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”Det är så här man ska leva. På en så´n här plats.
Det borde alla få göra någon gång i livet”.
Låter det inte härligt?
Tyvärr är det inte mina ord - dom är hämtade ur Ola Lindholms tal på nationaldagen och i dessa ljuvliga försommarmånader är det lätt att hålla med. Livet på
Skaftö är gott för de allra flesta.
Synd bara att vi inte är fler. Skaftös fastboende befolkning måste växa, eller åtminstone inte minska. För
då kanske klåfingriga politiker börjar tycka att skolans
kostym är för stor och att biblioteket är för tomt. Skaftö
behöver nya arbetsplatser och nya bostäder. Just nu
byggs det och planeras för byggen som - om de genomförs - skulle öka bostadsbeståndet med drygt 50 procent. Skaftö Öråd och öns näringsliv tycker att fler
bostäder är bra, andra är betänksamma och vill värna
både natur och kultur. Och menar att det bara blir sommarboende som köper de nya husen...
Det är val i höst och vår lokala riksdag - kommunfullmäktige - har minskat med nästan 25 procent till 31
ledamöter. Kan tio partier rymmas i samma rum? Eller
kan vi hoppas att några får majoritet och kan hålla
skutan på rätt köl och styra den in på lugnare vatten
än tidigare?
Fyra damer - från vänstern till moderaterna - gör sin
debut i höstens val - läs vad de och den erfarna kvinnan från folkpartiet vill göra med sin kvinnomakt.
Att bo på en ö innebär att livet mycket rör sig kring båtar, stora och små. Bristen på båtplatser är en evig fråga som både politiker och Skaftö Öråd har att hantera.
Läs om snipan som är kustsamhällenas mesta och bästa båt, om Kvartsita - vårt stolta skolskepp som ska
iväg till Danmark och mäta sina krafter med andra internationella traditionsskepp.
Eller varför inte ta båten till krogen. Vi lotsar dig till
restauranger med båtplats och om din båt håller måtten - kan du t o m ta dig ett glas vin eller två.
Du håller i handen en tidning om Skaftö, dess människor och företag, dess kultur och historia. För dig att
glädjas åt. Och njuta av. Och bortom Skaftös gränser
finns mycket annat roligt att upptäcka.

Agneta Didrikson,
redaktör

BYGG-BOOM
Skaftös fasta befolkning om cirka 1400 människor bor idag i cirka 587 hus och 65 lägenheter.
Nu planeras nybyggen på flera olika platser på ön, från Evensås i norr tlll Rågårdsvik i söder.
Det handlar om hundratals hus. Är detta klokt eller är det risk för överetablering?
Meningarna är delade. Skaftö Öråd stöder en varsam utbyggnad.
SE SIDORNA 12 - 13

Kvinnorna
Grundsund
ska städa upp firar sitt
i kommunen kanalbygge
Vid höstens val står många nya kvinnor på
valbar plats. Kan kvinnomakt ordna upp i
kommunens dåliga ekonomi? Och vad tycker de om små skolor och kommunsammanslagningar.
SE SIDAN 4

Flytväst på:

Ta båten
till krogen!

1914 startade arbetet med att muddra upp
Grundsunds hamn och göra en kanal mellan Skaftö och Ösön. Den 19 juli blir det stort
100-årskalas.

Packa ner familjen i båten och sätt kurs på
krogen! Kompassen visar på krogar med
båtplats både på Skaftö och angränsande
platser. Och där finns god mat också.

SE SIDAN 6

SE SIDAN 20
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LEDARE:

Gå med i Fiberföreningen

Kan
Örådet
rädda
Skaftö?

Snart kan vi börja förhandla
Skaftö Fiber har varit verksamma i snart två år och samlat in cirka 300 medlemmar.
”Vi behöver vara drygt 400
för att leverantören ska kunna räkna fram ett så bra pris
som möjligt för varje fastighet”, säger Ulrik Strömberg
som varit med från början.

i sin lada på tomten i Gunnesbo.
”Det är viktigt att vi får hit fiber
till Skaftö! Ju förr dess bättre!”
Peter än inte ensam om att trängta efter fiber. Det börjar bli ordentligt trångt i mobilmasterna,
särskilt märks det nu under sommaren när Skaftö växer med många
tusen besökare som alla använder
mobiler och surfplattor.

”Med fiber skulle jag vara mycket säkrare i mitt jobb”, säger Peter
Ljunggren som öppnat fotostudio

Fiber är nutid
Är fiber ett steg in i framtiden? Nej,
snarare ett steg in i nutiden. Det

Nästan framme
”Om vi får tillräckligt med medlemmar nu i sommar, skulle vi
kunna förhandla under sensommaren och kanske sätta spaden i
marken under vintern”, säger Ulrik Strömberg.
Ett informationsmöte kommer
att anordnas i Skaftö Folkets Hus
den 29 juni! Kom till det och ställ
frågor!
A.D.

ANTALET INVÅNARE ÖKAR varje år i Sveriges
största städer, medan landsortskommunerna
ständigt förlorar fasta invånare. Därav kommer
att det inte är tillgången på bostäder som främst
attraherar fastboende, utan det gör tillgången
på arbetsplatser.
LYSEKILS KOMMUN, SOM ÄR SKULDSATT och
fattig, främjar inte vår situation på Skaftö med
att spilla tid på att ondgöra sig över rika sommarboende. De som styr måste istället stödja och
uppmuntra nyföretagandet på Skaftö. Det är just
de unga småföretagen som skapar de flesta nya
jobben i Europa idag. Frågan är hur vi kan få
kommunens ledningsutskott att agera för lilla
Skaftö. Vi är bara en liten del av kommunen och
befolkningen. Om det bildades ett nytt “För
Skaftö-parti” och alla skrivna här röstade på det
(vilket är utopiskt) skulle vi trots det bara vara
15% av kommuninvånarna.
KAN LÖSNINGEN FÖR SKAFTÖ ligga hos Skaftö

Öråd, som är en opolitisk organisation med
Skaftös bästa som största uppgift? Kan Örådet
med konkreta förslag och stor diplomati övertyga kommunpolitikerna att agera till vår förmån?
För Skaftö kunde kommunen säkerställa billig industrimark, verka för att förbättra kommunikationer till främst Uddevalla och varför
inte ge nya entreprenörer skatteförmåner – då
skulle näringslivet ta fart och därmed öka chanserna för att yngre bosätter sig året runt på vår
fina ö.
SÄKERT ÄR DET INTE FEL att bygga fler sommarhus. Men vill Lysekils kommun med de stora planerna för nya villa- och lägenhetsområden på Skaftö locka sommargäster och 55+
måste båtplatsfrågan lösas. Idag är båtplatskön
10-12 år lång. Vem vill investera i ett sommarhus på en ö om man inte samtidigt kan få
plats för en båt?
FÖR ATT LÖSA DEN KNUTEN kunde kanske
Örådet brainstorma med kommunens tjänstemän om möjliga lösningar och kommunens ledning därefter tala med länsstyrelse och miljöinstanser. Det måste gå att förhandla fram en
måttfull tolkning av strandskyddet. Kommunpolitikerna i Lysekil och skaftöborna har ett
gemensamt intresse av att se unga nybyggare
på vår ö!

Staffan Gunnarsson,
Grundsund

finns ingen mystik kring fibernätet. Det är helt enkelt ett bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att få tillgång till
de tjänster som de flesta av oss redan räknar till vardagslivet. Det
handlar om TV, telefoni och
bredbandsanslutning.
”Vi vill gå samman om en anslutning till fibernätet så att vi alla
kan få tillgång till det bästa marknaden kan erbjuda och så att vi
behåller bestämmanderätten över
utvecklingen”, skriver Skaftö Fiber på sin hemsida.

Tommy Ragnestål och Ulrik
Strömberg försöker övertala en
skaftöbo om nödvändigheten att
gå med i fiberföreningen.

Ola Lindholm om sitt Skaftö:

”Man ska
leva på
en sådan
här plats”

Örådet
positivt till
ökat bostadsbyggande
”Vi kan komma med idéer
och råd, men vi kan inte
genomföra dem, det måste
andra - privata eller kommunala intressenter göra”.
Det säger Skaftö Öråds
Sune Andreasson när han nu
snart ska sammanfatta sitt
första år som ordförande.
Men så hejdar han sig och
småler.
”Fast med långbryggan i
Grundsund lyckades vi ju faktiskt också genomföra idéerna”.

Orådets främsta
uppgift är att
göra livet gott
för innevånarna
på Skaftö. Det
ska vara gott att
leva och bo på
Skaftö. Att öka
Ordförande
öns fasta beAndreasson.
folkning eller i
alla fall se till att den inte minskar är absolut nödvändigt om
inte ön skall bli ett semesterreservat, ett dött samhälle utan
vinterservice.
Därför är Örådet i princip
positivt till de planer på
bostadsbyggande som nu diskuteras på Skaftö (se sidan 12)
– men utbyggnaden måste
vara balanserad.

Generösa skaftö-bor
Fjolårets stora projekt, långbryggan i Grundsund är nu färdig och kommer att invigas på
den stora kanaljubilumsdagen. Den sista biten byggdes
färdig i våras - med hjälp av
insamlade medel om tillsammans 2 020 000 kronor. Av
dessa kommer cirka en miljon
kronor från fonder, kommunen
och några enskilda större företag. Resten ur din och min
plånbok!! Fantastiskt!

Ola Lindholm, känd TV-personlighet, har gjort Skaftö till
sitt och familjens hem. Redan
från första veckan ställde han
sig till förfogande för olika
uppgifter på Skaftö och i år
hyllade han sin nya hembygd
i sitt nationaldagstal. Vi har
saxat de bästa bitarna ur talet.

Lantlig idyll är gott för för både kropp och själ. säger Ola Lindholm.

Detta är min tredje sommar som
bofast på den här underbara ön. En
ö fylld av skönhet, historia och fantastiska människor. Jag har inte
ångrat mig en sekund.
När makrillen hugger, när barnen fiskar krabbor, när tenan når
ytan med en stor hummer - då leker livet. När höststormen river på
Islandsberg, när bokarna slår ut i
Vägeröd, när isen ligger tjock på
strömmarna - varje årstid bjuder
oss på naturens under.
Det är så här man ska leva. På
en sådan här plats. Det borde alla
få göra någon gång i sitt lv.
Vi har det bra här och vi har det
bra i Sverige. Vi ska vara stolta
över att vi är ett land som tar hand
om varandra och de som kommer
hit. Stolta och tacksamma över att
den största konflikten på vår ö är
huruvida någon ska få bygga en
massa hus och inte var vi ska anlägga en krigskyrkogård.
Min generation måste stå upp för
det som tidigare generationer
byggde. Vi måste bygga det ännu
starkare. Det låter kanske storslaget, men för mig handlar det om
små saker i vardagen. Rösta, hål-

la upp dörrar för varandra, ta hand
om egna och andras barn, engagera
sig lite i det lokala samhället,
handla lokalt, stötta varandra, vara
stolt och berätta det, välkomna
människor.
Vi lever i en tid där allt går väldigt fort. Det går så fort att vi tror
att vi måste ha bråttom. Min generation behöver förstå att man inte
måste vara uppkopplad hela tiden.
Att det t o m är nödvändigt att ibland lyfta blicken från skärmen och
se allt det underbara som Sverige
är.
Nu är det dags att börja jobba
igen för ett ännu bättre liv. Och det
gär man ju bäst där man själv bor.
Jag älskar verkligen Skaftö, men
vi vet alla att vi står inför stora utmaningar. vi behöver bli fler, vi behöver bli yngre, vi behöver bli modernare samtidigt som vi noga
vaktar den unika kultur som finns
här.
Vi behöver fiber i marken, vi behöver barn i skolan, vi behöver
jobb som lockar nya människor. vi
behöver allt detta samtidigt som
ekonomin är trög och kommunen
går på knäna.

Fiber ska frälsa

Det enda sätt att lyckas med
detta är ju förstås att verkligen vilja och sedan jobba tillsammans
för att göra Skaftö ännu attraktivare.
I mitten av maj spelades de
första knattefotbollsmatcherna
på mycket länge på Bottnavallen
i Grundsund. Resultaten från
matcherna spelar ingen roll, men
barnens engagemang lockade
föräldrar, far- och morföräldrar,
syskon, vänner och glada påhejare. Vi var nog över hundra
personer som tillsammans hade
jättekul och det kändes som om
samhället levde upp….tillsammans! Kassarekord i kiosken,
skrik och hurrarop och det pratades om matcherna på ICA och
i Skaftöhallen i dagar efteråt.
Sådana kvällar och sådant engagemang ger oss hopp om framtiden. Och det är den känslan som
gör det attraktivt för nya familjer
att flytta hit. Jag hoppas att barnens glöd ska smitta oss lite
äldre och ge oss kraften att tillsammans göra Skaftö ännu bättre. För då blir ju också Sverige
ännu lite bättre.

”Nu är fiberfrågan viktig,
samt fortsättningen på Skäddhålans badplats. Dessa projekt
drivs av föreningar som initierats av Örådet. I våra planer
finns bl.a. Islandsbergskanalen, en gångväg över bergen
till Vigernas badplats och cykelväg till Rågårdsvik”, säger
Sune Andreasson.
”Samt naturligtvis bättre
vägar från Uddevalla ut till åtminstone färjeläget vid Skår –
men där kan vi bara försöka
bilda opinion genom envis
bearbetning av vägmyndigheten.”

Friskvårdsprojektet
Örådets arbete är en ”never
ending story”, dvs det finns alltid nya projekt och nygamla
projekt som är värda att ägna tid
och arbete. Ett av dessa är
Friskvårdcentret på södra
Stockevik.
”Detta projekt borde vi alla
kunna enas kring. Det är ett sällsynt gynnsamt projekt för att
skapa nya arbetsplatser på Skaftö - och med det flera fastboende.
AGNETA DIDRIKSON
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Här vill vi bo och jobba!
Mitt bland rapporter om dystra befolkningssiffror och skolnedläggningar kommer det också glada nyheter.
Under de två senaste åren har tre företagare hittat vägen till Skaftö. Och här vill de stanna.
Fotografen Peter, barnfödd i Fiskebäckskil, har flyttat in på Gunnesbo. Byggaren Arek från Polen har tillsammans med sin fru Justina satt upp shop i Fiskebäck och krögaren Fredrik har tagit över Mareld i Grundsund.

PETER LJUNGGREN, Gunnesbo:
"Ja, det känns lite som att
komma hem", säger Peter
Ljunggren som nu slagit ner
sina bopålar granne med Gunnesbo gamla skola, bara någon kilometer från det hus i
Sälvik där han växte upp på
60-talet. Efter avslutad skolgång flyttade han hemifrån,
men inte så förskräckligt långt
bort. Det räckte med Uddevalla! Och nu är han tillbaka
på Skaftö efter drygt 30 år.
"Tanken var nog inte att
komma tillbaka hit. Vi tänkte oss en bit utanför sta'n,
kanske nedåt Ljungskiletrakten. Men så hittade vi det här
och då var det helt klart. Det
var här vi skulle vara!"
Peter Ljunggren sveper ut
med armen och tar in det grå
bostadshuset, ladan i fonden
och de små stugorna upp i

backen, bondpionerna och
kacklet från kycklingarna.
Det är lätt att förstå vad han
menar.

Pendlar
Peter är systemutvecklare och
faktiskt anställd på ett företag
i Stockholm. Men det jobbet
kan han sköta på distans med
några besök var tredje vecka.
På Skaftö är han känd som
"fotografen" och nu planerar
han att sprida sina och andras
- fotografiska kunskaper till
kunskapstörstande och betalande kursdeltagare.
"Vi jobbar med en workshop i september och då riktar
vi oss till proffs och duktiga
amatörer och sedan om det går
bra tänkte jag mig ännu en i
oktober, då med mer basisk
undervisning", säger Peter.

I den stora ladan har han inrättat sitt arbetsrum och den stora salen, där man tidigare firat
hustruns 50-årsfest, ska bli
ateljé när vädret inte tillåter
utomhusaktiviteter. Vad han
mest längtar efter just nu är att
Skaftö ska få fiber till ön. "Det
skulle förenkla mitt arbete
många hundra procent", säger
han.

Jour i hemmet
Peter är inte bara en god fotograf, han är också en god medborgare. "Jag är med i Räddningstjänsten, jag tycker att
man ska bidra med det man
kan, säger han. Räddningstjänsten är viktig för medborgarna. De allra flesta larm som
kommer är s.k IVP-larm, dvs I
Väntan På ambulans. Räddningstjänsten kan hålla liv i dig

eftersom dom är på plats tidigt.
Ambulansen kan ta upp till en
timme. Räddningstjänsten är som allt annat - underbemannad.
"Ja, vi skulle behöva många
raska händer och goda viljor,
säger Peter Ljunggren, som
just den här veckan har jour.
Det betyder att han ska kunna
ta sig till Centralen (vid GRG
Bygg i Grundsund) på sex
minuter. Att vara hänvisad till
sitt hus och trädgård kan inte
var särskilt betungande, speciellt inte i dessa vackra försommartider.

Peter Ljunggren pendlar var
tredje vecka till Stockholm
men det är på Skaftö han har
sitt liv.

AREK & JUSTINA KRZYKAWSKI, Fiskebäck
Sin lediga tid tillbringar Arek
och Justina i sin trädgård. Men
särskilt mycket ledig tid har de
inte.
Arek Bygg har ordentligt
etablerat sig på Skaftö under de
två åren de varit här. Och det var
en ren tillfällighet att de hamnade på Skaftö.
"Jag har bott 20 år i Skåne,
men så var det en kund där som
behövde hjälp med ett hus här
på ön och jag åkte hit och
hjälpte honom. Jag trivdes så
bra här så nu har vi flyttat hit”,
berättar Arek.

Kom tidigt
Arek var en av de första polska
byggarbetarna som kom till
Sverige i början av 1990-talet.
Till en början pendlade han
mellan hemlandet och Sverige
för att sedan flyttade han hit och

öppnade eget.
"Nu har vi svenska personnummer och känner oss väl inbodda", säger Justina - med
eget efternamn Krsykawska och
eget städföretag. Arek har två
landsmän som arbetar för honom.
"Under sommaren är det
mycket att göra och vi gör allt
- dock inte vatten och inte el",
säger Arek som just kommit
hem från en tidig fisketur.
"Fisket är en av de stora fördelarna här på Skaftö. Att gå ut
tidigt och dra makrill, det är härligt", säger Arek, som just denna morgon ordnade middagen
med sina fyra makrillar.

komma. När hon inte städjobbar hjälper hon också till med
målning. Och trädgården mot
väster börjar så sakta bli en
verklig blomsteroas. Stora rhododenron får mer sol sedan
grenar på några träd kapats och
öster om huset, upp mot vägen
växer en grönsaksträdgård
fram. Här finns allt från sallad
och gräslök till jordgubbar
och rödbetor. Arek och Justina har två nästan vuxna barn,
en pojke och flicka. Båda studerar fortfarande i Polen men
kommer gärna på besök till
föräldrarnas nya hem på Skaftö.

Eget företag
Justina har också fullt upp
med städjobb på ön, speciellt
nu när sommarfolket börjar

Justina och Arek bygger hus
åt andra och ett liv åt sig själva på Skaftö.

FREDRIK RODIN, Grundsund

Fyra grabbar på väg till bröllop i Skäddhålan får sig en snabb lunch hos Fredrik på nyöppnade Mareld.

Den lilla restaurangen vid Torget i Grundsund, som ägs av
ICA-handlaren Janne Johansson, har bytt krögare ett antal
gånger sedan den byggdes om
från kiosk till krog för flera år
sedan.
I år heter han Fredrik Rodin
och i slutet av maj slog han upp
portarna till senaste versionen av
Mareld Bar & Café.
"Jag smyger igång och ökar
takten och menyn för varje
vecka", skrattar Fredrik som
kommer från Värmland men
närmast från ett jobb på Landeriet i Bokenäs.
Fredrik har jobbat både med
restauranger och i trädgårdsbranschen. Han har ett trädgårdsföretag i Uddevalla, där
han då och då rycker in. Men
annars är det Skaftö och Mareld
som gäller för framtiden.

"Mareld är ingen sommarkrog. Jag är här för att övervintra och jag vill skapa en
mötesplats för öns "gummor
och gubbar" - i alla åldrar. Det
är hit man kan gå för en kaffe
eller en "dagens" och sitta och
prata lite", säger Fredrik, som
tänker servera klassisk husmanskost.
"Men så vill jag också gärna
dra igång några temakvällar - en
visafton, en vinprovning en tapaskväll - under hösten. Det är
alltid trevligt att samlas kring ett
tema, det skapar kontakter mellan borden", säger Fredrik. Under sommaren kommer han att
anställa tillfällig personal, men
till hösten blir det kanske några fastställda, om tillgången på
kunder blir god.
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Om några veckor är det val, inte bara till till riksdag utan också till kommunfullmäktige i Lysekil.
Lysekil är en kommun med stora skulder. Barnomsorg, skolor och äldrevård kräver både pengar och
uppmärksamhet. Den sittande fullmäktige har nog gjort så gott den kunnat, men turbulensen som
inledde mandatperioden för fyra år sedan angav tonen för det fortsatta samarbetet. Under det senaste
året återuppstod problemen, ordförande Roland Karlsson sparkades från tronen.
Nytt för oss i Lysekils kommun är att kommunfullmäktige (KF) minskats från 41 till 31 ledamöter,
vilket betyder att de små partierna får svårare att bli representerade.
Med tio partier i sittande KF har det inte alltid varit lätt att driva frågorna framåt, nu kanske det blir
lättare att arbeta.
Redan i god tid före valet gick lilla Skaftöpartiet in i det större Lysekilspartiet.
Så vem ska nu bevaka Skaftös intressen? Och vem ska städa upp i kommunen?
Skaftöposten ställde fem kvinnor mot väggen för att få svar. Samtliga står på valbar plats och nu
undrar vi om det här är

Kvinnorna som
ska städa upp
i kommunen
Med kommunens ekonomi på knäna är det inte konstigt att alla kvinnorna är överens om att den av de
stora och svåra frågan för nästa mandatperiod är att
få ekonomin på fötter igen. Samt att återskapa ett
förtroende för både valda politiker och anställda
tjänstemän.
”En budget i balans och en
minskad låneskuld”, säger
Christina Gustafsson (s) och
får medhåll av Ann-Charlotte
Strömwall (fp) som menar att
utgifterna för borgen och skulder är alldeles för höga.
Jessica Södergren (v) anser
inte att ekonomin är det viktigaste utan menar att man måste se till att verkställa den ungdomspolitiska programmet och
se till att personalen inom vård,
skola och omsorg måste få bättre arbetsvillkor eftersom många
slutar och ännu fler sjukskriver
sig på grund av dålig arbetsmiljö.

Små skolor problem
Med diskussionerna kring en
minskning av Skaftö skola var
det naturligt att fråga om små
skolenheter är bättre jämfört
med större. Här gick meningarna
isär. Christina Gustafsson (s) är
mycket tydlig med att det finns
goda skäl att slå ihop skolor mot
bakgrund av att elevantalet starkt
gått ned.
”Vi måste våga ta obekväma
beslut och det kan innebära att
förändra skolorganisationen.”
Christina röstade för en flyttning av klasser från Bergs skola och kan även tänkas rösta för
en liknande förändring av Skaftö skola.
Liselotte Geary i lysekilspartiet säger:
” Om vi behåller alla skolor
betyder det att mer och mer
pengar läggs på lokaler medan
mindre medel läggs till undervisningen. Grundskolan i Lysekils tätort effektiviserats ge-

nom att Boviks och Färgareskolan nu finns under samma
tak på Gullmarskskolan F-6.
Kyrkskolan i Brastad lades ner
när elevantalet sjönk. Nu är det
dags att diskutera hur skolorna
i de andra kommundelarna kan
organiseras.”
Moderaternas Ulrika Häller
Lundbäck försvarar flytten av
klasserna i Bergs skola, men anser att förutsättningarna för
Skaftö är annorlunda.
”Det föds för få barn på Skaftö, om några år kanske det inte
finns några som kommer till
skolan. Å andra sidan är det inte
bra att skicka småbarn i båt över
Gullmar´n. Vi har inte något färdigt förslag för förändring av
Skaftö skola. Inte heller vill vi
flytta biblioteket”.

Låt skolorna vara
Ann-Charlotte Strömwall (fp)
och Jessica Södergren (v) är rörande överens om att små skolor ska få vara små.
”De små enheterna ska vara
kvar, det ger ett hållbart samhälle. Det bidrar både till kvarboende och inflyttning”, säger
Ann-Charlotte.
”Vi är helt emot nedtrappning av våra små skolor. De har
ett högt värde och ger familjer
på landsbygden en möjlighet att
ha barnen och skolan nära”,
säger Jessica.

Bygg boom
Den i mångas ögon stora
överetableringen av husbyggen på Skaftö har varit en
”snackis”, inte bara på ön utan
också i Lysekil.

Här följer åsikterna de normala partipolitiska fårorna. Jessica (v) vill att man satsar på hyresrätter med rimliga hyror.
Christina (s) anser att en ”ekonomisk försvarbar utbyggnad
är OK”, men vill inte bli stående med outhyrda bostäder. Liselotte (lp) tycker att ”…nybyggnation på skaftö är viktig
för att bibehålla levande samhällen och skapa förutsättningar
för t ex barnfamiljer att etablera sig.” Men att man ska vara
försiktig med Skaftös naturvärden. Lysekilspartiet vill också att kommunen ska allokera
bra mark för småföretagare.
”Skaftö är attraktivt. Om vi
kan ordna bostäder till rimliga
priser kan det locka yngre familjer att bosätta sig. Vi är positiva till utbyggnad, samtidigt
som det är viktigt att det sker i
takt och harmoni med närboende”, säger Ulrika Häller
Lundbäck (m).

Strandskyddet
Båtplatser är en stor bristvara på Skaftö. Även med den nya
bryggan vid Pinneberget i Fiskebäckskil, som byggdes förra
året, råder det stor brist främst
på kommunala platser till rimliga priser.
Det finns möjligheter för
kommunen att söka lindring i
strandskyddet för att utveckla
landsbygden. Vad kan vi vänta oss av den kommande fullmäktige?
Vänstern säger nej till lindrat strandskydd:
”Alla ska ha tillgång till våra
stränder och vi måste ta hänsyn
till miljön”, säger Jessica.
Lysekilspartiet har många
partimedlemmar inom turistoch marina näringar, som
skulle önska mer inflytande.
Besöksnäringen måste kunna
utöva sina verksamheter inom

strandskyddat område”.
Christina (s) vill värna om
dagens strandskydd liksom Ulrika (m) - men hon kan tänka
sig undantag för småbåtshamnar och allmänna bad och AnnCharlotte (fp) vill se ett lindrat
strandskydd.

Större kommun
Lysekil är en liten kommun. Så
är också Sotenäs, Tanum och
Munkedal. Vore det kanske
idé att slå ihop dessa på det att
man skulle få ett större skatteunderlag, effektivare styrning
och också kanske lättare att hitta duktiga tjänstemän.
Ann-Charlotte Strömwall
(fp) tror inte på en sammanslagning:
”Jämför med sjukvårdens
sammanslagningar - vad blev så
mycket bättre?”
Jessica Södergren (v) vill
att man samarbetar på olika
områden, men ser inte någon
fördel med att gå samman i en
större kommun och det gör
inte heller Christina Gustafsson
(s): ”Vi är inte beredda på det”
. Liselotte Geary (lp), däremot,
tror att på sikt är detta något
som måste övervägas, men då
”…i samband med en översyn
av kommunindelningen i hela
landet”.
”Någon gång tvingas vi förmodligen slå samman kommuner antingen vi vill eller
inte. Det är bra för ekonomin,
men dåligt för små orter som t
ex Skaftö”, tror Ulrika Häller
Lundbäck (m).
Lilla Skaftö skulle naturligtvis bli än mindre i en kommun
på 40 000 invånare än den är i
Lysekils 14 000. Men kanske
skulle servicen bli bättre och livet lättare för skaftöborna.

TEXT & FOTO: AGNETA DIDRIKSON

JESSICA SÖDERGREN (v), 34
år. Uppvuxen på Skaftö i
Fiskebäckskil. Bor sedan 3 år
tillbaka i Brastad med dottern Elsie. Har de senaste två
åren studerat sociologi och
psykologi vid Högskolan Väst
i Trollhättan. Från sommaren
och framåt kommer hon att
satsa fullt på sitt företag
Rockonge, ett klädmärke hon
startade 2010.
Hennes intresse för politik har
alltid funnits men hon tyckte tidigare att det var ett sammelsurium av begrepp. Efter
att ha läst sociologi fick hon
en större förståelse hur det
faktiskt står till i vårt land och
vår värld, vänsterpartiet blev
då det självklara valet.

CHRISTINA GUSTAFSSON (s),
66 år, pensionär
bor i villa i Brastad vid Gullmarsfjordens strand. Hon har
en fil kand i matematik, numerisk analys och detta har
sedan kompletterats med
studier i beteendevetenskap.
Christina har jobbat 25 år på
Volvo Personvagnar, började
som beräkningsingenjör och
avancerade vidare, innehade
olika ledarbefattningar. År
1995 började hon som
skolchef i Sotenäs kommun
och den tjänsten innehade
hon till sin pension 2012.
Under den senaste mandatperioden har Christina suttit i Bildningsnämnden för socialdemokraterna. Christina
står på andra plats på s-listan
för höstens val.

De fem kvinnorna har ”intervjuats” var för sig genom att de fått
ett antal skriftliga frågor att besvara.
Vi har inte haft någon debatt dem emellan och vi har inte ställt
några följdfrågor. Frågeformuläret innehöll fler än dessa frågor,
men vi har valt ut de som är relevanta för Skaftö.

Redaktionen
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KVINNOMAKT: Christina Gustafsson, socialdemokrat, har solid erfarenhet genom sitt arbete i bildningsnämnden, men kandiderar nu
för första gången till kommunfullmäktige.
Ann-Charlotte Strömwall är äldst i den politiska gården. Har redan
suttit 35 år i kommunfullmäktige för folkpartiet.
Liselotte Geary är ny i lysekilspartiet har ingen politisk erfarenhet eller om man vill, är inte belastad.
Ulrika Häller Lundbäck toppar moderatlistan. Hon har tidigare suttit i bildningsnämnden men småbarn hindrade henne då att bli fulltidspolitiker.
Jessica Södergren, vänsterpartiets nya kvinna, är också ny i gamet.

Boende, även för konferenser och fester
Förmedling rum, stugor, hus och lägenheter
- uthyrning
Välkommen till Grundsund
Restauranger och caféer
Fiskbod. Fisk & Skaldjur
ICA Öppet varje dag

Welcome to Grundsund
Restaurants and cafe
Fish shop. Fish & Seafood
Supermarket. Open every day

Willkommen in Grundsund
Restaurants und Café
Fisch und Meeresfrüchte
Supermarkt Täglich geöffnet

OM DU FÅR PROBLEM MED
DIN TV I SOMMAR

Runes Radio o TV Service
Bengt Marstone
Lyse-Berga Gåsehogen 122
453 92 Lysekil
Tel. 0523-66 08 66
Mob. 0707-66 08 66

• Försäljning
• Rep
• Antenner
• Parabolantenner
• Robotgräsklippare

Välsorterad
Färskvarubutik
Ombud för System, Post & Apotek

Öppettider
Mån - fre 9.00 - 19.00
Lör 9.00 - 16.00
Sön 10.00 - 16.00
Vecka 26-32 8.00 - 21.00 (alla dagar)

LISELOTTE GEARY (lp), 36 år,
har under många år arbetat
som journalist både i Sverige
och i Australien. Hon var Bohusläningens lokalredaktör i
Lysekil innan hon i fjol lämnade journalistiken för att satsa på politiken. Hon driver
idag ett eget företag - text by
liselotte - som erbjuder översättning och andra texttjänster.
Hon gick med i lysekilspartiet samtidigt med flera andra nya personer som hon respekterar. Liselotte är gift med
australiern Travis Geary och
har två barn under skolålder.

ANN-CHARLOTTE STRÖM WALL (fp), 66 år, pensionär
har varit Lysekils kommun
trogen i 35 år. Dels som an ställd i barnomsorgen - förskollärare sedan 1972 - och
dels som ledamot av kommunfullmäktige sedan 1979.
I den politiska hetluften hamnade hon när hon som för skollärare sökte hjälp bland
tjänstemän och politiker för
att förbättra förskolans lokaler. En enda lyssnade på henne
- en folkpartist och en kvinna. På den vägen blev det.
Ann-Charlotte har varit vice
ordförande i socialnämnden
i 17 år och dess ordförande i
sex år. Hon är nu 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och första namn på folkpartiets lista.

ULRIKA HÄLLER LUNDBÄCK
(m), 42 år, är sjuksköterska
och arbetar som telefonsköterska inom den kommunala vården - en spindel i det
stora vårdnätet.
Ulrika växte upp och gick i
skola i Lysekil och Uddevalla.
Arbetade sedan som undersköterska i Lund parallellt
med studier i bl a teologi.
Samt de två första åren mot
sjuksköterske-examen. Träffade sin man Jonas från
Kiruna på semester i Lysekil
och bodde några år i det lappländska inlandet. Nu bor
familjen Lundbäck i Lysekil
med tre barn mellan 4 och 9
år.
Ulrika satt som ersättare i
Bildningsnämnden 2007 2010 och idag är hon ledamot
i Individ- och myndighetsnämnden. Hon är mycket
stolt över att vara första
namn på moderaternas lista.

”Skaftö är attraktivt. Om vi kan ordna bostäder till rimliga priser kan det
locka yngre familjer
att bosätta sig. Vi
är positiva till utbyggnad, samtidigt
som det är viktigt
att det sker i takt
och harmoni med
närboende”
Ulrika Häller Lundbäck (m)

Grundsunds
Handel
Telefon 0523-211 05
Nygrillat och färskt bröd varje dag

Grundsund - Lysekil, m/s Rania
måndag - fredag mellan 23/6 - 22/8

Lysekil
Stockevik **
Gåsö
Grundsund
Gåsö
Stockevik **
Lysekil

11:30
11:45
11:50
10:30* 12:00
10:40* 12:10
10:45* 12:15
11:10 12:40

13:00
13:15
13:20
13:30
13:40
13:45
14:10

* Angörs ej vid sjögång, går alt. väg.
** För resande från Stockevik, kontakta båten på 070-614 32 20.

Tel.: 0522-132 20
Mobil: 070-614 32 20
www.bohustrafik.se

14:30
14:45
14:50
15:00
15:10
15:15
15:40

16:00
16:15
16:20
16:30
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Grundsunds hamn firar

KLAFFBRON som förenar Grundsunds båda sidor, dvs Skaftö
och Ösön, byggdes under senare delen av kanalbygget. Idag
är bron fast och tillåter bara mindre båtar att passera under.
Segelbåtar får ta vägen ut genom Skuteviken. Huset i fonden……

….. ligger kvar än idag och detta har blivit ett av Grundsunds mest fotograferade
motiv. Sven Laurell - med
tillfälliga titeln Kanaljubileumsgeneral - är ansvarig
för utställningen som i form
av stora skyltar berättar hur,
när, var och varför man byggde en kanal och utvidgade
hamnen i Grundsund.

Ångaren
Bohuslän
- en praktfull dame
i sina bästa år
En resa med ångaren Bohuslän är en resa i både
dåtid och nutid. I sommar kan du vara med på
en upplevelse längs vår vackra kust.
Ångaren Bohuslän har fyllt
100 år. Med denna aktningsvärda ålder är hon den
enda kvarvarande passagerarångaren på västkusten.
Det var i maj 1914 som Eriksbergs Verkstad AB levererade fartyget till Marstrands Nya
Ångfartyg AB.

I linjetrafik
I 50 år gick hon i linjetrafik från

Göteborg till Kungshamn och
anlöpte då både Lysekil och
Fiskebäckskil. Men så kom
broar och färjor och tillsammans konkurrerade de ut kusttratfiken och den gamla damen
skulle till skroten. Då räddades
hon av ett gäng unga idealister
som drev trafik på ideell basis.
Dessa har nu hunnit uppnå
pensionsålder, men än tuffar
Bohuslän längs den vackra

Bohuslän är det största ångdrivna fartyget i Sverige och är med sina 100 år nästan helt i originalskick. Passa på att gå ombord när hon kommer till Lysekil i juli.
Foto: BO STARMARK

kusten. Idag går hon inte i linjetrafik, men varje sommar besöker hon i alla fall Lysekil och
därifrån kan man åka norrut
mot Kungshamn eller söder
mot Marstrand och Göteborg i
specialarrangerade turer.

Prisbelönta
Sällskapet Ångbåten, som ide-

allisterna kallar sig, har under
de gångna 50 åren restaurerat
vårdat och drivit trafiken med
hjälp av medlemsavgifter och
charter.
Bohuslän har fått Statens
Maritima Museers Kulturmärkning och Transportstyrelsens Traditionsklassning. Det
finns mycket få maritima kul-

turhistoriska fartyg kvar i denna klass.

Till Lysekil
I sommar kommer Bohuslän till
Lysekil två gånger i juli. Först
den 3 på väg norrut med retur
den 6e med stäven mot Göteborg. I slutet av månaden 24-26
upprepas turerna. Skeppare

sedan fyra år är sjökapten Dag
Engström från Lysekil.
Bohuslän kommer också att
besöka Marstrand under stadens
sekelskiftesdagar och naturligtvis ingå i Göteborgs stora
kulturkalas.

AGNETA DIDRIKSON
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100 års-fest
Den 19 juli brakar det
loss i Grundsund. Då ska
man fira 100-årsjubileet
av kanalbygget och
Grundsunds hamn.
”Det tog fyra år att bygga kanalen under första världskriget. Så vi ska
fira varje sommar i fyra
år”, säger jubileumsgeneralen Sven Laurell.
Det muddrades och grävdes i många år för att skapa den vackra farled - kanalen - som idag delar Grundsund men sammanbinder Värbosundet med Gåsöfjärden.

Det hela började nog redan i
slutet av 1800-talet. När flera
grundsundsbor köpt brittiska
kuttrar för fiske uppstod problemen. De kunde inte ta fartygen in i hamnen eftersom den
var alldeles för grund. Alltså
borde man bygga en bättre
hamn!

Krävde kanal
”Men några framsynta politiker
och stora män på bygden förstod att en hamn skulle raskt
slamma igen om det inte fanns
genomflöde av vatten”, berättar Sven Laurell som tillbringat många timmar på Riksarkivet för att ta fram material till
sommarens stora utställning.
Alltså måste man bygga en
kanal – och en hamn! Och det
var inte precis gratis även om
den fanns många villiga händer.
Man startade insamlingar och
lotterier – kanske var det Sveriges första ”crowd funding”!
Samtidigt ansökte man om statliga bidrag.

Riksintresse
Grundsund var inte ensamt om
att ha problem med hamn.
Längs långa delar av svenska
kusten, främst västkusten levde fiskelägen med för trånga
och dåliga hamnar och därför
bildades – på riksnivå – Hamn-

byrån, sorterad under Väg &
Vattenmyndigheten.
Hamnbyrån allokerade 1911
2,8 miljoner kronor till förbättring av fjorton hamnar och
1913 fastställdes medel för
upprustning till samtliga hamnar.
”Utom för Grundsund, konstigt nog. Men eftersom man
ändå startade upphandling året
därpå – 1914 – så måste det ha
kommit ett OK också för oss,
även om jag inte kunnat hitta
beslutet”, berättar Sven Laurell

Hamn för 80 Mkr
Tilldelning av medel och upphandling skedde under 1914 –
efter mycket noggranna ritningar och beräkningar. När
spaden sattes i marken låg budgeten på dryga 600 000 kronor.
Samtidigt var kommunens –
Grundsund var då en egen
kommun – omsättning 5.800
kronor. När allt var klart fyra
år senare var prislappen
833.000 kronor. Motsvarande
belopp idag är cirka 80 miljoner kronor – ett jätteprojekt för
en liten kommun!

Curman stoppade
I begynnelsen togs stenen till
kanalen och vågbrytaren från
Testholmen, söder om Gåsö.
Men den berömde läkaren och

balneologen Carl Curman, som
idkade hälsovård i Lysekil
lyckades sätta stopp för detta
och stenbrytningen flyttade
över till Porsholmen. Curman
fick Vetenskapsakademin att
köpa loss Testholmen från
Gåsö-föreningen (som ägde
stora områden runt sin ö) och än
idag är Testholmen naturskyddat och ägt av akademin. Och
det är många tacksamma för
idag. Testholmen har stora
fina jättegrytor och är ett härligt
utflyktsmål för seglare och
barnfamiljer.

Kanalens historia
Allt detta och mycket mycket
mer får ni lära av utställningen
som invigs den 19 juli. På tio
stora ”tavlor”, utspridda längs
kanalen på båda sidor från Östra till Västra Kajen får vi följa
hela processen från tanke till
fullbordad hamn.
”Lysekils kommun har varit
mycket behjälpliga, både med
medel och med arbetskraft”,
säger Sven Laurell.
Tavlorna kommer att sitta
uppe hela sommaren och därefter en månad varje sommar
fram till 1918, då 100-årsjubileet avslutas!

Den kraftiga vågbrytaren mot norr gjordes i huggen granit från Porsholmen söder om Gåsö.
Minst hundra par valkiga nävar var med och byggde vågbrytare och hamn. Småpojkarna var
mest i vägen, men ibland kunde de användas till att hämta pilsner.

JUBILEUMSPROGRAMMET
Lördagen den 19 juli klockan 1200 brakar det loss nere i Grundsunds Hamn
närmare bestämt ute på den nya fina bergsbryggan. Här ska klippas band och
invigas på allvar, trots att bryggan använts i mer än ett år.
”Vi tyckte att en invigning tillsammans med Kanal- och Hamnjubileet skulle
passa bra. Det är ju en förbättring av hamnen det handlar om”, säger Kent
Juvén som under många år varit ledare för arbetsgruppen Skäddhålans Vänner
och som svarat för insamlingen av 2 miljoner kronor.
Vid pass 12.30 inleds en guidad visning av utställningen med start på Östra
Kajen utanför Hannas i Hamnen. Utställningen består av tio stortavlor som
berättar om hur kanalen grävdes och hur hamnbygget gick till. Guide är Kent
Holmberg. Han tar er på en resa i tiden mellan 1911 och 1918 när bygget var
klart och på en promenad från Östra till Västra Kajen. En andra vandring startar kl. 14.00.
Samtidigt, kl 13.00 blir det kappsegling vid Båtklubben för ungdomar från
seglarskolan.
15.00 på Fisketorget vid Östra Kajen invigs Kanaljubileet av Sven Laurell och
Lars Björneld och den kunnige Lennart Grundborn (med flera böcker om
Grundsund) berättar mer om kanalbygget.
17.00 startar Kanalstafetteten för tremannalag. Först ska man simma över
hamnbassängen, sedan springa tillbaka till Grundsunds och ta en kajak , och
där kan allt hända. Speaker Ola Lindholm.
18.00 blir det musik och underhållning på Laurinplatsen på Västra Kajen med
mässingssexteten Lindeblecket, Klas Berntsson och Lennart Bertilsson
Under dagen kommer det också att grillas korv och serveras kaffe med hembakta godbitar och här kommer också Gladkören och Klas Berntsson att underhålla
och utöver den fina utställningen finns också Skaftö Skolas elevarbeten om kanalbygget att beskpåda i Båtklubbens hus. Kyrkan visar gammal konst – med
anknytning till kanalbygget – i församlingshemmet.

TEXT: AGNETA DIDRIKSON

Ett gediget bankfack
Året var 1896. I en svår storm
gick barken Silome av Christiania (Oslo) på grund utanför
Grundsund. Så småningom
bärgades hos och framförallt
bärgades den vackra skeppskista som skulle bli grunden till
det som idag är SEBanken i
Henån på Orust.
Skaftös starke man Axel

Hagberg (han satt i alla styrelser som fanns och några till),
köpman och konservfabrikör
(Didriksons tog sedan över fabrikshuset) tog hand om kistan!
När han några år senare lämnade Grundsund och flyttade till
Ellös tog han den naturligtvis
med sig. När så Orust Lån- och
Sparkassa bildades 1905 skänk-

Fler rum på Skaftö
Det blir allt fler möjligheter att övernatta på Skaftö.
Förutom de stora hotellen Gullmarsstrand och Rågårdsviks Pensionat finns rum på Skaftö Golfklubb och det trivsamma Vandrarhemmet i Grundsund.
Senaste tillskottet är tre övernattningsrum i övervåningen på
Cafe´ Syltrutan vid Krögen i Grundsund. Dubbelrummen kostar 800-900 kronor per natt och frukost kan fås i det trivsamma
cafeét till 50:- . Delat badrum och pentry med andra hyresgäs-G
ter. Linne medtages!

te Axel Hagberg kistan till
banken, där den kom att utgöra kassa och värdeförvar under
många år.
Kistan är en praktfull pjäs –
järnskodd och försedd med
låsbyglar och kraftiga handtag.
En genial låsanordning gör
kistan till en fin symbol för det
som en bank ska stå för –

Rania
seglar
igen

säkerhet och trygghet.
Under de två första decennierna av förra seklet fanns
det många banker på Orust
och till och med Skaftö hade
egen bank i huset där Café
Syltrutan idag ligger.

Den vackra skeppskistan står fortfarande i bankens lokaler.

Historiska vandringar
i Fiskebäckskil

Varje torsdag eftermiddag kan ni följa med Marianne Petersson
på en vandring genom gamla Fiskebäckskil. Upplev ett kaptenDet blir åter möjligt att resa direkt från Grundsunds hamn till Gåsö ssamhälles historia och miljö. Marianne berättar om bygdens stooch Lysekil i sommar.
re konstnär Carl Wilhelmson som växte upp här och som sedan
11:45 13:15
14:45
16:15
Bohustrafik, som tog över Ran i fjol och döpte om henne till byggde sitt spektakulära timmerhus med utsikt mot GullRania sätter igång vid midsommar och gör flera dagliga turer fram marsfjorden. Samling på Ångbåtsbryggan, cirka 2 timmar, avtill slutet av augusti.
slutning på Saltarvet.
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Bohusläns museum
firar sina 30 år med
en stor utställning om

Konstnären Christina Lundström har gjort konstverket "Flocken" som drog stor
publik när utställningen invigdes i slutet av maj.
FOTO: Cecilia Ahlsén,
Bohusläns Museum

Hästen
Bli inte förvånad om det
luktar häst när du kliver
in på Bohusläns Museum
i sommar.
I slutet av maj öppnades
årets stora utställning
”Häst, säg mig vem du är”
och redan under de första
veckorna har tusentals
besökare sökt svar på den
frågan.
”Många var lite förvånade när
vi, som uppfattas som ett skärgårdsmuseum, satsade på en utställning kring hästen”, skrattar Eriqa Lindsten chef för
den publika enheten vid ett av
landets finaste länsmuseer.

Mycket stolta
Bohusläns Museum firar i år
30-årsjubileum. I slutet av
1970-talet var det många i regionen som tyckte att det var
mycket pengar som skulle satsas på den s.k. kulturen. Men
idag är uddevallaborna och
alla i norra Bohuslän mycket
stolta över sitt museum, som
lockar nära 300 000 besök per
år. Museet har tre huvudmän i
sin stiftelse: Uddevalla kommun, Västra Götalands-regionen och Bohusläns hembygdsföreningar.
”Vi har mellan 500 och 600

programpunkter under ett år.
Jag brukar säga att vi är ett museum på sommaren och ett
kulturhus på vintern”, säger
Eriqa Lindsten.

Följ resandekartan
Museet har flera fasta utställningar, bl a Kustland, som
handlar om vad havet ger och
tar och Gränsland som visar
hur det är att leva nära en
landsgräns.
”Jag är också mycket glad
över Resandekartan, där vi får
lära känna resandefolket och
dess kulturminnen”, säger
Eriqa Lindsten.
”Det är den enda fasta utställningen i Sverige som visar
hur den nationella minoriteten
romer levde och det var mycket intressant att samarbeta med
dessa människor”.
Resandekartan har utvecklats
i ett samarbete mellan Bohusläns museum och Östfoldmuseene/Haldens historiske
Samlingar i Norge och den visar att det handlar om samma
folk i båda länderna och att
släktbanden över riksgränsen är
många och täta.

Konst från när och fjärran
Konsten representeras av ett
John Jonsson-rum med svens-

ka och internationella konstnärer från 1600-talet och framåt
och det lilla C-G Bernhardsonrummet visar drygt 20 verk av
Skaftös berömda hembygdsmålare.
Men i sommar handlar det
alltså mest om hästen och då
inte bara ”Anders norska häst”,
som Evert Taube skriver om i
Inbjudan till Bohuslän.
Sofie Henryson Rudvall har
hållit i projektet och det omfattar både skulpturer, konstverk, historia, föredrag, film
och textilier.
”Det blir oerhört spännande
att se hur detta kommer att tas
emot. Så många på museet
har jobbat med detta länge. Vi
hoppas naturligtvis att det blir
en stor framgång”.
Den uppmärksamme bilresenären har säkert noterat att

det går många fler hästar än kor
i våra hagar. Intresset för hästen är mycket stort, inte bara i
den givna målgruppen tonårsflickor.

Bohushästen
Den redan idag spännande museibutiken kommer att ha en
hel del hästrelaterade produkter.
”Bland annat har dalahästmakarna i Nusnäs tillverkat
en bohushäst just för oss denna sommar”, berättar Eriqa
Lindsten.
AGNETA DIDRIKSON

Eriqa Lindsten vid ingången
till utställningen Kustland har
all anledning att vara stolt
över ett av landets finast länsmuseer.

Två räta och en avig
Bohus Stickning får nytt liv till hösten
I år skulle Bohus Stickning ha firat sitt 75-års jubileum
– om det hade funnits kvar.
”Vi hoppas få en ny leverantör av mönster och garner
under hösten, men just nu har vi ett litet uppehåll”, säger
Viveka Overland på Bohusläns Museum i Uddevalla.
Det var i slutet av 1930-talet, när
andra världskriget rasade i Europa, som Emma Jacobsson,
hustru till landshövding Malte
Jacobsson i Göteborgs- och
Bohuslän fick i uppdrag att
finna lämplig sysselsättning för
hemmakvinnorna i den krisdrabbade stenhuggarindustrin.
När männen fick svårt att tjäna
pengar måste kvinnorna hjälpa
till.
Det måste också vara något
som de redan delvis behärskade och som kunde utföras i
hemmet vid sidan av de vanliga sysslorna.

Stor kursverksamhet
Det blev stickning. Men inte vilken stickning som helst. Tidigare hade hustrurna till stenhuggarna mest stickat raggsockar, handvärmare och grova

långtröjor. Och till en början
handlade det mest om sockor.
När Emma Jacobsson fått
några stadiga kunder både i
Stockholm och Göteborg bildades 1939 Föreningen Bohus
Stickning och i styrelsen kom
förutom Emma Jacobsson själv
också två damer som båda ägde
fina fårgårdar och en hemslöjdslärare vid namn Karin Sanne.
Både Emma och hennes
mönsterskapare arbetade utan
lön. Först i början av 1950-talet kunde ”företagsledningen” ta
ut en liten lön, samtidigt som
den första konstnärliga medarbetaren Annika Malmström anställdes.
Bohus Stickning fick en stor
social betydelse genom de kurser som ordnades på olika platser i landskapet. Under de första sex åren hölls kurser på 36

Bohuströja från sent 1940-tal: "Blå skimmer" heter
mönstret som komponerades av Anna-Lisa Mannheimer Lunn.

platser och utbildades nära 500
stickerskor.

Egna mönster
Emma Jacobsson var född i
Wien och god vän med arkitekten Josef Frank som samtidigt var verksam på Svensk
Tenn i Stockholm. Hennes intresse låg snarare på det konstnärliga än i det affärsmässiga.
Hon komponerad själv en hel
rad mönster och hjälpte också
sina konstnärliga medarbetare
med goda råd. Bohuslän saknade en levande stickmönstertradition att bygga på och helt
nya mönster måste därför skapas.
Företaget utvecklades och
nådde 1957 sin topp, men redan
året därpå började nedgången.
Delvis berodde nedgången i
försäljningen på att den ameri-

kanska turistvalutan sänktes
från 500 dollar till bara 100 dollar. Det blev mycket kännbart
för Bohus Stickning. Samtidigt blev enfärgade plagg moderna och var de också maskinstickade så blev de så mycket billigare än ett handstickat färgmönstrat plagg.
I januari 1969, efter trettio år,
skrev Emma Jacobsson med
sorg i hjärtat sitt ”avskedsbrev”
till alla stickerskorna, där hon
förklarade att verksamheten
skulle upphöra.
Bohusläns Museum har under flera år sålt ”Knitting Kits”
av Bohus Stickning till fingerfärdiga turister. Just nu är det ett
litet uppehåll medan man letar
efter nya ullproducenter och
nya mönstermakare.
AGNETA DIDRIKSON

Vi serverar hemlagad mat och
hembakat kaffe- och matbröd
Öl och vin rättigheter som kan avnjutas
på vår fina veranda
Stenugnsbakad pizza finns även
för avhämtning
Du kan också beställa tårtor och tilltugg
till sommarfesten
Gratis WI-FI * Rum för uthyrning
*
Öppettider 8-20 hela sommaren
Tel. 0523-20 100 Mobil 070-827 5313
”Krögen” Lönndalsvägen 34

pnar
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Alla nöjda efter avslutad affär

Skaftö Reparationsverkstad
i nya händer
Den första augusti överlåter Vivi och Stig Olsson
sitt företag Skaftö Reparationsservice AB med
fastigheterna i Backa till
Håkan Bladh och bröderna Peter och Magnus
Rodin från Uddevalla.
Reparationsverkstaden
ligger på vägen till Grundsund mellan Näreby Golf
och avtagsvägen till
Långedalen.
Chef för det nya företaget blir
Håkan Bladh, som arbetat 26
år på den tekniska sidan i båtbranschen. Han kommer
tillsammans med en mekaniker, auktoriserad på de stora båtmotormärkena, att
fortsätta driva båtrörelsen i
D Stigs och Vivis anda och ge
samma goda service.
Kapaciteten för vinterförvaring med full service finns för
165 båtar. Man kommer också
att kunna erbjuda försäljning av

mindre styrpulpet-båtar och
ekor.
Håkan Bladh söker nu med
sin fru en bostad på Skaftö.

Välkommen till

KONST

Utställning & Försäljning

5/7-20/7
i
Skaftö
Folkets Hus
Grundsund

Cyklarna
Under namnet namnet ”Skaftö
Cykel Trädgård” fortsätter Stig
och Vivi Olsson i egen regi
med försäljning och reparationer av cyklar, trädgårdsmaskiner och annat som hör trädgården till. Som pensionär säger
Stig med ett leende att ”…nu
har jag mat för dagen och får
möjlighet att med Vivi åka till
Uddevalla när jag vill! ”

Målningar av kända konstnärer - Ellis Wallin,
Carl Gunne, Edvin Ollers, Åke Brovik m.fl.

Konstnär
Den minskade arbetsbördan
kanske kan ge Vivi mer utrymme för sina konstnärliga talanger. Vivi är en keramiker av
hög klass och hennes berömda
mussla var Bohusläns gåva till
kronprinsessan Victorias vid
hennes bröllop.
STAFFAN GUNNARSSON

Van att få sina fingrar oljiga är Håkan Bladh, som ska sköta
ruljansen på Skaftö Reparationsverkstad från augusti.

Barncancerfonden på Väjern
Öppet varje lördag och söndag 10 - 16 hela året
Tar emot allt • Säljer allt
För information ring Ingrid Sävström 0523-303 63

Marinmålningar av Gustav Gsam Samuelsson
Emaljskyltar - nautica - båtmodeller - porslin
och en liten minimarknad.

ROYSON MARIN & ANTIK
0722-022 280

HOLMAGOLF
0523-480 40
info@holmagolf.se
www.holmagolf.se

18 hål • Driving range • Café
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Herdinnan på Stuveröd

”Man blir inte rik på fåravel i så här liten omfattning. Men en kär hobby måste väl kunna få kosta lite?” Marie Erbeus föder upp allmogefår av hälsingeras på Stora Stuveröd på Skaftö. Att
Foto: Peter Ljunggren
en tacka får fyrlingar är mycket ovanligt, men händer ibland och är då en stor glädjekälla.

Hon har 18 vuxna allmogefår och 16 nyfödda lamm alla av den sällsynta helsingerasen. Hon har sex hönor
och en tupp av gammalsvensk dvärgart, en islandshäst,
tusentals bin och en gammal katt som heter Laila.
Marie Erbeus har inte svårt att få tiden att gå. Hon har
nämligen också ett vanligt jobb som frilansande inredningsarkitekt och utställningsformgivare.
Ett par kilometer in på Stuverödsvägen - mellan Fiskebäckskil och Grundsund - ligger Stora och Lilla Stuveröd.
Granne med Per Larsson på
Stora Stuveröd hittade hon och
Jalle Jarlöv för 14 år sedan en
gemensam plats. Ett bohuslänskt dubbelhus som under
åren har renoverats och byggts till.
"Billigast hade sannolikt varit att riva och bygga nytt, men
där satt fem originalfönster
kvar mot norr och de var skäl
nog att bevara huset för", säger
Marie och serverar kaffe med
glass från öns lokala tillverkare på verandan. Härifrån har
man utsikt över trädgården och
Stuveröds marker söderut med
ädellövskog i fonden och fårflocken under god uppsikt. Lite
till vänster ligger tackornas
hus som kärleksfullt kallas

lamm-BäBä så här års. Här
har sexton små lamm förlösts
under några intensiva aprilveckor.
"Allt gick bra, med undantag
för en tacka som skulle lamma
trillingar. Det blev en komplicerad lammning med två svåra fellägen och jag klarade bara
att hjälpa tackan med ett av
lammen till livet. Det är alltid
förfärligt att förlora lamm. Varje år händer något. Det är därför det är så viktigt att alltid vara
närvarande för att kunna hjälpa till när det går snett", säger
Marie.

Får i markerna
Förr i tiden fanns får på Stuveröd och Marie har länge
längtat efter egna.
"Utan egna betesmarker gäller det att ha goda grannar.
Markägaren Per Larsson var

Små hästar och små hönor - hästar av isländsk art och höns
av gammalsvensk dvärgart har ett gott liv hos Marie - men allra kärast är fåren, speciellt de nästan nyfödda lammen.

tveksam till fåridén. Dom
bräker och rymmer ansåg han.
Men jag envisades och anhöll
om att få försöka över en sommar", berättar Marie. Och så
blev det. Fåren varken bräkte eller rymde.
Tillsammans med grannarna
Karin och Lasse Palm bildades
ett litet får- och hästkooperativ
på Stuveröd. Med tiden specialiserade vi oss - jag blev mer
av herdinna medan Karin och
Lasse utvecklade hästsidan.
Idag betar fyra islandshästar impediment mark då vallens gräs,
som sparas till sommarinackorderade kor med kalvar, är för
kraftigt för hästarna.

Allmogefår
När Marie drömde om får var
hon klar över att det inte skulle vara vilka får som helst.
"Jag ville ha svenska allmogefår och samtidigt göra en insats
för våra utrotningshotade lantraser. Jag fastnade för just helsingerasen. Den var då rödlistad liksom flera andra allmogeraser".
År 2005 fanns endast 49
tackor och 18 baggar kvar. I
slutet av 2012 fanns det drygt
800 helsingefår i den sk levande genbanken. Marie Erbeus
har tillsammans med sina grannar definitivt gjort betydande
"insättningar" på den banken.
Hur får man då ekonomi i en
så liten flock med får?
"Det får man inte! Det här är
en stundtals oglamourös och
dyr hobby men också en ständig källa till glädje. Och en hobby måste få kosta lite, inte
sant?" Pengar på kött och fäll
"Vi får in pengar genom att sälja tackor och lamm som livdjur
till nya genbanker. Baggarna

går till avelsdjur eller slakt och
då tar vi tillbaka köttet finstyckat. Fällarna hämtar jag
på gårdsslakteriet utanför Uddevalla, saltar och förbereder innan de sänds till beredning i
Tranås. Kölistan på lammköttet är lång. Grannar och släktingar företrädesvis. Samma år
efter år. För fällarna får man
teckna sig och sedan välja efter den turordningen.

EU-pengarna slut
Ett EU-bidrag på några välbehövliga tusenlappar utgår var-

je år via Jordbruksverket för arbetet med får i allmänhet och
svenska lantraser i synnerhet
men nästa år har Sverige slut på
pengarna och inga medel finns.
Ullen har vi inga inkomster
av ännu men jag sparar alltid
sommarullen och halvförädlar
den till kardflor - rensar, tvättar och sänder till kardning, dvs
ull redo för spinning eller tovning. Jag stoppar sittdynor eller dekorerar bl.a. adventljusstakarna med ullen. Den
är naturligt brandklassad till
skillnad från gråmossa" , berät-

tar Marie Erbeus i ett enda
långt andetag. Hon skulle kunna tala om fåren hur länge som
helst!
Så lämnar vi kaffebordet och
går ut och hälsar på hönsen och
islandshästarna. Harmoni måste råda i såväl djur- som människoflockar. För ett fridfullt liv
i samklang med naturen har
myntats ett begrepp - slow life.
Det eftersträvar Marie Erbeus
tillsammans med sin man på
Stuveröd.

Varför inte ringa
Sveriges största mäklare?

Lysekil | Skaftö-Stockevik Byggklara tomter i attraktiv miljö !
Fast pris fr 1 300 000 kr ink VA. Härlig omgivning m närhet ner till hamnen i Stockevik, svalkande bad i
Gåsevik eller varför inte ta en golfrunda på intilliggande Skaftö golfbana. Tomt från 670 kvm
Visas efter överenskommelse! Mäklare Åsa Larsson, Phillip Loewen 0523-131 25

Jörgen Hammargren

Phillip Loewen

Åsa Larsson

Anna-Karin Antonsson

Elin Bergman

Vi säljer flest
bostäder, och
övning ger som
bekant färdighet.
Varför inte ringa
Sveriges största
mäklare?

0523-131 25
fastighetsbyran.se/lysekil
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Anna Kjellberg, ny världsmästare i matchracing,
tillsammans med sin besättning:
Karin Almquist, Vanja Lundberg
och Annika Carlunger.

Världsmästarinnan
tar sig an
Världsettan
Lysekilsregattan
fyller 10 år
Lysekils Women´s Match Race kan i år välkomna
både fjolårsvinnaren Camilla Ulrikkeholm - världsetta i matchracing - och en nykorad världsmästare
i svenska Anna Kjellberg.
Första veckan i augusti drabbar
tolv lag samman på fjärden
utanför Lysekil för att tampas
om dels 50 000 dollar och dels
ranking på cuplistan inför de
två återstående delseglingarna.
Finalen går i september i Sydkorea.
I slutet av april födde Anna
Kjellberg en dotter och i början
av juni tog Anna Kjellberg
hon VM-guld i matchracing i
Irland.
Tillsammans med sin besättning – Karin Almquist,
Vanja Lundberg och Annika
Carlunger – slog hon den

danska världsettan Camilla Ulrikkeholm med 3 – 1 i matcher.

6-mannalag av tjejer
I Lysekil seglar de i sexmanna(!)-lag, först en Round Robin
omgång där alla möter alla
och sedan går de åtta bästa lagen till kvarts, semi och till sist
final. De 300 000 kronorna
fördelas så att vinnarlaget får
100 000 och de andra sju får
prispengar i fallande skala.
För åskådarna är matchracing
den enklaste formen av
kappsegling. Två identiska båtar tävlar mot varandra. En

vinner, en förlorar - inget däremellan. Matcherna är intensiva och korta, cirka 30 minuter.

Stort pådrag
Seglarveckan brukar samla stora publikmassor och Lysekil
blir lite av en belägrad stad. Utställningar, provsmakningar
och två fina gratiskonserter
som sponsras av huvudsponsorn Preem. I år får publiken
njuta av Måns Zelmerlöw och
Caroline af Ugglas.
AGNETA DIDRIKSON

Den 4-9 augusti är det dags för 10 års-jubilerande Lysekils Womens Match Race.
Foto: Dan Ljungsvik

Öppettider:
Måndag: 07:00—17:00
Tisdag:
07:00—17:00
Onsdag:
07:00—18:00
Torsdag: 07:00—17:00
Fredag:
07:00—17:00
Lördag:
09:00—13:00

Tel: 0523 211 72
www.grgsvensson.se
Du hittar oss
vid infarten
till Grundsund

DIN LOKALA BYGGVARUHANDEL PÅ SKAFTÖ
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Ska du sätta
in eller ta ut
pengar?
Använd gärna automaterna i vår lobby som
är öppen alla dagar 6 – 23. Du som är företagare kan använda vår servicebox med
kvittoutskrift för att lämna in dagskassan
till Loomis. Fråga oss så hjälper vi dig.
Passa även på att boka tid för rådgivning
för att få bättre koll på ekonomin.
Välkommen till oss på kontoret i Lysekil!

Välkommen till oss på kontoret i Lysekil
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Öppettider:
Kontor
Må-Fre 10 - 15
Torsd 10 - 17
Lunchstängt
12.30 - 13.30
Lobby
Alla dagar 6 - 23
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Vi hjälper dig med allt som rör din ekonomi, både som privatperson och
företagare. Du kan också ringa 0771-365 365 där du får personlig service
dygnet runt, alla dagar.
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Vem ska bo i alla dessa
Alla är eniga om att Skaftös befolkning måste öka för att ön ska
kännas levande året runt. Därför
behövs attraktiva bostäder och
fler jobb i närregionen.
Vi måste locka till oss företag
och bygga bostäder där de nya
familjerna ska bo. Vilket är då bästa sättet att uppnå målet? Här
går meningarna isär.
Kommunstyrelsen i Lysekil, som behöver ökade skatteintäkter och näringsidkarna på Skaftö, som vill sälja mer,
anser att bostadsbyggandet är lösningen. Andra menar att först måste
arbetstillfällen skapas, kommunikationerna förbättras, båtplatser trollas
fram. Om detta inte sker, kommer de
nya bostäderna endast att köpas av
äldre och delårsboende.
Kommunens politiker, som styr

planverksamheten, hoppas dock att om
man ordentligt ökar utbudet av bostäder kommer också flera helårsboende
att komma.

300 nya
Idag finns det 587 hus och 65 lägenheter på Skaftö. De allra flesta är enfamiljshus, men också ett begränsat antal av flerfamiljshus. Bland dessa finns
också nybyggen som ännu inte hittat
sin ägare.
Nu planeras över 300 nya bostäder
på ön. Skaftöposten har gjort en inventering av de aktuella projekten
som befinner sig i olika stadier från färdigbyggda osålda villor på Skolberget
i Grundsund till planerade bostäder i
röda fält på Översiktsplanen 2006.
Förutom dessa cirka 300 finns i
Översiktsplan 2006, som utgör grunden för allt framtida byggande på

Skaftö, också sju andra markområden
markerade med gult i planen – ”tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder”. Tillsammans representerar dessa säkert ytterligare drygt 500 potentiella bostäder. Där ingår bland annat
förra handelsträdgården i Evensås,
berget mellan Lottas Lada och Sörvikarna med över 200 lägenheter, ett stort
område söder om Stockevik Östra, två
landområden norr om Grundsund intill Vigerna och Dammen och två
områden väster om Rågårdsvik.

Öka boendet
Arbetet med en ny översiktsplan för
Skaftö kommer att inledas under 2015.
Vad de styrande i kommunen då beslutar hänger säkert samman med hur
framgångsrika de privata exploatörerna varit i sin försäljning av de redan
godkända projekten.

”Vår uppgift är att försöka få hit fler
åretruntboende familjer för att kunna
behålla – och helst öka - den service vi
har idag med skola, räddningstjänst och
vård”.
Det säger Sune Andreasson, ordförande för Skaftö Öråd, en opolitiskt förening med cirka 450 medlemmar.
”Det är inte orealistiskt för Skaftö att
öka bo-beståndet, men man ska inte tro
att befolkningen ökar för att man bygger bostäder.
Någon etablering av större industrier för Skaftös del kan man nog
inte hoppas, men besöksnäringen kan
byggas ut.
”En sak är att planera, en annan att
genomföra. Genomförandet ska inte
ställa till det för människorna. Det är
viktigt att vi bygger ut i etapper”, säger
Sune Andreasson.
Staffan Gunnarsson

1. STOCKEVIK ÖSTRA

1

Villaområdet Stockevik Östra, som också marknadsförs under namnet Stockevik/Grönskhult
- ligger längs Skaftö Golfklubbs 16:e hål.
Av 30 planerade hus står sedan några veckor
två hus utvändigt klara, byggda AV Vallsjöhus.
Villorna säljs nyckelfärdiga för mellan 3,0 – 3,9
Mkr, inklusive tomt. Storlekarna är mellan 120
och 184 kvm. Tomterna, som ligger mellan 700
– 1500 kvm kan köpas separat så att man också kan bygga efter eget tycke.
Information: Åsa Larsson, Fastighetsbyrån,
Lysekil 0523-13125

2

2. FRISKVÅRD I STOCKEVIK
Ett byggprojekt som diskuterats i många år och upprört många känslor är en konferens- och
friskvårdsanläggning i Stockeviks-området. Skulle projektet en dag realiseras skulle det i ett slag
markant öka antalet jobb och arbetsplatser på Skaftö.

3 4

3. TORVEMYREN GRUNDSUND – etapp 1.
På Torvemyren bygger Gunnar Svensson energihus. Två parhus är byggda, ett är osålt, men i det
andra är ena halvan såld och den andra uthyrd. Priset ligger på cirka 3 Mkr. Möjlighet finns att
bygga ytterligare fem energihus. Info: Energihus Real Estate Väst AB Tel: 0707: 94 37 14

4. TORVEMYREN GRUNDSUND – etapp 2.
Kommunen har en plan för cirka 15 lägenheter.

5. SKOLBERGET GRUNDSUND
Lysekilsbostäder AB, som är ett helägt dotterbolag till Lysekils kommun, färdigställde år 2012 33 nya bostäder på
Skolberget, fördelade på sex flerbostadshus och fem villor.
Av de 28 lägenheterna på 2-4 rum är idag 23 uthyrda på
långtidskontrakt.
Fem lägenheter och de fem villorna, som alla har en 180
graders havsutsikt är fortfarande till salu. På sikt hoppas
Lysekilsbostäder att sälja 14 av alla lägenheter och villorna.
Priset för villorna är idag 4,9 Mkr för de större och 3,9
Mkr för de mindre, vilket är en rabatt på en miljon kronor från ursprungspriset.
Info: Göran Enqvist, Lysekilsbostäder 0523-611690

5
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6. EVENSÅS

hus?

Östersidan – Evensås (på berget till
höger när man kör in mot Östersidan) Här har arkitekt Thomas Rossing planerat cirka 30 bostäder.
Redan i juni blir det byggstart för
det första mönsterhuset i Etapp
Ett – om 14 hus. Två hustyper, ett
souterränghus om 141 kvm med
entre på övervåningen. Det större
husen – 150 kvm - kommer att ligga högst upp på berget. Alla husen
har en vidunderlig utsikt över Kilen,
Gullmarn och Lysekil. Priser mellan 4,5 och 6,5 Mkr.

6
7

7. ÖSTERSIDAN
Strax nedanför Rossings har Sune Andreasson från Östersidan fått tillstånd för
fyra villatomter.

8

8. FISKEBÄCKSKIL
Utsiktsberget i Fiskebäckskil skulle först bebyggas med 30-40 hus och en arkitekttävlan utlystes, som PEAB vann.
I nästa etapp ökade beståndet till 90 hus och sedan till 175 bostäder. Mycken
kritik har kommit från upprörda fiskebäckskilsbor som ser sin sommaridyll i fara.
Samråd har ägt rum och planen är ännu inte antagen av kommunfullmäktige.
PEAB arbetar nu på en detaljplan rörande utformning och volymer som ska hänsyn till en del av kritikernas synpunkter. Den reviderade planen ska lämnas till
”granskning” i december och teoretiskt skulle fullmäktige kunna fatta beslut i
januari. PEAB hoppas kunna bygga och sälja i en takt om cirka 20-25 enheter
om året.
Information: Susanne Kristensson, PEAB Uddevalla.

11

9. RÅGÅRDSVIK/FOSSA 1:33
Detaljplanerat för sex små hus.

10. RÅGÅRDSVIK
Ett tiotal hus, på mycket små tomter med unikt läge och havskontakt . De första husen byggdes 2008. Alla husen sålda. Prisläget torde idag ligga på cirka 8
Mkr.

11. FISKEBÄCKSKIL
Gläntan/Fiskebäckskil – bostadsrättsföreningen kommer att omfatta 54 lägenheter i flera mindre lågvärmehus,
strax nordost om Pumpen. Området får en egen gemensam uppfart med parkeringsplats för varje lägenhet. För 1,4
Mkr kan man få 1,5 rum om 44 kvm, en tvåa om 58 kvm för 1,8 och treorna ligger kring 2,1 Mkr. De första åtta köparna kan räkna med en ”boka tidigt”-rabatt på mellan 100.000-200.000 kronor. Eftersom projektet har fått fin respons både från unga och gamla hoppas mäklaren HusmanHagberg att ha sålt tio lägenheter till hösten, vilket skulle
medföra byggstart i oktober och inflyttning nästa sommar. I dag är 4 sålda och 2 reserverade.
Information: Helena Allerholm, HusmanHagberg 0736-222 243.

9 10

14









 


  
 
 













 























 






 
 Tandvårdsklinik

 
i harmonisk miljö
 med vacker havsutsikt
nära färjan Carl Wilhelmsson.

Det tar bara en kvart med färjan
Carl Wilhelmson från Östersidan –
och då passerar man också Fiskebäckskils ångbåtsbrygga - för att nå
den stora lilla staden Lysekil.

astrid & agnes

Från Grundsund med Rania tar det
lite längre tid, men där är också själva resan förbi Gåsö och Stockevik
ett äventyr i sig.
Båda farkosterna anlöper Södra
Hamnen och därifrån är det en kort
promenad upp till stadens centrum
vid torget, där Kungsgatan börjar.
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Monica
Törnell

Jan
Lena
n
Johansse Nilsson

Musik på Bakgården

kl. 19-23

*

&#"

Lysekil är en vacker sommarstad
med grönskande parker och en
närhet till havet som är både en
sensation för ögat och för näsan.
Torget har ibland marknad, då man
kan köpa allt från pinfärska jordgubbar till träskor och knädnypor.

Lördag 21 juni Midsommardagen kl. 13.00-14.00
Anna-Karin Rosengren Fru Alms Magiska Resebyrå
Böcker till
Lördag 19 juli kl. 11.00
signeringspriser!
Anders Berggren Förändringen
Linda Mjölner Lilla Quains får en storebror
Onsdag-torsdag 23-24 juli kl. 10.00
Björn Hellberg Nya deckaren DE TYSTA
Björn medverkar senare på kvällen i Allsången!

Lördag 26 juli kl. 11.00

Linnea Berglund
med sina populära Hästböcker

r
Onsdagar och Lörvedckaag2a8-32
GRILLBUFFÉ

+%"
,&"

Författarbesök i sommar!

Café Kungsgatan

Prova vår
populära

*
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Den mysiga bakgården mitt i staner
där mycket händ !
i sommar

Välkommen!

Välkomna!

AKADEMIBOKHANDELN
LYSEKILS BOKHANDEL
KUNGSTORGET
TEL. 0523-103 20

PROVSKOR
Modekollektioner från världens alla hörn!

herr 41-42 dam 37-37½
Fynda bland vårens och sommarens provkollektioner
med allt från extremt tonårsmode till exklusiv komfort

c:a
HALVA
MARKNADSPRISET
Öppet 11 juli - 9 aug

Musselfest
i Lysekil

NYA
KOR
VARJS
E DAG

Välkommen till

Kungsgatan 23, Lysekil
Öppet: Måndag-Fredag 13-19 , Lördag 11-15

!

lördag 2 augusti

Mat och underhållning
i Stadsparken från kl. 14.00
15.00 Utdelning av Joel Haamers
Musselpris 2014
17.30 Prisutdelning Musselloppet
18.00 Uppträdande Timoteij
------------------------------------Provsmak och försäljning
Lotterier med fina priser
Resturangtält med öl och vin

musselloppet
E
E
MISSA INRTA
DEN STOTEN!
FOLKFES

LYSEKIL
LÖRDAG 2 AUGUSTI 2014

Välkomna in till oss!
Möbler, tyger, lampor,
glas, porslin
och mycket, mycket annat!
www.mixinterior.se

✆

Drottningg 40
LYSEKIL
0523-120 20

Under sommaren är Lysekil också
en musikstad. Allsång i Stadsparken,
konserter i kyrkan och bakgårdsmusik på Caféet och på många
andra krogar. Preem bjuder på två
gratiskonserter med Måns Zelmerlöv och Caroline af Ugglas.
En rask promenad tvärs över sta´n
för till Norra Hamnen som på
senare år blivit en fasionabel stadsdel. Här finns dyra bostadsrättslägenheter med underbara utsikter
och här finns NH 5, Lysekils fräsch aste krog. På ett fåtal år har den
hunnit etablera sig ordentligt.
Man kan också vandra söderut och
hamna vid Havets Hus, där ett
besök under vattnet kan kombineras med en lätt lunch på terassen.
Är du i Lysekil under seglarveckan i
början av augusti finns det hur
mycket som helst att se och göra
– och inte bara på bryggorna där
seglartjejerna lägger till mellan sina
matcher.
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Vi klagar ofta över att kommunikationerna mellan
öar och fastland är dåliga, att det behövs fler broar
och motorvägar. Visste ni att under senare hälften
av 1800-talet fanns det planer på en tågförbindelse
från Uddevalla till Grundsund?

Tänk om...

Mot alla odds:

”Resande till Bokenäset och
Grundsund, tag plats. Var god
stäng dörrar och grindar!”

Så kunde de ha låtit om det funnits pengar. Ynka 1,5 miljoner
kronor - fast det var ju en del på den tiden.
När järnvägsnätet byggdes ut under senare delen av 1800-talet projekterades ett stor antal linjer, som aldrig kom längre än
till inritade sträckor på järnvägskartan. Uddevalla hade 1867 fått
förbindelse med Stockholm - via Herrljunga (samma som idag)
och de små samhällena vid kusten behövde goda förbindelser till
inlandet för att få kunna forsla fisk och annat. Avsättning, främst
av sillen, till storstäderna skulle underlättas.
1882 utarbetades ett förslag på järnväg mellan Uddevalla och
Grundsund. Vid Rotviksbro delades spåret och en linje ritades
in över norra Orust till Ellös. Att bygga järnvägen mellan Uddevalla och Grundsund - via Bokenäs - skulle kosta halvannan
miljoner riksdaler.
Järnvägen blev en önskedröm och ett ritat streck på en planeringskarta.
1907 fanns järnvägen mellan Göteborg och Strömstad - och
idén om en sträckning ut till Fiskebäckskil och Grundsund dammades av igen.
Men också denna gång stannade idén på papperet. Stångenäset och Lysekil fick däremot förbindelse in till Bohusbanan 1913.
(Saxat ur ”Välkommen till Bokenäset” av Nils Bergman.

PIZZERIA SKAFTÖ
Öl- och vinrättigheter
Sallad * Pasta * Grill
Välkommen alla dagar under sommaren 12.00-22.00

Fiskebäckskil - mitt emot Skaftöhallen

TEL. 0523 - 222 37

Gilla oss på
FACEBOOK!

HANTVERKSBAGERI
och
ITALIENSK GLASS
Allt av egen tillverkning.
Vi har även servering.
Skaftö Glass & Bageri. Tel: 0722-670 468
Johans väg 1 Fiskebäckskil (vid macken)
www.skaftogob.se Vi finns på Facebook.

Holma-banan
redo att ta emot
stortävlingar
När Lysekil-Holma golfbana förra sommaren öppnade var det en händelse som inte gick golf-Sverige
obemärkt förbi. Senast en nyetablerad golfbana
öppnade var 2009 (källa Svenska Golfförbundet)
och det ser inte ut som om det efter Holma skulle
komma några nya banor på bra många år.

till trevliga människor i receptionen. Man kan t o m ta båten
till banan. Två kajplatser finns
reserverade vid stora bryggan
i Holma Båtklubb och sedan är
det bara en kort ”par femma”
till klubbhuset.

För drygt tio år sedan fanns det
cirka 600 000 golfare i Sverige när golfboomen var på topp.
I dag är cirka 450 000 personer
registrerade som medlemmar i
svenska golfklubbar. Det betyder att golf-Sverige förlorat
ungefär 150 000 golfare - cirka 150 golfklubbar. Många
klubbar har gått under och
andra har slagits ihop.

Dessutom har Holma redan
under denna sin första hela säsong fått uppdraget att stå värd
för tre seriespelomgångar inom
distriktet Bohuslän Dal. Två
gäng herrar har redan testat
”Bohusläns längsta bana” och
i augusti kommer en stor grupp
kräsna damer att testa om Holma redan nu platsar bland re-

Klubbhuset i det gamla stallet
har fått mötesrum, klubbrum
och litet kök där man utöver
goda smörgåsar också kan bjuda på enklare rätter. Den röda
ladan vid sidan av övningsgreenen ska ”i våra framtidsvisioner” bli restaurang.
Redan idag finns det nödvändigaste för en lyckad golfdag, från en generös parkering

Tävlingarna kommer

Lennart Dåverstam leder
Holmas positiva utveckling.

gionens andra fina banor.
”En dröm vore naturligtvis
att kunna ta emot en proffstävling på Nordeatouren”, säger
Lennart Dåverstam.
Den drömmen är säkert inte
ouppnåelig – banan finns där!

AGNETA DIDRIKSON

Nya vindar
När de flesta golfklubbar i
landsorten och i mindre städer
hade svårt att rekrytera medlemmar beslöt sig några entusiaster att blåsa liv i projektet
Holma-golf. I fjol kunde man
öppna banan för spel efter
några tuffa planerings- och arbetsår.
Och nu - när den svenska naturen är som allra vackrast - ligger hon där, Bohusläns nyaste
golfbana och bjuder upp till
spel bland rödsvingelgräs och
vattenhinder.
”Först var det meningen att
vi skulle bygga tolv hål. Och
när vi hade tillräckligt många
medlemmar skulle vi bygga
färdigt de sex sista hålen”.
Det säger Lennart Dåverstam, som tillsammans med
några andra driver golfanläggningen på Holma.
Men när man väl satt spaden
i marken och såg hur fantastiskt
vackert det blev så tyckte både
markägare och vi att det var
lika gott att göra färdigt hela
banan på en gång.

Medlemskåren växer
I dag har Holma drygt 300
medlemmar. Och naturligtvis
behöver man tre gånger så
många för att få någon pålitlig
ekonomi i klubben. Och Lennart Dåverstam tror att man
kommer att nå det målet inom
några år. Redan idag har man
god kontakt med både företag
och skolor i Lysekil och arrangerar flera ”pröva på”-aktiviteter under säsongen.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Inflyttning
vår/sommar 2015

FISKBÄCKSKIL —
SOMMAR ELLER ÅRET
RUNT BOENDE!

OBS! PRISER FRÅN 1.310.000 kr
KVM FRÅN 45.5
AVGIFT FRÅN: 2.785 kr
Välkommen att kontakta
Helena Allerholm 0736-22 22 43
Johan Slättberg 070-820 44 60

Precis i början av Fiskebäckskil planeras 18 st vackra bostadsrättslägenheter, i etapp 1.
Modernt och bekvämt boende med generösa uteplatser eller balkonger.
Till varje lägenhet hör en parkeringsplats.
Missa inte vår BOKA TIDIGT RABATT, först till kvarn!
Kontakta oss för mer information och kommande visningar.
Läs mer www.fiskebackskil.com

www.husmanhagberg.se
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Skåda ner på Gullmarns botten
“Jag vill gärna se det som ett stort akvarium. Jag
kan fortfarande fascineras av att sitta på mitt arbetsrum och se ut över Gullmarsfjorden och samtidigt se ner på fjordens botten”.
Professor Rutger Rosenberg på Sven Loven Centrum för Marina Vetenskaper talar om det projekt
med undervattenskameror som han drog igång
för sju år sedan.
På Blåbergsholmen strax söder
om infarten till Fiskebäckskil
står ett litet oansenligt hus. Det
innehåller det maskineri som
sköter de undervattenskameror
som Rutger Rosenberg och
några andra ställde ut 2007. Just
nu är tre kameror verksamma,
men man kan öka bestånde till
fem.
“Tre räcker gott till för dagens behov. Linserna behöver
tvättas varje månad och det är
en ganska kostsam historia eftersom vi behöver certifierade

dykare för jobbet “, säger Rutger Rosenberg och fortsätter:
“Vi har dock haft tur eftersom många dykare hjälper oss
på frivillig basis”.
Så vad ska man med kameror på havsbotten till?
Främst för att allmänheten
ska kunna titta och lära och
glädjas åt att livet på havsbotten i Gullmarsfjorden faktiskt är
levande. En kamera på botten
i Östersjön visar inte alls lika roliga bilder. Men kamerorna bidrar också vid olika forsk-

ningsprojekt som utförs vid
Sven Loven eller andra marina
centrum. Just nu pågår ett stort
EU-projekt “Waters” med 2030 forskare inblandade, där
kamerorna kan användas.
Vill Du titta in i Rutgers
akvarium?
Logga in på Sven Lovens
hemsida – www.loven.gu.se och klicka på Undervattenslaboratoriet.
AGNETA DIDRIKSON

Kameran hänger mitt inne i en tripod när den placeras på botten. Professor Rutger Rosenberg (lilla bilden) startade projektet för sjuår sedan.

Gammal fiskemetod är
fortfarande den allra bästa
När det tjocka istäcket drog sig tillbaka och Bohuslän reste sig ur havet för cirka 9000 år sedan
var fiskefolket det första som bosatte sig vid våra
stränder. De överlevde den första svåra tiden tack
var elden och fisket. Själva fisken skapade ju Gud
innan han gjorde människan - om man får tro
Mosebokens skapelseberättelse!
Krokfisket är det äldsta av alla
sätt att fånga fisk. På hällristningar i Bohuslän från bronsåldern kan vi se hur man ankrar
upp båten och metar med krok.
Krokarna på den tiden var gjorda av törntaggar, trä eller fint utskurna ur ben. Fina benkrokar
har man bland annat hittat på
Gotland. I dag står vi på bryggorna eller ligger för dragg på
Gåsöfjärden eller Gullmarn och
metar makrill eller vitling med
en metallkrok.

Makrilldörje
Makrillfisket på kusten kan
vara att pilka eller dörja. Pilken

är en variant av kroken, den har
två eller flera krokar och agnas
i regel inte. Genom rörelser i
vattnet lockar man fisken, som
rycks fast. Dörjfisket är en vidare utveckling av krokfisket.
En ränndörj är en lina med
sänke och flera tafsar med krokar som man släpar efter motorbåten i cirka tre knops fart. På
samma sätt fiskade förr yrkesfiskarna i Nordsjön med sina segelkuttrar med hjälp av uppriggade ställningar för upp till
tjugo dörjlinor. Ett hårt fiske
som resulterade i många sönderrivna händer.

Backefiske
Senare övergick yrkesfiskarna
till backefiske, på östkusten
kallad långrevsfiske. I stället för
att locka fisken med en eller ett
par krokar på en lina sätter
man en mängd krokar i tafsar på
en lång tjockare lina. En som
hade hundra krokar kallades
”backehundre” och en ”storehundre” hade 120 krok. Flera
backar kunde kopplas ihop så att
man skapade kilometerlånga
länkar. Krokarna ”ägnades”
med musslor eller sill. Att ”skena” en mussla betydde att man
skar loss köttet från skalet med
en kort speciell kniv. Det var
kvinnogöra och en duktig ägnare kunde klara 700 musslor i
timmen. När det blev för kallt
att ägna i sjöboden togs backarna in i köket.
Backefiskarna rodde eller
seglade ut till fångstplatserna
med de ägnade backarna.

Storfisket var det hårda backefiske som gjorde med grov lina
och större krokar för fångst
långt ute till havs. Den sista fiskebåten från Grundsund på
backefiske efter långa var Sandö. Sandö ligger idag som
musei-båt i Grundsunds hamn
och väntar på sitt framtida öde.

Tomt hav
Att hobbyfiskare och sommargäster får så lite fisk i våra vatten idag beror på att vattnen är
utfiskade genom den oerhört
snabba utvecklingen av fiskeredskapen. Från kroken - via
backe, nät, not - till dagens
mycket effektiva trålfiske. Trålning är detsamma som att
dammsuga havsbotten, enligt
kritikerna.
STAFFAN GUNNARSSON.

På en hällristning från Kville i norra Bohuslän ser man att vi fiskade
med krok när båten ligger på dragg.

Långrevsfisket kom långt senare
och en långrev med hundra krok
på samma lina kallades backehundre. Det var ofta ett kvinnogöra
att ägna kroken med musslor eller
sill.

VINTERFÖRVARING
RESERVDELAR
TILLBEHÖR
SERVICE
SKAFTÖ
Tel. 0523-212 88
Mobil. 070-382 12 89
skafto.rep@telia.com

REPARATIONSSERVICE
0523-21288

GRUNDSUND

Öppettider
Vardagar 13-18
Lördagar 9-12
Välkomna!
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Snipan

Detta händer
i sommar

- mest och bäst i väst!

JUNI

Den populäraste båten på västkusten - och i Norge
- var och är snipan.
Ursprunget finns i vikingarnas klinkbyggda båtar
och långskepp.
I norra Bohuslän och i Norge kallas båttypen ”snäcka”,
kännetecknet är en spetsig för
och en spetsgattad något rundad
akter. I den ibland grova sjön på
Nordsjön är denna båttyp
mycket sjösäker.

För motor
Förr roddes eller seglades den,
idag körs den oftast med en
trygg och tyst brummande inombordsmotor. Bor man långt
inomskärs är en snabb styrpulpet-båt att föredra om man
vill ut i havsbandet. Bor man på
Skaftö är snipan den ideala
båttypen för fisketurer eller
strandhugg på några av de
vackra sommarskären utanför
vår ö.
Att färdas med snipa är lika
med ”slow boating”, ett tillba-

Fr 19

Midsommarfirande på flera ställen på ön, bland annat i
Bökevik och Rågårdsvik

Lö 20

Bilcruising med cirka 500 bilar och motorcyklar i Lysekil

Ti 24

Fiskebäckskils Tennisvecka startar på
de nyupprättade banorna i Bökevik. Det var
här Björn Borg tog sitt första Junior-SM när
han var 14 år. Nu spelas det tennis i många
klasser om Björn Borgs Pokal. Finalen går
på söndag.
Visning av de Curmanska Villorna i Lysekil. Carl Curman
var badläkare i Lysekil vid förra sekelskiftet och han byggde
sina två hus vid vattnet söder om hamnen. Stora huset brann
ned 1873 men byggdes upp igen 1880. Lillstugan byggdes
1878. Friserna i storstugan har motiv ur Sigurd Fafnesbanes
saga, gjorda av Hanna och Mårten Eskil Winge.

ka till naturen, ett sätt att umgås.

Inte bara svensk
Toppfarten för en traditionell
snipa är lika med längden på
båten vid vattenlinjen, t ex sju
meter ger sju knop. Utvecklingen av skrovformen har
medfört att några moderna snipor, som exempelvis den norskbyggda Skager 660, går betydligt fortare.
Idag byggs snipor med självläns och hög sjövärdighet både
i Sverige, Norge, Holland och
de baltiska länderna.
I alla de större hamnarna på
Skaftö kan man se både Gullholmssnipan och Skager 660 i
olika utföranden.
Text & Foto

On 2

Varje onsdag under juli samlas sångglada människor i
Stadsparken för att under Anna Karlssons trevliga ledning
sjunga och lyssna på olika artister. Först ut är Jan Johanssen
och lokala förmågan Frida Andersson.
Sommarkonsert i Grundsunds kyrka

Årets mest spännande seglats för Skaftös stolthet T/S
Kvartsita är seglingen från Skärhamn på Tjörn till Aalborg i Danmark. Det är etapp 2 i den stora tävlingen
Nordisk Seglats, där traditionsfartyg från hela Skandinavien är med. Seglingen varar mellan den 7e och
13 juli med avgång och hemkomst i Fiskebäckskil.

To 3

Rundvandring med Marianne Petersson genom gamla
Fiskebäckskil. I Sjöstjärnans program ordnas vandringar varje
torsdag under hela juli. Start vid Gamla Ångbåtsbryggan och
avslutning vid Galleri Saltarvet inne i Kilen.

”Den vänder sig till ungdomar
mellan 14 och 20 år och man
bör ha lite erfarenhet av segling”, säger Margareta Johannesson som basar på Kvartsitas
kansli.
Det stora juniorlägret ligger i år
direkt efter Midsommar mellan
23 och 26 juni och också det
vänder sig naturligtvis till ungdomar. Lägret är öppet för
ungdomar mellan 12 och 18 år
och det är mycket lämpligt för
nybörjare.

Lö 5

Royson Konst & Marin öppnar sin stora utställning med
västkustmålare, som t ex Carl Gunne och Olle Skogman.
Utställningen pågår fram t o m 20 juli. Plats: Skaftö Folkets Hus.
Vernissage på årets utställning på Saltarvet i Fiskebäckskil.
Jan Håfström, mannen från Morristown ställer ut under juli
månad.

On 9

Allsång i Stadsparken med James Cagnard och Lena Nilsson.
Visafton med Gåke och Toffe hos Handelsman Flink

endagars-seglatserna).
Vill du delta i något av dessa arrangemang - ring Margareta på 0523-231 88

I Grundsunds hamn ligger sniporna på rad - här den sjösäkra
och snabba Skager 660 och bakom den eleganta Gullholmssnipan från Nösunds varv på Orust.

!

"

För lite mer mogen ungdom,
dvs vuxna och pensionärer,
erbjuds trevligas endagarsseglingar. Dessa ligger i andra
halvan av juli och utgår från
Lysekil.
När du seglar med Kvartsita får du hjälpa till med det
mesta ombord - hissa segel, navigera, styra laga mat (inte på

Lö 12

"

20-års jubilerande Taubespelen med Sven
Bertil Taube och många artister på
Tanumstrand i Grebbestad. Två föreställningar,
en lördag och en på söndag.
Visning av Carl Wilhelmsons ateljé i
Fiskebäckskil. Förhandsanmälan senast 10 juli
till Föreningen Sjöstjärnan. Huset, som är
mycket ovanligt och mest liknar en dalastuga,
byggdes för drygt hundra år sedan och det är
nu Wilhelmsons barnbarn som visar runt.
Träbåtens dag på Bassholmen. Det betyder att allt är öppet
och de senaste projekten visas upp. Träbåtarna i den lilla
hamnen är en fröjd för ögat.

Må 14 Simskolan i Bökevik (Fiskebäckskil) börjar.
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Klipp och massör

On 16 Musikaliskt fyrverkeri i Grundsunds kyrka
Allsång i Stadsparken i Lysekil med Monica Törnell, Oscar &
Rebecka Rödström

"

To 17 Dagssegling med Kvartsita från Lysekil
Bo Kaspers orkester ger konsert i Havsbadsparken i Lysekil.
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To 10 Lars Winnerbäck och Weeping Willows på Gullmarsvallen
i Lysekil. Efter framgångsrik vinter med storsuccé för albumet
”Hosianna” kommer Winnerbäck till Lysekil på sin sommarturné.
Förbandet Weeping Willows har också haft framgångar med
sitt album The Time Has Come.

Sö 13 Sommarkonsert i Grundsunds kyrka
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Ångaren Bohuslän, som i år fyller 100 år (se sidan 6) kommer
till Lysekil och gör några endagarsfärder innan hon den 6 går
tillbaka till Göteborg, via Marstrand.

Bli medlem
Vill du bli medlem - och det
borde alla skaftöbor vara - i
Föreningen För Fulla Segel så
ring Margareta. Eller kolla via
hemsidan www.kvartsita.se,
Facebook T/S Kvartsita eller på
Instagram @kvartsita #kvartsita
Kvartsita är i ständigt behov
av pengar, även om föreningen då och då får medel ur fonder och andra instanser. I år fick
man 250.000 kronor från Statens Maritima Museer. Föreningen är också - om inte - i
behov av flinka fingrar.
Dvs folk som vill hjälpa till
med alla de hundratals sysslor
som en båt av Kvartsitas storlek kräver.

Hjälpa till med allt

Mixa din
d
egen salla
r
i vå
ll
a
s adsbar.

JULI

Upplev skärgården
från skutkanten

STAFFAN GUNNARSSON

På Skaftöhallen kan vi erbjuda det mesta.
Vi har ett brett livssortiment samt stort utbud
från vår manuella avdelning med
ost, chark, kött och delikatesser.
Till festen fixar vi gärna smörgåstårtor, delikatessplankor m m.
Njut av vårt butiksbakade färskbröd och grillat
alla dagar i veckan.
Vi är ombud för ATG, Svenska Spel,
Postombud samt apotek.
Vi finns till för Dig/Er!
Varmt välkomna önskar
Thomas och Peter med personal

On 25 Sommarmusik i Fiskebäckskils kyrka

Skolskeppet Kvartsita klarar både lugnt och hårt väder.

M Picaut ansiktsprodukter

Kanaljubileet i Grundsund. Man ur huse hela dagen för
att fira att det
är 100 år
sedan man
började gräva
ut kanalen
mellan Skaftö
och Ösö.
Samtidigt
muddrades
hamnen och till sist byggdes också vågbrytaren. Det
kommer att firas hela dagen på de två kajerna som
omsluter hamnbassängen.
(Se sidan 6-7)
Forts. på sid 21
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3 x Kinhult
= supergolf
Priser och utnämningar, superspel och medaljer det har varit ett helt otroligt år för familjen Kinhult i Fiskebäckskil.
Och nästan hela den nya säsongen är kvar.
Det började redan tidigt i våras,
när pappa Mikael Kinhult utsågs till Sveriges bäste tränare
för 1913. Det är en oerhört fin
utmärkelse eftersom det är alla
medlemmarna i PGA Sverige
(Professional Golfers Association) som valde honom.
På Svenska Golfförbundets
årsmöte i mars utsågs hans 14åriga dotter Frida Kinhult till
Årets Rookie - nykomling på
vanlig svenska. Och i slutet av
maj var det dags för 17-årige
sonen Marcus att få ett ”Wild
Card” till den svenska Europatour-tävlingen Nordea Masters. Ett kort han förvaltade med
den äran.
Blott 20 år gammal kom
Mikael Kinhult till Skaftö Golfklubb. Idag, 20 år senare är han
fortfarande kvar. En ung dam
vid namn Ingela Eriksson och
en tillvaro präglad av stor livskvalitet har fått honom att vända ryggen till flera ”skamliga

förslag”.
När Mikael första gången
samlade klubbens juniorer
fick han ihop en grupp på sex
juniorspelare. Men som ett resultat av hårt arbete är idag situationen en helt annan på
klubben som nu är en av de
mest framgångsrika junior- och
elitklubbarna i landet.
”Det har vi lyckats göra
mycket tack vare ett bra samarbete med skolorna. Det
gäller att göra golfen lättillgänglig och helst kostnadsfri för
att slippa trösklarna”. Kinhult
lyfter fram klubbens stöttande
styrelse som en viktigt faktor i
hans framgångsrika arbete.
Utmärkelsen bygger på nomineringar från tränarkollegor
runt om i landet, något som gör
priset extra speciellt för årets
mottagare. - Det är just det som
är det mest roliga med detta - att
det finns kollegor i branschen
som tycker att man gör någon-

NÖJET KONSERT PRESENTERAR
UNITED sTAgE ARTIST & NÖJET KONSERT

LARS
wINNERBÄCK
wINNE
WEEPiNG
WILLOws
WILLO
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gullmarsvallen
LYSEKIL
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BILJETTER
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SOMMARTURNÉ 2014

TORS 24/7 LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29/8 STENUNGSUND
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Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70
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ting bra. Så det är absolut en fjäder i hatten och en stor ära att
få priset i den konkurrens som
finns.
Mikael Kinhult fick ett tjusigt
diplom, ett stipendium på 25
000 kronor men framförallt
den stora äran!

Klättrade 200 platser
I början av förra säsongen sa
den då 13-åriga Frida Kinhult
att ”...i år vill jag vinna Skandia Tour!” Och några månader
senare kunde hon lyfta den
ståtliga bucklan som bevisade
att hon följt sina träningsprogram och sin spelstrategi.
Överst på prispallen i sin åldersgrupp! Tidigare på sensommaren hade hon tillsammans med elva andra lovande
flickor varit på Annika Cupläger, ett tredagars camp hos
Annika Sörenstam på hennes
svenska hemmabana Bro Bålsta.
Där fick hon ytterligare incitament till fortsatt träning,vilket gjorde att hon kunde hjälpa Skaftö damlag in i toppserien. Under jullovet besökte
Frida återigen Annika Sörenstam, nu på hennes Akademi i
Florida. Och på SGFs årsstämma fick hon ta emot utmärkelsen Årets Rookie med motiveringen:
”Frida har klivit drygt 200
steg på SGFs rankinglista från
294 till 91a platsen. Hon har en
härlig attityd och det syns verkligen att hon älskar golf. För att
nå sina mål tränar hon mycket
hårt så denna tjej kommer vi att
se mycket mer av.”

Marcus Kinhult glänste i sin
debut på Europatouren. Och
är uttagen att spela UngdomsOS i Kina i augusti. Lillasyster
Frida var fjolårets rookie och
pappa Mikael utsågs till
Sverige bästa tränare förra
året.

”Det gäller att göra golfen lätttillgänglig och helst kostnadsfri
för att slippa trösklarna”
Europa kallar
17-årige Marcus Kinhult är
Sveriges bäste amatörspelare
och därför fick han ett wild card
in i den största proffstävlingen
som spelas på svensk mark Nordea Masters.
Med pappa Micke på bagen
hoppades han kunna spela sin
bästa golf och kanske skulle
han kunna klara cutten - kvalgränsen för de två sista ron-

derna. Det målet klarade han
med bravur, även om det var
många bitna naglar hos åskådarna hemma på Skaftö när han
gjorde två bogeys på de tre sista hålen. Ett under par räckte till
en plats i mitten av fältet och efter en strålande tredje rond låg
han på delad 25 plats - bland
Europas bästa proffsspelare världstvåan Henrik Stensson
inräknad.

Fjärde varvet gick han tillsammans med finländske
Micke Ilonen, som vann tävlingen förra året och efter en
olycklig dubbelbogey i början
av varvet slängde han in fem
birdies för ännu en 69-rond
och ett slutresultat på -7. Med
det blev han dela 21-a och
fjärde bäste svensk i hela fältet
(som haft 30 svenska startare
från början).
TV-kommentatoren Helen
Alfredsson var full av beundran. Och det är resten av skaftögolfarna också.
AGNETA DIDRIKSON

19

Mycket att se och göra
i vårt vackra landskap
När vädret inte lockar till bad och sol kan man sätta sig i bilen och styra kosan till trevliga utflyktsmål – både i norr och i söder.
De fantastiska hällristningarna
i Tanums kommun är värda ett
helt dagsbesök. Det är inte bara de vackra ristningarna utan
också själva Vitlycke Museum
som ger massor av historia.
Nordens Ark på Sotenäset bjuder på både vilda och tama djur.
Amurtigrar och snöleoparder är
exotiska, men det finns också
vanliga svenska grisar och kor.
I Lysekil är det ett måste att
besöka Havets Hus – om man
har eller känner sig som ett barn.
Här kan man se alla de djur som
vistas under havsytan och vill
man se Bohusläns landskapsdjur, knubbsälen, kan man ge sig
ut på sälsafari. Den färden
avgår dagligen från Havets Hus
brygga och kostar 200 kr för
vuxna och 110 för barn. Man
kan också ge sig ut på en undervattens-safari, där man via
kameror i realtid se vad som

händer djupt därnere. Detta sker
via en avancerad forskningsrobot – den första i världen som
sålts till kommersiell verksamhet. Den resan tar cirka 2,5
timmar och går endast söndag
och måndag.
Norr om Lysekil kan ni träffa på
Skomakaren. Ta vägen mot
Brastad kyrka från 162-an. En
bit bortom järnvägen börjar
”Den Heliga Vägen” som går
söderut. Backa i Brastad var ett
viktigt religiöst centrum under
bronsåldern. Troligen har människor från hela Stångenäset
kommit hit för att fira årstidsbundna högtider, ty här ligger
hällristningarna på rad, flera av
dem är rödmålade och syns bra
från vägen. Den mest kända är
Skomakaren, nästan två meter
lång. Hällen där han är inhuggen dokumenterades redan
1627, det är alltså den första i

I Pilane på Tjörn upplever man både naturen och de roliga skulpturerna. Denna är gjord av Jan Järlehed och är en fortsättning
på fjolårets jättestora Brio-bil.

Europa som blev vetenskapligt
dokumenterad. Han har en yxa
i handen och liknande figurer
med yxa är typiska för området
kring Backa.
Öster om Skaftö, i utkanten av
Uddevalla, ligger det fina Bohusläns Museum – ett aboslut
måste om man vill förstå bohuslänsk historia. Läs mer om
detta på sidan 8.

Söder om Skaftö ligger de större
öarna Orust och Tjörn. Ta gärna vägen över Ängön och
Flatön – där Evert Taube
verkade på 1940-talet – och
stanna till vid Handelsman
Flink . Han handelsbod innehåller massor av roliga saker man inte behöver. På Tjörn
finns det två ställen att besöka
för den som är kulturellt intresserad. Naturmuseet Pilane

bjuder på domarringar och en
stensättning från järnåldern.
Men mitt bland dessa forntida
lämningar skapas också varje
sommar en modern skulpturpark. I år kan man stifta
bekantskap med Tony Craggs
verk Versus, som först ställdes
ut i Louvren 2011 och tre nya
verk av Laura Ford. Svenske
Jan Järlehed, som gjorde som
stor succé med sin stora briobil

har i år två nya leksaker i parken
“Fritt Fram” och “Minnen”.
Från Pilane är det inte långt till
Skärhamn och Nordiska Akvarellmuseet och där får ni i år
glädjas åt Akvarellens Mästare,
värmländske Lars Lerin. Utställningen kallas “Kulisser”
och visas hela sommaren fram
till mitten av September.
AGNETA DIDRIKSON

FINNS UTE NU!
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Ta båten till krogen
- och själva färden blir en del av målet
I år tar vi båten till krogen. Då blir sommarens
restaurangbesök en kulinarisk höjdpunkt där till
och med kapten* kan ta sig några glas vin till maten. Vi har valt att besöka de vattenhål på Skaftö
och närliggande öar, där man lätt kan lägga till
och förtöja.
Alle man ombord – följ med på resan!

LYSEKIL

FISKEBÄCKSKIL

BASSHOLMEN

GRUNDSUND

GULLHOLMEN

Skaftö:
GULLMARSSTRAND
ligger inte bara noll meter från
havet utan både matsalen och
”det kontemplativa badet för de
fem sinnena” ligger PÅ havet.
För oss som kommer med båt
finns hela tolv tilläggsplatser.
Nytt för i år är den utbyggda
verandan, där välkände arkitektbyrån Gert Wingårdh skapat en avslappnad miljö med utsikt över Gullmarsfjorden. Den
nye kökschefen Linus Anderberg har drillats i många år av
stjärnkocken och kokboksförfattaren Leif Mannerström på
Sjömagasinet i Göteborg, också känd kokboksförfattare. Linus talar sig varm för Kungsflundra Meuniere (stor stekt
rödspätta) med hemlagad pepparrotsfärskost, brynt svamp,

spenat och färskpotatis. Årets
prisbomb är lunchen i stora
matsalen med sillbord, salladsbuffé, huvudrätt på fisk eller kött samt kaffe för 115:Tel.: 66 77 88
BRYGGHUSET
Här styr Reine, den medaljprydde restaurangkungen av
Skaftö. Tillika innehavare av
Nordens största samling av olika whiskysorter. Hamnen vid
Lyckans Slip kan vara full med
stora stolta skepp under juli,
men långt inne nära Brygghuset brukar det finns plats för
mindre farkoster.
Även i år bjuder Brygghuset
på sin prisvärda och mycket
goda sillunch – med eller utan
huvudrätt. Köksmästaren Mikael Johansson rekommenderar

den läckra fiskgrytan som serveras i blänkande kopparkärl.
Tel: 0523-22222

finns alltid den klassiska piggvaren med pepparrot och smält
smör på menyn. Tel: 212 74

PELLES
vid själva inloppet till Grundsunds hamn erbjuder inte bara
sju egna förtöjningsplatser
framför restaurangens terrass
utan stoltserar också med den
finaste solnedgången.
Köksmästare Erik Stridsberg
rekommenderar alla bryggangörare att utan tvekan och
grubbel beställa årets nyhet –
Kökets ”3-a”
Trean har ofta dagens fiskfångst som huvudrätt, en god
förrätt och dessert ingår. Tre
rätter – 340:- Två rätter –
300:- En rätt - 250:Skulle Treans huvudrätt vara
kött och Du helst vill ha fisk

SMULTRON & TÅNG
längst inne i Grundsunds hamn,
vid Västra Kajen, måste nämnas som en lockande, god och
trevlig restaurang, men för oss
sjöfarare kan det bli både dyrt
och svårt att hitta båtplats.
Hamnkaptenen avkräver dagshyra!
RÅGÅRDSVIKS PENSIONAT
Lägg till vid Kronebryggan
mitt i hamnen och vandra upp
till det legendariska gamla
pensionatet. Den gode kökschefen Kjell rekommenderar
den pocherade bergtungan med
hans
egen
fantastiska
skaldjurssås och naturligtvis

färsk potatis. Pris från 260:-.
Tel: 210 19

Lysekil:
NORRA HAMNEN 5
Efter att ha rundat de röda
klipphällarna vid Stångehuvuds naturreservat och styrt
genom gapet mellan Gallebergs Udde och Skeppsholmen lägger vi till vid krogens
25 meter långa gästbrygga, direkt under hamnens nya strandpromenad. Du har full koll på
båten från både inne och uteserveringen. Välj direkt vid de
olika diskarna med fisk,
skaldjur, bröd och kött/chark.
Om du ännu inte prövat de gratinerade musslorna så gör det!
Lysekil är ju inte för inte Sveriges musselstad.
Delägare Jonas Svensson,

tillika kökschef, står för ett
lockande menyurval.
Tel: 151 55

Gullholmen:
SKOTTARN
Efter mindre än en halvtimmes
färd från Skaftö lägger vi till vid
någon av de tre bryggorna i
Gullholmens pittoreska hamn.
Automat för hamnavgiften
finns vid lilla vita huset med rött
tak på Skottens sydöstra sida.
Krogen är känd för sitt fina läge
och sin mycket goda mat, men
är som alla västkustens finare
restauranger inte billig.
När du ligger i Gullholmens
hamn finns det tre måsten:
Konstmuseet, Skepparhuset
och för de minsta Glasskiosken
vid Hamnkontoret.
Tel.: 0304-575 60
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Detta händer
i sommar
JULI
Lö 19

Tändkuleracet vid Anderssons Kaj i Lysekil. Det var grundsundspojken Lars Laurin som konstruerade och utvecklade
tändkulemotorer, som under mitten av förra seklet dunkade i
varje fiskebåt längs västkusten.

Sö 20 Folkmusik i Fiskebäckskils kyrka.
Skaftö Ridklubb håller sin stora auktion vid stallarna i Sälvik.
En av öns verkligt bra loppisar - man kan har tur och göra fina
fynd. Eller passa på att gallra ut i källare och på vind och skänk
till klubben. Kaffe & bullar, ponnyridning och annat roligt.
Ti 22

Auktionsbyrån öppnar dörrarna till stor auktion i Skaftö
Folkets Hus

On 23 Allsång i Stadsparken i Lysekil med Christina Lindberg & Monica
Robertson
To 24 Nationalteaterns Rockorkester ger konsert i
Havsbadsparken i Lysekil.
100-åriga ångaren Bohuslän kommer på
sommarens andra besök i Lysekil.
Fr 25

Paddla Skaftö runt i kajak. Start på
förmiddagen vid kajakbryggan i Grundsund
och paddla sedan runt hela ön - ganska så
jobbigt säger nybörjarna. Underbart tycker
de som vet hur han hanterar en paddel.
Gemensam måltid i Båtklubbens hus för dem som vill.

Lö 26

Jättestor loppmarknad i Bottnahallen i Grundsund
Vernissage för en samling lysekilskonstnärer i Skaftö Folkets
Hus.
Pianokonsert med ryske Andrei Ivanovitch i Folkets Hus.

On 30 Gospelkonsert i Grunsunds Kyrka med Salta Vindar och
solisten Sonja Aldén. Den populära konserten återvänder efter
ett års uppehåll. Två konserter ges - var uppmärksam på tiderna.
Grand Finale på Allsången i Lysekils Stadspark med bl a Ett Gram
Grus.
To 31 Makrillens Dag firas i Grundsund med fisketävling i flera
klasser, SM står på spel. Det blir också musik i parken och
krogarna i Grundsund visar upp sina finaste makrill-anrättningar.
Och den gamle godingen Björn Skifs drar in på Gullmarsvallen
i Lysekil.

AUGUSTI
Fr 1

Simskolan i Bökebik avslutas.
Bryggblues i Norra Hamnen i Lysekil

Lö 2

Skaftöträffen vid Hembygdsmuseet 15.00. Här visas lokalt
hantverk och och man kan både smaka och köpa med sig hem
av de goda produkterna. Musik brukar det också bli.

Sö 3

Musselloppet och Musselfesten i Lysekil. Det är inte för
inte som Lysekil är musslans stad.
Varje krog med självaktning
erbjuder någon fräsch musselrätt
under dagen.
Västerhavsvecka på Havets Hus inleds.

Må 4

Women´s Match Race - världens största matchracing regatta
för kvinnor. Nykorade världsmästarinnan Anna Kjellberg (tillika
nybliven moder) utmanar världsettan Camilla Ulrikkeholm och
tio andra lag i kampen om prispengar (50.000 dollar) och
ranking. Seglingarna pågår hela veckan med
final på söndag.

On 6

Preem bjuder på gratiskonsert med Måns
Zelmerlöv i Havsbadsparken. Preem tar mot
studiebesök på Preemraff, Sveriges modernaste
raffinaderi.
Visafton hos Handelsman Flink med Gåke och
Lotta Rossövik

To 7

Preem bjuder på gratiskonsert med Caroline
af Ugglas - och bjuder in till studiebesök på
Preemraff

Här är familjerna Didrikson och Ejdemo på väg till Pelles Rökeri
vid infarten till Grundsunds hamn.

GULLHOLMSBADEN
ligger på Hermanö. Passera
Gullholmens hamn söderut och
efter ett par hundra meter ser du
den lilla fyren på Tvestjärten
om babord. Gira tvärs styrbord mot restaurangens flytbrygga som ligger under det
vita hotellet med blå fönsterkarmar.
Gå upp till den nyrenoverade restaurangen som också har
en terrass och beställ den
berömda räksmörgåsen, eller
Hermanö-burgaren, både kostar 159:- Om barn eller gäster
är med tävla på hotellets miniatyrgolfbana (25:-).
Du kan också promenera
från restaurangen ner till Gullholmens hamn.
Tel: 0304-573 27

BASSHOLMEN
Vad är roligare och vad smakar
godare än mat från egen grill.
Att gå på krogen är bekvämt,
men visst är det en större upplevelse att själv stå vid grillen
och bjuda familjen på något
gott. Vid Bassholmens brygga,
där det finns gott om båtplatser
finns en rejäl grill och dessutom
bord och banker.
Allt du behöver ta med är
grillkol – förutom det du ska äta
och dricka. Själv skapade jag ett
oförglömligt minne när jag
bjöd grannarna på en båttur
med grillunch på Bassholmen.
Bullade upp med tallrikar, bestick, servetter, bröd, grönsaker,
senap och ketchup och många
goda drycker! Men var fanns
korven? Kvar i kylskåpet i
Grundsund!

Före eller efter lunchen måste ni besöka det fina marina museet i de gamla varvslokalerna.
Museet är öppet från 20 juni till
20 augusti 11-12 och 15-18.
Om du inte redan är medlen i
Föreningen Allmogebåtar (som
driver Bassholmen) kommer du
att vilja bli det. Tel.: 0705-73
69 97
Bassholmens Dag infaller i år
den 12 juli.

Må 11 Mussel- och ostronsafari på Gullmarsstrand.
To 14 Akvarellkurs i Lysekil.
Lö 16

Matexperten Staffan Gunnarsson har under flera
år recenserat Skaftös restauranger och delat ut Skaftöposten silvergaffel till de allra bästa.
I år tar han istället båten till de krogar som erbjuder
förtöjningsplats.
F
* Under förutsättning att båten inte är längre än 10 meter och
inte kan gå fortare än 15 knop.

Skördefest på
Röe Gård.
Tändkulemotorns
Dag på Skandiaverkens omr., N Hamnen
i Lysekil kl 10–16.
Entréavg.
Under 15 år gratis.
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Nu flödar gospeltonerna
åter i Grundsunds kyrka
Sommaren är musikens årstid. Överallt sjungs och spelas det och kanske mest
av allt i våra kyrkor.
På Skaftö var vi länge gynnade av flera musikaliska högtidsstunder både i
Grundsunds och Fiskebäckskils kyrkor
Och kronan på verket var den stora gospelkonserten i Grundsund i slutet
av juli. I fjol ställdes den in.
Men nu är den tillbaka igen!
Under många år har Grundsunds kyrka fyllts till bredden
och svämmat över på kyrkogården med besökare som ville uppleva de härliga gospeltonerna som förra kantorn Nina
Norrman arrangerat tillsammans med gospelspecialister
och en strålande stjärna. Cindy
Peters var den första och hon
kom tillbaka ännu en gång.
Därefter har mer och mindre
kända sångartister varit solister
i vår kyrka. För några år sedan
stod Melodifestival-segraren
Sanna Nielsen i vår altarring!
När Nina Norrman slutade på
Skaftö och flyttade till Oslo
tystnade sången i kyrkan. Nåja,
inte helt och fullt, men de Salta Vindarna flög iväg och tränade någon annanstans. Nu är
det dock dags igen - för både
Salta Vindar och gospel-kon-

serten. Och också för Nina
Norrman som körledare för
Salta Vindar.

Många vill sjunga
Anki och Magnus Spångberg
från Örebro har i alla år hållit i
konsertens repetitioner. Många
har vallfärdat till Skaftö just
denna vecka för att få vara
med och sjunga. Kören brukar
uppgå till 60-70 personer. I år
får makarna Spångberg hjälp av
Pelle Ankarberg och Oscar
Ericsson. Och gästsolisten 2014
heter Sonja Aldén.

Taket i Grundsunds kyrka
nästan lyfter när gospelkören tar ton.
Foto: Morgan Carlsson

Uppåt väggarna
Två stora konstutställningar avlöser varandra på Skaftö Folkets
Hus. Först ut är Carina Royson - Royson Konst och Marin - som
i år ställer ut under en längre period mellan 5e och 20 juli.
Som vanligt blir det västkustmålare i allmänhet och skaftömålare
i synnerhet.
Den 26 juli blir det Sommarsalong med konstnärer som vanligtvis är verksamma i Lysekil. Den utställningen pågår ända till
20 augusti.
Mellan dessa två konstutställningar drar Auktionsbyrån in den
22 juli och upprepar sitt framgångsrika besök på Skaftö från fjol.

Agneta Didrikson

Sonja Aldén är sommarens
solist vid golspelkonserterna
i slutet av juli.

Hembakat och italiensk glass
Det kanske är sista sommaren som
skaftöborna kan få njuta av den ljuvliga hemlagade italienska glassen
som Camilla och Magnus Spångberg säljer i det lilla caféet vid bensinpumpen i Fiskebäckskil.
”Vi visste redan när vi satte igång
förra året att huset ska rivas och ge
plats för ett litet centrum och
bostadshus. Men vi ville i alla fall
försöka och nu kör vi en sommar till
- sen får vi se”.
Magnus är konditorn från Eskilstuna som för ett antal år sedan
försökte locka fikagäster till konditoriet vid Krögen i Grundsund (där nu
Britt-Marie Börjesson regerar för
tredje året i Syltrutan).
I fjol kom han tillbaka till Skaftö,
flyttade in i det lilla bageriet intill Pizzeria Salvatore.
Hembakt bröd står högt på sommargästernas önskelista och kön ring-

lade en bit ut på parkeringen under tidiga sommarmorgnar. Glassen såldes
i det lilla huset bredvid och så blir det
också i år.
”Vi körde helgöppet i höstas, men
det var svårt att få någon vettig ekonomi i det. Nu drar vi på för fullt under sommaren och sedan får vi se”,
säger Camilla, som sköter kassa-apparaten medan Magnus kavlar och
knådar degarna.
Det betyder att cafeet är öppet
mellan 8 och 5 och glassbaren lite
längre under juli och augusti.
”Vi tänker också försöka oss på en
enklare lunchrätt, en paj eller en sallad”, säger Camilla, som inte tycker
att de konkurrerar vare sig med någon
av de två pizzeriorna i grannskapet eller de större krogarna i Fiskebäckskil
och Grundsund.
”Snarare är vi ett komplement”,
säger Camilla Spångberg.

Fiskebäckskil
Genuint skärgårdshus i hjärtat av
Fiskebäckskil.
Fantastisk havsutsiktfrån hus och altan.
Två st lägenheter
samt inredningsbar vind.
4.900.000:eller
högstbjudande

Essvik Gullmarsfjorden
Sommarparadis vid
Gullmarsfjorden.
Fantastiskt läge med
vacker utsikt över havet.
Tre byggnader sammanbundna med ett stort trädäck, pool och utekök.
4.900.000:eller
högstbjudande

Hembakat bröd fyller hyllorna
i hos Camilla och Magnus
Spångberg i Fiskebäckskil.
##$
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Det var just här i Fiskebäckskil
som tennislegenden
1970 vann sitt första
Junior-SM på grus.
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Avnjut lunch
och! kvällsmeny
!!!
i hotellets restaurang
eller ute
! ! på verandan
med vacker utsikt
! ! !Ellösfjorden.
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Vi serverar! även
kaffe
och hembakat.
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Tel. 0523-145 80 • Kunskapens Hus, Grundsund
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KEVIN.MURPHY

Besök också Butik Rågårdsvik i pensionatets källare!

SULPHATE FREE. PARABEN FREE. CRUELTY FREE.

SKAFTÖHALLEN
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Rena både kropp och själ

Böcker:
Två fina böcker som rör
vår närregion har kommit
ut under vinter och vår.

Sommar betyder för många lata dagar, sol, bad
och trevlig samvaro. Men det kan också vara
den tid då du investerar i både kropp och själ
för att bättre kunna möta höstmörkret.
På Skaftö finns det många villiga händer som
längtar efter att ta hand om dig.

Först i handeln var Bo Antonssons spännande skildring
om den förfärliga Ålesundsolyckan 1868, där 52 fiskare från
Sotenäset omkom. De efterlämnade 17 änkor, 47 barn och 21
äldre beroende. Fem båtar gick
bort med fiskedon och proviant
till ett värde av 25 000 riksmynt.
Boken har fått pris som Årets
Bästa Bok om Bohuslän.
Lagom till sommarsäsongen
ger Bohusläns Museum ut en
vacker ”kaffebords-bok” om säteriet på Morlanda - ”En bok om

Gullmarsstrand bjuder som-

martid på både gymnastik tillsammans med Friskis & Svettis – i år för femte året – och under hela året på sin egen speciella spa-upplevelse.

Morlanda Säteri”

Berättelsen är ett stycke bohuslänsk historia med dansknorska rötter. Vi får följa släkten
Bildt och bland annat veta om hur patronatsrätten räddade Morlanda medeltidskyrka och om storvulna planer på en Morlanda
stad i samband med järnvägsbyggandet på 1800-talet.
Vi får en grundlig genomgång av corps de logiet vars byggnader renoverats med känsla för material och historia, säteriets
torp och gårdar presenteras och vi får lära känna Morlandas egna
spöken, familjetraditioner, julkalas och recept. Utrikesminister
Carl Bildt stammar ur Morlanda-släkten genom att hans anfader
Didrik var yngre bror till kaptenen i Amiralitetet Abraham Gustaf Bildt, som bebodde Morlanda 1791 - 1828.
Som en röd tråd genom hela boken löper kärleken till bygden
med jorden, skogen, jakten, fisket, trädgården och säteriets förvaltning, på senare år kompletterat med golf och marinor. Det
är en bok som med humor och värme speglar ett modernt förhållningssätt till livet i ett kulturarv.
Författare till boken är Berit och Jon Thorburn, som har bott
på Morlanda sedan 1975.
A.D.

Christina Ingemarsdotter kan
mycket om balansen mellan
kropp och själ i vardagen. Hon
sysslar med alternative massage, kineseologi och yoga. Desutom driver hon framgångsrikt
undervisning i och uthyrning av
kajaker. Båda sysslorna utför
hon i Grundsunds hamn – i
Kunskapens Hus och vid kajakbryggan. Christina har en
stor kärlek till naturen och menar att man kan uppleva saker
från en kajak som man missar
från en segel- eller motorbåt.
I flera år har hon också arrangerat den populära “Paddla
Skaftö Runt” – med start och
mål i Grundsund.
Karin Jochnick huserar i Salong Jaegers lokaler vid Torget
i Grundsund, där hon erbjuder
många olika behandlingar som
ska inspirera och utveckla ditt

välbefinnande. Hon kom till
Skaftö i december i fjol, öppnade sin mottagning i januari
och har redan skapat sig ett
namn på ön och i vår närregion. Hon arbetar vissa dagar på
Hafsten Resort utanför Uddevalla och på Bokenäs Spa.
I sitt lilla behandlingsrum innanför frisöravdelningen kan
hon ge dig många olika sorters
massage, inklusive mjuk oljemassage och regndropps-dito.
Ansiktsbehandlingar med ekologiska produkter och qigong
ute i nature.
Anna Elmgren är hårfrisörskan

som känner av Din personlighet innan hon tar fram saxen.
Vibrationerna betyder mycket
för den relation hon får med
sina kunder. Hon delar Salong
Jaeger med Karin Jochnick
och tycker att det är en mycket god kombination av tjänster
de båda erbjuder.
Aqua i Fiskebäckskil är egent-

ligen en sommarfilial till den
större salongen i Uddevalla,
men det finns ingenting de inte

Karin Jochnick (t.h.) har tillsammans med Anna Elmgren flyttat in i Salong Jaegers lokaler vid Torget i Grundsund.

klarar av.
“I år firar vi femårsjubileum
här på Skaftö”, säger Ulrika
Noord, som äger och driver den
lilla frisersalongen vid bensinstationen och pizzeriorna
Vintrarna är långa och det är
glest mellan kunderna, men
någon dag i veckan är det dock
öppet. Men nu på sommaren
blir köerna långa.
“Vi har mängder av bröllop
och samarbetar med Gullmarsstrand och det har givit bra
utdelning. Våra lördagar är redan helt uppbokade med brudar, tärnor och andra gäster.”,
säger Ulrika.
Men vanliga dagar är det
fritt fram för både herrar och

barn att blanda sig med damerna om man vill klippa, färga eller lägga till på håret.
Joakim Heimer på Söalla i

Grundsund tar emot kunder i
sitt hem och ger redig svensk
massage – rakt upp och ned.
Fothälsan på Skaftö hittar man

också i Grundsund, mitt emot
skolan på Fågelkärr. Karin
Karlsson vill ge dig olivfotbad,
fotmassage förutom mer vanlig
fotvårdsbehandling.
Så passa på att blanda sol och
bad med en rening av kroppen
och varför inte också av själen!
AGNETA DIDRIKSON

- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

FISKEBÄCKSKIL

RÅGÅRDSVIK

Vacker bergstomt med utsikt över västerhavet, Gullmarsfjorden och kilen. Byggrätt
130 kvm byggnadsyta. Nära bad, restaurang,
golf m.m. Pris 4 milj el hbj.

Ett välhållet hus vid Rågårdsvik, 145kvm.
Påkostad inredning Lättskött tomt och en avskild
bergshylla med kvällssol. Två båtplatser på Östersidan. Garage. Pris 3,3 milj.

GRUNDSUND
Inflyttningsklart hus med hänförande utsikt från alla rum och två balkonger.
90 kvm. Högt läge. Stenlagd uteplats. Båtplats för djupgående båt. Pris: 4,9 el hbj.

STOCKEVIK
Rymligt hus och tomt vid hamnen, helt nära
barnvänlig badplats. Skärgårdshus från 1940.
Havsutsikt och kvällssol. Tomt 851 kvm.

Vikens

Fa s t i g h e t s b y r å i Ly s e k i l

Korrekt utfört arbete, personlig service
och engagemang är vårt motto.
Vår största glädje är att göra ett bra jobb!
FISKEBÄCKSKIL
Bland gränderna mellan sjöbodarna och bryggorna ligger detta fina hus. Havsutsikt från
rymlig balkong. Liten lugn täppa för grillkvällen. Pris 4,9 milj el hbj.

STRANDFASTIGHET

Ring för visning av våra objekt.

Tel. 0523-120 90,

0708-770 771 www.vikens.se

En naturskön fastighet på 8.802 kvm. vid vackra
Gullmarsfjorden. På en vacker udde med egen
strand och brygga.6 rum, varav 5 sovrum.
Pris 7,4 milj el hbj.

SKAFTÖPOSTEN - mitt i Bohuslän - sommaren 2014

Jag skulle gärna
bo permanent
på Skaftö

”JAG KOMMER NER TILL SKAFTÖ
SÅ OFTA JAG KAN”, säger Fredrik
Skavlan som ser fram emot sin
fjärde sommar på Skaftö.

– om jag bara hade ett annat yrke
När han kommer släntrande på långbryggan det
är ingen som vänder sig om och stirrar. På sommaren låter han skägget växa och i halvöppen
skjorta och beiga bomullsbyxor skiljer han sig inte
så mycket från alla andra i hamnen denna fredag.
Fredrik Skavlan, Norges och Sveriges stora TVstjärna, njuter av sin anonymitet på Skaftö.
”Det är en av anledningarna
till att jag trivs så bra här. Folk
är uppriktigt intresserade av
de eventuella problem jag har,
men inte i mig personligen”,
säger Fredrik när vi promenerar längs Grundsunds sjöbodar.
”Vi hade letat efter ett sommarställe i flera år och sett
säkert minst 25 stycken både i
Norge och i Sverige. När vi
kom till Skaftö blåstes alla tvivel bort. Det var här vi skulle
vara”, säger Fredrik som
förklaring till att han och sambon Maria Bonnevie för drygt
tre år sedan flyttade in i gamla
Tiseliusvillan bortom Stockevik.

Ingen stjärna
Det dröjde inte länge förrän
Fredrik fått vänner bland gran-

nar och andra på ön och resorna mellan Oslo och Skaftö
blev fler och fler. Och om några till en början tyckte att det var
lite spännande att plötsligt sälja mjölk till den berömde så
gick det snart över. De äldre
skaftöborna hade trängts med
nyblivne boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson utan att
falla i farstun och de yngre har
kanske inte ägna alla sina fredagskvällar till att sitta framför
TVn*.
”Jag startade ju min journalistbana med att vara bakom kameran med penna och block i
hand. Drömde aldrig om att bli
en TV-stjärna som programledare. Och tycker inte heller att
jag är det. Om folk gillar programmen jag medverkar i så är
jag glad”, säger Fredrik.

En annan orsak till att han och
Maria blev så förtjusta i Skaftö är den orörda naturen. Fågellivet, floran och klipporna mot
havet är ständig källa till glädje.
”Jag hoppas att man är försiktig med naturen nu när det
planeras byggen på så många
ställen på ön. Att man inte i sin
iver att skaffa ”varma sängar”
bygger alltför mycket alltför
fort.”
Han vill väl inte dra paralleller till spanska Solkusten men
däremot till sitt eget hemland,
där han tycker att det blivit överexploaterat.
”På många ställen i ”vinternorge” står mängder av stugor
tomma eftersom man byggde
för fort”, säger Fredrik.

”Jag hoppas att man är försiktig
med naturen nu när det planeras
byggen på så många ställen på ön.”

Olika glesbygdsregler
Han är medveten om Skaftös
problem med krympande befolkning.
” I Norge är de flesta små
samhällen fortfarande mycket
levande. Om vi haft samma

Fredrik Skavlan och hans sambo, skådespelerskan Maria Bonnevie, letade länge innan de fann sitt drömställe på Skaftö.

glesbygdspolitik i Norge som ni
haft i Sverige skulle det inte fin-

Välkommen
till
sommarens
aktiviteter
i Skaftö
Folkets
Hus
www.skaftofolketshus.se

Tel. 0523 - 22 000
Måndag - fredag 10.00-18.00
Vissa lördagar efter överenskommelse

www.salongaqua.se

Varma sängar

Gilla oss på

nas många människor kvar i
Nordnorge. Norge satsade sto-

ra resurser på att hålla sin
landsbygd levande. Skattelättnader och subventioner till företag och bönder, till exempel”.

Rensar tankarna
Så vad gör han då på Skaftö
mellan jobben i Oslo, Stockholm och på senare tid också i
London.
”Jeg fixer og jeg pusler” –
vilket väl skulle kunna betyda
”jag pysslar lite”. Framförallt
rensar han tankarna och fyller
dem med allt annat än jobbfrågor när han vandrar runt på
västra delen av ön med sin
hund - gärna tidigt på morgonen.
”Jag skulle gärna bo här på
heltid, men just nu är det omöjligt med de jobben vi har, Maria och jag”, säger Fredrik och
drar iväg till ICA-affären för att
proviantera. Ingen vänder sig
om. Ingen bryr sig. Det gillar
Fredrik Skavlan!
TEXT & FOTO: AGNETA DIDRIKSON

* Fredrik Skavlans populära
Talkshow går varje fredag
kväll under säsongen.

Annonsera i Lysekilsposten
Ring
0523-66 70 51

