnebo-
strands hamn. Knallar, sill och potäter, restaurang-
tält, skaldjur och underhållare från bl.a. Fjällbacka, 
Hamburgsund och Gravarne drog tusentals besökare. 
Göran Lundin fick priset Hunnebo tackar av Klevens 
Kjell. Kanaldagen avslutades med Ramsviks cam-
pings maffiga fyrverkeri. Tack till alla som kom och 
bidrog till en trevlig kanaldag och stöttade förenings-
livet i Hunnebostrand.

Göran Lundin och 
Kjell AnderssonKanalkonferencier Carl Axell

Emma Fröberg på ridtur med Jennie Bergsten - SFK

Cindie och Roger

Danska designern Lise Sandahl i Camilla Janssons butik vid 
Mellankajen: Camilla Jansson, Lise Sandahl och Johanna 
Eldh Wikström. Hummerkrogens bryggservering var populär på Kanaldagen

Örjan - the Stallion of Fjällbacka Haaks från Hamburgsund
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Udden Skulptur 2016 - uppåt väggarna!
För sjätte året genomförs en internationell skulpturutställ-
ning på Udden, det tidigare stenbrottet i Hunnebostrand. 
2016 utnyttjas den spektakulära stenväggen, synlig långt 
ute till havs, och berömd för sin magiska skönhet. Utställ-
ningsplatsen Udden är helt unik i världen, en lodrät gra-
nitvägg 40m hög, en storslagen äng och det oändliga havet 
som erbjuder transport till fjärran länder. Utställningen 
lockar internationella konstnärer av världsklass, Västra Gö-
talandsregionen och Sotenäs kommun är samarbetspartners 
och finansiärer. Uddenskulptur har sedan starten 2011 ökat 
stadigt både i antal utställare och besökare. Katalogkon-

sumtionen har stigit med 500 procent och parken lockar 
i dag över 20 000 unika besökare. Under 2016 och 2017 
ska de vertikala möjligheterna för utställning på bergväg-
gar utforskas. Vid vernissagen 9 juli talade skulptören Pål 
Svensson, fullmäktigeordförande Peter Hemlin och musei-
chef Hans Kindgren på Bohusläns museum som invigde 
utställningen. 
Medverkande konstnärer: Peder Istad (N), Jens Chr. Jensen 
(DK), Kerstin Merlin Eriksdottir (S), Mia Fkih Mabrouk 
(S), Martha Quinn (IRL), Dina Hviid/Mikael Crisp (S), 
Ulf Johnsson (S), Thomas Kadziola (DK), Marit Lyckander 
(N), Hannah Streefkerk (S), Greger Ståhgren (S), Yemisi 
Wilson (S), Hubert Maier (D)
Bilder och information på www.hunnebostrand.nu och 
www.uddenskulptur.se

Udden Skulptur
Museichef Hans Kindgren invigde Udden Skulptur 2016

20  Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning

MELLAN KUNGSHAMN OCH HOVENÄSET ligger 
Lilla Glassverkstan, ett måste att besöka för dig 
som älskar glass! 

Portarna slogs upp på midsommarafton 2015 
och sedan dess har det varit fullt 
upp för familjen Rokicki bestående 
av Martin och Tina med tonårsbar-
nen Tilda, Truls och Tova. De gör 
all glass själva helt från grunden på 
naturliga råvaror. Ett koncept som 
verkligen visat sig tilltala dagens 
allt mer kvalitetsmedvetna kunder. 
Grundstenarna i recepten är mjölk, 
grädde, äggula och socker.

Smakerna är rena och äkta och 
Lilla Glassverkstan kompromissar 
aldrig med kvalitén på råvarorna. 
Nya sorter utvecklas hela tiden och 
det som driver glassmakarna är 
deras egen passion för glass. Förutom de klas-
siska glassmakerna finns spännande uppstickare 

som Morotskaka, Prinsesstårta, Whisky/fikon, 
Semla och Äggtoddy. Nötter rostar och maler de 
själva till bland annat hasselnötsglass och pista-
geglass. 

Lilla Glassverkstan ligger vackert 
belägen på familjens gård, där man kan 
avnjuta glassen med en god kopp kaffe 
i en mysigt grön och lummig omgiv-
ning.

Värt att notera är att butiken faktiskt 
är öppen året om för halvlitersförsälj-
ning medan glasskaféet är öppet under 
sommarhalvåret (maj-sept). I högsä-
song har man öppet varje dag.

Adressen till Lilla Glassverkstan: 
Vägga rgård 20, Kungshamn.

Läs mer på www.lillaglassverkstan.se 
samt Facebook och Instagram.

MÅNDAGS-
KLUBBEN
4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli, final 1 augusti.

Mexico och Brazil stämning med fräscha Corona, lime 
och en mängd goda drinkar.

Happenings are coming, bara ta det lugnt och njut.
Förboka gärna!

Hör och häpna! OUR RESIDENT DJ

Lilla Glassverkstan    

Mingel & möten 
mitt i hamnen.

Hög stämning! Trubadurer & DJ:s.  
Quizzaftnar & lite mera bus.

Info@kanten.se
www.kanten.se  

0523-588 88
Hunnebostrand

Foto: Birgitta Lundin
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Öppettider:
Lördag 9-13
Söndag 11-15

INVIGNINGSHELG
RodINS MaRIN Nu äVEN I HuNNEboStRaNd!

Regatta Uppblåsbar Flytväst 

Från: 599:-
Garmin 151Dv Ekolod
Ord pris 1699:-  Nu: 995:-

Igloo Kylbox 51L 
Ord pris 1025:-  Nu: 499:-

GöR EN bRa båtaffäR I PåSk!

Hämta Watski-katalogen gratis! Vi bjuder på kaffe och kaka.

Öppettider i påsk:
Påskafton: 09-13 • Påskdagen: 11-15

Uttern S51 -15 med Mercury F60
Ord: 198.950:-

Nu: 184.900:-

Terhi 475BR med Evinrude 
50DPL -14
Med dynor & dörr. Ord: 173.900:-

Nu: 154.900:-

Jeanneau 695 MF-15 med 
Yamaha F150 -15
Rikl. Utr. Ord: 525.600:-

Nu: 475.000:-

SE ävEn: Sea-Doo Spark från 62.900:-  •  Gummibåt Seawave 230 PL  Ord: 8.495:- Nu: 4.995:-

Lökholmsvägen 6
växel 0523-50330

www.rodinsmarin.se
hunnebostrand@rodinsmarin.se
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Magnus Rodin och Håkan Bladh påsken 2016

Rodins Marin utökar i Hunnebostrand

I december 2015 förvärvade Ro-
dins Marin f.d. Lökholmens Ma-
rina i Hunnebostrand och under 
påsken 2016 hölls det premiär, 
invigning och visning av båtar och 
lokaler.
Rodins Marin Hunnebostrand 
erbjuder ett stort urval av nya 

båtar, motorer, vattenskotrar, trai-
lers samt tillbehör. Verkstaden är 
auktoriserad för service och repa-
rationer.
Vinterförvaring erbjuds för cirka 
150 båtar. Efter förvärvet på Lök-
holmen finns Rodins Marin på 3 
platser längs Bohuskusten. Udde-

valla, Grundsund och Hunnebo-
strand med en total vinterförva-
ringskapacitet på cirka 650 båtar.

Magnus och Håkan hälsar gamla 
som nya kunder välkomna till 
Rodins Marin Hunnebostrand!

Vinterförvaring - Service - Reparationer - Försäljning 
Båtar - Motorer - Vattenskotrar - Kärror - Mopeder - Tillbehör

Uttern D62 - Rörlighet och lättillgänglighet från för till akter
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Nu: 154.900:-

Jeanneau 695 MF-15 med 
Yamaha F150 -15
Rikl. Utr. Ord: 525.600:-

Nu: 475.000:-

SE ävEn: Sea-Doo Spark från 62.900:-  •  Gummibåt Seawave 230 PL  Ord: 8.495:- Nu: 4.995:-

Lökholmsvägen 6
växel 0523-50330

www.rodinsmarin.se
hunnebostrand@rodinsmarin.se

rodinsmarinhunnebo.se
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Sotefjordens Segelsällskap ”Årets Breddklubb”

Mer info 
på sfss.se

Under Kristi Himmelfärdshelgen 2016 arrangerade 
Sotefjordens segelssällskap en fantastiskt fin rankings-

egling för 2.4 klassen i norra Sotenäs vackra skärgård.
Information och resultat hittar du på www.sfss.se

Rankingsegling i Hunnebostrand

SFS tilldelades på Västkustens seglarförbunds års-
möte utmärkelsen  ”Årets Breddklubb i VKSF”.
Motiveringen till priset: ”Under de senaste åren 
har Sotefjorden SS växt på både längden och 
bredden. De har en förstklassig seglarskola, med 
duktiga instruktörer. Deras vår- och höst verk-
samhet har utvecklats på ett fantastiskt sätt för 
barn, ungdomar och vuxna! Utanför klubbhuset 
i Hunnebo seglas Optimist, Zoom8, RS Feva, 
2-krona, Laser och 606! 

Förutom klubbverksamhet, så startade de även ett 
klubblag inför Allsvenskan. De slutade på en fin 
11:e placering efter de tre deltävlingarna. Under 
säsongen arrangerade de både Sotepokalen och 
rankingsegling i 2.4mR.

Det finns ett stort engagemang från alla ideella 
eldsjälar i klubben och vi ser fram emot att få 
följa deras fortsatta utveckling.”
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Hummerkrogen ligger på Strandgatan mitt i Hunnebo-
strands hamn. Vi serverar framförallt färska skaldjur i alla 
dess former i ackompanjemang med passande viner och 
champagne. Njut på vår sjöbodsbrygga under solnedgång-
en och upplev bohuslän när det är som allra bäst!
Se www.hummerkrogen.se för mer information.

Hummerkrogen

Toffe underhåller gästerna på bryggserveringen

Hummer, havskräftor, krabbor, ostron och Smögenräkor 

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Hummerpremiären i Hummerbostrand måndagen 21 
september var vädermässigt mycket lugn och solig även 
om det kom några regnskurar mitt på dagen. Kvart över 
sex lämnade de första båtarna hamnen och kl.07 åkte de 
första tinorna i. I det lugna vädret gick det fort att kom-
ma ut till de bästa fiskeplatserna och sätta tinorna. Flera 
var klara redan efter en halvtimme. Efter ”tenesättning-
en” satt det gott med ”After lobster” hummersoppa på 
Bella Gästis uteservering. Fångsterna var normala. Hum-
merakademien har under hösten haft hundratals besö-
kare i Hummercentrum på södra Strandgatan som njutit 
av Fiskaffärens/Hummerkrogens läckerheter samt lärt sig 
mer om hummerns liv och livsbetingelser av guiderna 

Ted Eriksson och 
Marcus Bertilsson. 
Akademien har 
också visat humrar 
för allmänheten på 
Hummerlördagen 
i Kungshamn 26/9 
samt på Oktober-
mässan i Kungs-

hamn 24/10. På Hummerlördagen arrangerade Kust-
handlarna för första gången SM (Sotenäsmästerskapen) i 
Räkskalning och det var mycket uppskattat. Extra roligt 
är också att vi under två månader kunnat visa upp en av 
de små humrarna som kläckts i sommar i hummerod-
lingsprojektet Noma culture på Sven Loven centrum på 
Skaftö. Tack till Susanne Eriksson, Linda Svanberg och 
Eric Bergwall som arbetar med projekt Noma Culture.”

Köksmästare Nils-Ola Ljungberg och Thomas Lööw på 
Sotekanalens dag 16 juli 2016. 

Hummerfisket 2015
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Stockholms fiskauktion, som ägs av ett 80-tal fiskare 
runt om i hela Sverige, tog över verksamheten på 
Smögen den 11 juli 2016. Syftet med försäljningen 
är att stärka nuvarande verksamhet på Smögen och 
locka till sig fler fiskare än i dag.

Henrik Johansson, tidigare platschef på Göteborgs 
fiskauktion, har anställts som vd.
Mer info på www.smogens-fiskauktion.com och 
www.stockholmsfiskauktion.com

Smögens fiskauktion 
såld till Stockholms 
fiskauktion

Information från Svenska Hummerakademien
Svenska Hum-
merakademien 
är en ideell 
förening som 
verkar för att 
dokumentera och 
sprida kunskap 
om hummerns 
betydelse, ut-
veckla hummerns 
betydelse ur turistisk synvinkel samt främja kunskapen om 
svensk hummer (Homarus gammarus) och dess livsbeting-
elser. Vi samarbetar med Bella Gästis AB, Hotel Kaprifol, 
Hunnebostrands fiske- och skärgårdsturer, Smögens fiske- 
och skärgårdsturer, Carapax i Lysekil, Havets hus i Lysekil 
och Göteborgs universitet – projekt Nomaculture hum-
merodling på Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil. 

Hummerkrogen
Thomas och Samantha Lööw, Ulrika Johansson och Mag-
nus Stålbåge på Skaldjursbolaget/Fiskaffären driver sedan 
2015 Hummerkrogen i Hummerakademiens fastighet och 
möjliggör dagligt öppethållande på sommaren.

Hummerrev 
Hummerakademien arbetar med att finna lämpliga platser, 
användbar sten samt tillstånd för hummerrev utanför 
Hunnebostrand/Bovallstrand i norra delen av Sotenäs.

Hjälp oss att främja 
kunskap om svensk 
hummer och visa 
levande hummer i 
våra akvarier genom 
att betala 100 kr på 
bg 5167-0479 och 
bli medlem i Svenska 
Hummerakademien!

Hur blir hummerfisket 2016?  
- Följ premiären 26/9 på www.sha.nu

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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Svante Lundgren, Solvikingarna Göteborg och delårs-
boende i Kungshamn, vann Icebug Xperience 2015!
Under tre vackra sensommardagar 4-6 september ar-
rangerades för andra året Icebug Xperience i Sotenäs. 
Runt 250 deltagare sprang och vandrade 74 km på 
Soteledens rödgnistrande granithällar genom Sotenäs 
vackra kulturlandskap med fantastiska vyer ut över Ska-
gerak.
Ramsvik stugby var navet i Icebug Xperience 2015. 
Ramsviks erfarna restaurangchef Jennifer Oresten lade 
stort fokus på att servera ekologisk hållbar mat och du-
kade bl.a. upp en Västkustbuffé med lokalt fångad fisk 
och skaldjur. På kvällen berättade Joakim Jansson på 
Smögens fiskauktion om fiskauktionens verksamhet.
Såväl deltagare som arrangörer uttryckte stor glädje över 
det mycket lyckade arrangemanget.
Icebug Xperience 2016 arrangeras 2-4 september. 
Mer info på www. icebugx.se

Svante Lundgren vann Icebug Xperience 2015

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  

Stugor och lägenheter

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Akvareller på Galleri Ramsvik

Malin Redvall visar sina vackra akvareller på Gal-
leri Ramsvik på Ramsviks Övergård 25 juni 2016. 
www.facebook.com/GalleriRamsvik

Svante Lundgren, Daniel Holmberg och Brian Buchtrup Nielsen.
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aC f- éssalG
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

Ny köksmästare på Ramsviks restaurang

Rickard Arvroth är ny köksmästare på Ramsviks restaurang, 
han har tidigare varit köksmästare på Smögen och är utbil-
dad fisk- och skaldjurskock på maritim Gastronomi. Färsk 
fisk levereras i från fantastiska Fiskaffären i Hunnebostrand 
och det mesta i köttväg är lokalproducerat och kommer från 
Kustcharken. 

Ramsviks stugby och camping satsar på outdoor-aktiviteter 
på Ramsvik. En outdoornyhet terränglöpning i grupp under 
ledning av en löparcoach från Tumlaren, varje onsdagsmor-
gon kl 08:00. Här får man dels reda på bra leder att springa, 
tips för funktionell träning för löpare men även råd kring 
hur man förbättrar sin löpteknik.  Och på tisdagarna är det 
simträning i havet kl 17:00.
Se www.ramsvik.nu för mer info.

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Den 29/8 2015 hölls ”Jubileumskalaset” - Bovallstrands IF och 
Hunnebostrands GoIF firade 90 år på Stensnäsvallen i Bovall-
strand. Det blev en härlig solig eftermiddag och kväll i lokalfot-
bollens tecken. 
Barn och föräldrar möttes i först en gemensam ungdomsmatch. 
Därefter blev det en jubileumsmatch som var ett klassiskt derby 
mellan BIF och HGIF. Bovall vann med 7-1. Sedan blev det 
fest. Daniel Larsson och Sten-Erik Malm berättade om vad 
som skett inom fotbollen sedan 1925. Det delades ut diplom 
och olika utmärkelser. Maria Niklasson från Bohusläns Fotboll-
förbund och Mikael Sternemar från Sotenäs kommun deltog 
också och gratulerade. Mer bilder och information på hunne-
bostrand.nu och svenskalag.se/bovall-hunnebo

Jubileumskalaset BIF och HGIF 90 år

Daniel Larsson och Sten-Erik Malm
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Hela 1497 paket insamlades till utsatta 
barn/ungdomar i vårt närområdeunder 
julen 2015.  
- Tack till alla fantastiska människor 
och lokala företag som har hjälpt till, 
hälsar Jeanette. 
2016 startar insamlingen 15 nov och 
pågår till 15 dec.

Åretruntöppna bröllopsspecialisten 
Jeanette Lans på "Den gröna salongen 
i Hunnebo" hittar du på Södra Strand-
gatan 17 i Hunnebostrand. Jeanette 
använder endast miljö/hudvänliga 
produkter och har även försäljning av 

hudvård & make-up. Jeanette erbjuder 
allt inom hår, ex. hårförlängning.
Hon prioriterar en lugn och harmo-
nisk miljö, där kunden alltid är i fo-
kus. Brudsäsong är det från april-sept, 
brudarna erbjuds håruppsättning, 
make-up etc. samt bubbel och till-
tugg 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. Hon och hennes 
team jobbar hela året med siktet på att 
aldrig ha stängt( utom söndagar).

12  Bella Gästis Handels & Sjöfartstidning

nordens ark
Här kan du möta utrotningsho-
tade djur från hela världen. Vad 
sägs om amurtigrar, snöleopar-
der och vargar? På lantgården 
kan du hoppa i hö, klappa 
kaniner och se lantraser av olika 
slag. Parken är öppen dagligen 
från kl 10 Tel. 0523-795 90.

Badhuset tumlaren
I Väjern utanför Kungshamn 
ligger badhuset Tumlaren. Här 
kan du bada, gå i simskola och 
ha roligt. Ibland har de uppe sin 
stora uppblåsbara rutschkana, 
den är superrolig att åka. Tel. 
0523-799 50.

Bangolf
Har du lust att spela bangolf 
med familjen eller vännerna 
så kan du göra det på HGIF:s 
bangolf i södra hamnen i 
Hunnebostrand. Bangolf finns 
även på Johannesviks Camping, 
Solviks Camping, Wiggersviks 
Camping, Örns Camping och 
Hunnebostrands Camping och i 
hamnen på Bohus-Malmön.

ridning
Gillar du hästar och att rida, då 
har du möjlighet att göra detta 
på Assleröd. Där finns Sotenäs 
Fältrittklubb som anordnar rid-
läger, aktiviteter och har lektio-
ner. Tel. 0523-330 31.

Bio
I Hunnebostrand vid Folkets 
Hus kan du gå på bio. Där visar 
dom film vissa kvällar.
Tel 0523-502 95.

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 akti-
viteten vid stranden på som-
maren 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 
ut på fisketurer och sälsafari. 
Då måste du ha en vuxen med. 

tennisskola
I Bovallstrand och 
Hunnebostrand kan du lära dig 
att spela tennis. Där ordnar ten-
nisklubben kurser under som-
maren. Tel. 0768-54 04 47.

Seglarskolor
Passa på i sommar att lära 
dig segla. I Hunnebostrand 
kontaktar du Sotefjordens 
Segelsällskap 0523-504 43.

Barnaktiviteter
Flera av campingplatserna i 
Sotenäs anordnar dagligen 
aktiviteter för barn. Skattjakter, 
krabbrace, ponnyridning och 
mycket mer. 

Barnens Sotenäs

öppet alla 
dagar

0523-500 20 
Hunnebostrand

Fastighetsbyrån

Undrar du vad din 
bostad är värd?

Kontakta oss för en 
kostnadsfri värdering.

Välkommen!

Kungshamn 0523-701 32 
fastighetsbyran.se/kungshamn

öppet
8-20 varje dag

Din spelbutik med 
video, godis, 

tidningar, livs och 
annat smaskens.

Spela golf på en av 
Bohusläns bästa 

banor!
Banan är spelbar från tidig 

vår till sen höst

Kansli, restaurang, shop 0523-523 02
Lektioner Golfpro. 0734-45 42 04.

www.sotenasgolf.com

Familjecamping vid havet strax utanför Kungshamn och 
Smögen. Ta ett dopp i vår saltvattenspool eller en promenad 
i det närliggande strövområdet med motionsslinga. Relaxav-
delning med jacuzzi, bastu, massageavdelning och balkonger 
med fin havsutsikt. Konferensanläggning, affär, restaurang 
Räkan med Pub & trubadurkvällar, minigolf, lekplats, boule 
- cykel - båt - kanotuthyrning, stugor och en nyrenoverad & 
modern serviceanläggning.    
   Välkomna!

Tlf: +46 (0) 523-326 35 / 703 81. Mail: info@wiggersvik.se
www.wiggersvik.se

”Din gröna salong i Hunnebo”

Endast miljö/hudvänliga 
produkter.

Make-up & hudvårds 
försäljning.

Södra Strandgatan 17
www.harstudion.eu

0762-251588      Välkomna!

Bröllop och fest 
i Bohuslän

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

®

0523-500 59 / 0705-22 96 09 • Hunnebovägen 25E

Eva Karlberg och Joakim Antonsson gifte 
sig i Kungshamn 16 juli 2016.

Bröllopsspecialisten samlade in 1497 julklappar

Julklappar Välkommen till Hårstudion önskar Jeanette Lans

Eva Karlberg  med åretruntöppna bröllops-
specialisten Jeanette Lans 16 juli 2016.

Oktobermässan i Kungshamn
Cirka 4000 besökare tog del av 130 utställares 
varor, tjänster, provsmakning, rådgivning och 
information om Sotenäs på Oktobermässan i 

Kungshamn 24 oktober 2015.   
29 oktober arrangeras Oktobermässan i 
Kungshamn 2016.

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Stranare tar över 
svenska armén
1 juni 2016 tillträdde generalmajor Karl Engelbrektson 
från Hunnebostrand som arméchef.
Sedan han gjorde värnplikten på Bohusläns regemente 
i Uddevalla och blev fänrik 1984 har Karl Engelbrekt-
son, i likhet med Jonatan Harryson på Konsum i Hun-

nebostrand, avancerat från grunden till toppen i sin bransch. Generalmajor 
Karl Engelbrektson är en internationellt meriterad officer med erfarenhet av 
internationell insats, samarbete med EU och Nato. 
- Jag förväntar mig att Karl Engelbrektson med sin drivkraft och sitt tydliga 
ledarskap vidareutvecklar arméstridskrafterna nationellt och tillsammans med 
andra, säger ÖB Micael Bydén. 

Karl Engelbrektson  
Foto: Försvarsmakten
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VÄLKOMMEN TILL DIN KOMPLETTA BYGGHANDEL!

I höst öppnar vi 

även  ny anläggning i 

TANUMSHEDE

Sotenäs Trä expanderar 
Sotenäs Trävaru AB förvärvade i december 2015 AB 
Strömstad Trävaruaffär (XL Bygg Strömstad).
Och efter sommaren 2016 etablerar Sotenäs Trä en ny 
bygghandel på Industrivägen i Tanumshede.
- Vi förstärker nu Sotenäs Trävaru AB:s position som den 
ledande bygghandeln i norra Bohuslän och skapar ett fler-
tal nya arbetstillfällen vilket känns oerhört positivt, säger 
Håkan Erlandsson, VD för Sotenäs Trävaru AB. 
Hösten 2016 kommer Sotenäs Trä med anläggningar i 
Bovallstrand, Strömstad och Tanumshede att ha cirka 75 
anställda och omsätta cirka 250 miljoner SEK. 
Mer info på: sotenastra.se Daniel Larsson, Håkan Erlandsson och Lisa Nilsson 

på Oktobermässan i Kungshamn 24/10 2015



Lokalproducerade varor är inte bara 
bra för dig själv och miljön, de skapar 
också lokala arbetstillfällen, levande 
jordbruk, öppna landskap och trygghe-
ten som kommer av att du vet matens 
ursprung. 

Konsum i Hunnebostrand har ett stort 
lokalproducerat sortiment, kom in till 
oss så berättar vi mer!

HUNNEBOSTRAND
Torggatan 19. Tel. 0523-500 20

Öppet alla dagar 8-22. Välkommen!

Nu lite större och lite bättre!

( t.o.m.  7/8 2005 )

Ska du ha fest?
Vi hjälper dig!

Ta vara på din tid. Låt oss fixa
maten medan du tar hand om
dina gäster. Kom in till oss så
fixar vi till exempel en ”Planka”
med kallskuret. Finns i flera
alternativ, storlekar och priser.
Hur många blir ni?

“Konsumplanka” till festen

Några av våra tyngre kunderKonsum Hunnebo i medvindKapten Jonatan

HUNNEBOSTRAND
Torggatan 19. Tel. 0523-500 20

Öppet alla dagar 8-22. Välkommen!

Nu lite större och lite bättre!

( t.o.m.  7/8 2005 )

Ska du ha fest?
Vi hjälper dig!

Ta vara på din tid. Låt oss fixa
maten medan du tar hand om
dina gäster. Kom in till oss så
fixar vi till exempel en ”Planka”
med kallskuret. Finns i flera
alternativ, storlekar och priser.
Hur många blir ni?

“Konsumplanka” till festen

Några av våra tyngre kunderKonsum Hunnebo i medvindKapten Jonatan

(Under sommaren, resten av året 08-22)

Torggatan 19.  Tel. 010-7470810

Stefan Waldentröm på Postkontoret 
påminner alla postkunder att ta med 
sin legitimation, det räcker inte med att 
vara känd person eftersom legitimationen 
måste skannas in i datorn innan paket 
kan lämnas ut.

Konsum ligger centralt i Hunnebostrand en kort promenad från hamnen längs Torggatan - välkommen in!

Öppet alla dagar 7-22. Välkommen!

Lokalproducerade varor

Stranegrillare
På Coop Konsum Hunnebostrand hittar du allt du behöver 
för en lyckad grillning. Prova den omtyckta kombinationen 
Stranegrillare, Hunnebosallad och Hunneboöl. Stranegrillare 
är en lagom rökt och kryddad närproducerad bohuskorv från 
Rybergs i Uddevalla. Perfekt på grillen! Avnjut tillsammans 
med Coop Konsum Hunnebostrands egen laktosfria Hunne-
bosallad och goda Hunneboöl från Grebbestad bryggeri.  
I butiken finns också ett varierat utbud av grilltillbehör.
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