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”Att bo i ett kustsamhälle är speciellt. Förr i tiden var
det tufft att leva här och det har präglat kulturen…
Som mormor Blenda, hon var en riktig krutkärring.
Med fyra barn och en gubbe som var ute på havet månadsvis var hon tvungen att ta hand om det mesta
själv. Fruar, äldre och barn tydde sig till varandra - och
den gemenskapen sitter kvar än idag. Den är svår att
sätta fingret på ….det innebär att man tar hand om
varandra…”
Så här inleder krögarna Reine Patriksson och Jonas
Svensson sin matbok ”Äta Vid Havet” som snart finns
i handeln. Och så här tänker många som bor på vår ö.
Det är ett privilegium att bo på Skaftö i något av våra
fina samhällen. Det fanns en tid när grundsundsfolket
och fiskebäckskilarna tittade snett på varandra…det
gör vi inte längre. Vi jobbar alla med samma mål för
ögonen: Att göra Skaftö till ett så livskraftigt samhälle
att man gärna bor här året om.
Här finns så många positiva och duktiga drivkrafter
och ni får träffa några av dem här i Skaftöposten.
Örådets ordförande, som fått redigt med pengar - men
vill ha mer - för att göra mer; Räddningstjänstens
brandsoldater och Sjöräddningens livräddare; familjen Sköld som lever vid och av havet och den fantastiska
golfjunioren Marcus som satte Skaftö på Europas
golfkarta och många, många andra!
På Sverige-kartan hamnade Skaftö för ett drygt decennium sedan genom de populära TV-filmerna om
Saltön. Busslaster med besökare har vandrat genom
Grundsund, druckit kaffe på Panget i Rågårdsvik för att
få uppleva några av TV-seriens spelplatser. Nu kommer
Saltöfolket tillbaka för att spela in ännu en omgång.
Denna gång handlar det om att Saltön har fått ett SPA!
Ibland är filmen mer fantastisk än verkligheten - eller
var det tvärtom?
För er som följt Skaftöposten genom åren och vill ha
flera tidningar om året - vi har öppnat en hemsida där
vi skriver artiklar om Skaftö hela året om. Dessutom
läggs den här tidningen i sin helhet ut på hemsidan så att ni kan se alla de vackra bilderna i färg!
Välkommen också till www.skaftoposten.se

Saltön
Skaftö
kommer tillbaka till

MED RASKA STEG ÖVER BRON med Grundsunds kyrka i bakgrunden kommer Thomas von Brömsen (Blomgren) och Anki Larsson (Emily)
hand i hand.

I mitten av augusti kommer Blomgren och hans hustru Emilie, Johanna och Kabben tillbaka till
Skaftö för att spela in ännu en TV-serie med de populära Saltöpersonerna. Serien baserar sig på
Viveca Lärns senaste bok ”Södra Vägen till Saltön”.
SE SID 5

Agneta Didrikson,

redaktör

De räddar liv
till havs
och på land

Skölds har
Brygghusets
krögare ger ut havet som
vacker matbok arbetsplats

Sjöräddningen kommer från Käringön, som
är en av de stora stationerna på västkusten.
Mer lokala är Skaftös Räddningstjänst som
rycker ut när larmet går.

Reine Patriksson och Jonas Svensson har
samlat tankar och bilder från sitt krögarliv på Skaftö och i Lysekil i en vacker och
matnyttig kokbok.

Mattias jobbar på Havsfiskelaboratoriet och Helén på Havets Hus. Från hemmet i Fiskebäckskil tar de sig på olika vis
över Gullmarsfjorden.
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LEDARE:

Hur kan vi
hålla Skaftö
levande?

Örådets 3 Mkr-donation har redan givit resultat, men...

”Vi behöver
kapital, kunskap
och kreativitet”

MEDAN STORSTÄDERNA BARA VÄXER avfolkas

landsbygden. Har de små kommunerna idag en
chans att överleva? Det är en i högsta grad aktuell fråga både för regeringen, som kanske måste ta samma tuffa beslut om kommunsammanslagningar som Norge nyligen gjort, för Lysekils kommun (med bara 15000 innevånare) och
för lilla Skaftö.
Om antalet fastboende unga familjer på vår ö
fortsätter att sjunka blir underlaget för litet för
att skolan ska behållas , butikerna vara kvar och
servicen upprätthållas.
Lysekils kommunpolitiker ser självklart i första
hand till den ”egna” sidan och har gjort stora investeringar i skolor, hamnar och kajer medan
pengarna inte räcker till för investeringar på lilla Skaftö på andra sidan fjorden. Det krävs många
idéer och mycket mod om Skaftö inte ska sluta som en exklusiv enklav för sommargäster och
pensionärer.
Om vi får fler billiga bostäder, bättre vägar inåt
landet och fibernät kan vi bli en attraktiv ”sovstad” för pendlare till en storkommun med Uddevalla som centralort.
VÅRA KOMMUNPOLITIKER HOPPAS att projekt et med en friskvårdsanläggning i Stockevik och
ökat utbud av bostäder och industrimark ska kunna stoppa eller vända avfolkningen. De flesta fastboende skulle också välkomna ökat byggande
och fler arbetstillfällen.
Många sommargäster med egna tomter och hus
ser däremot inte lika positivt på mer byggande
- både det sociala värdet på det egna fritidsboendet och det kommersiella värdet på det egna
huset kanske sjunker när ön exploateras.
EN GÅNG BLOMSTRADE SKAFTÖ tack vare fiske,
jordbruk, sjöfart, hantverk och handel. Här
fanns också konservfabriker och klädtillverkning.
Är det bara en dröm att tro att Skaftö med allt
vad ön erbjuder i livskvalitet kan bli en idealisk
plats för ett livskraftigt näringsliv med kreativa
yrken, egenföretagare, mediafolk, hantverkare,
konstnärer etc etc?
Kan de stora arbetsgivarna som Sven Loven Center vid Kristineberg, Gullmarsstrand , marinorna och restaurangerna öka antalet arbetstillfällen?

Vårt samhälle får inte bli en ren sommarort som
Gåsö eller Gullholmen. Kan en ”vit riddare” vara
en kraftfull storkommun med långsiktiga visioner
eller finns det rent av privat investerare?
FRÅGORNA ÄR MÅNGA. Svaren ligger nog hos
oss. Vi måste alla sträva efter att hålla Skaftö levande. Och kloka huvuden i Örådet kan här spela en avgörande roll.
Staffan Gunnarsson
Grundsund

Redaktör: Agneta Didrikson
Teknisk produktion: Lars Björk
Reporter: Staffan Gunnarsson
Tryckt på Lysekilspostens Tryckeri, Lysekil 2015

”Vi har fått en stor summa pengar och förvaltat den
gåvan väl, tycker jag. Men det är klart att vi behöver
mer.
Framförallt behöver vi mer folk som är villiga att
lägga tid och energi på att göra Skaftö till den plats
vi alla vill ha.”
Sune Andreasson ser nöjd ut när vi träffar honom på
Midsommaraftonens morgon högst upp på den nya
bergsleden.
Just denna nya led från den nya
badplatsen Skäddhålan norr om
Grundsund till den stora badplatsen Vigerna längre norrut har blivit skaftöbornas senaste tillgång.
Via en trappa upp på berget och
ner förbi några vikar, som städades i våras men ändå samlat lite
drivskräp, går leden över ett sista
krön ner till badvikarna i Vigerna.
GRGs grabbar byggde leden på rekordtid och även om den formellt ska ”öppnas” vid Kanalfestligheterna i juli så används den
redan flitigt.
”Denna led kunde byggas så
snabbt tack vare den stora donationen på 3 miljoner kronor som
vi fick i vintras”, säger Sune
Andreasson och tillägger:
”Och innan de stora semesterveckorna startar ska en led från
Ösön underlätta promenaden ut till
Hålsänkan”.
”Hårsäcka” i folkmån, är en fantastisk badplats med rosa klippor,
stora vågor och öppet hav så långt
ögat når. Här har de våghalsiga badat, medan barnfamiljer och äldre
tvekat. Dels på grund av utsattheten men också för att vägen ditut inte varit lätt. Britt-Marie Börjesson på Syltrutan har sedan några år tillbaka bekostat en stege som
gör det lätt att komma i och ur vattnet och nu kommer alltså vägen att
förbättras. Vägen till Hårsäcka
byggs av Marcus Byggare i Näre by.

sommar blir det konstutställningar, pianokonsert, biodag, kvalitetsauktion och mycket annat. Gå
gärna in på deras hemsida för att
se vad som händer. Och bli medlem om du inte redan är det!

”

”Vi skall söka mer pengar ur EUs
Leaderfonder för landbygdsutveckling, men privata pengar
är alltid välkomna”

har hittat sin bästa ägare: Föreningen Sjöstjärnan har redan tagit
över underhållet av fastigheten och
Örådet kommer att bistå med
kunskap och kapital för att få i
gång verksamheten.

Cykel och gångväg

Vision Skaftö 2020

Det tog visserligen 15 år innan cykelvägen från Östersidan till Fiskebäckskil blev en verklighet,
men Örådet hoppas att det ska gå
fortare med vägen mellan Grundsund och Rågårdsvik.
”Det tar alltid lång tid när Trafikverket är inblandat, men i det
här fallet kan vi hoppas på medel
ur en speciell kassa eftersom
vägen inte ska löpa parallellt med
befintlig landsväg”, säger Sune
Andreasson.
Det finns tre olika ingångar
från Grundsunds-hållet: Vid infarten till Islandsbergs-vägen,
strax norr om förskolan och en lite
längre norrut. Den troligaste är
norr om förskolan. Då undviker
man vissa sakna områden och
kan ändå komma nära vattnet.
”Vägen ska ju inte bara underlätta för transport mellan samhällena, det ska också vara en vacker led som lockar besökande att
ställa bilen”, säger Sune Andreasson.

Det är många krafter på ön som
verkar åt samma håll. Att göra
Skaftö livskraftigt in i framtiden.
Örådet har i sin vision satt igång
fem arbetsgrupper (besöksindustrin, hantverkarna, äldre, yngre, närproducerat) som ska komma fram till hur just den gruppen
vill se sin framtid på ön.
”Sedan ska Örådet samla in
dessa och ha en ny workshop där
vi ska diskutera oss fram till hur
vi kan uppnå dessa önskningar.
Det finns ju en ganska dyster
prognos för samhällen som Skaftö - de äldre blir ännu äldre och de
yngre försvinner. Mot denna prognos ska vi ställa vår vision och
jobba för den”, säger Sune Andreasson. Och det är nu han blir en
smula bekymrad.

Islandbergskanalen

En långsiktig plan på att gräva upp
vattenleden mellan Värbosundet
och Skallhavet, den s k IslandsFolkets Hus renoveras
bergkanalen har ännu inte kommit
”En del av pengarna går till Folk - från plan till verklighet.
ets Hus som ska renovera och där”Vi för fortfarande diskussioner
med göra logistiken lättare för med en sista markägare och hopverksamheten”, berättar Sune pas på ett positivt resultat inom
Andreasson. Folkets Hus har hela kort”, säger Sune Andreasson.
året om en pågående stadig verksamhet till glädje för de fastboende Sjöstjärnan blir husägare
om vintern och för alla delboen- Församlingshemmet i Fiskebäckde under sommarmånaderna. I skil som tidigare i år var till salu

Mer resurser
”Vi är lyckligt lottade på vår ö. Här
finns människor med goda hjärtan
och stora plånböcker. Den fantastiska donation vi fick i vintras
kanske kan locka fram andra givmilda personer som vill se Skaftö leva vidare som ett riktigt samhälle och inte bara ett sommarparadis. Vi ska söka mer pengar ur
EUs Leaderfonder för landbygdsutveckling, men privata pengar är
alltid välkomna.”
Den fina långbryggan ut från
Grundsunds hamn är ett levande
bevis på att privata pengar - små
och stora bidrag - kan göra underverk om man har ett gott projekt. Örådets ordförande hoppas ha
en uppdaterad utvecklingsplan

klar till årsmötet i augusti.

Byggboomen
Det byggs fortfarande i varje buske på Skaftö. Utöver de privata
byggena planeras ett antal större
utbyggnader. Dessutom ligger en
ny detaljplan för Stockevik Södra/friskvårdscentret nu på kommunstyrelsens bord.
”Vi tycker att etableringen av rehabcentret ska genomföras. Det
kommer alltid att finnas människor som behöver sköta om
sina kroppar - och har råd med det
- och då skulle en anläggning
som denna vara perfekt. Att det
också ökar antalet arbetsplatser och därmed kanske fler fastboende - på ön är bara positivt.
Vad gäller de olika exploateringsområdena - Henriksberg, Utsiktsberget, Stockevik Östra så anser vi att om utbyggnaden är väl
balanserad så är den positiv”,
säger Sune Andreasson.

Samarbete
Örådet med sina 400 betalande
medlemmar/familjer samarbetar
givetvis med andra föreningar på
ön. I år har man satsat mycket på
sin hemsida www.skaftoorad.se
och nu finns planer för att starta en
Facebook-sida, öppen för alla.
”Där ska vi uppmuntra till en
diskussion om hur vi ska utveckla Skaftö. Sedan tar vi de bästa
idéerna därifrån till en sida för
medlemmarna och därifrån sedan till styrelsen. Vi hoppas på det
sättet få många involverade i vårt
utvecklingsprogram”, säger Sune
Andreasson. Som också hoppas att
det ska ge fler intresserade av att
gå med i Örådets arbetsgrupper.

AGNETA DIDRIKSON
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Din hjälp kan ge Skaftö nödvändigt fibernät
Under flera år har eldsjälar på Skaftö kämpat
för att få ett fibernät till ön. Fiberföreningen
har långsamt växt och med bara ett 50-tal nya
medlemmar skulle man nå den kritiska massa som gör det möjligt att börja installera nätet.
En av de pådrivande är Fredrik Gernandt,
som flyttade tillbaka till Skaftö för flera år
sedan. Här är hans tankar kring framtiden med och utan fiber!
Under en längre tid har antalet helårsboende på Skafö
minskat. Idag är vi knappt
1450 personer som bor på ön
året om. Det är precis så samhällsfunktionerna kan upprätthållas. Den för Skaftö så
viktiga skolan existerar under
ett ständigt hot. Barnomsorgen och äldrevården likaså.
Skulle dessa bärande funktioner försvinna så riskerar
Skaftö att helt förvandlas till
ett sovsamhälle och sommarparadis. Öns två matbutiker
skulle få mycket svårt och
dess viktiga extrafunktioner
såsom bla apoteksservice, beställning av biljetter, pakethantering, vin o sprit, spel mm
blir självklart hotade.

är förbehållen tätorter. Med ett
eget fibernät kan Skaftö bli
det moderna och attraktiva
samhälle som vi alla vill ha.
Fibernätet skapar bra förutsättningar för nyinflyttning
och underlättar för distansarbete, studier, e-handel, ehälsa och underhållning.
Alltså ökad livskvalitet för
både heltids- och deltidsboende. Föreningen menar att ett
eget fibernät är ett måste för
att säkra öns framtid. Den
moderna människan och i
synnerhet den yngre generationen är uppkopplad på internet i allt högre utsträckning.
På föreningens hemsida skaftofiber.se kan man ansöka
om medlemskap i föreningen.

Skaftö fiberförening

E-handeln växer

En viktig förutsättning för en
befolkningsökning är tillgång
till snabbt bredband via fiberkabel. Skaftö Fiberförening är en helt oberoende och
opolitisk ekonomisk förening,
vars syfte är att att ge skaftöborna den teknik som annars

Idag har vi möjlighet att beställa och handla vad som
helst utan att ha tillgång till tätorternas butiks utbud. E-handeln har en tillväxttakt på ca
20%. Sport- och fritid ökar
mest inom e-handeln tätt följt av hemelektronik, skor och

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

kläder. Även mat, vin-och
sprit börjar ta allt mer av ehandeln. För att inte tala om
all möjlig biljettförsäljning
såsom resor och underhållning. Den s.k webbinfluerade
handeln som utförs i den fysiska butiken men där kunskapen inhämtats via internet
står för närmare 50% av den
totala handeln.

E-hälsa
Då befolkningen blir allt äldre
krävs det mer av sjukvården.
Vård- och omsorgssektorn är
en av de mest informationsintensiva sektorerna i dagens Sverige. Därför har regeringen och socialstyrelsen
en målsättning att Sverige
ska bli bäst i världen på s.k ehälsa. E-hälsa ska ge människor ökad delaktighet och
kontroll över sin egen hälsa.
Vårdgivare kommer kunna
erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert
sätt via webben som ett komplement till annan behandling.
Exempel på sådana ”nätbehandlingar” är depression,
sjukgymnastik, smärta, tinnitus, alkohol-och andra drogproblem. E-hälsan kommer
bidra till mer kvalitet i mötet
läkare – patient, minska administration och hindra många
onödiga vårdbesök.

Varför en fiberförening ?

befolkning ha tillgång till
bredband om minst 100
Mbit/sek år 2020. 90% av befolkningen bor i storstäderna.
Vi på landsbygden bl. a, Skaftö är de där sista 10 procenten. Operatörerna tycker inte
det är lönsamt att bygga ut fiber utanför storstäderna. Därför bildas det fiberföreningar
på landsbygden, som t ex här
på Skaftö, som bygger sitt
eget fibernät. Föreningarna
söker projektstöd ur Landsbyggdsprogrammet och kan
få ersättning för 50% av kostnaderna för grävning, kabel
mm. Övriga kostnader delas
av medlemmarna vilket betyder att ju fler medlemmar
desto lägre kostnader. En stor
fördel för oss på landsbygden
är att det är vi som äger nätet
och inte operatören.

Enligt regeringens bredbandstrategi ska 90% av Sveriges

Tel: 0523 211 72
www.grgsvensson.se

Skaftö erbjuder sina invånare
ett fantastiskt boende. Närheten till havet, holmarna och
en storslagen natur är en dröm
för många. Här finns skola,
dagis, sjukvård, äldreboende, butiker, restauranger och
ett förnämligt Folkets Hus. På
fritiden nyttjar man den fina
golfbanan, tennisbanorna, den
moderna idrottshallen med
dess utmärkta gym eller varför inte den fina ridanläggningen med tillhörande stall.
En förutsättning för att Skaftö ska utvecklas och öka invånarantalet är att de boende
får tillgång till ett snabbt och
pålitligt bredband.

Vad kostar fiber?
Fiberföreningen på Skaftö har
idag drygt 400 medlemmar
och strävar efter ett 50-tal
ytterligare. Då finns det goda
förutsättningar att hamna en

bit under 20 000 kronor per
uppkoppling med bidragen
inräknade. En till synes stor
summa för många men som
ändå ska jämföras med att
göra t ex tilläggsisolering, eller installation av en värmepump. Man satsar alltså pengar för att minska driftskostnaden. Månadskostnaden för
TV, telefon och internet kommer minskas avsevärt med
en satsning på fiber.
Helt klart är också att fastighetens värde ökar om den
är fiberansluten. Mäklarna
menar att ”fastigheten är fiberansluten” är ett starkt säljargument i fastighetsannonser.
Föreningens ambition är
att grävarbetet ska starta redan
till hösten vilket betyder att
Skaftö är fiberuppkopplat
inom ett år.

Värna din hembygd

Du hittar oss
vid infarten
till Grundsund

DIN LOKALA BYGGVARUHANDEL PÅ SKAFTÖ
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Båtsmansstugan på Wahlås
sköts av Hembygdsföreningen
medan kvarnen i Fiskebäckskil
sköts av Sjöstjärnan.

4
* ))'*
&! # * $ "
*!& * ' +, # ,
( $ *
%% $
+ )*' $ *

1 1 & -'&2 ', $* &'0 *!& 2
%5 ' -$$ 1 & 2
!& * * ) * -'& *
4 * , &

Det finns minst femtio föreningar på Skaftö, varav tre
stycken ägnar sig åt vår närmaste hembygd. Sjöstjärnan
bildades 1909 i Fiskebäckskil
av bla konstnären Carl Wilhemson. Den skulle ”verka for
Fiskebäckskils förskönande,
företrädesvis genom anordnande af planteringar på härför
egnade platser, samt för bevarande af områden och byggnader, som äro af större betydelse for bibehållande af Fiskebäckskils allmänna yttre
prägel”, som det står i statuterna. Sjöstjärnan har nyligen
fått ta över den gamla skolan/församlingshemmet vid
kyrkan.

Skaftö Gille ägnar sig mycket
åt släktforskning och håller i
trådarna på Skaftöträffen i augusti. Föreningen ger också ut
SkaftöSkriften och ger ut ett årligt kulturstipendium.

Skaftö Hembygdsförening tar
hand om många av de gamla
byggnaderna från Lenas Stuga
i Rågårdsvik. Den är från 1700talet, men Lena som givit den
namnet bodde där på 1930-talet.
På båtsmanstorpet Wahlås,
som ligger i Stockevik, bodde
Skaftös sista notebåtsman Martin Rasmusson Wahl och
det var för att bevara just denna stugan som hembygdsföre-

ningen bildades 1928.
Skaftö Kvarn, som ligger
vid brofästet och Hembygdsmuseet i Berg ingår också i
hembygdsföreningens skatter.
Det är hembygdsföreningen
som ordnar det traditionella
Valborgsmässofirandet på
Kvarnberget (där står en annan
kvarn som Sjöstjärnan sköter
om) och ger dessutom ut ett antal skrifter.
Nu vill hembygdsföreningen
ha fler goda krafter till sitt viktiga arbete och om du känner att
du har lust, kraft och tid - ta
kontakt med Jan Berntsson så
blir han jätteglad.
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De har
havet som
arbetsplats
Helén och Mattias Sköld färdas över havet - dvs Gullmarsjorden - från Fiskebäckskil till sina arbetsplatser
i Lysekil. Där ska de jobba med …..havet!
Han styr sin kanot mot Havsfiskelaboriatoriet, medan
Helén cyklar till Havets Hus.
Både Helén, 45 och Mattias, 49,
är uppvuxna i göteborgstrakten.
De träffades i Fiskebäckskil vid
seklets början och de bor idag
med sina två barn Harald och
Frida i ett härligt trähus med utsikt över både Kilen och kyrkan.
Nere i hamnen ligger segelbåten
Martina III, en OE32-a från
1978, som Mattias seglat med
som barn och fått av sin mor och
far.

Ormstjärnor
Han vet allt som ormstjärnornas
(släkting till sjöstjärnan, men
med mycket tunnare armar) liv
och hon kan det mesta om hur
och varför fiskar byter färg.
”Ja, jag doktorerade på
ormstjärnornas ekologi vid Göteborgs Universitet här på Kristinebergs Marina Forskningsstation, säger Mattias, som
därefter har arbetat för ett par
länsstyrelser i västra Sverige
som marinbiolog. Idag är hans
huvudsakliga uppgifter på Havsfiskelaboriatoriet i Lysekil
(Sveriges Lantbruksuniversitet
- SLU) att hålla myndigheter och
yrkesfiskare underrättade om
fiskebestånd och havsmiljö i
vår del av världen.
”Fisken känner inga gränser
och därför är samarbetet stort
med kolleger inom Internationella Havsforskningsrådet,
ICES”, säger Mattias.

Två arbetsplatser
Helén gjorde praktik på Sven
Lovén Center - då hette det
Kristinebergs Marina Forskningsstation och i folkmun säger
man än idag Kristineberg om
Skaftös största arbetsplats, som
ligger söder om Fiskebäckskil.
”Jag arbetade tillsammans
med Odd Lindahl på forskningsbåten Arne Tiselius, tog
vattenprover och analyserade.
Det var ett fascinerande jobb och
dessutom blev jag förälskad….i
blåmusslor”, berättar Helén.
”Jag kände att här skulle jag
vilja bo”.
Idag håller Helén två jobb.
Fyra dagar i veckan tar hon färjan till Lysekil, där hon är chef
för akvariet i Havets Hus - där
stora förändringar är på gång.
Den femte dagen cyklar hon till
Kristineberg, där hon arbetar
med forskning och omvärldskontakter.

Mattias och Helén Sköld har arbetat med havet i hela sina yrkesliv. De bor i Fiskebäckskil, där kyrkan vakar över dem och de
kan se sin segelbåt vid bryggan nere på Lyckans Slip.

för att gömma sig för andra rovdjur och vissa för att kunna
blanda sig i fiskgrupper och
äta upp de små. Det var mycket intressant och även om jag
inte hann se så mycket mer av
Australien än reven och omgivningarna där så är det upplyftande att byta arbetsmiljö ibland och träffa nya kollegor”,
säger Helén.

Utbyggnad
I dessa dagar är det dock hemmaplan som gäller för Helén.
Havets Hus står för stora förändringar under den kommande
hösten.
”Dels ska vi få en ny vattenledning ner till 45 meters djup
för att få upp kallare vatten än
idag och dels ska vi bygga en ny
teater/auditorium så att den kan

användas om kvällarna utan att
resten av Huset behöver vara öppet, för att nämna några saker”, berättar Helén.

En skattkammare
Helén ser havet som en skattkammare av arter och anpassningar att ösa kunskap ur.
”Visste ni att det djur som lever längst i världen, 10.000 år el-

ler mer, –är en djuphavskorall?”
Mattias är något mer jord - eller ska man säga havs-nära.
”Havet är en trevlig plats att
vistas på/i - att segla eller paddla eller simma och dyka - det är
grejer det”!
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Bröderna Sigvard och Kjell Fjellsson är inte bara duktiga museioch föreningsmän. Det vet båda
hur man hanterar både rorkult
och segel.

Down Under
Familjen Sköld är visserligen
fastboende i Fiskebäckskil, men
det betyder inte att de inte sett sig
om i världen. De tillbringade 18
månader i Dunedin på Nya Zeelands södra ö och Helén har i
två omgångar besökt och arbetat på Stora Barriärrevet i Australien.
”Vi studerade fiskar som byter färg av olika orsaker. Vissa

”Bassholmsbröderna”
borgar för god båtkultur
Föreningen Allmogebåtar hyr sedan snart fyra
decennier det gamla
varvet på Bassholmen,
som ligger på simavstånd från Skaftö. I
de hundraåriga verkstadsbyggnaderna har
ett båtmuseum vuxit
fram.
Heter man Sköld så måste man naturligtvis ha en sköldpadda
till husdjur. Den här lille krabaten i Heléns händer har flera
padd-kamrater i en gammal kaninbur.

Båtsamlingarna består av
såväl fullt seglings-klara bruksbåtar i hamnbassängen som utställda inomhus på en utställ-

ningsyta av cirka 1000 kvm.
Dessutom finns tre äldre boningshus på området som bebos
av cirka trettio familjer sommartid och är en förutsättning
för att hålla museet öppet under
två sommarmånader.

skrivning av kustkultur i en vidare bemärkelse, varför Träbiten genom åren har haft artiklar om såväl konstnären Carl
Wilhelmson, som Grundsund
och Fiskebäckskil med inriktning mot fiske och fraktfart.

Fantastisk skrift

Många strängar

Föreningen utgiver alltsedan
starten år 1970 tidskriften Träbiten med artiklar om främst
våra nordiska bruksbåtar, samt
fiske- och båtbyggartraditionerna runt dem. Detta ämnesområde omfattar även be-

Bröderna Kjell och Sigvard
Fjellsson, uppväxta på Gullholmen, har alltsedan föreningen bildades varit drivande
krafter. Kjell som huvudansvarig för båtsamlingarna på
Bassholmen och Sigvard som

redaktör för Träbiten. Båda
har fått olika kulturella utmärkelser. Sigvard har varit den flitigaste skribenten i Träbiten.
Han håller också ofta i kameran och på senare tid har man
också sett prov på hans akvarell-talanger.

Hela sommaren
Båtsamlingarna har öppet dagligen 20 juni till 20 augusti med
fritt inträde. Dessutom firas
Bassholmsdagen, den andra
lördagen i juli - dvs den 11 juli
detta år.

5

Saltö-gänget till
Skaftö för ny tv-film

Regissören Lena Koppel har
skrivit manus tillsammans
författaren Vivecka Lärn

Thomas von Brömsen , tobakshandlare Blomqvist och Anki Larsson, hans hustru Emily, född
Schenker kommer att bli välkända ansikten igen på Skaftö under hösten.

Lokaltidningens chefredaktör Gustaf Gustén, krögaren på Lilla Hunden Kabben Nilsson,
”ambassadören” Philip D´On och nya turistchefen Camilla Brus tog initiativet till Saltöns
första politiska stormöte. Nu skulle Saltön peppras!
Så börjar andra kapitlet i Viveca Lärns senaste bok om Saltön. Nu ska den bli TV-film.
I mitten av augusti invaderas
Skaftö igen av det trevliga filmgänget från ”Saltön”. Här
kommer tobakshandlare Blomgren med sin runda hustru
Emily, den kärlekskranka Johanna och den intrigerande Baskermannen….och alla de andra.
Med sig har de också en helt
ny uppsättning personer ur två
böcker om Göteborg som Viveca Lärn skrivit de senaste
åren.

Tre böcker
”Filmen baserar sig på tre böcker”, berättar filmregissören Lena
Koppel, som tillsammans med
Viveca Lärn skrivit manus till de

fyra timslånga TV-filmerna.
”Öster om Heden”, dvs Guldheden i Göteborg och ”Väster
om Vinga” gav läsarna ett knippe nya personer att älska och
hata. Det är några av dessa som
nu drar norrut till Saltön (som
ligger i trakten av Lysekil) och
blandar sig i saltöfolkets väl och
ve.
Den tredje boken ”Södra
vägen till Saltön” kom ut förra
året och det är här historien
börjar…..

Rutinerad regissör
Regissören Lena Koppel, som
gjort flera långfilmer bl a de två
”Hur många kramar …” och

”Hur många lingon…” stod
också bakom den senaste Saltöserien, medan framlidna Carin
Mannheimer svarade för de
första två omgångarna.

Ny namn
Thomas von Brömsen och Anki
Larsson kommer tillbaka i huvudrollerna som tobakshandlare och fru Blomgren. Ulla
Skoogs Johanna får vi också
glädjas åt.
”Men det blir flera nya duktiga skådespelare som ska fylla
de nya rollerna”, berättar Lena
Koppel. ”Eftersom inte alla avtal är klara ännu så kan vi inte
avslöja vem det är”, säger hon.

Filmgänget drar in i början av
augusti och beräknas vara kvar
i tio veckor. Sedan följer några
veckors efterarbete men kring
årsskiftet bör de fyra avsnitten
ligga klara att levereras till Sveriges Television.
Om sändningstiden är ännu
inte något bestämt, men kanske
redan på våren 2016.

Ny bussflod
Så skaftöborna kanske får ser
fram emot en ny flod av bussar
- ”Saltö-bussarna” redan nästa
sommar.

TEXT & FOTO: AGNETA DIDRIKSON
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Sjöräddningen sparar miljarder åt skattebetalarna

Frivilliga räddar liv till sjöss...

Sjöräddningssällskapet har mer än 190 räddningsbåtar längs våra kuster och i våra största sjöar.

”Vi brukar besöka orterna
som ligger inom vårt område någon gång varje
sommar”, säger Mats
Mellberg när han och Marcus Seidel förtöjt sin ”Leif
Johansson” vid Grundsunds östra kaj.
Havet ligger spegelblankt och SOS-telefonerna är tysta.

Mats och Marcus arbetar vid
Sjöräddningen på Käringön,
som är närmsta station för
Skaftö med omnejd. Deras revir sträcker sig från Lysekil i
norr till Åstol i söder. Smögen
tar vid i norr och Stenungsund
i söder.
”Men det är klart att vi inte
avvisar uppdrag som ligger
utanför området om vi finns i
närheten när larmet går”, säger
Mats som arbetar tre månader

per år vid stationen och därutöver är egenföretagare som sysslar med utbildning av folk inom
sjöfarten. Marcus arbetar till
”vardags” på Svanesundsfärjan.
Mats och Marcus är två i en
kedja på över tiotusen personer
som ser till att vi är säkra på
sjön. De är frivilliga vid Svenska Sjöräddningssällskapet Sjöräddningen i folkmun.

Inget nytt
Hos Sjöräddningssällskapet har
inte mycket hänt på 100 år. Det
är forfarande en ideell förening
som räddar liv till sjöss. Varje
dag. Och natt.
I början av 1900-talet var
sjöräddningen i Sverige i så dåligt skick att den användes som
internationellt skräckexempel.
Till slut tog kustbor och engagerade privatpersoner saken i

DIDRIKSONS 1913 • HENRY LLOYD • SAILRACING • SEBAGO
NEWP0ORT • NORTHSAIL • AMERICAN VINTAGE • FREQUENT
MORRIS • HUNKY DORY • MED FLERA

LADAN
på

SKAFTÖ

Mats Mellberg och Marcus Seidel är två av drygt tiotusen som
ser till att vi är säkra på sjön.

egna händer. De startade insamlingar för att själva bekosta båtar och räddningsstationer.
Med hjälp av många små gåvor
och allt fler stora donationer
kunde Sjöräddningssällskapet
spridas längs den långa svenska kusten.

Eldsjälar
Sedan 1907 har man undsatt
mer än 25 000 fartyg och räddat över 70 000 människor i
sjönöd. Det startades av eldsjälar, och eldsjälarna finns
kvar, drygt 100 år senare.
”Vi har samma syfte då som
nu, vi är en ideell förening
som räddar liv. Vi begär inga
pengar av staten. Vår verksamhet bygger fortfarande helt
på gåvor, donationer och medlemsavgifter”, berättar Rolf
Westerström, avgående VD
för Sjöräddningssällskapet på
hemsidan.

2 000 frivilliga hjältar
Sjöräddningssällskapet har 68
räddningsstationer och mer än
190 räddningsbåtar längs våra
kuster och i våra största sjöar.
Och 2 000 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut,
dygnet runt, året om. Inom 15
minuter är räddningen på väg
när larmet går.

Ekonomisk ryggrad
Sjöräddningssällskapets arbete
drivs framåt tack vare många
ideella insatser. Men det kostar
pengar varje år att utbilda de frivilliga, reparera båtar och tan-

ka för att kunna gå ut på larm.
Mycket av den dagliga driften
täcks av medlemsavgifterna
från cirka 100 000 medlemmar.
Och stora donationer. Den
som donerar en miljon eller två
kan kanske räkna med att få ge
sitt namn till en av båtarna. Volvos Leif Johansson gav namn
till båten som besökte
Grundsunds hamn. Han är också vice ordförande i sällskapets
styrelse, där Olof Stenhammar
håller i klubban.

Mycket osvenskt
Uppdraget kan sammanfattas i
tre delar; Sjöräddningssällskapet ska hålla intresset för
sjösäkerhet och sjöräddning
högt, ta fram effektiva åtgärder
för sjöräddning och naturligtvis
utföra sjöräddningsuppdrag.
Sjöräddningssällskapet är i
sin konstruktion något mycket
osvenskt. I ett land där staten tar
hand om nästan allt från vaggan
till graven har man överlåtit
denna viktiga verksamhet på
ideella intressen. Sällskapet
sparar varje år närmare två
miljarder kronor åt staten, genom att helt ideellt ta hand om
70 procent av sjöräddningen.

Stöd föreningen
Om du inte redan är medlem fundera över vad du ska göra
med skatteåterbäringen - bli
medlem eller skänk en gåva.
Det kan var ditt eller dina käras liv som räddas nästa gång!
AGNETA DIDRIKSON
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och till lands
Lysekil Holma Golf
Vid Gullmarsfjorden bara 12 km från sommarstaden Lysekil och 10
smömil in i Gullmaren ligger vackra Lysekil Holma GK.
Idylliskt inpassad mellan granitklippor, lummiga ekdungar och
dammar är banan, Sveriges senast anlagda 18-hålsbana, byggd
enligt senaste rön med rödsvingelgräs, dränerade fairways och
USGA-greener. Materialval och byggteknik borgar för en fin bana
även vid dåligt väder och för långa säsonger.

När larmet går får det inte ta mer
än 5 minuter innan styrkeledaren
och hans mannar är på plats på
brandstationen som ligger vid infarten till Grundsund.
”Vi har jour en vecka varje månad, men det händer också att
vi behöver hjälp - och får den
- från de andra styrkorna”,
säger snickaren Magnus Larsson som jobbat i Räddningstjänsten sedan 1989.

70 års erfarenhet
Tillsammans har de fyra styrkeledarna drygt 70 års erfarenhet av arbetet som deltidsbrandman i Räddningstjänsten. Alla började som vanliga
brandmän i de olika styrkorna
och har med åren vidareutbildat sig och avancerat till styrkeledare.
På Skaftö finns fyra styrkor
om fyra man.

Drygt 70 års erfarenhet i Räddningstjänsten har ledarna för Skaftös fyra brandstyrkor - här framför det
största utryckningsfordonet. Fr vänster kyrkvaktmästare Martin Brodén, byggare Marcus Ardstål,
snickare Magnus Larsson och murare Alain Zeziola

Skaftö faller in under ett förbund som består av Räddningstjänsten i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner - Mitt Bohuslän. Det innebär att vid större utryckningar på Skaftö, t ex till en
husbrand, så kommer också
en patrull från antingen Lysekil eller Uddevalla till hjälp så
snart den kan.
Räddningstjänsten får i snitt
cirka ett larm i veckan, lite fler
på vår och sommar än under
den kallare årstiden.
”Men inte i paritet med befolkningsökningen”, säger Martin Brodén, som har sin normala
arbetsplats i våra kyrkor och på
våra kyrkogårdar.

Inga kvinnor

Viktiga minuter

”Just nu är vi en person kort och
har bara 15 man, men vi hoppas kunna rekrytera flera personer under året”, säger Marcus
Ardstål. ”För ett antal år sedan
bestod varje styrka av fyra
män plus en ledare, men sedan
fick vi svårt att hitta villiga att
rekrytera så politikerna godkände mindre styrkor om 1 + 3
man. Detta innebär dock att det
finns vissa uppgifter som vi inte
får göra i den mindre gruppen,
t ex rökdyka (gå in i ett brinnande hus) utan bara arbeta
med släckningsarbetet från utsidan.
Man är den korrekta benämningen. Det finns dessvärre
inga kvinnor i Räddnings tjänsten på Skaftö.
”Vi skulle gärna vilja ha det,
helst två, då är det lättare att
hantera den här manliga arbetsplatsen”, säger Magnus
Larsson.

Ungefär hälften av larmen är s
k IVPA-larm, som ska utläsas
I Väntan På Ambulans. Det betyder att två ur gruppen kommer till platsen där första hjälpen i form av blodstoppande åtgärder eller hjärt- och lungräddande kan sättas in medan
man väntar på ambulansen.
Det är viktiga minuter som
inte får gå till spillo. Trygghetslarm som kommer från
äldres boenden hanteras av
hemtjänsten och inte av räddningstjänsten

En pojkdröm
Varför blir man brandman och
vem kan bli brandman? Varje liten pojke har någon gång
närt drömmen om att bli brandman, men för de allra flesta
stannar det vid en dröm. För
dessa fyra herrar och deras
kompanjoner blev det verklighet och ingen av dem ångrar yrkesvalet, även om det inte är de-

ras huvudsakliga sysselsättning.
”Man har väl också en känsla av att vilja hjälpa till”, säger
Alain Zeziola, franskfödd murare som varit med på Skaftö i
drygt 12 år.
Pengarna - jo, det utgår naturligtvis en lön - är inte drivkraften, men det är klart att det
blir ett tillskott i kassan.

Kräver arbetsgivar-OK
De flesta i gruppen är hantverkare och därmed oftast egen företagare.
”Arbetsgivaren måste ge sitt
OK till att du går med i kåren,
annars går det inte”, säger Marcus Ardstål, byggare i Näreby.
Det har hänt att en arbetsgivare sagt nej, men det var nu
ganska länge sedan.

Bra fysik och rätt ålder
För att söka in vid Räddningstjänsten ska du vara 18 år
och ha lägst B-körkort. Vara
frisk med normal fysik och
normal personlighet. Du måste bo så att du hinner till brandstationen (vid GRG) inom rätt
tid och du måste ha din familjs
och arbetsgivares tillstånd. Du
ska också tycka om att jobba
med människor. Blir du accepterad får du betald utbildning, som inleds med en två
veckors preparandkurs i Uddevalla.
Räddningstjänsten behöver
dig och vi på Skaftö behöver
Räddningstjänsten!

Banan har par 73 och kan spelas från fyra tees från 4 700 m till 6
400m. Före rundan kan man värma upp på drivingrangen med utsikt
över Gullmarn eller på övningsområdet. På anläggningen finns café,
kaffestuga på banan, uppställningsplatser för campingfordon och för
båtfolket finns två båtplatser på Holma båtklubb ca 400m från receptionen.
Golfare har ett rikt utbud av boenden att välja mellan från vackra
Munkedals Herrgård till samtliga hotell i närområdet där golfpaket
Fria
med boende och greenfee ingår.

Endast 400 met
er
från tee!

Receptionen

Hål 9 ”Brännvinshålet”

Kaffestugan

Munkedals Herrgård
Medtag annonsen
så bjuder vi på
1 kaffe, 1 kanelbulle
och en pollett till
drivingrangen.
(Klubbor finns att låna)

Annonsera
i Skaftöposten
- på webb och papper!

TEXT & FOTO: AGNETA DIDRIKSON

båtplatser
för golfare

Greenfee: från 300-450kr beroende på säsong.
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Hans framgångar
bottnar i den
trygga familjen

Systrarna Bäcker har ett stadigt
grepp om Skaftös klädbutiker

Hannas växer under
Carolines vård...
...och Ladan är
tillbaka hos Lotta

Inte sedan Ingemar Johanssons glansperiod i mitten av förra seklet har Skaftö haft
en så framgångsrik idrottare som unge golfaren Marcus Kinhult. Listan över bedrifterna i fjol och hittills i år är både lång och imponerande.
Men mest beundransvärd är nog ändå hans fokus på sitt yrkesval, hans medvetna och utstakade väg till toppen.
”Jag siktar fortfarande på att bli bland de bästa i världen”, säger Marcus.
Aldrig har väl Skaftö nämnts så
många gånger i svensk television som vid utsändningen från
den stora svenska Europatourtävlingen i Skåne i början av
juni. Under några timmar de två
första dagarna kunde man räkna till säkert ett 20-tal. Orsaken:
Marcus Kinhult, 18 år och
amatör, sopade banan med de
bästa golfproffsen i Europa
och var efter halva tävlingen i
delad ledning.

Pappa på bagen
I Ladan på Skaftö regerar Lotta Bäcker bland heminrednings- och presentartiklar.

När Hannas i Hamnen slog upp sina portar på försommaren så var det till en delvis ny och uppfräschad butik
i det gamla fabrikhuset i Grundsunds hamn.
”Ja, i år är det mycket nytt både vad gäller butiksinredningen och produkterna”, säger Caroline Bäcker, som
driver de två klädbutikerna Hannas i Grundsund.
Det som möter besökaren först
är den nya butiken på bottenplanet med de stora dörrarna
öppna ut mot kajen. Där det tidigare fanns ett dolt lager ligger
nu en inbjudande butiksyta med
många av de stora märkena
som Morris, Hunky Dory, Henry Lloyd och American Vintage. På mellanplanet känner
man igen sig, där härskar Robban eller Ulrika och där hittar
man shorts, skjortor och Didriksons många användbara jackor.

Åter till galonet
I Didriksons nya kollektion
finns i år plagg med inspiration
från tidigt 1960-tal, nygamla
plagg i galon. Mycket marina i
stil med seglarstället Slaghöken
som användes vid ett OS eller
två i mitten av förra seklet.”Vi
har märkt att unga killar har blivit mycket intresserade av kläderna i år”, säger Caroline.Ytterligare en trappa upp - men dit
måste man ha egen nyckel - lig-

ger ett underbart boende med
byns bästa utsikt över hela
hamninloppet. Här kan man
hyra veckovis.

LADAN tillbaka
I många år hade familjen Bäcker Lottas Lada (vid infarten till
Östersidan ) uthyrd till andra intressenter, men i år är den tillbaka i familjen. Och även om
man döpt om den till bara LADAN, så är det Lotta Bäcker
som sköter butiken. Lotta flyttade till Skaftö för några år sedan tillsammans med sin man
Ola Lindholm och lilla Loa,
som idag är stjärna både i Skaftö Skola och på fotbollsplanen. ”I Ladan blir det inte så stora förändringar. Vi kommer att
ha heminredning och presentartiklar, kanske i någon bättre
klass än tidigare. Dessutom
kläder och skor.

Rötter på Skaftö
Caroline och Lotta Bäcker är
tredje generationen ”skaftö-

Hannas i Hamnen har fått en boutique i markplanet.

bor”. Deras farfar Lars Bäcker
var bas på Didriksons Regnklädesfabrik från 1946, då
grundaren Julius Didrikson avled. Lars flyttade med företaget
till Åmål, där så småningom sonen Anders tog över VD-skapet
på företaget. Samtidigt behöll
familjen både båt och boende
och sommarförsäljning av regnkläder i Grundsund. Med Anders vid rodret utvecklades butiken i den gamla fabriksbyggnaden till att omfatta också
andra märken och inte bara
kläder mot regn och rusk.

Från Sydney till Skaftö…
Caroline utbildade sig inom
hotell- och turismnäringen och
flyttade till Australien medan
Lotta tog vägen via Televisionen och inredning - hon jobbade i många år med inredningsprogram. Caroline flyttade hem till Sverige 2007 och
hamnade i Grundsund där hon
tog över arbetet med affären i
hamnen. Döpte den till Hannas
i Hamnen och utökade med
Hannas i Krögen och Hannas på
Golfen. Golfbutiken har man
lämnat men de två andra lever
vidare vid god hälsa.

…och från Lidingö
Lotta hade under tiden träffat
TV-makaren Ola och flyttat
samman i ett härligt hus på Lidingö. Men Ola hade vid många
besök på Skaftö förälskat sig i
- inte bara ön utan också sättet
att leva i harmoni med naturen.
Så när skolan i Gunnesbo
blev till salu och lille Loa blivit
några år beslöt sig paret att ge
Skaftö en chans. Lotta kunde
fortsätta med sitt TV-arbete på
distans liksom också Ola - samtidigt som de kunde njuta glesbygdens alla fördelar. I sommar
blir det heltid för Lotta i LADAN.
TEXT: AGNETA DIDRIKSON

Det var Marcus andra framträdande vid denna tävling. Hans
framstående amatörranking ger
honom inbjudningar till både
stora amatörtävlingar ute i världen och till vissa proffstävlingar. Både i fjol och i år
hade han sin pappa Mikael
som caddie.
”Han kan min sving utan och
innan, men främst är han ett
stort mentalt stöd”, säger Marcus.

Självförtroendet
Någon av de stora golfarna
har sagt att det handlar om 10
procent talang och 90 procent
träning. Marcus är en intensiv
träningsmänniska. För att ge tid
till mer träning valde han att efter grundskolan studerna gymnasietermininerna på distans.

Studentexamen kvitterade han
ut före jul i fjol .

”Annus fantasticus”
Förra året var ett helt fantastiskt
år för Skaftös unge golfare.
Själv har han svårt att välja vilken bravad som rankas högst den fina prestationen på den
stora svenska Europatour-tävlingen Nordea Master i Skåne
eller de olympiska medaljerna
- en silver i singel och en guld
i mixed.
Omgivningen i golfvärlden både i Sverige och internationellt - visste dock att belöna
Marcus. På den svenska rankinglistan Årets Golfare kom
han på fjärdeplats efter världsproffsen Henrik Stensson,
Anna Nordqvist och Jonas
Blixt. Två av personerna i 66personers juryn hade Marcus
på första plats!
Världsrankinglistan baseras
enbart på siffror och det är
helt fantastiskt att en junior
slår sig in på en lista som omfattar samtliga världens amatörer. Vid årets slut stod Marcus
som 2-a i världen!

Redo för proffslivet
Känner du att du har gjort ditt
inom amatörgolfen?
”Nej, jag har en del kvar att
göra - och det ska göras den här

säsongen hoppas jag”, säger
Marcus och fortsätter:
”Det är svårt att sätta siffror
eller ord på vad som gör en mogen för proffslivet. Självklart
behöver man en viss fysisk
och teknisk kapacitet som kan
leda till de resultat som krävs.
Golf är dock en väldigt individuell idrott och det är många
olika parametrar som ska samspela. Jag har själv en tydlig
bild av var jag vill vara i min utveckling för att känna mig
redo att ta det efterlängtade
proffsklivet”.
Det ”efterlängtade klivet”
förväntas komma i höst.
”Exakt när det blir är inte bestämt. Om jag håller mig frisk
och skadefri så planerar jag att
spela Europatourens kvalskola till hösten. Utifrån säsongens
resultat och placeringen i
kvalskolan tar jag - tillsammans
med mitt nätverk - beslutet
om jag ska gå vidare som
amatör eller om det är lämpligt
att bli proffs”.

Amatörens trygghet
Med tanke på sina framgångar
och sin plats på världsrankinglistan kan Marcus räkna med att
få representera Sverige varhelst han vill i världen. Svenska Golfförbundet står för alla
kostnader - eller i vissa fall det
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Det är inte ofta som
hela familjen Kinhult
kan samlas på en och
samma bild dessa dagar. Men Midsommar
firas tillsammans och
i år fick skaftögolfarna glädjen att ha både
Frida och Marcus med
i den stora tävlingen
till Cancerfondens
fromma. Mamma Ingela och Marcus fick
se sig slagna av Frida
och hennes partner,
medan pappa Mikael
drog in pengar genom
golflektioner.

europeiska förbundet. Varför
lämna denna varma famn och
ta steget över till den kalla och
kostsamma proffsvärlden?
En av orsakerna är att det är
där de allra bästa golfarna finns.
Det är mot dem man vill mäta
sig. Och naturligtvis lockar
också de stora pengarna, konstigt vore det annars. Och han
har fortfarande kvar sin pojkdröm:
”Om fem år vill jag vara
bland de 50 bästa i världen och
därmed få vara med på alla Majors”, säger Marcus Kinhult.

Familjetryggheten
Marcus pappa Mikael kom till
Skaftö för 25 år sedan som ung
pro på Skaftö GK. En viss ung
dam vid namn Ingela Eriksson
och en tillvaro av stor livskvalitet har fått honom att inte
lyssna på en massa lockande
förslag.
När han första gången samlade klubbens juniorgrupp kom
sex spelare. Häromåret hade
han sex spelare i juniorlandslagen och idag är Skaftö GK
Sveriges bästa juniorklubb.

Samtidigt som han byggde
juniorverksamheten var han
också pappa och lärare och
allt annat för sina två barn
Marcus och lillasyster Frida.
Men som i de flesta familjer är
det mamma Ingela som är navet. Hon har sitt företag inom
cykelavstånd och barnen har
haft glädjen att hela tiden ha allting mycket nära - både föräldrarna, skolan och golfen.

I brorsans fotspår
Frida kommer att följa i Marcus fotspår genom att också

göra sina gymnasiestudier på
distans. Och från och med i
höst får man nog söka familjen
Kinhult på varmare breddgrader. a”Vi kommer att vara mer
i Spanien under vintern. Vi
kan träna varje dag, Frida kan
studera och mamma kan långpendla till jobbet”, säger Marcus.
TEXT: AGNETA DIDRIKSON

Vill Du se den här
sidan i färg?
Gå in på www.skaftoposten.se
Där ligger hela tidningen i färg

”Jag satsar på att bli bland de bästa i världen”, sa Marcus
redan vid tolv års ålder. Här är han på väg till golfträningen
….men med siktet inställt på USA-touren och de stora tävlingarna.

Första EM för Frida och...
Syskonen Marcus och Frida Kinhult kommer båda
att representera Sverige vid olika Europamästerskap för lag.
Frida ingår i flicklandslaget som ska spela i Tjeckien på Resort Kaskada Brno och Marcus ingår i herrlandslaget som står värdar för Europas bästa herrar i Halmstad.
Båda mästerskapen spelas 7 - 11 juli.
Marcus har stor erfarenhet av internationella mästerskap och spelat i pojklandslaget tidigare. För Frida är det första gången .
”Det känns riktigt roligt att bli uttagen till Sveriges EM-lag!
Jag är en av 6st tjejer under 18år och det känns häftigt! Kommer
bli en upplevelse jag nog aldrig kommer glömma, varesig vi vinner eller kommer sist! Vi har ett grymt lag, med goa tjejer och
en bra lagkänsla! Jag kan lova att jag får extremt många nya erfarenheter, och en massa ny energi framöver”, säger Frida veckan före Midsommar.
”Min uppladdning har självklart redan börjat, och jag ska väl
egentligen inte göra några konstigheter. Hålla mig till det som
är bäst för mig själv, och som sedan förhoppningsvis ger nytta
i laget på EM! ”
Marcus Kinhult och Linnea Ström - Sveriges guldmedaljörer vid Ungdoms OS i Kina i fjol. Marcus hade redan då en silvermedalj från singelspelet i bagaget och tillsammans med Linnea utklassade resten av golfvärlden. Linnea har valt vägen till
proffslivet genom universitetsstudier i USA, medan Marcus siktar på att via kvalskolan försöka ta sig in på Europatouren
redan i höst. (Ovan)

Marcus har redan fått smaka på hur det är att spela med de stora pojkarna genom bl a sina två starter i Nordea Cup i Skåne.
I år höll han på att skrälla riktigt ordentligt genom att vara i delad ledning efter halva tävlingen.
Pappa Mikael gick caddie och gav stöd och goda råd under spelet. (Tv.) FOTO: GÖRAN SÖDERQVIST

…mycket kvar för Marcus
Marcus har redan hunnit med mycket under årets säsong. Kvar
på listan står förutom Lag EM också individuellt EM för herrar
i Slovakien, samt British Amateur och US Amateur. Det är första gången Sverige skickar en stor juniortrupp till denna tävlingen.
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Välkommen
till oss i Lysekil
Vi hjälper dig med allt som rör din
ekonomi, både som privatperson
och företagare.

Gunilla Karlsson
Kundtjänst
0523-78 10 07
gunilla.x.karlsson@seb.se

Margareta Blomdahl
Privatrådgivare
0523-78 10 23
margareta.blomdahl@seb.se

Två 100-åringar värda
Kanalen genom Grundsunds hamn och vågbrytaren fyller 100 år också i år!
Bygget påbörjades
2014 och avslutades
2018, så här kommer
att firas i fyra år.
I Fiskebäckskil putsar
man upp den 70-åriga
Kvartsita och firar samtidigt att Föreningen för
Fulla Segel, som sköter
om den gamla damen,
fyller 30.

Först ut är Kvartsita där alla flaggor går i topp helgen den 4-5
juli. Kanaljubileet kommer två
veckor senare, med start den
17e.
”Vi hoppas få hit ett antal
vackra skutor att pryda Fiskebäckskils hamn till våra dagar”, säger Sune Johansson som
är ansvarig för festprogrammet.

Sjörövare och pirater
Agneta Gustafsson
Privatrådgivare
0523-78 10 24
agneta.gustafsson@seb.se

Anette Wetterlind
Kapitalrådgivare
0707-39 40 68
anette.wetterlind@seb.se

Det blir öppet hus från 10 på
morgonen. Barnen ska få klä ut
sig och leka sjörövarskepp och
man ska få klättra i riggen och
runt omkring blir det lotterier
och fiskdam och kaffe och mat,
musik och loppmarknad, ja en
riktig cirkus fram till eftermiddagen.
Sjövärnet, kustbevakningen
och polisen kommer att visa upp
sig och för musiken svarar
Grundsunds-duon Birgitta och
Anders Gunnarsson.

Ta hem Kvartsita
Marcus Wollbratt
Försäkringsrådgivare
070-739 10 23
marcus.wollbratt@seb.se

Bengt Swahnberg
Företagsrådgivare
0523-78 10 02
070-606 70 61
bengt.swahnberg@seb.se

Den som inte kan bli mätt på det
vackra fartyget har möjlighet att
köpa med sig en av de fina litografierna som tagits fram till
jubileet.

Båda sidorna firar
I fjol var det full fart på bryggor
och kajer vid 100-festen för

Cecilia Åqvist Eriksson
Rådgivare, privat och företag
0523-78 10 06
cecilia.aqvisteriksson@seb.se

Den här vackra litografin av Kvartsita kan bli din under jubileumsdagarna.

kanalbygget. I år blir det något
lugnare, men det hindrar inte att
båda sidorna i Grundsund får sin
beskärda del av festligheterna.

Först den västra…
En praktisk jubileumsgeneral,
Sven Laurell, har samarbetat
inte bara med sin egen arbetsgrupp utan också med Makrilladkademien. Så nu slår man
ihop Makrill-dagen med den
första kanaldagen.
”Det blir SM (Skaftömästerskap) i makrillfiske som vanligt
på förmiddagen och därefter
tar Västra Kajen med Magnus
på Smultron & Tång och brö-

derna Olsson på Atlantic över
ansvaret för festligheterna. Det
blir räkfest från kl 12 till sent på
kvällen och musikunderhållning med Ulf Dageby och Gunnarssons (se ovan) och på kvällen kommer musikgruppen ”4
sekunder”.

…så den östra
Här blir den femkamp för
barn i tremannalag på Östra
Kajen och sedan spelar orkestern
Lindeblecket i Skäddhålan, där
man kl .11.30 officiellt inviger
vandringsleden Skäddhålan Vigerna. Det blir segling på fjärden och Bobo Royson berättar

om sin verksamhet i Båtklubbens lokal. Han avlöses av författaren/läkaren Jarl Torgersson och samtidigt underhåller
Klas Berntsson och Annika
Dahlberg ombord på Sandö i
Grundsunds hamn.

…och stafetten
Dagen avslutas med stafetten
(lagen måste anmälas dagen innan) - här gäller det att simma,
springa och paddla och i fjol var
det en upplevelse att vara åskådare. Efter prisutdelningen får
både generalen och alla andra
pusta ut!
AGNETA DIDRIKSON

Malin Harryson
Rådgivare, privat och företag
0523-78 10 04
070-739 16 16
malin.harryson@seb.se

Säljer och reparerar Cyklar o Trädgårdsmaskiner.
Vi har även verktyg, trädgårdsredskap samt Vivis keramik.
Öppettider:
Vardagar 13.00-17.00 Obs nya tiden!
Lördagar 09.00-12.00
Kajsa Ahlsten
Kontorschef
0523-78 10 29
070-301 98 40
kajsa.ahlsten@seb.se

Stig: 070-508 77 88
Vivi: 070-642 12 88
Verkstaden: 21888

Vi finns i Skaftö Reparationsservice lokaler i Backa.
VÄLKOMNA! Gilla oss på Facebook
E-mejl: viviann.olsson@telia.com

11

att fira

Kanalbygget inleddes 1914. Det tog fyra
år att muddra kanalen och hamnen. Först
1918 avslutades kanalbygget med den
präktiga vågbrytaren.
Till en början användes en klaffbro över
kanalen.

Välkommen till

KONST

Utställning & Försäljning

4/7-12/7
i
Skaftö
Folkets Hus
Grundsund
Målningar av kända konstnärer - Ellis Wallin,
Carl Gunne, Edvin Ollers, Åke Brovik m.fl.

UTE NU!
Läs och lär om:

* hällristningarna i Brastad
* den tragiska sagan om
Axel och Valborg
* Margareta Hvitfeldts
stora donation
* Karl X Gustav som gjorde
Bohuslän svenskt
* Schartauanismen
* Stenindustrin
* Orkidéerna
* Det stora sjöslaget
i Skagerack 1916

Marinmålningar av Gustav Gsam Samuelsson.

Öppettider: 14.00 - 19.00 alla dagar

ROYSON MARIN & ANTIK
0722-022 280

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

Köp den hos:
Bokhandeln Lysekil,
Skaftöhallen Fiskebäckskil,
ICA Krögen, Hannas i
Hamnen, Grundsund
Pensionatets butik Rågårdsvik

Välj din egen Skager-modell
på www.premiummarin.se

95:-

Vi ses i
monter B 03:62

Premium Marin
Exklusiv återförsäljare för Skager i Sverige I 070-616 69 06

Gilla oss på
FACEBOOK!
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Nya husen är svårsålda
Lysekils kommun, som har dålig ekonomi, säljer
gärna mark för nya bostadsområden och hoppas
att villorna och våningarna inte bara köps av sommargäster utan också av nya fastboende, som betalar sin skatt till kommunens tomma kistor. Inte
bara politikerna utan också näringsidkarna vill se
fler invånare för att kunna sälja mer och därmed
behålla och utveckla sina rörelser.

Enligt Lysekilsposten planeras för nybyggen om inte mindre
än 400 bostäder. Redan förra
året frågade Skaftöposten ”Vem
ska bo i alla dessa hus?” Örådets
ordförande Sune Andreasson
sa då:
”Det är inte orealistiskt för
Skaftö att öka bobeståndet, men
man ska inte tro att fasta befolkningen ökar bara för att
man bygger bostäder.”

1. FOSSA, RÅGÅRDSVIK
Detaljplan föreligger för sex nya småhus i Rågårdsvik/Fossa, men den nya strandskyddslagen har helt stoppa projektet.

Hur framgångsrika har de
privata exploatörerna varit i sin
försäljning av de redan godkända byggprojekten? Inte
särskilt, är svaret om vi jämför
dagens situation med sommaren
2014. Den nedslående försäljningsutvecklingen hänger troligtvis samman med flera faktorer, däribland den s.k urbantrenden, dvs stark befolkningstillväxt i storstadsregio-

nerna med avflyttning från småkommunerna som följd. Men
kanske också de dåliga vägarna
i riktning Uddevalla, bristen på
industrimark, avsaknad av fiberteknik och båtplatser spelar
in.
Här intill ser ni alla de större
byggprojekten på vår ö och hur
de utvecklats.

3

4

Grundsund

STAFFAN GUNNARSSON

Ur Skaftöposten 20

14

2. TORVEMYREN, GRUNDSUND
Två energiparhus är byggda, varav en husdel är såld och en uthyrd. Idag är det oklart
om de ytterligare planerade energihusen och lägenheterna kommer att byggas.

3. SKOLBERGET, GRUNDSUND
De 23 nya bostäderna på Skolberget, som
färdigställdes 2012, är nu nästan alla sålda eller
uthyrda. Kvar finns en större villa för 4,9 miljoner
kronor och fyra lägenheter. Tvårumslägenheterna kostar cirka 2, 04 Mkr och treorna 2, 46 Mkr.
Månadsavgift tillkommer.
Information: Göran Enqvist Lysekilsbostäder
0523-611 600
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Vem ska bo i alla des
sa

Alla är eniga om att Skaft
ös befolkning måste öka för att
ön ska
kännas levande året runt.
Därför
behövs attraktiva bostä
der 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 måle
t? Här
går meningarna isär.
Kommunstyrelsen i Lysek
il, som behöver ökade skatteintäkter
och näringsidkarna på Skaftö, som vill
sälja mer,
anser att bostadsbyggande
t är lösningen. Andra menar att
först måste
arbetstillfällen skapas, komm
unikationerna förbättras, båtpla
tser 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 utbud
et av bostäder kommer också flera helårs
boende
att komma.

markerade med gult i plane
n – ”tä- åretruntboende
familjer för att kunna
tortsutbyggnad, huvudsaklig
en bostä- behålla – och
helst öka - den service vi
der”. Tillsammans repres
enterar des- har idag med
skola, räddningstjänst och
sa säkert ytterligare drygt
500 poten- vård”.
tiella bostäder. Där ingår
300 nya
bland annat
Det säger Sune Andreasson
förra handelsträdgården
, ordföIdag finns det 384 bostäder
i Evensås, rande för Skaftö
på Skaftö. berget mella
Öråd, en opolitiskt fön
Lotta
De allra flesta är enfamiljshu
s Lada och Sörvi- rening
med cirka 450 medlemmar
s, men karna med över
200 lägenheter, ett stort
också ett begränsat antal
.
”Det är inte orealistiskt för
av flerfa- område söder
Skaftö att
om Stockevik Östra, två
miljshus. Bland dessa finns
öka bo-beståndet, men man
också ny- landområden
ska inte tro
norr om Grundsund inbyggen som ännu inte hittat
att befolkningen ökar för
sin ägare. till Vigerna
att man bygoch Dammen och två
Nu planeras över 300 nya
ger bostäder.
bostäder områden väster
om Rågårdsvik.
på ön. Skaftöposten har
gjort en inNågon etablering av större
ventering av de aktuella
industrier för Skaftös del kan
projekten Öka boendet
man nog
som befinner sig i olika stadie
inte hoppas, men besöksnärin
r från fär- Arbetet med
gen kan
en ny översiktsplan för
digbyggda osålda villor på
byggas ut.
Skolberget Skaftö komm
er att inledas under 2015.
i Grundsund till planerade
”En sak är att planera, en
bostäder i Vad de styran
annan att
de i kommunen då beröda fält på Översiktsplanen
genomföra. Genomförandet
2006.
slutar hänger säkert samm
ska inte
Förutom dessa cirka 300
an med hur ställa till det
finns i framgångsrika
för människorna. Det är
de privata exploatö- viktig
Översiktsplan 2006, som
utgör grun- rerna varit
t att vi bygger ut i etapper”,
i sin försäljning av de redan
säger
den för allt framtida bygga
Sune Andreasson.
nde på godkända projek
ten.
Skaftö, också sju andra marko
mråden ”Vår uppgift är
Staffan Gunnarsson
att försöka få hit fler

1. STOCKEVIK ÖSTRA

4. ÄLDREBOENDE, GRUNDSUND
Kaprifolen kommer att växa genom att den närliggande Träffpunkten, f.d. brandstationen rivs och ersätts med ett tvåvåningshus med sex lägenheter, blandade ettor och
tvåor. Det nya huset beräknas vara inflyttningsklart första halvåret 2017. Information
Göran Enqvist, Lysekilsbostäder 0523-611600.
Dessutom finns planer på att bygga ett nytt vandrarhem i Grundsund. Janne Olofsson
har fått tillstånd att lägga en övervåning på ICA-affären, där boende kan inrättas.

5. FRISKVÅRDSCENTRUM, STOCKEVIK SÖDRA
Friskvårdscentret är sedan flera år hett debatterat. Villaägarna i Stockevik, miljöpartiet, kd och lysekilspartiet gör allt för att stoppa hela projektet med omedelbar
verkan.
Förslaget innefattar en huvudbyggnad med konferenslokaler, rehabilitering och
restaurang, 14 annexbyggnader för 120 hotellrum. Därtill 10-13 vanliga bostadshus, blandat parhus och enfamiljshus. Projektet innebär cirka 40 året runt-jobb.
Detaljplanen har varit på samråd flera gånger och den 19 juni i år var sista dagen
2. för
FRISskaftöborna
KVÅRD I STOCKEVIK
att komma med synpunkter. Om kommunstyrelsen tillstyrker deEtt byggprojekt som disku
terats i mån
taljplanen
tillgakommunfullmäktige
för slutgiltigt beslut i höst. På grund av
år och upprört många
friskvårdsanläggning i går den
känslor är en konferen
Stockeviks-området. Skull
s- och
e projektet en dag realis
markant öka antalet jobb
eras
skulle det
och arbetsplatser på
det starka motståndet
lär
man
få
räkna
med
överklaganden.
i ett slag
Skaftö.
Bakom investeringen, som är den största någonsin på Skaftö, står Sturebadsgrup3. pen
TORVEM
YREN GRUNDSUND
i Stockholm.
Denna
har
– etap
p 1.en historisk koppling till Lysekils badkung, Carl CurPå Torvemyren bygger
Gunnar Svensson ener
34
gihu
Det
han som för
130
startade
Sturebadet och andra badinrättningar
s. Två år
andrman.
parhsedan
a är ena halvan var
us är byggda,
ett är osålt, men i det
såld och den andra uthy
rd. Prise ligger på cirka
bygga ytterligare fem ener
3 Mkr. Möjlighet finns
att
i Stockholm.gihus. Info: Energihus RealtEstat
e Väst AB Tel: 0707:
Villaområdet Stockevik
Östra, som också marknadsförs under namnet
Stockevik/Grönskhult
- ligger längs Skaftö Golfk
lubbs 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. Storl
ekarna är mellan 120
och 184 kvm. Tomterna,
som ligger mellan 700
– 1500 kvm kan köpas sepa
rat så att man också kan bygga efter eget
tycke.
Information: Åsa Larss
on, Fastighetsbyrån,
Lysekil 0523-13125

94 37 14

4. TORVEMYREN GRUN
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6. STOCKEVIK ÖSTRA
Villaområdet längs diket vid Skaftö
Golfklubbs 16e hål.
Av områdets 36 tomter har tolv sålts.
Två hus har nya ägare och två hus är
klara för försäljning. Tomterna varierar mellan 700 och 1500 kvadratmeter och man kan bygga efter eget
tycke medan max-storleken på husen
är beroende av tomtens storlek och
får vara mellan 120 - 150 kvm boyta
plus yta för komplimentbyggnad.
Information: Åsa Larsson,
Fastighetsbyrån Lysekil,
Tel: 0523-13125
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Fiskebäckskil
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7. GLÄNTAN, FISKEBÄCKSKIL
Projektet Gläntan med 54 bostadsrätter i området strax nordost om Pumpen ligger på
sparlåga. Förra året lyckades man inte sälja det erforderliga antalet lägenheter som behövdes för att starta fas Ett i bygget.
Planerna har nu omarbetats. Lägenheter om ett till tre rum kommer att erbjudas till
försäljning i höst och priserna ligger då lägre än i fjol.

Östersidan

7

6

8. UTSIKTSBERGET, FISKEBÄCKSKIL
Kommunen beslöt för flera år sedan att bebygga Utsiktsberget och utlyste en arkitekttävlan som vanns av PEAB. Förslaget fick mycket kritik, främst från upprörda sommargäster som ser sin sommaridyll i fara.
Flera samråd har ägt rum och många turer har gått med arkeologiska utgrävningar,
krav på kompletterande förundersökningar och nya direktiv om strandskydd.
De sista förslaget från PEAB om 175 bostäder har nu bantats till 145. Kommunen ska i
sommar fatta beslut om detaljplanen som sedan ska gå ut på granskning under fyra
veckor, vilket ger möjligheter för intresserade att komma med ytterligare synpunkter.
PEAB hoppas på att kommunen - eller till sist länstyrelsen - slutgiltigt antar detaljplanen i höst. Kommunen har avsatt pengar i budgeten för tillfartsvägar till området. Möjlig
byggstart av den första etappen i slutet av 2016.
Information: Susanne Kristensson, PEAB, Uddevalla

ockevik
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6. EVENSÅS

7

6

Östersidan – Evensås (på
berget till
höger när man kör in mot
Östersidan) Här har arkitekt Thom
as Rossing plan erat cirka 30
bost äder .
Redan i juni blir det bygg
start för
det första mönsterhuset
i Etapp
Ett – om 14 hus. Två hust
yper, ett
souterränghus om 141
kvm med
entre på övervåningen.
Det större
husen – 150 kvm - komm
er att ligga högst upp på berget.
Alla husen
har en vidunderlig utsik
t över Kilen,
Gullmarn och Lysekil.
Priser mellan 4,5 och 6,5 Mkr.

9. HENRIKSBERG (EVENSÅS)
Nu har bygget kommit igång uppe på berget, som kantas av den fina stenmuren som man ser när man kör in i riktning Östersidan. Arkitekt Thomas Rossing med rötter på Skaftö har fått bygglov för fem av de 14 husen som ingår i
första etappen. Två av de fem är sålda. Det första, ett souterränghus, ska vara klart på sensommaren.
Information: Pontus Rossing 0761-828088

7. ÖSTERSIDAN

8

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

10. FYREBERGET, ÖSTERSIDAN
Byggnadsfirman Serneke från Göteborg har ett optionsavtal med kyrkan som äger det stora fria bergsområdet mellan
”Ladan” och Sörvikarna. En planprocess, som beräknas ta 2 -3 år, pågår och man siktar på att kunna bygga ett hundratal enheter med blandad bebyggelse. Lysekils kommun ska stå för de stora vägbyggena med sprängning av berg,
medan Serneke ansvarar för de mindre tillfartsvägarna till varje enhet.

8. FISKEBÄCKSKIL

11

Utsiktsberget i Fiskebäck
skil skulle först bebyggas
med 30-40 hus och en arkit
ttävlan utlystes, som PEAB
ekvann.
I nästa etapp ökade bestå
ndet till 90 hus och seda
n till 175 bostäder. Myck
kritik har kommit från uppr
en
örda fiskebäckskilsbor som
ser sin sommaridyll i fara.
Samråd har ägt rum och
planen är ännu inte anta
gen av kommunfullmäk
PEAB arbetar nu på en deta
tige.
ljplan rörande utformnin
g och volymer som ska
syn till en del av kritikerna
häns synpunkter. Den revid
erade planen ska lämn
”granskning” i decembe
as till
r och teoretiskt skulle fullm
äktige kunna fatta beslu
januari. PEAB hoppas
kunna bygga och sälja
ti
i en takt om cirka 20-2
om året.
5 enheter
Information: Susanne
Kristensson, PEAB Udde
valla.

9. RÅGÅRDSVIK/FOSSA
1:33

Detaljplanerat för sex små

hus.

11. INDUSTRIMARK
är en bristvara på Skaftö. Viss möjlighet att utöka finns mellan lilla vägen till soptippen och GRG vid infarten till
Ett tiotal hus, på mycket
små tomter med unikt
läge och havskontakt .
ta husen byggdes 2008
De
försBefintlig
vattenledning och fornlämningar begränsar dock möjligheterna.
. Alla husen sålda. Prislä Grundsund.
get torde idag ligga på
Mkr.
cirka 8
Det nya industriområdet - Grönskult - ligger tvärs över stora vägen vid golfklubben. Här har kommunen fastställt
en plan och kommer att sälja tomterna på Upphandlingsportalen i höst.
10. RÅGÅRDSVIK

11. FISKEBÄCKSKIL

Gläntan/Fiskebäckskil
– bostadsrättsförening
en kommer att omfatta
strax nordost om Pumpen
54 lägen
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Många nya ansikten i krögarvärlden...
Årets gladaste nyhet

för sommargäster och kräsna
golfspelare är att Golfkrogen
fått ny ledning.
Krögare är nu Mikael Koivuhuhta som i många år varit
kökschef på Brygghuset i Fiskebäckskil.
”Goda råvaror är det viktigaste och jag vill gärna experimentera med olika smaksättningar”, säger Mikael som också från Brygghuset tagit med
sig Filip Österlund, som souschef. Mikaels fru Marina basar
både över matsalen och golfhotellet med 14 bäddar.
Kortpriset för en god lunchbuffé och kaffe är 80 kronor.
”En golfkrog ska inte bara
vara en plats att stilla hungern
på efter spelet. Den ska vara ett
ställe, dit du ta dina sommargäster”, säger en gammal
klubbmedlem som inte längre
tänker ta med sig smörgåsar hemifrån.
Under sommarmånaderna är
restaurangen öppen från 08.00
till 21.00. Alla söndagar i juli
”After golf happening” - mellan 18.00 och 20.00.
Telefon: 23212
Rågårdsviks Pensionat

”Årets nyhet är”, säger Lisa
Larsson som basar över matsalen, ”att ingenting ändrats. Vi
fortsätter med vår uppskattade
klassiska skärgårdsstil. När de

nöjda gästerna lämnar borden
brukar de säga: Det var den bästa fisken vi ätit.”
Bordsbeställning: 0523-21019
Gullmarsstrand

Skaftös gourmetkrog Gullmarsstrand i Fiskebäckskil bjuder varje torsdag under sommaren på underhållning och
Bar BQ på uteserveringen utanför verandan. Varje dag lunch
i stora matsalen med sill, salladsbuffe och huvudrätt:
fisk/kött för 125 kronor.
I den nya matsalen, som är
byggd direkt på vattnet med utsikt åt tre håll serverar stjärnkocken Linus varje vecka nya
kreationer på temat ”mellanrätter”.
Linus lämnar Skaftö efter
sommaren med sin fru för att
basa över restaurangen på Royal Christiania i Oslo Hans efterträdare blir den rutinerade
souschefen Markus Rönnquist.
Bordsbeställn: 0523-66 77 88
Imperiet växer
Kung Reine af Skaftö regerar

idag över sitt utökade imperium med Brygghuset i Fiskebäckskil, Norra Hamnen 5 i Lysekil och årets nya erövring Stallgården Krog, Café & Skafferi vid Rotviksbro. Delägaren
och överköksmästaren Jonas
Svensson garanterar hög kvalitet i alla köken.

Moderna och populära NH 5
satsar i år stort på ostron och har
byggt en bassäng med ständigt
färskt saltvatten så att ostronen
som hamnar på tallriken inte
kan vara färskare.
Joels Brygga - lilla serveringen utanför Brygghuset - kommer varje onsdag i sommar att
ha trubaduraftnar, då Moules
Frites ur stora pannor serveras
med öl till ett facilt pris. Från
torsdag - söndag kan man träffas på bryggan till ”After Beach” med lätta laxrätter och något att dricka.
Bordsbeställning: 0523- 22 222
Pizzeria Skaftö

Söker man en god pizza - att äta
på plats eller ta hem - är Pizzeria Skaftö i Fiskebäckskil,
som ligger mittemot Skaftöhallen på andra sidan vägen,
en bra adress. Krogen drivs sedan decennier av Dimitri, som
också serverar goda grekiska
delikatesser.
För beställning: 0523-222 37
Öppet året om
är det på Mareld i Grundsund.
Ägaren Fredrik Rodin är en av

de få kockarna, som håller sin
restaurang öppen året runt. Han
bjuder på god lunch i folklig atmosfär för kupong om 80 kronor.
Varannan fredag hela året är
det extra trångt och gemytligt

Peter på
Skaftöhallen
prisad för Bästa
Värdskap 2014

Mikael Koivuhuhta och hans Marina har gjort golfare och andra besökare lyckliga genom sin
goda mat och trevliga bemötande på Golfkrogen.

då hela hela ön välkomnas på
”After Work”.
Fredrik erbjuder också catering för de som vill bjuda sina
gäster hemma.
Ny köksmästare på Pelles

Krögaren Erik har just startat en
ny restaurang i Uddevalla Panchos - där internationella tapas serveras. Erik lämnar ansvaret för Pelles till Johan
Cervén som köksmästare och
rutinerade Madde som restaurangchef. Under sommaren blir
det trubadur-aftnar varje torsdag. I samband med Kanalfesten vill Erik passa på att fira
krogens 30-årsjubileum.
Bordsbeställning: 212 74

Smultron & Tång

B&B på Syltrutan

Årets nyhet är att krögaren
Magnus med sin Caroline köpt
själva restaurangfastigheten,
som ligger näst intill Västra Kajen där segelbåtarna förtöjer.
Krogens specialitet är fisk, men
i år satsar man bland kötträtterna särskilt på halstrad lammytterfilé. Till kaffet serveras i
sommar handgjorda praliner
med granachefyllning. Den
17e juli - under Kanalfesten ordnar Magnus tillsammans
med Atlantic och Örådet en stor
räkfest på kajen. Man festar i
två stora tält och från en scen
bjuds musikunderhållning med
Ulf Dageby och Birgitta och
Anders Gunnarsson. Kl. 21.00
drar bandet 4 sekunder igång.
Bordsbeställning: 217 20

i Grundsunds absoluta centrum.
Det lilla cafeet vid ”Krögen” har
fått en ny och stramare inredning, där en stor spegel på ena
kortväggen gör att rummet ser
större ut.
I år erbjuds rum och frukost
med fem olika frukostalternativ.
Nya rätter i år är t.ex tapas burgare, lammkorv med fransk
potatissallad.

Matexperten
Staffan
Gunnarsson

har under flera år
recenserat
Skaftös restauranger . I år koncentrerar han sig på
nyheterna och låter betygen vänta till
nästa år.

AB BACKA ELSERVICE

ÖPPET ÅRET RUNT 0523-212 85
GRAFISK PRODUKTION – REKLAM – FOTO

cdesignofoto.se
C Design & Foto Cilla Eklund
Sandviken 18 Östersidan Fiskebäckskil
070-67 230 36 info@cdesignofoto.se
LOGO · VISITKORT · ANNONSER · FOLDRAR · SKYLTAR
BÖCKER · BOKOMSLAG · MENYMAPPAR · BROSCHYRER
ÅRSREDOVISNINGAR · FOTO OCH MYCKET MER

MC BYGG
"
Vid den stora ”Kick Off”-dagen inför sommarsäsongen utsågs vinnaren av Bästa Värdskap 2014, där Peter Samuelsson på Skaftöhallen Tempo i Fiskebäckskil tog hem priset.
Motiveringen löd:”På en liten ort, med begränsat befolkningsunderlag finns en butik med
en delikatessdisk utöver det vanliga. Peter bistår
gärna med tips och idéer på mat och tillbehör
och hans intresse för människor och mat gör
att boende och besökare känner sig sedda och
välkomna. Det är ett sant nöje att besöka och
handla på Skaftöhallen i Fiskebäckskil!”
”Det är kul när man satsar på någonting som
andra butiker inte vågar, och att det går hem.
Jag vill tacka juryn och alla som nominerade
mig,” säger Peter.

!
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"

TOM NILSSON BYGG PÅ SKAFTÖ AB

#
#

!$

Telefon 070- 594 78 48
tom.sl.nilsson@telia.com
www.tomtrasnidare.com

VILL DU
SYNAS HÄR
NÄSTA ÅR?
www.lyckansslip.se
Tel. 0523-220 04

Kontakta Agneta på adidrikson@hotmail.com
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”Gardera med kryss” - som i Team X!

Danska Camilla Ulrikkeholm är
ett av de tunga namnen i
Lysekils Women´s Match.

Här är de tuffa
unga damerna
som utmanar
världs-eliten

Foto: Lennart Hård

Johanna Bergqvist
och Alice Nordström
i Team X deltar i
LWM i augusti.

Tre av världens främsta kvinnliga matchracingskeppare ställer upp i årets Lysekils Women´s
Match med start den 3 augusti. Det är danska
Camilla Ulrikkeholm, svenska Anna Östling och
amerikanska Stephanie Roble.
Det borgar för spännande seglingar och även om
danska Camilla varit svårslagen de senaste åren så
kommer de andra säkert att ge henne en hård kamp.
Bland de tolv startlagen ligger
sju på Top Ten-listan medan ett
lag skiljer ut sig - helt orankade Johanna Bergqvist från Göteborg fick ett wildcard vid Båtmässan i Göteborg i våras.
Under artistnamnet Team X

får en grupp unga tjejer vara med
och tävla mot världseliten.
”För sju år sedan fick Anna (Östling) och hennes besättning ett
wildcard till samma tävling och
det blev starten på en glimrande karriär”, säger Anna Holm-

dahl White, projektledare för Lysekil Women´s Match - LMW.

Chans till framgång
”Vi vill bidra till att få fram nya
seglarstjärnor, därför kändes
det helt rätt att ge de här unga
flickorna chansen att visa upp sig
på den stora arenan”, säger
Anna.
Utöver silver-rankade Anna
Östling (tidigare Kjellberg) och
orankade Johanna Bergqvist
deltar rutinerade Caroline Syl-

van, som under flera säsonger
klättrat på världsrankinglistan till
en 6-e plats och på 17e plats hittar vi Sanna Häger från Västerås, som leder en stockholmsbesättning med sikte på att
avancera uppåt på listan.

Sydamerika deltar
Juliana Senfft heter en brasilianska som delat sin tid mellan
IS-klassen 49er FX och matchracing. Nu har hon bestämt sig
för att ge all sin tid och energi på

matchracing och hon kommer
till Lysekil - som första sydamerikanska - med sikte på seger.
Lysekil Women´s Match startades 2004 och är med 300 000
kronor vredens största årligen
återkommande tävling i matchracing för damer. Tävlingen,
som utförs tillsammans med
Lysekils SS Gullmar, ingår i
Women´s International Matchracing Series med tävlingar
också i Danmark, USA och Korea .

Huvudsponsor i Lysekil är 40årsfirande Preem som i vanlig
ordning bjuder seglare och
publik på tre fina gratiskonsert
- Molly Sanden, Kalle Moraues och Loreen kommer att uppträda under seglarveckan.
TEXT & FOTO: AGNETA DIDRIKSON

Vill
Du se
den här sidan i färg?
Gå in på www.skaftoposten.se
Där ligger hela tidningen i färg

Lysekils
Mäklaren
Din lokala fastighetsmäklare
Tel. 0523-145 80
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Kunskapens Hus, Grundsund
Polisgatan 1, Lysekil
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lysekilsmaklaren.se
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Det tar bara en kvart med färjan Carl Wilhelm son från Östersidan – och då passerar man också Fiskebäckskils ångbåtsbrygga - för att nå den
stora lilla staden Lysekil.
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.

Café Kungsgatan

Sommarkvällar
på Caféets bakgård

PREEM BJUDER PÅ TRE

1 juli SUSANNE ALFVENGREN
8 juli NICK BORGEN
10 +11 juli MANNY & TOBBE
15 juli INNEBANDET
17 juli LINE UP
22 juli JAN JOHANSEN
25 juli ROBERT & ANNA
29 juli ROBERT & ANNA
31 juli ART NATION
8 aug ANDREAS GALLE
& ÅNGMASKINEN
29 aug MANNY & TOBBE

SOMMARSHOWER
5-7 AUGUSTI I HAVSBADSPARKEN.
Tre kvällar i rad under seglingstävlingen Lysekil Women’s Match bjuder Preem
på tre stora familjeshower med tre av Sveriges hetaste artister. I vår monter vid
Havsbadsparken hittar du dessutom tävlingar och jubileumserbjudanden, då
vårt raﬃnaderi nu ﬁrar 40 år i Lysekil.
Vi kör också guidade bussturer till raﬀet kl 14 onsdag-fredag. Boka din plats i
vår monter samma dag som du vill åka. För mer info, ring 070-830 00 58.

SÄSONGSAVSLUTNING

ONSDAG 5 AUG KL 19
MOLLY SANDÉN

TORSDAG 6 AUG KL 19
KALLE MORAEUS

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.
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 tre gratiskonserter med
Molly Sandén, Kalle Moraeus och Loreen under
seglarveckan i augusti.

Ring och boka
på 0523-160 01

Välkommen!

FREDAG 7 AUG KL 19
LOREEN

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
ett flertal krogar i
olika prisklasser.

astrid & agnes

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





Ramona Fransson Lör. 27/6 11.00
Gift med djävulen


Nylund
  Tor. 2/7
 12.00
Ingemar
Jungfruns sista vädjan, Löftet från Havsrandsöarna



Böcker till


De hatiska

  

  2013


SKAFTÖPOSTEN
Lennart Brohed Lör. 18/7 11.00








Liket i fornhemmet 1916
AKADEMIBOKHANDELN

 Lör. 29/8
 11.00
Barnens dag
LYSEKILS BOKHANDEL

KUNGSTORGET
Ann-Charlotte Ekensten, Marianne

  20
Håkansson, Anna-Karin Rosengren Välkomna! TEL. 0523-103
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PROVSKOR

Lördagen de 18 juli klockan 14.00 anordnas en tävling för mindre äldre träbåtar i storlek 5-8 meter.
Deltagande båtar kan ha bensinmotor, dieselmotor eller tändkulemotor. Båtarna kommer att köra
en kortare sträcka och Harry är följebåt.
Prisutdelning efter tävlingen.
Föreningen L. Laurin kommer dessutom att ha ett
antal motorer i drift på kajen samt andra aktiviteter. Försäljning av varm korv och bröd samt dricka.

Modekollektioner från världens alla hörn!

För anmälan eller frågor ring: Lars Melkersson
tel: 070-4444744 eller 0523-611291

herr 41-42 dam 37-37½

Övrig information lämnas på plats.

Fynda bland vårens och sommarens provkollektioner
med allt från extremt tonårsmode till exklusiv komfort


18.30

signeringspriser!
Återträff m. berättarafton
Björn Hellberg Fre. 17/7 11.00


Drottningg 40
LYSEKIL
0523-120 20

Den 17 och 18 juli kommer Föreningen L. Laurin
samt MHF att ha aktiviteter på Andessons kaj i Lysekil. Under fredagen de 17 juli kommer, föreningens bogserbåt, Harry att köra kortare turer mellan
10.00 och 15.00. MHF kommer att ha med sin ”volterbil” som besökarna har möjlighet att prova.



c:a HALVA musselloppet
E
MISSA INT

MARKNADSPRISET
Öppet 6 juli – minst 1 aug
Välkommen till

NYA S
KO

VARJE R
Kungsgatan 23, Lysekil
DAG
Öppet: må-fre 11.30-18.00 lö 10-14

!

DEN STOTREAN!
FOLKFES

LYSEKIL

LÖRDAG 1 AUGUSTI 2015

Musselfest
i Lysekil

Lördag 1 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 INTIM
------------------------------------Provsmak och försäljning
Lotterier med fina priser
Resturangtält med öl och vin

ÖPPET DAGLIGEN
DAGLIGEN 10.00 - 18.00 www.havetshus.se
www.havetshus.se
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Kommunens rödaste tjej, men...

Hennes barnkläder
passar alla rock-ongar
Inför valet förra hösten var hon ilsket rödhårig
- passande för en som kandiderade för vänsterpartiet. Idag är hon blond! Men det betyder
inte att det röda bleknat.
Jessica Södergren håller den röda fanan högt
i det mesta hon gör. Och hon gör massor!

Skaftöflickan Jessica Södergren
har inte flyttat så långt hemifrån.
Hon är kommunen trogen och
bor numera i Brastad centrum tillsammans med Jonatan 17 år, Elsie 10 år och ett antal katter. I bottenvåningen har hon sin syateljé och shop. Hennes tredje barn
heter nämligen ”Rockonge”!
”Hon föddes när jag för drygt
fem år sedan sydde cirkelkjolar
till tre flickor att ha på midsommarens cruisingfest i Lysekil”,
berättar Jessica.
Medan flickorna dansade runt
i sina kjolar la Jessica ut bilder på

dem på Facebook och det dröjde inte så länge förrän hon fick
förfrågningar - från affärer och
andra - om hon kunde sy upp fler.

Tillbaka till 50-talet
”Till en början var det mest
50-talsstuk på mina kläder. Det
var nog den lyckligaste tiden i
Sverige, då alla kurvor pekade
upp. Det var raggartid och det var
rockabilly-musik”, säger Jessica,
som själv är alldeles för ung för
att ha upplevt den tiden - hon är
bara 35 år.

Varje fredag på sommaren sätter Jessica Södergren upp sitt
klädstånd utanför föräldrarnas fiskaffär vid Skaftöhallen.

Av företagets namn ”Rockonge”
(onge = bohuslänska för unge)
drar man slutsatsen att det handlar om barnkläder.
”Ja, det blir mest barnkläder
men jag har också för vuxna,
mest damer men lite för herrarna också, främst vad gäller Tshirts”, berättar Jessica, som
säljer sina kläder i flera butiker.
På Skaftö hittar man dem hos
Hannas i Krögen och Butik
Rågårdsvik. Under sommaren
hittar man Jessica utanför sina
föräldrars fiskaffär i Fiskebäckskil där hon varje fredag ställer
upp sitt klädstånd!

Handlar nära
Rockonges barnkläder är nästan
enbart i trikå, en ekologisk bomullstrikå som hon köper i Göksäter eller på nätet.
”Ett plagg ska hålla länge, speciellt som det kostat en del. I och
med att varje plagg är tillverkat
för hand så kan det inte konkurrera med t ex H&Ms priser.
Då ska det också hålla i många
år och många tvättar. Därför är
tygkvaliteten mycket viktig”,
säger Jessica som idag har kunder inte bara i närområdet utan
också utanför landets gränser.

Facebook och Instagram
”Ja, det är helt grymt. När man
visar upp sig på Facebook och
Instagram då finns det inga landJessica bor och arbetar med sina kläder mitt i Brastad.
Hon sitter i kommunfullmäktige på ett vänstermandat och tycker att det är skönt att vara lite utanför stan.

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

gränser längre. Vanlig annonsering i dags- och veckotidningar är ingenting för mig”,
säger Jessica.

Ungdomens framtid viktig
Jessica kan inte helt leva på sitt
klädskapande. Och vill det inte
heller. På dagtid arbetar hon för
kommunens socialtjänst med
att få ungdomar och unga vuxna i arbete. Och på kvällstid sitter hon i Lysekils kommunfullmäktige på vänsterns ena mandat.

Vänstern enda valet
”Jag har alltid varit politiskt intresserad och när jag fullt förstod
hur samhället fungerar så fanns
det bara vänsterpartiet att gå
med i”, förklarar Jessica och
skruvar sig lite inför frågan om
allianser inom lysekilspolitiken.
Vänstern har ett valtekniskt samarbete med kommunisterna.
”Det finns verkligen mycket
att göra i den här kommunen”,
säger Jessica med en stor suck.
”Men det finns hopp. Vi var
många yngre som kom in i fullmäktige i höstas och det märks.
Det är en annan dynamik i arbetet och en god stämning även
om vi har olika grundsyn”, säger
Jessica.
TEXT OCH FOTO:
AGNETA DIDRIKSON

Vill Du se den här sidan i färg?
Gå in på www.skaftoposten.se Där ligger hela tidningen i färg

Öppettider:
Vardagar 8-17
Lördagar 9-12
Välkomna!
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Grundsund - Lysekil, m/s Rania
måndag - fredag mellan 22/6 - 21/8
Se hemsida för aktuell
trafikinformation:
www.bohustrafik.se

Lysekil
Stockevik **
Gåsö
Grundsund
Gåsö
Stockevik **
Lysekil

10:30*
10:40*
10:45*
11:10

Måndag till fredag
11:30 14:45 16:00
11:45 15:00 16:15
11:50 15:05 16:20
12:00 15:15 16:30
12:10 15:25
12:15 15:30
12:40 15:55
-

Lördag-söndag
14:45
15:00*
15:05*
12:00* 15:15*
12:10*
12:15*
12:40
-

”The Birdman”
från Skaftö
Träsnidare Tom på väg att bli världsberömd

* 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

OM DU FÅR PROBLEM MED
DIN TV I SOMMAR

Förra våren var han i Kina, i år gick resan till Turkiet och om några veckor ska han vara på
en alpsluttning i Schweiz.
Träsnidare Tom Stig Lennart Nilsson från Skaftö - ”The Birdman” kallad av sina utländska
kolleger - har blivit en efterfrågad gäst på mässor och konferenser världen över.
International Wood Culture Society ( IWCS) har hittat sin svenske deltagare.
Tom har fåglar som sin specialitet, men han har också gubbar och tomtar i sin kollektion.

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

”Inte vet jag helt hur det gick
till, men i fjol vintras fick jag
plötsligt en inbjudan att vara
med på IWC-konferensen i
Kina. World Wood Day firas
den 21 mars och det var likadant
i år när vi var i Turkiet”, berättar Tom Nilsson, som sedan fyra
år är skaftöbo med adress Ögården på norra udden av vår ö.

• Försäljning
• Rep
• Antenner
• Parabolantenner
• Robotgräsklippare

Långvägare

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.

Välsorterad
Färskvarubutik
Ombud för System, Post Apotek4WFOTLB4QFM
6UUBHTBVUPNBU

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)

Grundsunds
Handel
Telefon 0523-211 05

Nygrillat och färskt bröd varje dag

Om några veckor ska Tom Nilsson till Schweiz och försöka sig på en två meter hög fiskgjuse.
Under försommaren har han tränat på mindre trästockar.
Från Marie Erbeus i Gunnesbo har Tom köpt några helsingefår av Allmogeras. I våras fick den
första tackan tre små lamm.

”

”Jag hade tidigare
några anställda,
men det blev nästan
ännu jobbigare”

Tom Nilsson växte upp i Uddevalla och efter skolan var
han först brevbärare och sedan
svetsare på varvet i stan.
”Men det trivdes jag inte
med så jag gick en tvåårig utbildning till möbelsnickare och
därefter arbetade jag två år med
båtinredningar på Windö-varvet
på Orust ”.
Sedan hamnade han i byggbranschen och fick i slutet av
förra seklet kontakt med Lasse
Säfström, Östersidans förnämste
snickare.
”Ja, det var fint. Jag fick bli
´lärling´ hos Lasse och det var
jättekul att jobba med husen på
Skaftö med all sin snickarglädje till skillnad från radhusen i
Uddevalla. Jag fastnade direkt
för den sortens jobb - jag gillar
gamla hus”, berättar Tom, som
för fyra år sedan övertog det
vackra gula huset på Ögården
med strandtomt och stengärdsgårdar. Här han har med varsam
hand renoverat och byggt om
både bostadshus och uthus.

Mer sniderier
Jämsides med snickeri-jobben
har Tom alltid haft en träbit och
kniv i fickan för att på ”lediga”
stunder tälja till en fiskmås eller strandskata och under de senaste tio åren har snideriet fått
en större del av hans liv, åtminstone i hjärtat.
”Jag snickrar för att dra in
pengar, men snidar för att det är
roligt”, säger Tom som nu på
allvar tänker trappa ner på arbetet i det egna snickeriföretaget som han bildade 2000.
”Jag är 60 fyllda och känner
att jag hela tiden ligger efter med
mina uppgifter i företaget. Jag
hade tidigare några anställda,
men det blev nästan ännu jobbigare för då blev det så mycket planering och pappersarbete”.

Vägs ände
När Tom och hans fru slog sig
ner på Ögården, som ligger
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Detta händer
i sommar
JUNI
Må 22 - 28 Fiskebäckskils Tennisvecka om Björn
Borgs Pokal Drygt 200 spelare i många klasser slåss
om pokalerna på de nyrenoverade tennisbanorna i
Bökevik i Fiskebäckskil. Det var här Björn Borg vann
sin första Junior-SM seger när han var 14 år.
Fr 26 City-Tuffens kvällsturer i Lysekil tar er med
genom Lysekils historiska kvarter och har ni tur finns
Viveca Lärn med på tåget och berättar om alla sina
böcker som handlar om Lysekil.
Sö 28 Finalerna i Tennisveckan & Kids Day med
Björn Borg som prisutdelare och lekledare och Ola
Lindholm som speaker. Folkmusik, piano och sång
med Lewina Lovesdotter och Love Pettersson i Fiskebäckskils kyrka. 19.00
Må 29 Friskis & Svettis på Gullmarsstrands Brygga.
Två pass varje dag t o m 15 augusti Gullmarsstrand erbjuder också idag ett litet gym och i Gäststugan kan
man få behandlingar och massage av Karin Jochnick.
Ti 30 Curmans Villor visas i Lysekil. Carl Curman vad
badläkare i Lysekil vid förra sekelskiftet och han byggde
sin två hus vid vattnet söder om hamnen. Det stora
huset brann ner 1873, men byggdes sedan upp igen
1880. Lillstugan byggdes 1878. Friserna i storstugan,
med motiv ur Sigurd Fafnesbanes saga, är gjorda av
Hanna och Mårten Eskil Vinge. Info och bokning: Turistbyrån 0523-13050

Tom Nilsson från Skaftö, Sweden, är ett stort namn i träsnidarkretsar världen över. I fjol var han i Kina - se affischen - och i
våras bjöds han in till Turkiet.

precis där vägen tar slut, var den
i stort behov av upprustning.
Den gamla ödmanska kaptensgården kunde inte ha hamnat i bättre händer. Mycket
långsamt och varsamt har det
gula huset återställts till forna
glansdagar men med moderna
förtecken. På övervåningen sover man, precis som i gamla tider. På nedre våningen har Tom
öppnat mellan kök och storstuga så att ljuset flödar in från fyra
håll och belyser de tunga ursprungliga trämöblerna. En l
svensk kakelugn, en dansk järnkamin och en gammal
gjutjärnsspis med riktig ugn i
köket håller stugan varm. En härligt inglasad veranda är den nya
”matsalen” och utanför denna med utsikt över den grunda havsviken - ska det byggas en
uteplats.
Nere vid stranden har Tom
stängslat in en stor äng och här
betar hans allmogefår av hälsingeras. Vid ett besök i början
av maj låg en tacka med tre små
lamm på en halmbädd i ett skjul.
En god ”skörd” för en första-års
fårfarmare. På gården finns
också ett knippe höns och en

cm. Jag har aldrig jobbat med så
stort stycke och är ovan vid motorsågs-snideri! Men jag tränar
nu och tänker försöka göra en
fiskgjuse”, säger han och visar
upp sitt träningsobjekt i mindre
format.

Väl representerad

gammal katt som Tom fick ärva
av förra ägaren.

Utställning i ladan
Längre upp i backen ligger ladan och i ena änden har Tom sin
”snicke-boa”. Väggen är fylld av
spännande verktyg och fåglar
och gubbar i olika stadier av produktion fyller hyllor och bänkar.
”I ladan tänkte jag senare
göra en lokal för utställningar,
kanske bjuda in någon annan
konstnär och öppna för allmänheten. Men det hinner jag nog
inte i år”, skrattar Tom och
berättar vidare om sitt nästa
projekt.

”I juli åker jag till Schweiz för
att i den lilla alpstaden Brientz
delta i ett bildhuggarsymposium och tävla om att skapa något ur en furustock på 50 x 200

Om ni inte kan vänta tills
Tom får ordning på sin utställningslokal kan ni beundra - och
köpa - hans verk på Bohusläns
Museum, hemslöjdsbutikerna i
både Stockholm och Mora. Han
fåglar finns dessutom i många av
nationalparkernas Naturum, där
de ingår i sin rätta miljö.
TEXT & FOTO: AGNETA DIDRIKSON

Nu är det nära!
Är du inte medlem ännu så häng på tåget
som snart går. Sedan blir det mycket dyrare.
Gör en intresseanmälan
snarast på vår hemsida!
www.skaftofiber.se

SKAFTÖ FIBER
ekonomisk förening

JULI
On 1 Allsångskväll med Anna Karlsson. Först ut är Susanne Alfvengren i Lysekils Stadspark.Fri entré. Allsångskvällarna fortsätter varje onsdag under juli.
To 2 Vandring genom gamla Fiskebäckskil med Marianne Petersson Kl. 16.00 Varje torsdag under hela
sommaren. Pris 70:Lö 4 - 12 Västkustmålare - stor utställning
i Folkets Hus. Arrangör: Royson Konst
& Marin, som specialiserat sig på de stora
målarna som arbetade och bodde i
Grundsund: Gunne, Wallin, Skogman.
Lö 4-5 Fira 100 år med Kvartsita Skolfartyget Kvartsita fyller 70 år och Föreningen För Fulla
Segel, som sköter om fartyget fylkar 30 år. Så nu ställer
man till med 100 årskalas med massor av roliga aktiviteter.
Må 6 Kvällsvandring på Stångehuvud med Thomas Andersson. Samling 18.30 vid Pinneviks badplats. Vandringen sker varje måndag under juli.
On 8 Sångglädje. Negar Sarazzi från Malmö-operan
sjunger visor, musikal och operett i Grundsunds kyrka.
kl. 19.00
To 9 Endagssegling med Kvartsita. Info: 0523-231 88
Lö 11 Allmogebåtarnas Dag på Bassholmen - Allt är
till beskådande på den fina lilla ön. Kom i egen båt eller
åk ”kommunalt”. Carl Wilhelmssons ateljé i Fiskebäckskil visas för allmänheten. Förhandsanmälan i god
tid till Föreningen Sjöstjärnan 070-7675189. Huset,
som är mycket ovanligt och mest liknar en dalastuga
byggdes för drygt hundra år sedan och det är nu Wilhelmssons barnbarn som visar runt och berättar om sin
berömda anfader.
Sö 12 Taubespelen - Evert Taube 125 år och 300
visor på Tanumstarand i
Grebbestad med Edda Magnason, Elisabeth Andreasson och
Lasse Kronér
Må 13 Simskolan i Bökevik start
för säsongen
Må 13 Kulturafton i Skolhuset i
FOTO: BO STARMARK
Fiskebäckskil
Ti 14 Frukost i det gröna på Vikarvet Lysekils Bibliotek
har bjudit in årets vinnare av Selma Lagerlöfs litteraturpris Stewe Claeson, som talar om sin nya roman ”Komma nära”.
Sommarbio på Skaftö Folkets Hus (Grundsund) 14.00
Barnfilmen Minioner 16.00 och 18.30 Prästen i Paradiset
To 16 Ångbåtstur med 100-åriga Bohuslän från Göteborg
till Lysekil
Fr 17 Kvällstur med ångbåten Bohuslän kring Lysekil
Kanaljubileet - Grundsund firar 100-årsjubileet av
kanalbygget 2014-2018 fest på Västra Kajen i Grundsund.
Makrilldagen i Grundsund med SkaftöMästerkspaet i
makrillfiske
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Från långsegling till dagsturer

Ändrad livsstil styr båtvalet
Från årets båtmässor berättas att trenden fortsätter att gå mot öppna motorbåtar för dagsturer. Nyförsäljningen av styrpulpetbåtar har
ökat med 15 - 20 procent.
Utvecklingen på begagnatmarknaden är
däremot svag. Här ligger priserna nästan på
samma låga nivå som förra året. Snittpriset
på Blocket för motorbåtar i storleksklassen 6
- 10 meter är cirka 185.000:-

De svenska båttillverkarna har
haft det mycket tufft de senaste åren. Två tunga producenter,
Storebro och Nordwest på Orust,
har helt försvunnit, medan
Orustvarvet Hallberg & Rassy
kör för fullt. Det är idag Sveriges största båttillverkare och
har ökat personalstyrkan med 25
till 120 personer. Varvet är specialiserat på stora exklusiva segelbåtar framförallt för den internationella marknaden.

Katamaraner
En annan kategori segelbåtar,
som är inne och ökar försäljningen, är lätta katamaraner.
Prispressen för begagnade äldre
segelbåtar - under 28 fot - är
stenhård. Priserna har sjunkit
med minst 10 procent sedan förra året. För medelstora båtar 28
- 37 fot är trenden inte heller positiv. Det beror förmodligen på

att båtfolket ändrat livsstil.

Ny livsstil
Allt färre seglare och färre familjer vill tillbringa flera veckor av sin semester på sjön. Den
stora båtmarknaden, som idag
uppgår till cirka 880000 tycks nu
vara mättad på fritidsbåtar för
långturer. Dagens köpare vill ha
snabba båtar för att ta sig ut till
ytterskären bara över dagen.
Och de som redan bor långt ute
vill ha sjösäkra öppna båtar, som
klassiska snipor, för turer till de
fina badklipporna eller för fiske.
Men tack och lov finns det
fortfarande många segelentusiaster som med sina vackra
yachter förskönar skärgårdens läs Skaftös - vatten och hamnar
under de korta sommarveckorna.

I Fiskebäckskils och Grundsunds hamnar kan man under sommaren - om man har tur - få se och njuta av en eller flera av de
klassiska havskappseglarna.
Den här eleganta engelska kuttern byggdes 1965. Njut av linjerna och beundra den konstnärliga finishen.

STAFFAN GUNNARSSON

Att ro är en konstart
Som grabb gjorde jag den första av tre sommarkurser i
Sjövärnskåren på Dalarö Skans. I morgonprogrammet ingick alltid en eller två timmars rodd i storbåt (på örlogsflottans språk
kallades den barkass eller tiohuggare, då den hade tio tunga åror
för tio roddare).

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

I Bohuslän är rodd en konst som förr lärdes i tidig ålder i en liten allmogebåt med akterspegel. Det kunde vara en flatbottnad
dora, en julle med klack eller i en rundbottnad - eller med bottenbord byggd - eka.
Hur man ror en bohuslänsk eka på traditionellt vis beskrivs i Föreningen Allmogebåtars bok Träbiten 166. Här skiljer man på
ryggrodd och sködrodd. Att ro med en åra i varje hand kallas att
hanndro. Man sitter mitt på toften och tar spjärn med fötterna
mot spanten eller ännu hellre mot en foteval. Det är en rulle av
trä, tillpassad mot bordläggningen som läggs en bit ovanför durken så att man får spänn med benen. Årorna ska vila parallellt
mot vattenytan med årlommarna strax ovanför knäna. Det är viktigt att ha rätt sitthöjd, som lätt kan justeras med en båtkudde.
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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

När man ror gäller följande:
* man ska ta långa jämna årtal och finna en vilsam rytm
* enbart årbladet doppas under vattnet och det ska föras så nära vattenytan som möjligt, såväl under som över vattnet.
* varje årtal avslutas med en liten knyck , där årbladet skevlas
horisontellt (med den övre kanten förut - det är viktigt) och föres strax ovanför vattenytan tills den vrides tillbaka omedelbart
innan nästa årtag påbörjas. En skevlad åra möter mindre motstånd genom vind och vågtoppar.
* man ska ro med hela kroppen, men hjälp av framför allt ryggoch benmuskler och inte med armstyrkan.
Man bör tänka på vindriktningen närd man ror. Det är lättare att
ro rakt mot vinden än på tvärs eller bidevind. Detta beror på att
de flesta båtar lovar upp mot vinden, speciellt snipor har en
benägenhet att vara lovgiriga.
STAFFAN GUNNARSSON

n öppnar
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Maten till sjöss
var inte bättre förr
Våra seglande förfäder fick en ensidig kost när de
var till sjöss, men manskapet ansåg inte sällan att
de fick bättre mat ombord än hemma.
I svenska flottan fick besättningen bestämda matransoner
fastlagda i viktenheten marker
(1 mark = ca 200 gr) för såväl
bröd som kött, fisk, smör mm.
Även vin och öl portionsransonerades i måttenheten kannor
(1 kanna = 2, 66 liter). Maten
hämtades i kabyssen av backlagsmannen. Backlaget - en
mindre arbetsgrupp — åt tillsammans i skansen, där man
också sov. Enligt Kungl. Majts
nådige förordnande från 1742
(se bild) skulle på vardagar till
middag (måltiden mitt på dagen) serveras antingen kokta
ärtor och hafvregryn i kanna eller varannan dag fläsk och varannan dag salt oxkött. Till aftonen saltkött och korngrynsgröt och vin utspätt med vatten.
På söndagar samma middagsmeny, men till aftonen vankades sill, smör och holländsk ost.
Samma mat varje vecka. Färskvaror som grönsaker, ägg och
mjölk saknades helt.

Yngst blev kock
Kring förra sekelskiftet var
köket ombord på segelskutorna ett litet sotigt krypin, kallad
kabyss eller byssan. Här fanns
plats för en järnspis, kokkärl
och ved och ibland en liten
bänk för kocken. Tallrik, kaffemugg och bestick fick varje
man hålla sig själv med. Kocken var ofta en pojke på cirka 15
D år utan några förkunskaper om
matlagning. Matsedeln var ena-

FRÅN
FR
ÅN EN AAVV SSTÖRSTA
TÖRSTA MA
MATTGROSSISTEN
TTGROSSISTEN I SKANDINAVIN
SKANDINNAVIN STOR
STOR SAMLING
SAMLING ORIENTMATTOR
ORIENTMATTOR

handa.Första måltiden - skaffningen - var enkel. Den bestod,
liksom kvällsmaten av kaffe
plus en knalle eller ett engelskt
kex. Enda lagade målet var
middagen, där det antingen
serverades ärtor och fläsk, salt
fisk och sagosoppa, salt fläsk
och potatisstuvning eller salt
fisk och risvälling.

Vatten och öl gemensamt
När de bohuslänska fiskebåtarna gick ut på backefiske
och löngre turer tog varje man
själv med sig ombord vad han

hade råd med och behövde. Det
kunde vara bröd, smör, potatis,
fläsk, ärtor, ägg och brännvin.
Gemensamt ombord var vatten
och ”dricken”, ett svagt öl.
Under dagens fiske stod man
sig på kaffe och bröd, först på
kvällen åt man tillsammans - då
oftast nyfångad fisk som kokades tillsammans med potatisen.Det är svårt att tro att dagens besättningar skulle nöja
sig med sådan kosthållning!!

Bruno Liljefors

STAFFAN GUNNARSSON

Välkomna till Rågårdsviks pensionat!
!
!• Bröllop/Fest
Hotell
•
• Restaurang
&&&&&& &&&&&& Konferens
&&&&&& &&&&&&
&&&&&& &&&&&&
!
&&&&&&
&&&&&&
&&&&&&
&&&&&&
&&&&&&
&&&&&&
!
0523-210 19 | kontakt@ragardsvikspensionat.se | www.ragardsvikspensionat.se
!!! !!!

!!! !!!

Bl.a flertal
flertal unika
unika samlarobjekt
samlarobjekt t.ex Bidjar,Isfahan,Nain
årstid),
Bl.a
Bidjjar,Isfahan,Nain 6 La,Täbriz(fyra
La,Täbriz(ffyra årstid),
Ghashgai,Mahal,Moud(T
Trägårdsmotiv)Hamadan,Hosseinabad,Sabzevar m.m
Ghashgai,Mahal,Moud(Trägårdsmotiv)Hamadan,Hosseinabad,Sabzevar
Alla storlekar upp tillsalsmattor (5x3m), Äldre samlarobjekt med patina

+ohan Krouthén

! ! lunch
Avnjut
och! kvällsmeny
!!!
i hotellets restaurang
eller ute
! ! på verandan
med vacker utsikt
! ! !Ellösfjorden.
över
!
!!
! även
!
Vi serverar
kaffe
och hembakat.

!! !!!

VISNING & ANB
ANBUD
UD FR
FRÅN
RÅN
ÅN KL.16.00
K

Matsalsgrupp i Gustaviansk stil (14 delar), Rokokobyrå m.
stenskiva (1900-tal),
vagga, gunga.
Sameknivar, Plädar, Smycken,
e Designväskor i skinn, Bukowskinallar, Piedestaler,
Sängbord (1800-tal), Golvur (1700-tal), Bordslampor, Kandelabrar, Ljusstakaar,
oko), Speglar, Krukor, Väggskåp, Allmogeskåp.
Kristallkronor (gustavianska/roko
Bar/Brick-bord, Herrbetjänt, Urnor, Lampor, Zink/tenn, Bronsstatyer, Skänk,
Lantmatsalsgrupp, Halvmånebord, Sekretär, Handmålade lant/stil möbler,
Vitrinskåp m. intarsia, Gustaviansk byrå, Empirebyrå, Hauptstilbyrå (1900-tal),
Utemöbler,Caffégrupper, Rokokofåtöljer, Kristall & kuriosa i större mängd.

För information ring Ingrid Sävström 0523-303 63

!! !!!

SKAFTÖ FOLKETS
SKAFTÖ
FOLKETS HUS
MÅN 3/8 kl.17.00

handknu
utna mattor 'JOserie handbunda svenska k
krristall k
krronor.

Öppet varje lördag och söndag 10 - 16 hela året
Tar emot allt • Säljer allt

!!!!!

AUKTION
A
UKTION

Vitrinskåp, Dorchesterurnor i gjutjärn med sockel, Mat grupp i gustaviansk stil (1900-tal), En utsökt kollektion

Barncancerfonden på Väjern

!!!!!

SOMM
SOMMARENS
ARENS ST
STORA
ORA

Besök också Butik Rågårdsvik i pensionatets bakficka!

Ö
: Lars LerJOtPeter Eugén NilssoOtAnna
Gardell EricssoOt+NaliwajkPt+ohn BaVFSt31t+enny NyströNtBruno
LiljeforTt4am UhrEJOt(R
Ru
udberHtIan RustItJJLagerberHtSeverin NilssoOt
KE HöglunEt+KrouthÏOtAgnes ClevFtPelle ÅberHtStellan MörnFStMadeleine PyLt:EdelmaOOtÅke LexmoOtUlrica HydmaOtBG KarlssoOtNils
PedersÏOtHans OhMJOtKim Bo +ensFOtAnders PalmÏSt&Nilia Linderholm
ttLena LinderhoMNt+ohn +on-AnEt1OP ART: Robert Hilmersson
assFt,&HöglunEt5MoorFt+ames CoignarEtCornielMFtUlf GripenhoMNt
ArmaOtVasilenkPt6HydmaOt1StappFt*RotItBG KarlssoOt"Hultman
t&Nilia/Lena LinderhoMNt$'ReutersvärEtMax HamiltoOt+oseph Baqués
tMirØtIngrid Roth
Ulrica Hydman ValMJFOt
Mateusz MaraKtBertil ValMJFOtTimo SoMJOt&rnst Billgren

Severin Nilsson

Madeleine Pyk

Ian Rusth

Ulrika Hydman Vallien

Här finner ni en stor blandning av auktionsobjekt!
Modernt, äldre samt antikt! 100-tals objekt för Hus & Hem

SSvenska
venska A
Auktonsbyrå
uktonsbyrå (SAB)i SSamarbete
amarbete med NMK Antik
Antik & Auktion
Auktion
Bet m kontanter, konto/kreditkort
Tel: 076 816 33 66
www.sab123.se
www.sab123.se

MED RESER
RESERVATION
VATION FÖR FÖRÄNDINGAR I SORTIMENT
SORTIMENT
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Nya böcker:

Havet sätter prägel på liv och mat
SVENSKA OSTRON,
havets juveler
Boken har just kommit ut och är helt tillägnad våra
fantastiska bohuslänska ostron. Elisabeth Öhman,
som är författaren tycker att ostron ”inte bara är till
för lyxkonsumtion utan också har en välförtjänt plasts
i vardagens matupplevelser”
Man kan lära sig allt om ostronens historia, odling,
fiske och upplockning och konsten att öppna skalen. Det finns ett stort antal spännande recept och
goda råd om vad man ska dricka därtill.
Sveriges mest kända ostronprofil är Staffan Greby,
han har grundat Ostronakademin i Grebbestad,
ordnat ett stort antal kurser och bland annat serverat svenska ostron till HMK Carl XVI Gustaf och
franske kock-legenden Paul Bocuse
Boken finns att köpa i Akademibokhandeln i Lysekil.

KIDDÖN
skutor och öliv under två sekel
Allan Olsson föddes på Kiddön och hans hustru Ingalill Andreasson har sina rötter på Sotenäset.
Till Kiddön, som ligger sydväst om Hamburgön, kom
Allans förfäder i början av 1800-talet och vi får uppleva sillperioder, skutepoken, stenhuggeriet och fisket på Island. Det var en strävsam vardag med
många sysslor för kvinnorna medan männen var på
fiske.
Boken omfattar fyra generationer av Allan Olssons
släkt fram till den femte som idag är ungdomar. Den
är personligt skriven med mycket bilder och skildrar ett stycke bohuslänsk historia som vi alla kan känna igen.
Boken är utgiven av Bohusläns Museums Förlag och
finns i de flesta boklådor.

ÄTA VID HAVET mat, människor och råvaror från Bohuslän
Skaftös färskaste kokbok är krögarna Jonas Svenssons och Reine Patrikssons ÄTA VID HAVET…,
som landar på bokhandelsdiskarna i sommar.
Jonas Svensson står för recepten, som har hämtat
inspiration från bohuslänska husmanskosten och
franska köket men många har även fått en modern
touch. Huvudkapitlen täcker årets säsonger från

sommar till vår. Recepten blandas med vackra bilder från havet och skärgården, spännande interiörer från Brygghuset och Norra Hamnen 5 och
fina uppläggningar.
Därtill spännande fotografi och skön layout bidrar
till att göra den här boken till sommarens stora presentbok för alla på vår ö.

- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

Tel. 0523-120 90
0708-770 771

Vikens

www.vikens.se

GRUNDSUND
Gammalt skärgårdshus ovanför sjöbodarna med
betagande utsikt över kanalen och havet utanför.
Soligt västerläge. Pris: 4.450.000 el hbj.

ORUST STOCKEN
Ett genuint bohuslänskt skärgårdshus från
1800-talet med sjöbod och brygga.
Utsikt mot Käringön från vardagsrummet.
Pris: 7.200.000 kr.

Fa s t i g h e t s b y r å i Ly s e k i l
Ring för visning av våra objekt.

SÅLD

BO LANTLIGT NÄRA FISKEBÄCKSKIL

FISKEBÄCKSKIL

NÄRA RÅGÅRDSVIK

Härligt hus med plats för barn och gäster. Stor gräsmatta (roboten
ingår) med swimmingpool. Härliga sällskapsutrymmen för välbefinnande och gott om plats för barn att leka.
Pris: 3.995.000 kr eller högstbjudande.

Hus med sjöbod och brygga.
Pris: 10.000.000 kr eller högstbjudande.

Lättskött tomt och hus med påkostad inredning. Golvvärme.
I kök klinkergolv, och granitbänkar. Braskamin. Rymlig övervåning.
Solig uteplats i berget. Garage. Nära bad och golf och restaurang.
Pris: 3.500.000 kr.
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Inom en dagsresa…
Sommar är inte bara sol och bad. Semestern kan fyllas av utflykter till spännande
platser i vårt närområde eller av aktiviteter som man inte hinner med eller kan
utöva under den kallare delen av året.
utställning heter Urkraft och är en omfattande exposé av den isländska konsten.
Tyngdpunkten vilar på samtidskonsten,
men några spår leder tillbaka till dess historiska rötter.

Börjar man norrifrån så är Tanums hällristningar absolut värda att se och Vitlyckemuseet är charmerande. Nordens Ark uppe på Sotenäset bjuder på både vilda och tama djur. Parken öppnar kl 10.00
På djupet
På Havets Hus i Lysekil kan du se alla de djur
som finns i havet runt omkring oss.
Havets Hus erbjuder ett mycket speciellt undervattenssafari tillsammans med arrangören
Soten Sea Vision. För dig som inte dyker är
det en unik möjlighet att få uppleva vad som
finns under ytan. Här får du i realtid se bilder
av mycket hög kvalité nerifrån djupet. Det sker
via en avancerad forskningsrobot som är den
första i världen som sålts till kommersiell verksamhet.
Ett stycke norr om Lysekil, väster om
Brastad, hittar man Röe Gård som serverar god
mat och har roliga saker i sin shop. På förhösten
kan man vara med om skördearbetet. I närheten
finns också Backa Hällristningar – närmare om
man inte vill åka ända upp till Tanum.
Världens smalaste hus
Söder om Skaftö ligger de stora öarna Orust
och Tjörn. Kör gärna kustvägen över Ängön
och Flatön förbi Handelsman Flink till Orust
och vidare ner mot naturmuseet vid Pilane. Här
finner man domarringar och en stensättning
från järnåldern. Och mitt bland dessa forntida lämningar skapas varje sommar en stor
skulpturutställning med verk av samtida
konstnärer.

Låt kroppen jobba
Det smalaste huset står i sommar i
Pilanes skulpturpark på Tjörn
I år är det den Österrikiske konstnären Erwin
Wurm har skapat Narrow House, en normalt
inredd villa med normalt kök, normalt
badrum, normalt vardagsrum, normalt sovrum etc. - men själva huset är bara 1,3 meter brett... Narrow House gjorde succé vid Venedigbiennalen 2011 och transporteras nu på
trånga alpvägar med destination Pilane. Ett
hus i tiden? Kanske rentav det nya folkhemmet? Välkommen på husesyn!
Här finns också ett gårdskafé och en shop.
Ett fantastiskt inslag i markerna på Pilane är
alla de svarta fåren som betar lugnt , oberörda av människornas invasion.
Isländsk konst
Från Pilane är det inte långt till Skärhamn
där Nordiska Akvarellmuseet ligger. Årets

Man behöver inte ens åka över bron för att
finna möjligheter till motion på Skaftö.
Gång- och cykelvägen mellan Grundsund
och Fiskebäckskil nyttjas nästan hela dygnet av joggare och cyklare. Friskis & Svettis har två sejourer om dagen på Gullmarsstrands brygga och i närheten ligger
Tennisklubben med sina fina banor.
Två golfbanor finns på ön - en 9-hålsbana
Pay & Play i Näreby och en 18-hålsbana vid
Stockeviksvägen. Vill man prova sina
långa drivar kan man fara över fjorden till
Holma som har härliga långa och breda hål
i vacker natur.
Kajak kan man hyra i Grundsunds hamn,
där man också kan sätta sin barn i seglarskola.
Simskola anordnas av Sjöstjärnan i Bökevik i Fiskebäckskil med start måndagen den
13 juli.
Fotbollsspelare i alla åldrar kan finna sitt
lystmäte på Bottnavallen gröna matta
bakom Folkets Hus, medan gymnastik- styrketräning kan ske i Bottnahallen strax intill.

Musik ska byggas utav glädje…
Musik av alla de sorter hör sommaren till. Konserter med idolerna, dansband
på skrangliga folkparks-scener, allsång i parken och framförallt Gospelkonserterna i Grundsunds kyrka ger en guldkant åt semesterveckorna.
Gospelkonserterna
- den 29 juli - förgylls år av
gamle dansbandskungen Christer Sjögren och det gäller nog
att vara ute i god tid för att få
biljett. Kören Salta Vindar under Nina Norrman och den
stora - för kvällen sammansatta - gospelkören medverkar.
Biljetter hos ICA och i Skaftöhallen.

Allsången
i Lysekils Stadspark är också en
populär attraktion. Anna Karlsson är sångledare varje onsdags under juli och hennes
gäster heter i år: Susanne Alfvegren, Nils Borgen, James
Cagnard, Jan Johansson/LenaAndersson och vid finalen
den 29 juli kommer Ulf Elfving, den gamle radiomannen, att leda sången. Samma
artister kan man också träffa senare på kvällen

Storstjärnorna
Lördagen den 18 juli kommer
det att svänga extra mycket i
Havsbadsparken i Lysekil. Då
kommer nämligen Queen of
Country - Jill Johnson och håller konsert. Några veckor senare är det dags för Ulf Lundell
som firar 40 år som artist och

hans konstrande sker från en
scenvagn på parkeringen utanför Havsbadsrestaurangen.

Seglarveckan
Första veckan i augusti invaderas Lysekil av seglarfolket.
Både som ska segla och sköta
den stora regattan, men också
av alla de turister som gillar salta vindar och hålligång. Som
i fjol bjuder huvudsponsorn
PREEM på gratiskonserter med
Molly Sandén, Kalle Moraeus
och Loreen.

Kyrkorna
Om man inte vill trängas med
ungdomen på en popkonsert
kan man söka upp någon av
våra kyrkor. I Lysekil blir det
både lunchkonserter och kvällsdito. I Fiskebäckskil och
Grundsunds kyrka kan man
hitta verkliga godbitar. Missa
inte heller helgmålsmusiken i
Bokenäs gamla kyrka kl 18.00
varje lördag under juli.

JULI
Lö 18 Kanaljubileet fortsätter nu på Östra kajen
Slåtterdag vid Bokenäs Hembygdsgård kl. 10.00
kl. 14 Tändkulerace i Lysekil för mindre äldre täbåtar.
Arrangeras av Föreningen L Laurin.
Countrydrottningen Jill Johnson i Havbadsparken (
Lysekil) med rock-country och bluesmusik kl 20.00
18-29 juni Konstutställning med verk av Ariane Ramhage i
Skaftö Folkets Hus.
Sö 19 Ridklubbens stora sommarauktion i Fiskebäckskil Med ångaren Bohuslän från Lyskekil till Göteborg
Upptäck Stångehuvud - med ”Calla Curman” som
guide
Fr 24 Med kajak runt Skaftö och kvällsfest i Grundsunds Båtklubb-stuga
Dansbandsgala i Havsbadsparken med kända
orkestrar och dans på bryggan
On 29 Gospelkonserter med Christer Sjögren och
Salta Vindar i Grundsunds
kyrka kl. 18.00 och 20.30.
Entré 200 kr. Biljetter i
Skaftöhallen och ICA
To 30 Ulf Lundell sjunger
utanför Havsbadsrestaurangen och firar 40 år som
artist med en stor sommarturne och kommer till Lysekil.
Fr 31 Skaftö Runt under segel och kvällsfest på
Rågårdsviks pensionat.
Brygg-blues-fest på Strandpromenaden i Lysekils
norra hamn. Ett tiotal band avlöser varandra från
12.00 till 24.00. Restaurant Norra Hamnen 5 har
plats för 300 personer.
AUGUSTI
Lö 1 Skaftöträffen vid
Hembygdsmuseet kl.
15.00. Här visas och säljs
lokalt hantverk och man
kan både smaka och köpa
med sig hem. Skaftö Gilles
kulturpris delas ut.
Västerhavsveckan inleds
vid Havets Hus
Musselfest i Lysekil - där
varje krog med självaktning
totat ihop ett nytt och
spännande musselreceopt
som kan avsmakas.
Musselloppet, Sveriges
vackraste stadslopp,
genom Lysekil
Må 3 Women´s Match Race - världseliten i segling
tävlar i fem dagar. Både svenska och utländska elitseglare samlas i Lysekil och tävlar om 50.000 dollar.
On 5 Barnteater - Ankensteins Monster på Skaftö
Folkets Hus
On 5 PREEM bjuder på tre konserter under
seglarveckan Molly Sandén - som sjöng prinsessan
Sofias hyllningsång till prins Carl Philip på bröllopet i
juni.
To 6 Kalle Moraeus - fiolens mästare och en rolig TVpersonlighet
Fr 7 Loreen - som vann Eurovision Song Contest 2013
med sin Euphoria Lö 15 Tändkulemotorns Dag
10.00-15.00 på Skandiaverken i Norra Hamnen
Sö 23 Skönsång i Sommarkvällen i Fiskebäckskils kyrka : Från Mozart till Taube Paulina Pfeiffer, sopran
och Love Petterson, piano
Fr 28 Foto- och Akvarellkurs Skaftö Folkets Hus
SEPTEMBER
Tisd 1 Bokträff och samtal i
Skaftö Folkets Hus
Mån 21 Hummerfisket inleds
Ons 23 Hälsovågen rullar igen i
Folkets Hus.

Taubespelen
som numera huserar på Tanumstrand i Grebbestad bjuder i år på
Edda Magnasson, Arja Saijonmaa och Elisabeth Andreasson
tillsammans med Sven-Bertil
Taube.

Detta händer
i sommar

Edda Magnason kan minsann också sjunga Evert Taubes visor.
Foto: Adam Tonér

SKAFTÖPOSTEN - mitt i Bohuslän - sommaren 2015

Det är en liten skola när man kan samla nästan alla barnen på en enda bild. Men just litenheten och närheten till havet och naturen är vapnen i skolans
kamp för att locka fler elever - och därmed säkra skolans framtid.

Kan gränsområdenas
elever rädda
Skaftö skola?

FOTO: PETER LJUNGGREN

Skaftö Golfklubb engagerar skolbarnen flera gånger per år.
Golfklubben är idag Sveriges främsta juniorklubb.

Nu går Skaftö skola på offensiven. Med en elevkår
som definitivt ligger under vad som krävs för att
hålla en skola vid liv måste Skaftö skola öka sitt
elevbestånd. Och det är bråttom.
”Vi söker samarbete främst
med Bokenäs skolor, där problemet är det motsatta. De har
fler elever och måste bygga
ut”, säger Anne Gunnäs, som är
föräldrarepresentant i den arbetsgrupp som driver marknadsföringen av skolan. Just
nu jobbar man med att ta fram
en trevlig broschyr som ska
informera, stimulera och attrahera.
”Vi vill stärka vår marina profil. Vi bor ju på en ö långt ute i
havsbandet och det öppnar för
många möjligheter, både inom
skolans ram och på fritiden”,

säger Anne Gunnäs som bor i
Fiskebäckskil och har sin dotter Moa i Skaftö Skola.

173 år gammal
Skaftö skola ligger mitt i
Grundsund och är en uppföljare till den första skolan som startades där 1842 och då hade Fiskebäckskils skola redan varit
igång ett år. Där gick redan 85
elever och det blev ungefär
lika många i Grundsund. Familjerna var mycket barnrika på
den tiden.
Idag har Skaftö skola 84 elever - om man räknar med förs-

kolan. Det finns en regel som
säger att varje årskurs bör ha cirka 15 elever och där ligger
skaftöskolan en bit under. Skolans existens diskuteras varje år
i budgetförhandlingarna i Lysekils kommun. Hittills har den
klarat livhanken varje gång,
men det kommer naturligtvis en
dag när det inte längre är möjligt att hålla den igång. Om inte
trenden vänder. Och det är detta som arbetsgruppen hoppas
på.

Stort fritidsutbud
”Det finns så mycket för skol-

barnen att göra på Skaftö och
detta borde kunna locka familjer från Bokenäs, Lysekil och
kanske t o m Uddevalla att sätta barnen i vår skola”; säger
Anne Gunnäs och pekar på att
golfklubben suger upp stora
mängder av skolbarnen till träning och lek kring golfbanan, på
ridklubben som ligger i Sälvik
och har både ponnies och större hästar. I Fiskebäckskils hamn
ligger skolskeppet Kvartsita
(som just i år fyller och firar sina
70 år). Här får barnen lära sig
sjömansvett, träslöjd och knopar. I Kristineberg ligger Sven

Välkommen
till
Skaftö
Folkets Hus
vårt
Kulturhus
Året Runt

www.salongaqua.se

www.skaftofolketshus.se
Gilla oss på

Grannområden & mäklare
”Vi vänder oss i första hand till
familjer som bor i närområdena - på andra sidan bron eller
Gullmarsfjorden. Vi tänker också på mäklare, de har ju kontakterna med personer som fun-

derar på att flytta hit”, säger
Anne Gunnäs.
Kanske en presumtiv sommargäst kan fundera på att bo
här året om och istället pendla
till jobbet om de får veta att det
finns en god och lugn och liten
skola som sätter alla elever i
centrum. Skaftö behöver sin
skola och skolan behöver fler
barn!
TEXT: AGNETA DIDRIKSON

Vill Du se den här
sidan i färg?
Gå in på www.skaftoposten.se
Där ligger hela tidningen i färg

Annonsera i Lysekilsposten

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

Lovén Centrum för marina vetenskaper, en del av Göteborgs
universitet, och där kan barnen
lära sig allt om det som finns under vattenytan.
Vid Havets Hus i Lysekil - ett
populärt studiemål - kan man på
nära håll studera både sjöstjärnor och hajar.

0705 - 321 995

Ring
0523-66 70 51

