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Sotekanalensdag 16 juli 2016

Outdoor uppåt väggarna i Hummerbostrand 2016-2017
Det händer mycket positivt i
Hunnebostrand 2016-2017.
Udden Skulptur klättrar uppåt väggarna, Brf Utkiken med 22 lägenheter
är nästan klar, så också nya trygghetsboendet på f.d. Villa Framtidens tomt.
Mopperallyt 2016 blev en hit med 41
deltagare, 2017 kommer mopperallyt
fira 5 år. Soteleden Terräng marathon 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 Hunnebostrand 2016: Skohörnan 15 år,
Svenska Hummerakademien 20 år,
Lars-Erik Johansson och Helga Fossum 70 år. Sotenäs Fältrittklubb fyllde
40 2015 men firar hösten 2016.
Nyheter, information, bilder och
evenemang hittar du sedan 1998 på:
www.hunnebostrand.nu

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.

Udden Skulptur 2016 - ’Echo’ av Greger Ståhlgren

Cirkus Maximum på
Hunnebovallen 1 augusti

Tidningen Hunnebostrand
Icebug Xperience

Måndagen den 1 augusti 2016 gästar
Cirkus Maximum Hunnebovallen
i Hunnebostrand. Föreställningen
börjar klockan 19:00.
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Soteleden Terräng Marathon
Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

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

& Sjöfartsdning
Nr 16 År 2015
Pris helår: 1.597:85. Lösnummer: Gratis.

www.vastsverige.com

ella Gästis
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Sjömacken
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Hunnebostrand - det
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Menyn
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Mopperallyt på Södra kajen 8 juli 2016

KAOS!

FYLLER TANKEN

MED ÄVENTYR
BENSIN
DIESEL
GASOL
HYRBÅTAR
KIOSK

www.hunnebosjomack.se

0733-22 78 91

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.
Den underbara hamnen är ett givet stopp för den som
seglar på Västkusten! Utan några problem ryms här flera
skolskepp och charterbåtar samtidigt. Medelvattendjupet är 4,5 m. Gästhamnen tillhör en av de mest välrenommerade 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

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

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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Påsk i Hunnebostrand 2016
Ofta är påsken startskottet för våren
och försommarsäsongen i Hunnebostrand. 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 Hunnebostrand premiär och till 2017
kommer Sotekanalens båts nya förvaringslokaler att vara helt klara.
Påsken 2017 infaller v15 (13-17 april)
- väl mött då!

Påsk och våffeldag på Konsum 25 mars 2016

Påskdoppet i Hästedalen 2016

Påskparaden i Bomans hage 2016

Familjedag på Sotenäs fältrittklubb

Den 28 maj 2016 bjöd Sotenäs fältrittklubb
på trevlig familjedag på Assleröd med uppvisningar i dressyr, hoppning, körning och
gymkhana! Det arrangerades också ponnyridning och lotterier. Och Café Gnägget
hade öppet med en massa gott! Sammanfattningsvis en mycket trevlig familjedag på
Assleröd! Lördag 24/9 2016 firar Sotenäs
fältrittklubb 40-års jubileum.
Se www.sotenasfaltrittklubb.se
4

Alicia och Torgny Johansson från granngården Gidderöd var med
på familjedagen

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Irma Bergsten rider gymkhana

Soteleden Terrräng Marathon
Riktigt hård hårdrockare krossade banrekordet i Bovall!

Enar Andersson, Sebastian Ljungdahl, Petter Restorp och Mikael Gard

Soteleden Terräng Marathon 2016 passerar Bovallstrands
kyrka strax efter starten vid Bovallstrands skola.

254 lättfotade kvinnor och män sprang den 7 maj Soteleden 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 krossade 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 Sebastian! SLTM 2017 arrangeras preliminärt den 6 maj.
Mer info, bilder och resultat på www.hunnebostrand.nu,
www.sltm.nu och www.ikgranit.se

Skohörnan i
Kungshamn

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

REAN fortsätter
med 20-50%

Se våra kampanjer!

ÖPPET ÅRET RUNT!

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. 11-15

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

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

heLLy hanSen, geox, SaLomon

heLLy hanSen, geox, SaLomon

Efter 15 år i Hunnebostrand öppnade hamn kl.10 på Skärtorsdagen den 24
Mikael Andersson Skohörnans butik mars 2016. Första kunden blev Håkan Persson från Hunnebostrand.
Mikael Andersson och Håkan Persson nr 2 vid Bäckevikstorget i Kungs-
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Midsommar i Hunnebostrand 2016

Sonja Lundin på Nordens ark

Ulebergshamn

Midsommar firades
traditionellt i Hunnebostrand. På Nordens
Ark/Åby Säteri och i
Ulebergshamn på midsommarafton. Och på
midsommardagen vid
Gammelgården i Hunnebostrand.

Maggan och Pia m.fl. sjunger och spelar

Gammelgården

Tennis i Hunnebostrand Stallebrottet - Malmön

Bosse Wikström och Maja Jonsson

6

Maja Jonsson
vann sin klass
under Hunnebostrands tennisvecka 2016.
Läs mer om
Hunnebo tennis
på www.hunnebotennis.com

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: Stenriket och Sillbrand.
Biljetter på Stallebrottet.se

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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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.

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 lördagar, 10/7 till och med 14/8.
www.hunnebostrandsbildarkiv.se

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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För ett bättre
välbefinnande!

Ny Sjökrog i Hunnebostrand
Den
3 juni 2016 var det lyckad premiär i strålande somTidsbokn. 0730-247 166
marväder
för Henriks sjökrog på Strandgatan. Bröderna
www.hronns-massage.se
Magnus
Stålbåge
och Michael Wallström
Välkomna till oss(Fiskaffären)
på
Hasselösundsv.
5 Smögen
(Ekelöfs)
har slagit
sig samman för att driva Henriks Sjökrog på Norra Strandgatan (mellan Fiskaffären och Kanten). Sjökrogen delar lokaler med, samt använder färska
råvaror direkt från Fiskaffären. Fiskplankan rekommendeÖppet alla
ras varmt. Se hela menyn på www.henriks.nu

dagar

Henriks utsökta fiskplanka

r

010-7470810
Hunnebostrand

å
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ulp-

en
ar
or
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rnspeel
kså
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n till
ckså

HAVSFISKE

Öppet:
Sommartid mån-fre 9-19

Torsk - Makrill

Hummersafari - Sälsafari
Krabbfiske - Kustturer

lör 9-16, sön 11-15
Övrig tid tis-fre 9-18, lör 9-14

Båten kan även chartras efter egna
önskemål. Fiskespö finns att hyra
ombord och flytvästar finns till utlåning

Fiskaffären
Norra Strandgatan
Tel. 0523-50017

073-68 01 496 0523-584 19
www.havsfisketur.se
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Perssons på Kajen
Försköning av
Norra strandgatan

På Perssons sommarkrog serveras såväl klassiska sommarrätter som mer arbetade och innovativa rätter.
Prova nyheterna hos Perssons 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 rotfruktschips, kräm på cidervinäger
och plockad vattenkrasse.
Hela menyn finns på www.perssonspakajen.se

Strax före midsommar 2016 var kommunalarbetarna
Lars-Erik Askman och Inge ”på Toppen” Andersson 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.

Nytt på Räkboden & CafeT
Olivia Gerrbo visar nyheterna 2016: 8-bitars Sushi
och Lax med Kikärtsallad.
Avnjut på bryggserveringen eller ta med. Och kombinera gärna med Räkbodens klassiska räkbaguette
eller något annat gott från
Räkboden & CafeT.

Kräftssafari
i Bohuslän

Yrkesfiskaren Martin Olofsson
på Smögen kör Kräftsafari

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 Kräftsafaripaket ingår: båttur (3 timmar), övernattning i dubbelrum med frukost, en välfylld picknick korg, guidning
på Smögens Fiskauktion samt en trevlig 3 rätters
middag på Hotel Kaprifol.
www.kräftsafari.com

www.hummersafari.se

Tel:0523-552 15 www.kaprifol.com
Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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Gasglad dalslänning vann Mopperallyt

Kim Gustavsson och Anders Frisk

Snabba och riviga starter på Mopperallyt

Fredagen 8 juli hade varit solig och blåsig men till eftermiddagen 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 Bovallstrand 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 tvåhjulingar 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 fräckaste 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.

Hunnebo judo

Hunnebo judo kämpar på. Många barn tränar i nya dojon
(lokalen) på Brattebyvägen. Sedan januari 2016 erbjuds
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även sport MMA med olika tränare och olika bakgrunder
inom kampsporten. Intresserad? Ring 0523-52001.

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 spelade 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

Sotenäs Bil
släcker dina 2:or
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.2931. 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
Lennart och Emil felsöker en bil

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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stis Handels- & Sjöfartstidning

Hunnebostrand i juli - skonarna Kvartsita av Skaftö och Ingo av Göteborg ligger vid Norra kajen utanför Bella Gästis. Fiskebå

Välkomna till Bella Gästis - Bohusk
Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning
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Alltid tillgång
till ostron
fräscha ostron
påegen
Bella Gästis
Alltid
fräscha
i Bellas
bank
västkusten. Arkeologer har hittat mängder av ostronskal i kökkenmöddingar (köksavfall) från
såväl sten- som bronsåldern.
Orsaken var att det rådde närmast medelhavsklimat i södra
och mellersta Sverige.

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.

Ostron var populärt också

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

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

bland vikingarna, även om de
ka och danska hoven under
allra tuffaste lär ha klagat över
att ostron var en ovärdig rätt
1600-talet och framåt. Under
för slagskämpar. Även kända
1800-talet fiskades så mycket
personligheter som Napoleon,
Konfucius och Casanova påstås
attOstron
ostronbestånden
riskerade
är en delikatess med
ha varit storkonsumenter av
historiska
attlångtgående
försvinna.
Enanor.
åtgärdostron.
för
Redan stenåldersmänniskan
attåtreglera
fisket
var att införa
ostron. På den
tiden fanns
Ostron från den svenska västgott om ostron på den svenska
kusten levererades till de svensminimistorlek vid fångst.

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

A

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.

Färska Ost
Champa

Alltid tillgång till fräscha ostro
Komplettera gärna den under
ostronen med våra ljuvliga

Färska Ostron
Champagne
Källa: Ostronakademien
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klarhet under första halvan av

serveras med klassiska tillbehör.

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

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

meny

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

toast

tiga riddare.
Gästis Handelsbbklo

Tonfiskceviche ..........................................................................................
& Sjöfartstidning
Ceviche på tonfisk serveras med melon, gurka, kålrabbi,3citron, lime & chili samt toppas med soyagelé

gg

Grillad halv hummer ................................................................................

nte så svårt? Bella värnar om miljön

med regnbågsrom,
nsmörsås samt
potatis

Serveras med kummin- & ärtskottsemulsion samt smörstekt surdegsbröd.

Fisk- & Skaldjurssoppa .............................................................................

r

Apropå
Bella Gästis
strävar
efter
att
Mustig
fisk& skaldjurssoppa
medmiljöorganisationer:
örter, rotfrukter, en touch av saffran, vitt vin & grädde.
Har du tänkt på att Bella Gästis
använda så
mycketmed
lokalproServeras
smörstekt bröd.
läge vid inloppet till Hunneboducerade råvaror som möjligt.
åten Brea har precis lossat sin fångst av
färska havskräftor och passerar Udden Skulpturpark på sin färd ut i skärgården.
Restaurangen tar stor hänsyn till strands hamn gör att det är lätt
Baerii
Caviar(30 g.)
att ..................................................................................
lägga till för den båtburne.
de etablerade
organisationerna
med
smetana, hackad
rödlök
& blini.
Ligger
man med
båten länge
vid inköpServeras
av fisk och
skaldjur.
Gästis Handels- & Sjöfartstidning
utanför
Bella
innebär detta 3
För
dig
som
inte
riktigt
vet
vad
et:
mindre utsläpp, mao du blir
organisationerna
står för följer
Vitlöksbröd
..............................................................................................
ckespaket
här en presentation.
Frasigt vitlöksbröd serverasmiljövänlig.
på sten från Bohuslän.

ass från Pipersglace,
d grädde

Ap

5

kustens mesta året-runt-restaurang
Aperitif & Fö
G
te så svårt? Bella värnar om miljön
KA

Medde

O

TID

R SKA
UNKHÖGEN
O
F Ähögen på gravfältet
en största

RON PÅ

RON PÅ

ST

ST

ch en av de största i Bohuslän
den så kallade Munkhögen.
en är mer än fyra meter
ög och närmare 20 meter i
ameter. Mer information
m Munkhögen finns inne på
avfältet.

Glas Husets Champagne ...................
Luncherbjudande
TripA
Apropå
miljöorganisationer:Glas Vincent Joudart Millésime 2002
måndag
till fredag
Bella Gästis strävar efter
att
Vi är väl

Bellas Gin Tonic´s
139.-

11.30
- 16.00
Gordons

BE

LL A

BE

L

on i vår ostrontank.
rbara smaken från
a champagner.

&

meddela

mottagit
Fantastiska
Excellen
Barr
Bellini:
Vi blandar våra
GT´s
m
på att
res
genomgå
Citronmoji
dömen p
Hallon-Rab

Gin. .................................
Tanqueray ......................................
Bellas somm
Gin Mare .......................................
TuristBellas Fläde
Ros- & Lycheemartini: .....................................109.85
priset
St. Germain, Ma
Tanqueray,
rossirap,
lycheejuice
&
citron
Strane
Gin
......................................
ASC – Aquaculture
Stewardship
MSC – Marine Stewardship
2015
Council

tron &
agne

G

Har du tänkt på att Bella Gästis
använda så mycket lokalproläge
vid inloppet till Hunneboducerade råvaror som möjligt.
Dagens
fiskfångst
Bellas
Gin
Vi blandar
GT´s
strands
hamn
gör attvåra
det är
lättmed Fever-Tree Tonic, 22.Restaurangen
stor
hänsyn
till Tonic´s
ASC – Aquaculture
Stewardship
MSC
– Marinetar
Stewardship
att
lägga till för den båtburne.
de etablerade organisationerna
Council
Council
Gordons Gin.
................................................21.85
cl
Ligger man med båten länge
vid inköp av fisk och skaldjur.
utanför
Bella innebär
För dig
inte riktigt
vet vad .....................................................23.85
Tanqueray
cl
ASC grundades
2010 detta
och är
MSC
är som
en internationell
mindre
utsläpp, mao
du blir
organisationerna
för följer
en internationell
hållbarhetsorganisation
som står
arbetar
för
Gin Mare ......................................................28.85
cl
här en presentation.
märkning för odlade fisk- och
miljövänlig.
miljömärkning
av fisk och
skaldjursprodukter.
I
Sverige
skaldjur. Miljömärket
visar att
Strane
Gin .....................................................28.85 cl
finns bland annat ASC-märkt
fisken kommer från livskraftiga
Vinnare
pangasius, tilapia, lax och trobestånd och har fångats med
pisk jätteräka.
minimal inverkan på havsmilav
Bellas sommardrinkar
jön.

Pisco Annie:Council
..................................................109.85

Strané Draj

Strane Gin, Noill
Ocucaje, Cassis Chartreux, citron, socker & äggvita
ASC grundades 2010 och är
MSC är en internationell
en internationell hållbarhetsorganisation som arbetar för
märkning för odlade fisk- och
miljömärkning av fisk och
skaldjursprodukter. I Sverige
skaldjur. Miljömärket visar att
På
Sotekanalens dag 16
finns bland annat ASC-märkt
fisken kommer från livskraftiga
juli
2016
Göranmed
pangasius, tilapia, lax och trobestånd
ochfick
har fångats
pisk jätteräka.
minimal inverkan
på havsmilLundin
priset Hunjön.
nebo
tackar (akvarell
avpå
VÄLKOMMEN
ATT SMAKA
för ”Smaka på Västsverige”. Där
Västsverige.
Den genuina
maten gårdsbutiken, producenten eller
Synnöve
Ahlqvist)
av
serveras
klassiska tillbehör.
inte klarar sig på
och drycken visar vägen.
Där medrestaurangen
Klevens
Kjell för sina
lokala producenter,
gårdsbutiker egen hand. Den sköna kombon
Akvarell av Synnöve
mångåriga
insatser
och restauranger
samarbetar för mellan det bästa från havet,
Ahlqvist
skogen, jorden och insjön ger
att åretruntutveckling
överraska dina smaksinnen.
för
i
dig intressanta
Den goda maten ochBellas
dryckenSkagenröra
serverassmakupplevelser
på fattiga riddare och toppas med regnbågsrom. Inget
Hunnebostrand
tillsammans
med
frunskafferi.
Birgitta
blir lättare att upptäcka
när du
från vårt
Göran Lundin och Kjell Andersson
samt
sönerna
Joakim
och Alexander.
kan känna
dig trygg
att sigilDet doftar förnyelse och
let kommer från noga utvalda
råvaror och
producenter.
Lägg med
smakar
tradition
närramslöksemulsion,
odlare,
Serveras
bakad
äggula,
rönnbärskapris, kallpressad
r
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till restauranger med kockar och producenter, mathantverkare,
från Klevs Gård & hyvlad Grana Padano.
krögare som förstår värdet av
kockar och krögare tillsammans
för
”Smaka
på Västsverige”.iDär
VÄLKOMMEN
ATT
SMAKA
skapar
måltidsupplevelser
vår
samarbetet med
det
lokala på
per-

Hunnebo tackar 2016

Bellas sommardrinkar
Förrätt
Ros- & Lycheemartini:
...................

Tanqueray, rossirap, lycheejuice & citron

Ostron – Fines De Claires Du Cap Horn .......... 1 st 2

Pisco Annie: .................................

Ocucaje, Cassis Chartreux, citron, socker & äggvi
Bellas Skagentoast
.....................................................

Tartar på oxfilé ..........................................................

Lyckad kanaldag
i Hunnebostrand

Kanalkonferencier Carl Axell

Göran Lundin och
Kjell Andersson

Emma Fröberg på ridtur med Jennie Bergsten - SFK

Efter en grå morgon sprack det upp och den 16 juli
2016 blev det en strålande kanaldag i Hunnebostrands hamn. Knallar, sill och potäter, restaurangtält, 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 campings maffiga fyrverkeri. Tack till alla som kom och
bidrog till en trevlig kanaldag och stöttade föreningslivet i Hunnebostrand.

Danska designern Lise Sandahl i Camilla Janssons butik vid
Mellankajen: Camilla Jansson, Lise Sandahl och Johanna
Eldh Wikström.

Örjan - the Stallion of Fjällbacka
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Cindie och Roger

Hummerkrogens bryggservering var populär på Kanaldagen

Haaks från Hamburgsund
Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Museichef Hans Kindgren invigde Udden Skulptur 2016

Udden Skulptur

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 bergvägUdden Skulptur 2016 - uppåt väggarna!
gar utforskas. Vid vernissagen 9 juli talade skulptören Pål
För sjätte året genomförs en internationell skulpturutställSvensson, fullmäktigeordförande Peter Hemlin och museining på Udden, det tidigare stenbrottet i Hunnebostrand.
chef Hans Kindgren på Bohusläns museum som invigde
2016 utnyttjas den spektakulära stenväggen, synlig långt
utställningen.
ute till havs, och berömd för sin magiska skönhet. UtställMedverkande konstnärer: Peder Istad (N), Jens Chr. Jensen
ningsplatsen Udden är helt unik i världen, en lodrät gra(DK), Kerstin Merlin Eriksdottir (S), Mia Fkih Mabrouk
nitvägg 40m hög, en storslagen äng och det oändliga havet (S), Martha Quinn (IRL), Dina Hviid/Mikael Crisp (S),
som erbjuder transport till fjärran länder. Utställningen
Ulf Johnsson (S), Thomas Kadziola (DK), Marit Lyckander
lockar internationella konstnärer av världsklass, Västra Gö- (N), Hannah Streefkerk (S), Greger Ståhgren (S), Yemisi
talandsregionen och Sotenäs kommun är samarbetspartners Wilson (S), Hubert Maier (D)
och finansiärer. Uddenskulptur har sedan starten 2011 ökat Bilder och information på www.hunnebostrand.nu och
stadigt
både i antal utställare
och besökare. Katalogkonwww.uddenskulptur.se
Bella Gästis Handels- & Sjöfartstidning
20

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

Hör och häpna! OUR RESIDENT DJ

MÅNDAGSKLUBBEN
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!

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

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

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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Rodins Marin utökar i Hunnebostrand

INVIGNINGSHELG
INVIGNINGSHEL
INVIGNINGSHEL

Jeanneau 695 MF-15 med
Yamaha
F150 -15RodINS
RodINS
MaRIN Nu
äVENNuI HuNNEboStRaNd!
MaRIN
äVEN I HuNNEboStRa

RodINS MaRIN Nu äVEN I HuNNEboStRa

Rikl. Utr. Ord: 525.600:-

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

Nu: 475.000:-

Öppettider
iD62
påsk:
Öppettider
påsk: från för till akter
Magnus Rodin och Håkan Bladh påsken 2016
Uttern
- Rörlighet ochilättillgänglighet

Öppettider
påsk:
Påskafton: 09-13
• Påskdagen:
11-15
Påskafton:
09-13 • iPåskdagen:
11-15
I december 2015 förvärvade Robåtar,
motorer, vattenskotrar,
valla, Grundsund
och HunneboPåskafton:
09-13 •trai-Påskdagen:
11-15
dins Marin f.d. Lökholmens Marina 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

wave 230 PL Ord: 8.495:- Nu: 4.995:-

ytväst

lers samt tillbehör. Verkstaden är
auktoriserad för service och reparationer.
Vinterförvaring erbjuds för cirka
150 båtar. Efter förvärvet på Lökholmen finns Rodins Marin på 3
platser längs Bohuskusten. Udde-

strand med en total vinterförva-

ringskapacitet
på cirka 650 båtar.
I PåSk!
R I PåSk!
båtaffä
GöR EN bRa båtaffä
GöR EN RbRa
PåSk!
I
R
GöR EN bRa båtaffä

Igloo Kylbox 51L

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

Ord pris 1025:- Nu: 499:-

Uttern S51 -15 med
Mercury
F60medTerhi
475BR
Evinrude
Jeanneau 695 MF-15
med 695 MF-15
Uttern
S51 -15
Mercury
F60medTerhi
475BR med Evinrude
Jeanneau
Ord: 198.950:Ord:
198.950:Uttern S51
-15
med Mercury
F60 -14 Terhi 475BR
med
Evinrude
Jeanneau
695 MF-15
Yamaha
F150
-15
Yamaha
F150
-15
50DPL
50DPL -14
Rikl.
Utr.
Ord:
525.600:Ord: 198.950:Rikl.
Utr.
Ord:
525.600:Yamaha
F150
-15
Med
dynor
&
dörr.
Ord:
173.900:Med
dynor
&
dörr.
Ord:
173.900:50DPL -14
Nu: 184.900:- Nu: 184.900:-

Rikl. Utr. Ord: 525.600:Med dynor & dörr. Ord: 173.900:Nu: 475.000:Nu: 154.900:Nu: 154.900:- Nu: 475.000:Nu: 475.000:Nu: 154.900:SE ävEn: Sea-Doo
62.900:Gummibåt
Seawave
230 PLSeawave
Ord: 8.495:Nu:PL4.995:SE Spark
ävEn:från
Sea-Doo
Spark• från
62.900:• Gummibåt
230
Ord: 8.495:- Nu: 4
SE ävEn: Sea-Doo Spark från 62.900:- • Gummibåt Seawave 230 PL Ord: 8.495:- Nu: 4

Nu: 184.900:-

Vinterförvaring - Service - Reparationer - Försäljning

Garmin 151Dv Ekolod
Regatta Uppblåsbar
Flytväst
Kylbox 51L
Garmin 151Dv Ekolod
Regatta
Uppblåsbar Igloo
Flytväst
Igloo Kylbox 51
Båtar
- Motorer
- Vattenskotrar
- Kärror
- Mopeder
- Tillbehör
Garmin
151Dv
Ekolod
Regatta
Uppblåsbar
Flytväst
Igloo
Kylbox
51
Ord pris 1699:- Nu:
Ord pris 1025:- Nu:
Ord995:pris 1699:- Nu: 995:Ord499:pris
1025:- Nu
Ord pris 1699:-

599:-

Från:

599:599:-

Från:

Lökholmsvägen 6
växel 0523-50330
www.rodinsmarin.se
Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
hunnebostrand@rodinsmarin.se

Öppettider: Öppettider:
Öppettider:
Vardagar
9-18 Lördag 9-13
Lördag
9-13
Lördag
Lördagar
9-13 9-13
Söndag 11-15
Söndag 11-15
Söndag 11-15
16

Från:

Nu: 995:-

Ord pris 1025:-

Nu

Lökholmsvägen 6 Lökho
växel
0523-50330 Lökho
växel 0
Tel. 0523-50330
www.rodinsmarin.se
www.rodi
rodinsmarinhunnebo.se
växel 0
hunnebostrand@rodinsmarin.se
hunnebostrand@rodi
www.rodi
hunnebostrand@rodi

Sotefjordens Segelsällskap ”Årets Breddklubb”
SFS tilldelades på Västkustens seglarförbunds årsmöte 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 verksamhet 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.
Mer info
på sfss.se

Det finns ett stort engagemang från alla ideella
eldsjälar i klubben och vi ser fram emot att få
följa deras fortsatta utveckling.”

Rankingsegling i Hunnebostrand

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

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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Hummerfisket 2015

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 komma ut till de bästa fiskeplatserna och sätta tinorna. Flera
var klara redan efter en halvtimme. Efter ”tenesättningen” satt det gott med ”After lobster” hummersoppa på
Bella Gästis uteservering. Fångsterna var normala. Hummerakademien har under hösten haft hundratals besökare 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 Oktobermässan i Kungs-

hamn 24/10. På Hummerlördagen arrangerade Kusthandlarna 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 hummerodlingsprojektet Noma culture på Sven Loven centrum på
Skaftö. Tack till Susanne Eriksson, Linda Svanberg och
Eric Bergwall som arbetar med projekt Noma Culture.”

Hummerkrogen
Hummerkrogen ligger på Strandgatan mitt i Hunnebostrands hamn. Vi serverar framförallt färska skaldjur i alla
dess former i ackompanjemang med passande viner och
champagne. Njut på vår sjöbodsbrygga under solnedgången och upplev bohuslän när det är som allra bäst!
Se www.hummerkrogen.se för mer information.

Hummer, havskräftor, krabbor, ostron och Smögenräkor

Köksmästare Nils-Ola Ljungberg och Thomas Lööw på
Sotekanalens dag 16 juli 2016.
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Toffe underhåller gästerna på bryggserveringen

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Information från Svenska Hummerakademien
Svenska Hummerakademien
är en ideell
förening som
verkar för att
dokumentera och
sprida kunskap
om hummerns
betydelse, utveckla hummerns
betydelse ur turistisk synvinkel samt främja kunskapen om
svensk hummer (Homarus gammarus) och dess livsbetingelser. Vi samarbetar med Bella Gästis AB, Hotel Kaprifol,
Hunnebostrands fiske- och skärgårdsturer, Smögens fiskeoch skärgårdsturer, Carapax i Lysekil, Havets hus i Lysekil
och Göteborgs universitet – projekt Nomaculture hummerodling på Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil.
Hummerkrogen
Thomas och Samantha Lööw, Ulrika Johansson och Magnus Stålbåge på Skaldjursbolaget/Fiskaffären driver sedan
2015 Hummerkrogen i Hummerakademiens fastighet och
möjliggör dagligt öppethållande på sommaren.

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

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!

Smögens fiskauktion
såld till Stockholms
fiskauktion

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

Tidningen Hunnebostrand 2016-2017
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Svante Lundgren vann Icebug Xperience 2015
Svante Lundgren, Solvikingarna Göteborg och delårsboende i Kungshamn, vann Icebug Xperience 2015!
Under tre vackra sensommardagar 4-6 september arrangerades 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 Skagerak.
Ramsvik stugby var navet i Icebug Xperience 2015.
Ramsviks erfarna restaurangchef Jennifer Oresten lade
stort fokus på att servera ekologisk hållbar mat och dukade 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, Daniel Holmberg och Brian Buchtrup Nielsen.

Akvareller på Galleri Ramsvik
Stugor och lägenheter
Lugnt boende i ett
av Bohusläns finaste
naturreservat
Helena och Martin Bohlin
Ramsviks Övergård
456 92 HUNNEBOSTRAND
Telefon: 0523 - 581 84
Mobiltelefon: 070 - 494 38 26
Epost: martin.bohlin@telia.com
www.ramsviksovergard.se
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Malin Redvall visar sina vackra akvareller på Galleri Ramsvik på Ramsviks Övergård 25 juni 2016.
www.facebook.com/GalleriRamsvik
Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Ny köksmästare på Ramsviks restaurang
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18 olika smaker, 25 glasscuper
Smoothies och mjukglass.

Rickard Arvroth är ny köksmästare på Ramsviks restaurang,
han har tidigare varit köksmästare på Smögen och är utbildad 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.

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

Ramsviks stugby och camping satsar på outdoor-aktiviteter
på Ramsvik. En outdoornyhet terränglöpning i grupp under
ledning av en löparcoach från Tumlaren, varje onsdagsmorgon 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.

Jubileumskalaset BIF och HGIF 90 år

Den 29/8 2015 hölls ”Jubileumskalaset” - Bovallstrands IF och
Hunnebostrands GoIF firade 90 år på Stensnäsvallen i Bovallstrand. Det blev en härlig solig eftermiddag och kväll i lokalfotbollens 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 Fotbollförbund och Mikael Sternemar från Sotenäs kommun deltog
också och gratulerade. Mer bilder och information på hunnebostrand.nu och svenskalag.se/bovall-hunnebo
Tidningen Hunnebostrand 2016-2017

Daniel Larsson och Sten-Erik Malm
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Bröllopsspecialisten samlade in 1497 julklappar

is Handels & Sjöfartstidning

”Din gröna salong i Hunnebo”
Endast miljö/hudvänliga
produkter.
Make-up & hudvårds
försäljning.

Julklappar

Välkommen till Hårstudion önskar Jeanette Lans

hudvård & make-up. Jeanette erbjuder
allt inom hår, ex. hårförlängning.
Hon prioriterar en lugn och harmonisk miljö, där kunden alltid är i fokus. Brudsäsong är det från april-sept,
brudarna erbjuds håruppsättning,
make-up etc. samt bubbel och tilltugg och en liten goody-bag. Jeanette
samarbetar med företag som erbjuder
Åretruntöppna bröllopsspecialisten
boende, catering, musik, blommor och
Jeanette Lans på "Den gröna salongen fotograf samt kan erbjuda fin transport
i Hunnebo" hittar du på Södra Strand- på den stora dagen. Hon och hennes
nordens
gatanark
17 i Hunnebostrand. Jeanette Dykning
team jobbar hela året med siktet på att
du ha reda på hur det ser
Här kan
du möta
utrotningshoanvänder
endast
miljö/hudvänliga Vill aldrig
ha stängt( utom söndagar).
produkter
och
har
även
försäljning
av
ut under vattenytan? Då finns
ade djur från hela världen. Vad

Södra Strandgatan 17
www.harstudion.eu
0762-251588 Välkomna!

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.

Barnens Sotenäs

sägs om amurtigrar, snöleoparder och vargar? På lantgården
kan du hoppa i hö, klappa
kaniner och se lantraser av olika
slag. Parken är öppen dagligen
rån kl 10 Tel. 0523-795 90.

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.

Stranare tar över
svenska armén

Krabbfiske
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50.säger ÖB Micael Bydén.
andra,
tillbaka krabborna i vattnet.

Din spelbutik med
video, godis,
Eva Karlberg med åretruntöppna bröllopsspecialisten
Jeanette Lans
16 julioch
2016.
tidningar,
livs
annat smaskens.

öppet
8-20 varje dag

öppet alla
dagar

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

Bangolf
Fisketurer och Sälsafari
Har du lust att spela bangolf
finns flera båtar som tar dig
med familjen eller vännerna CirkaDet
4000 besökare tog del av 130 utställares Kungshamn 24 oktober 2015.
på fisketurer
ochrådgivning
sälsafari.och 29 oktober arrangeras Oktobermässan i
så kan du göra det på HGIF:s varor,uttjänster,
provsmakning,
Då
måste
du
ha
en
vuxen
med.i Kungshamn 2016.
bangolf i södra hamnen i
information om Sotenäs på Oktobermässan
Hunnebostrand. Bangolf finns
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tennisskola
även på22Johannesviks Camping,
0523-500 20
I Bovallstrand och
Solviks Camping, Wiggersviks
Hunnebostrand

Oktobermässan i Kungshamn

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

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 Hunnebosallad och goda Hunneboöl från Grebbestad bryggeri.
I butiken finns också ett varierat utbud av grilltillbehör.

Nu lite större och lite bättre!
Lokalproducerade varor
Lokalproducerade varor är inte bara
bra för dig själv och miljön, de skapar
också lokala arbetstillfällen, levande
jordbruk, öppna landskap och tryggheten som kommer av att du vet matens
ursprung.
Kapten Jonatan

Konsum Hunnebo i medvind

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

Några av våra tyngre kunder

Ska du ha fest?
Vi hjälper dig!

Waldentröm på Postkontoret
Ta vara på din tid. Låt oss Stefan
fixa
maten medan du tar hand påminner
om
alla postkunder att ta med
dina gäster. Kom in till oss så
sin legitimation, det räcker inte med att
fixar vi till exempel en ”Planka”
med kallskuret. Finns i flera
vara känd person eftersom legitimationen
alternativ, storlekar och priser.
måste skannas in i datorn innan paket
Hur många blir ni?
kan lämnas ut.

“Konsumplanka” till festen

HUNNEBOSTRAND

Torggatan
19.Tel.
Tel.010-7470810
0523-500 20
Torggatan
19.

Öppet
alla
dagar7-22.
8-22.Välkommen!
Välkommen!
Öppet
alla
dagar
( t.o.m. 7/8 2005 )

(Under sommaren, resten av året 08-22)

