inbjuder till

-- Sommaraktivitet i Tanums kommun -måndagen den 7 augusti 2017

Målet för årets sommaraktivitet är Tanums kommun, Bohusläns till ytan största kommun,
med en stor spännvidd inom sig från Väderöarna längst ute i väster till Kynnefjäll i öster…
En enda dag kan tyvärr inte ge rättvisa åt allt detta, men genom att lägga fokus på dels
Fjällbacka skärgård, i många sammanhang framhållen som en av världens vackraste, dels det
unika världsarvet Tanums hällristningsområde med Vitlycke museum, tycker vi oss ha hittat
en fin mix.
Programmet för dagen (all information om abonnerade bussar kommer längre ner!):
Från kl. 11.30 samlas vi för gemensam lunch på restaurang Hjalmars på kajen i
Hamburgsund, helt nära färjeläget. Se gärna hemsidan med fina bilder på www.hjalmars.se
Kl. 13.00 avgår m/s Nolhotten med sin legendariske skeppare Stellan Johansson som
oöverträffad guide på rundturen i Hamburgsunds-Fjällbacka skärgård. Under turen får vi
höra Stellans ”ruskiga historier och historiska ruskigheter”. Kaffe och bulle blir det ombord.
Vi passerar bl.a. Mor Abelas krog på Florö, krigskyrkogården på Stensholmen, Saltskärs
käring, Ingrid Bergmans Dannholmen och mycket, mycket mer. En tur som man bara
”måste” ha upplevt minst en gång, och observera att sommaren 2017 är Stellans sista
säsong efter omkring 40 år som legendarisk skeppare och historieberättare på Nolhotten!
Kl. 15.30 landar vi åter i Hamburgsund och våra abonnerade bussar tar oss då närmaste väg
över Kville till Vitlycke museum. Här möts vi av lite frukt och dricka innan det är dags att

lyssna till Tanums kommunalråd Liselotte Fröjd som berättar om kommunen. Därefter tar
museet över. Sakkunniga guider delar upp oss i grupper, guidar oss i museet och på
området, visar den stora hällen på Vitlycke och berättar om
världsarvet/hällristningsområdet.
Ca kl. 19.00 äter vi avslutningsvis en trerätters middag med vin och kaffe i museets
restaurang.
Bussar avgår på morgonen från Uddevalla respektive Strömstad och anländer till
Hamburgsund lagom till lunchen. Bussarna kommer i år att gå de vackra kustvägarna!
Från Uddevalla järnvägsstation avgår buss kl. 09.25 via Torps köpcentrum (vid ingång till
Coop/Systembolaget) kl. 09.40 – Håby busshpl kl. 09.55 – Hallinden busshpl kl. 10.10 –
Amborseröd kl. 10.20 – Kungshamns busstation kl. 10.35 – Hunnebostrand/Gulf kl. 10.50 –
Bovallstrand/Fintorp kl. 11.00 – Heestrand Södra kl. 11.15.
Från Strömstads järnvägsstation avgår buss kl. 10.00 via Daftö Camping kl. 10.10 –
Vik/gamla E6:an (Rossö) kl. 10.15 – Kragenäs vägskäl kl. 10.30 – Knäm kl. 10.35 –
Tanumshede centrum/Bygdegården kl. 10.45 – Grebbestad/Hamnplan kl. 10.55 – Fjällbacka
(f.d. macken) kl. 11.10.
På kvällen avgår bussarna från Vitlycke museum ca kl. 21.30 tillbaka de ovan nämnda
vägarna med slutmål Uddevalla resp. Strömstad.
Eventuell övernattning beställs enskilt. Olika möjligheter finns i och i närheten av
Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka m.fl. platser.
Kostnad för sommaraktiviteten är för medlem och partner 525 kr per person. Kostnad för
gäst 825 kr per person.
Antalet platser är begränsat till 95 stycken. Principen är först till kvarn (inbetalningarnas
ordning gäller). Eventuella ändringar kommer efterhand att meddelas alla anmälda. Likaså
kommer vi att meddela alla medlemmar om/när aktiviteten blir fulltecknad.
Anmälan sker senast den 15 maj 2017 genom inbetalning till Gillets plusgiro 19 59 76-6.
Kontakta samtidigt Johannes Rudberg, i första hand per e-post:
johannesrudberg@hotmail.com (eller per tel. 08-99 08 41, telefonsamtal dock endast
kvällstid kl. 19-22) och ange samtliga deltagares för- och efternamn, påstigningsställe för
buss, ev. allergi/specialkost och ev. önskemål om alkoholfritt alternativ.
Varmt välkomna till sommaraktiviteten!
hälsar arbetsgruppen bestående av Ensio Andersson, Johannes Rudberg, Magnus Rådahl,
Anita Söderlund och Carina Wallmark.

