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Bokenäset, som ligger mitt i hjärtat av Bohuslän, är omgärdat 
av hav och fjordrar. Stränderna erbjuder såväl kala klippor 
som underbar sand. 
Det är en bygd där det sjuder av företagande och framåtanda. 
En bygd med en stor inflyttning. Här finns ett rikt utbud av 
aktiviteter, mat och boende. 
I denna broschyr beskriver vi lite av bygdens historia , vilka 
sevärdheter och aktiviteter som finns i området samt en 
guide till bad- och båtliv. 
 
Föreningen Bokenäsets Framtid 
Vi arbetar för att Bokenäset skall vara ett attraktivt område att bo, 
arbeta och besöka året om.   
Föreningen bildades hösten 2000 med syfte att tillvarata, värna om
och utveckla Bokenäset sett ur ett historiskt, kulturellt, socialt och 
miljömässigt perspektiv. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
  
Bli medlem i Bokenäsets Framtid: 
100:-/familj och förening / år  
Företag 500:-/år 
Betala in till bg 5128-4230 
Glöm inte att fylla i namn och adress.  
Mer info  finns på på www.bokenäset.se 
Hör gärna av dig med ideér/synpunkter kring föreningen eller broschyren.  
Ordförande Eva Magnusson 0705-45 30 26 eller info@bokenaset.se 
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Under våren 2016 ansökte Bokenäset-
sFramtid om och fick lite pengar frå-
Uddevalla kommun för att starta ett 
språkcafé. Vi hade då nyss fått veta att 
Bokenäsets Hav & Spa skulle avveck-

las och istället bli ett asylboende för upp till 500 
asylsökande vuxna med och utan familjer. Det är 
mycket för ett så litet område som Bokenäset – 
men vi var ett gäng som tyckte att alla dessa män-
niskor ju måste få veta vart det kommit och vilka 
vi är som bor här. Sen visade det sig bli ”bara” 
300, men det var tillräckligt att jobba med för oss.
På träffarna var vi mellan 7 och 65 personer från
boendet och 5-15 fastboende från Bokenäset.

Hur gjorde vi?
Vi hade köpt in ett pedagogiskt material från en
SFI-skola i Göteborg vilken även kunde användas
av analfabeter, (det visade sig finnas några), och
så en massa kollegieblock och pennor. Vi hade
också ett par pojkar med som själva var eller varit
asylsökande och som fungerade som en bro mel-
lan svenskarna och flyktingarna. De flesta som
kom var från Syrien, men där fanns också folk
främst från andra Mellanöstern-länder. Ja, sen
använde vi från båda håll händer och fötter, pe-
kade, ritade, och visade foton från våra mobiler.

I början var det tvekande, men på slutet riktigt
surrigt i lokalen när alla pratade.

Ett språkcafé är ett väldigt anspråkslöst sätt att
umgås, det behövs ju bara en lokal, lite fika och så
några personer som vill ge av sin tid. Vi i ”organi-
sationsgruppen” var ca 20 personer, mest kvinnor
i övre medelåldern, med det gemensamt att vi
alla är boende på Bokenäset. Ingrid och Eva från
föreningen var där alla gångerna, de andra ställde
upp när de hade tid. Vi satte igång och lyckades
hinna med 5 tillfällen innan boendet stängdes
ner igen av Migrationsverket. Lite snopet var det
faktiskt, att de sista gångerna vi träffades redan
började ta adjö av de som vi nyss träffat. Givetvis
fick vi då också ändra lite på vårt mötesinnehåll
och be folk samla in kläder, skor och väskor till
våra språkvänner.

Till sist- vad svarar man på frågan ”Hur är det i
Piteå? Är det väldigt kallt?” Det var ca 20 familjer
som lottades att slå sig ner där. Vi försökte svara
diplomatiskt att ”ja, det kan nog vara kallt, men
vi tror att människorna är väldigt snälla”.

Ingrid Karlsson
Barbro Waldäng

Språkcafé 2016

-Att sitta i den trygga miljön på Bokenäsets bygdegård och fika – öga mot öga med en handläggare
från Skatteverket i Aleppo! Och höra om hans vindlande och svåra strapatser för att ta sig till ett land
där han skulle kunna fortsätta leva.
-Att leka med en liten pojke som är andra barnet till Tara, 18 år- också från Aleppo – och höra om hur
hon blev bortgift till en mycket äldre man som 13-åring. Hon var föräldralös, en handelsvara och hon
hade aldrig fått gå i skola. Vi berättade att här får hon gå i skola och lära sig ett yrke.
-Att prata med de två utbildade kvinnorna som är lärare och som var lite besvikna över att de inte
genast fick hjälpa till med undervisning, de hade ju verkligen så mycket lust både att lära och lära ut!
-Att få lite mer detaljer om alla svårigheter genom engelsktalande Nina som varit universitetslärare i
Aleppo på sitt instrument dragspel. När universitetet måste stänga jobbade hon i stället i flera år på
ett Rödakors-läger tills det också måste stängas eftersom det bombades.

Mihram Ahmed och Sarkawt Karlsson, firar sina uppehållstillstånd. Ingrid Karlsson t. v och Rodi Suliman från Aleppo, Syrien.
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På Bassholmen har föreningen genom 
åren byggt upp ett kulturcentrum med 
en samling bohuslänska bruksbåtar 
i centrum. I det gamla trankokeriet, 
eller silloljefabriken, finns idag ett fint 

museum. Här finns utställningar om sillfiske, 
varvshistoria, bad och badgästsegling och båtar 
visas såväl inne i museet som fullt användbara vid 
bryggan i hamnbassängen. 
Den äldsta båten, ekan Isak, är byggd 1865 vid 
Kungsviken på Orust. Störst är makrillgarnbåten 
Blixten, nybyggd efter gammal förebild. 

Med ett flertal träbåtar i sin samling är det 
många båtar som ska hållas i skick. Även de tre 
boningshusen som finns på varvsområdet ska 
underhållas. Här finns att göra året runt och 
det är många ideella timmar som spenderas på 
Bassholmen. Tur att föreningen inte har några 
problem med att rekrytera nya medlemmar, här 
finns alla åldrar som hjälper till. Och visst lockar 
det att  lägenheterna i husen varje sommar hyrs 
ut till medlemmar i föreningen som samtidigt får 
hjälpa till med vaktmästarsysslor. Ett eftertraktat 
”sommarjobb”!

Allmogebåtar på ön Bassholmen

Allt började en gråmulen vinterdag då tre medlemmar ifrån Föreningen Allmogebåtar
lånade en eka för att ro ut till Bassholmen. Uppdraget var att leta efter en plats där det
var möjligt att samla in äldre båtar. De fick hugga sig ut genom isen vid Munkebys varv
och ro i de isfria strömmarna för att komma fram. På ön hade de gamla varvsbyggna-
derna stått tomma sedan många år och var delvis förfallna. Verktygen låg framme som
man lämnat dem för 20 år sedan och under ett trasigt tak svajade en dykardräkt spöklikt
för vinden. Men platsen passade som hand i handske och sedan 40 år hyr Föreningen
Allmogebåtar varvsområdet på Bassholmen av Uddevalla kommun.
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Välkommen till Bassholmendagen 8 juli  
 
Till Bassholmen kan du åka med Skärgårdsbåtarna 
från Uddevalla, båt från Kärlingesund på Bokenäset 
eller med taxibåt. Under Bassholmendagen finns 
ytterligare alternativ.

Läs mer på 
www.onbassholmen.com
www.allmogebatar.wordpress.com

Sommarens höjdpunkt är den årliga Bassholmen-
dagen, andra lördagen i juli,  som lockar många 
besökare. Krabbfiske, knopslagning, årtillverk-
ning eller lyssna på tändkulemotor, det finns 
något för alla! Dagen avslutas med att besökarna 
kan se när föreningen seglar med sina gamla 
bruksbåtar. 

Den 8 juli är det alltså dags igen – boka in en 
heldag på Bassholmen med träbåtar, vandring 
i naturreservatet och varför inte ett besök i 
glasskaféet!

 
 

www.bokenäset.se 

 
 

Välkommen till  
Bokenäset 

- Året runt -
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1947 träffades några skogsägare i Skredsvik 
på initiativ av Skogsvårdsstyrelsen. De ville 
lära mer om skogsodling, röjning, skogsdik-
ning mm och umgås med andra som hade 
samma intressen.

I början fick föreningen bidrag från kommunen 
och från Skogsvårdsstyrelsen för att kunna 
köpa in verktyg och redskap samt anställa 
röjningsförmän. Det var inga jättesummor 
men det fungerade ändå som en uppmuntran. 

Sådana skattefinansierade bidrag finns inte längre 
och det är flera decennier sedan som de avskaf-
fades, men Hensbackastiftelsen har fortsatt att 
skjuta till lite pengar så att den medlem som själv 
gjort röjning av minst ett hektar under året eller 
som gått motorsågskurs kan få ett litet bidrag för 
sina kostnader. 

I starten hade en röjningsförman 1,50 kr per
timme för sitt arbete. Något av det viktigaste
som gjordes var att återplantera efter avverkning.
Redan under det första arbetsåret utsattes genom
föreningens försorg 43.800 skogsplantor. Många
är de skolbarn från Skredsvik som deltagit i plan-
teringsarbeten runt om i bygden.

Föreningen har anordnat många utbildningstill-
fällen under årens lopp, som skogsskötsel, säker-
het i skogen, förebyggande av arbetsskador mm.
Vi hade i många år stor hjälp av Skogskonsulent
Lennart Karlsson Skogsvårdsstyrelsen, som var
mycket verksam i bygden och hade stor känne-
dom om nästan varje träd.

På senare år har det dessutom blivit aktuellt med
motorsågskörkort och många av våra medlem-
mar har deltagit i sådana kurser.

Föreningen har också anordnat – och gör fortfa-
rande, skogsdagar för medlemmarna och oftast
är det någon medlem som bjuder in till sig för att
visa och diskutera olika aktuella frågor. Sedan ett
antal år tillbaka ordnas under sommaren en årlig
resa för föreningens medlemmar till något eller
några intressanta utflyktsmål. För det mesta blir
det en 1-dagsresa men 2007, vid föreningens 60
verksamhetsår anordnades en veckolång resa
till Lettland. Resorna brukar vara mycket upp-
skattade.

På senare år har vi åkt tillsammans med medlem-
mar från Ljungskile Skogsvårdsförening. Numera
har föreningen ca 100 medlemmar och medlems-
avgiften är bara 50 kr/år. Du är också välkommen
att vara med, du behöver inte ens äga skogsmark
utan det räcker med att du är intresserad! Kanske
har Du någon anhörig med skog där Du brukar
vistas.

Sylva Oscarsson
Ordförande
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Välkommen 
På vägen 161 mot Lysekil från Torp. 

Stallgården Krog & Kafé har öppet varje dag 11.00-18.00, för mer information och menyer se vår hemsida www.stallgarden.com

Filippa Andrén, 12
Stensbacka

Går i musikklass på Västerskolan, 
gillar att rida och är fodervärd åt 
ponnyn Coco.

Vad är roligast på sommaren?
Att bada, helst i Hällebäck. Där finns 
både sandstrand, brygga och hopptorn. 
Det är bra träning att simma emellan, 
men jag gillar inte om det är för mycket 

sjögräs som sticker upp i vattnet! Har trampat på plattfis-
kar några gånger, det är läskigt.

Vad gör du helst på hösten?
Då rider jag gärna i skogen, det finns många fina ridvägar 
runt stallet. Hittar jag ett nedfallet träd som vi kan träna 
att hoppa över så är det extra kul.

Och på vintern?
På vintern gillar jag att mysa och pyssla, både hemma och 
i stallet. Göra flätor på hästen är kul.

Vad brukar du göra på våren?
Rida barbacka på Coco, gärna när det blivit lite mörkt på 
kvällen. Och förstås börja tävla med hästen, jag ska delta 
i en ridcup i år.

Året runt på Bokenäset
Robert Carlsson, 58
Berghogen, lastinspektör

Vad brukar du göra på våren?
På våren handlar mycket om förbere-
delser inför den varma årstiden.
Jag grejar med min båt för att kunna
sjösätta den och med min Chevrolet
-72 som vi ska åka runt med under
sommaren. Sen är det mycket att
göra med våra sju helsingefårs-tackor,
dom lammar under april.

Och på sommaren då?
Ja, då är det båt- och bilturer mest här i omgivningarna.
T ex Kalvön och Bassholmen är fina ställen för en
dagsutflykt.

Vad gör du på hösten?
Då plockar jag bär och svamp.

Och på vintern?
Ja, det är lite lugnare då, men ibland kan det bli en resa
någonstans. Och liksom alla andra årstider är jag och
min fru Marit ute mycket i skogen med vår hund Helge.
Han är stor och behöver mycket motion!
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Tanken är att kunderna ska få möjlighet 
att få all sin teknik i hemmet att inte-
grera. Genom att sammankoppla tek-
nisk utrustning som används i varda-
gen blir den lättanvänd och funktionell. 

För vem vill inte att all belysning, tv och musik 
stängs av i huset via en enda knapptryckning? Att 
automatisera tekniken i hemmet innebär t.ex. att 
du på ett enkelt sätt kan få rätt stämning för vald 
aktivitet.

EDT erbjuder helhetslösningar för ljudzoner, 
hemmabio, mörkläggning, värmestyrning, larm, 
visualisering av belysning m.m. och de arbetar 
med marknadsledande produkter inom dessa 
områden.

Då deras affärsidé är att ha all kompetens samlad 
under ett tak, kan man ta ett helhetsansvar och 
lösningarna blir rätt planerade och utförda.

Förenkla din vardag med ett

smartare hem

EDT är familjeföretaget som varit verksamma inom Elinstallationsbranschen sedan 
1981. De är för närvarande 12 st. anställda. Under 2015 valde man att ta tydligt fokus 
på bostadsmarknaden. I samband med detta togs ett helhetskoncept för ”smarta hem” 
fram med ledord som bekvämlighet, användarvänlighet och kvalité. 

Historia
1981 bildades Uddevalla Elinstallationer AB av 
Kenneth Olausson och Åke Fridolfsson. 
Under -90 talet öppnades El & Tele affären på 
Kurödsvägen 15 i Uddevalla. 
1999/00 slutade Åke. Patrik och Fredrik klev nu in 
och blev delägare. I samband med detta gick de med 
i franschisekedjan StjärnaFyrkant där fokus blev att 
sälja produkter inom Telekom. 
2005 klev Jonathan Olausson in som delägare och 
tog över ansvaret för telekomsidan. 
2007 flyttade de sin verksamhet till Bastiongatan 36. 
2010 valde de att gå ur StjärnaFyrkant och fokusera 
på kärnverksamheten elinstallationer. I samband med 
detta gjorde de även ett namnbyte till EDT Service AB. 
2011 flyttade de till sina nuvarande lokaler som är 
perfekta för dem. Man är numera belägna på 
Berghogen 201 i underbara Bokenäset!
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Den första lanthandeln i Rotviksbro 
startades av Herman Hellgren 1891. 
Något år senare tog hans syster Anna 
Nilsson över och drev lanthandel  i 
40 år. Huset finns fortfarande kvar, 

mellan förskolan och Rotan, och är numera ett 
bostadshus.
-Min far Sune Knutson började arbeta som ”bod-
knodd” hos Anna Nilsson när han var tolv år och 
1949 tog han över lanthandeln. Då var butiksytan 
ca 35m2, berättar Dick.

Efter några år byggdes en ny butik, som Sune och 
hans fru Gullan fortsatte att driva under många 
år. Dick hjälpte förstås till i butiken.
-Jag var nyutbildad civilekonom och hade egent-
ligen tänkt satsa på reklambranschen. Men så 
blev det så att jag tog över, och sedan 1979 är det 
jag som är handlare och driver butiken.

Under Dicks ledning har verksamheten utveck-
lats och utökats.  Han valde att lämna ICA för 
att kunna ha ett större inflytande över sortiment 
och prissättning, - det får inte bli för dyrt för 
kunderna! 

Butiken har varit tidig med att pröva nytt. Under 
en period på 80-talet var butiken KRAV certifie-
rad, men tyvärr fanns det då så få leverantörer att 
det  ibland blev brist på varor. - Vi var lite för ti-
diga, varken branschen eller kunderna var riktigt 
mogna då, säger Dick.

Ett annat exempel är när Dick beslutade sig för 
att sluta sälja 97-oktanig bensin och istället sätta 
in en dieselpump. - Då var det väl en och annan 
kund som knorrade, men det var rätt beslut, idag 
står dieseln för en tredjedel av drivmedelsförsälj-
ningen.

Efter ytterligare utbyggnader har Rotan nu en 
butiksyta på mer än 3000m2.  Idag finns mataffär, 
varuhus, drivmedelsförsäljning och en pizzeria på 
området. Butiken är också ATG-ombud och läm-
nar ut paket.  Här jobbar ca 13 st. helårsanställda 
och ytterligare lika många sommarjobbare under 
butikens högsäsong. 

Hur ser framtiden ut?
Tankar finns på att bygga ut ytterligare och ut-
veckla det befintliga sortimentet. 
- Vi kanske inte alltid kan tillhandahålla alla 
varianter i ett sortiment, exempelvis finns runt 
500 artiklar att köpa in ifrån vår mejerileverantör. 
Men service och bemötande har alltid varit det 
viktigaste för oss, där kan vi vara bäst!

Idag jobbar två av barnen i verksamheten, så 
förutsättningar för en tredje generation Knutson 
finns. 
- Men vi får se, säger Dick och skrattar, Anna 
Nilsson var handlare i 40 år, det tänker jag slå!

Rotviksbro  
- handelsplats som växer

Rotviksbro är en knutpunkt där vägarna ifrån Orust, Lysekil, Skredsvik och Uddevalla möts. 
- Ett perfekt läge för en handelsplats, säger Dick Knutson, handlare i Rotviksbro.

Dick Knutson tillsammans med sin dotter Anna Bäckman.
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Staffans vardag är att förbereda nya 
dykningsuppdrag och att leta upp och 
dokumentera fynden. På vintern blir 
det lite mer skrivbordsarbete, då skriver 
han och diskuterar resultaten med fors-

karkollegor från hela världen.

Jag frågar varför ett gammalt vrak utanför vår 
kust kan vara så intressant i ett internationellt 
perspektiv?  
- Jo, svarar Staffan, dels är marin arkeologi ett väl-
digt nytt forskningsområde så det finns mycket
att lära, och dels så har vattenvägarna alltid varit
förbindelse mellan områden som ligger långt
ifrån varandra. Ett exempel på detta är det vrak
som hittades ganska nyligen här utanför Bokenä-
set, dvs ”Skaftövraket”.
Detta för den tiden ganska stora skepp, var

troligen runt 25 meter långt. Det förliste utanför
Skaftö i Gåsöfjorden på slutet av 1440-talet och
det hade last från många olika håll. Skeppets last
har analyserats med väldigt bra metoder så vi kan
ganska säkert säga att ekvirket kom från Gdansk-
trakten i norra Polen, osläckt kalk kom från Got-
land, och tegel, furutjära och koppartackor kom
från andra håll i norra Europa. Båten var mest
troligt hemmahörande i en hamnstad i norra
Polen eller i norra Tyskland.

Det är också mycket troligt att båten ankrade
upp utanför Skaftö för att komma undan från ett
oväder eller också kanske den hade ärende till
munkarna i Dragsmark kloster. Destinationen
kan ha varit England eller Holland alternativt
Bergen eller någon annan hamnstad i Norge.
Som proviant hade de med sig saltad torsk och 

Staffan von Arbin är en av landets 10-12 heltidsanställda undervattensarkeologer. Han
jobbar tillsammans med tre andra kollegor och är anställd av Bohusläns museum. De
jobbar både med arkeologi och fornminnesvård under vattnet.

Staffan von Arbin

Stengodskanna från Skaftövraket, Bohusläns museum.
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Man kan läsa mer om Skaftövraket i Bohusläns
Museums rapport 2014:11. Staffan är författare
och titeln är ”Skaftövraket - ett senmedeltida
handelsfartyg”. Staffan har också skrivit veten-
skapliga artiklar och talat på konferenser om
detta unika skepp - jo just unik eftersom lasten
är så gott som intakt och det mesta från båten
är samlat på ett och samma ställe.

kött i tunnor.
- Våra forskningspengar för att undersöka Skaftö-
vraket var väldigt små, så 2009 fick vi täcka över
vraket och lämna det.

-Staffan, frågar jag, nu är jag faktiskt lite nyfiken 
på dig. Hur kom det sig egentligen att du slog dig 
ner här hos oss på  Bokenäset?
- Ja, det var väl lite av en slump att vi började
med att hyra ett ställe här allra först. Jag fick
jobbet som marinarkeolog 2001och då bodde
jag med min familj här i ett år innan vi köpte ett
eget ställe. Vi tyckte då att det var bra att barnen
kunde gå i en liten skola och sen tyckte vi allihop
att det är fin miljö här ute. Dessutom kan man
åka snabbt ner till Göteborg med vår utmärkta
busslinje 841.

Själv tycker jag att det är lagom avstånd till
Uddevalla och jag cyklar ofta till jobbet (det är
två mil). Dessutom är det mycket fina dykmöjlig-
heter i Gullmaren. Fler än jag har upptäckt det,
förresten.

Så du tror du kommer att stanna här nu när du 
har världens mest spännande jobb?  
- Ja, säger han och skrattar till, det finns verkligen
inte många jobb att välja på i landet och förresten
trivs jag både med jobbet och med att bo här.

Vad du önskar få höra i framtiden? 
- Jag önskar att det skulle finnas mer forsknings-
pengar inom marin arkeologi. Det skulle vara 
både roligt och spännande att få undersöka
Skaftövraket mera grundligt. Kanske kunde vi få
fram mer om vardagslivet ombord.

Men jag skulle gärna också jobba med det här
nya projektet vi håller på med nu: att dyka på
och undersöka delar av Karl den XII:s flotta som
sänktes utanför Strömstad av svenskarna själva,
när de retirerade efter att ha blivit slagna och fått
sin kung dödad vid Halden.

Skaftövraket, plats för förlisningen är utmärkt med en stjärna.



Karta/Map
1. Gullmarsfjorden 
Sveriges största tröskelfjord med en 
rik biologisk mångfald. Strandängar, 
branta klippstup, sandstränder, 
odlingsmarker präglar lanskapet 
runt fjorden, utmärkt för sportfiske, 
rekreation, fågelskådare och dykare. 
1. Gullmarsfjorden
The largest  and most impressive 
threshold fjord in Sweden with a rich 
diversity of aquatic flora and fauna. 
The fjord is very popular among 
recreational fishermen, scuba divers, 
bird watchers etc. 

2. Bassholmen 
Säreget och vackert kulturlandskap 
som inbjuder till strövtåg. Gästhem 
och cafe´ i mangårdsbyggnad från 
sekelskiftet och ett museum med 
allmogebåtar. 
2. Bassholmen 
The guest house is located on an 
island in a mansion from the 19th 
century. Nearby there is a museum 
for old local boat types. 

3. Kärlingesund 
Kulturbetesmarker med en rik flora 
och fågelfauna, lummig ädellövskog, 
Här finns Kärlingesund Retreat 
Center. 
3. Kärlingesund 
A lovely area for grazing and decidi-
ous forest, including a rich biodiversi-
ty where many interesting birds can 
be found. Kärlingesund Retreat
Center is nearby.

4. Kalvön 
Skogsklädd ö med branta stup, höga 
höjder, lättgångna stigar, fina bad-
vikar som förbinds med en gångbro 
från Orreviksnäset. 
4. Kalvön 
A forested island with steep cliffs, 
scenic trails and nice bays where you 
can take a bath. 

5. Svartedalen 
Gammal bokskog med en impo-
nerande bäckravin som ett flertal 
fågelarter trivs i. Bokenäs gamla 
prästgård ligger i närheten. 
5. Svartedalen 
Old beech wood with an impressive 
gully where you can spot many dif-
ferent birds.  

6. Gullmarsbergs bokskog 
Vacker bokskog med ett flertal alkan-
tade bäckraviner. Gullmarsbergs 
säteri med anor från 1600-talet. 
Gården är i privat ägo. 
6. Gullmarsberg beech wood 
Beautiful large beech wood with 
many gullies. The land is protected 
by Nature reserve status and can 
be visited by the public. The nearby 
estate Gullmarsberg is privately 
owned and dates back to the 17th 
century. 

7. Dragsmarks klosterruin 
Klostret anlades på 1200-talet. 
Bredvid klosterruinen finns Drags-
marks Kyrka, byggd 1756. 
7. Dragsmark monastery ruin 
The Dragsmark monastery ruin dates 
back to the 13th century. Next to the
monastery is Dragsmarks Church,
built in 1756. 

8. Bokenäs gamla kyrka 
En av Bohusläns äldsta kyrkor från 
1100-talet. 
8. Bokenäs old church 
One of Bohuslän´s oldest churches, 
built in the 12th century. 

9. Axels grav 
Samt närbelägna hällkista. 
9. Axels grave 

10. Dynge ruin 
Från medeltiden. 
10. Dynge ruin 
From the middle ages. 

11. Granhoge hög 
Enligt sägnen ligger hövdingen 
Grane, begravd här. 
11. Granhoge hög 
A Bronze Age grave. According to the 
legend, King Grane, a local chieftain, 
lies buried here. 

12 Hällristningar vid Kolsby, Torp 
Djupa skålgropar och hällristningar 
från bronsåldern 1500-500 f Kr. 
12 Rock carvings at 
Kolsby, Torp 
From the Bronze age 
1500-500 years BC.. 

13 Havstensklippan och Jättegrytan 
Från Hafsten Resort går vandrings-
leder till Hafstenstoppen med under-
bar utsikt över Havstensfjorden samt 
till en av Europas största jättegrytor, 
8 m i diameter.
13 Havsten Cliffs and Giant´s 
Cauldron 
From Hafsten Resort you can walk 
on trails to the top of the Havsten 
cliffs with a magnificent view over 
Havstens fjord. Look for the huge 
glacial remnant, an 8 m diameter 
large hole carved into the granite 
cliff. 

14 Havstensfjorden 
Marint naturreservat. 
14 Havstensfjorden 
Marine Nature reserve area. 

15 Cederslund 
Hembygdsmuseum från ca 1870 
med allmogeföremål. 
15 Cederslund 
A store house for grain, now a mu-
seum for farm tools. 

16. Hembygdsgården i Bången 
17. Bokenäs gamla prästgård 
18. Dragsmarks hembygdsgård 
19. Herrestads gravfält 
20. Galleri Gullmarn 
21. Fågeltornet i Rotviksbro 
22. Bokenäs bygdegård 
23. Bokenäs  
       skola 
24. Jaktstugan
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Under 2017 är Bokenäs IF är med och 
arrangerar tre tävlingar: Herrestad 
fjällmaraton, Bokenäs triathlon och 
Bokenäs SwimRun. De gemensamma 
nämnarna för arrangemangen är 

utmaning, äventyr och naturupplevelse. Både 
motionärer och elit kan vara med och hitta sin 
utmaning, och framförallt ungdomar. De tre 
tävlingarna ingår i den nystartade satsningen 
Challenger Uddevalla som innehåller roliga och 
utmanande arrangemang i Uddevalla.

På våren, den 23 april, arrangeras Herrestad 
fjällmaraton. Loppet går över vildmarksområdet 
Herrestadsfjället i anslutning till Uddevalla. Start 
och mål på Bulid i norra Uddevalla. Det finns 
sträckor som passar alla. Allt från enkel löpning 
på Egonspåret, till lite mer utmanande turer 
(7 km eller 14 km) i fjällmiljö. Och så de tuffa 
utmaningarna (24 km och 42 km) där banan 
sträcker sig över alla de vackraste delarna av 
Herrestadsfjället. Stigarna över Herrestadsfjäl-
let bjuder på många små riktningsändringar där 
Herrestad fjällmaraton är den tuffaste av utma-
ningarna en äventyrslysten kan få i Uddevalla. 
Herrestad fjällmaraton arrangeras i samarbete 
med Uddevalla orienteringsklubb.

På sommaren välkomnar Bokenäs IF till en 
helg med två roliga och utmanande tävlingar: 
Bokenäs triathlon lördag 8 juli och Bokenäs 
SwimRun söndag 9 juli. Tävlingsområdet ligger 
främst i Hällebäck. Badgäster, boende, tävlande 
och publik får då dela på utrymmet i Hällebäck 
de timmar som tävlingen pågår (kl. 9-14), men 
alla är välkomna till parkering på ängen ner mot 
vattnet och till evenemangsområde med café och 
aktiviteter.

Bokenäs triathlon är en unik tävling. En 
olympisk- och motions triathlon i Sveriges enda 
fjord: Gullmaren. Simning i havsvatten med de 

extra utmaningar som sjögång och saltvatten kan 
erbjuda (1500/400 m). En vacker cykelrunda med 
utsikt över Gullmarn (40 km/20 km). Direkt efter 
cyklingen följer en tuff löpning i fjordlandskapet 
(10km/5 km). Men det som framförallt skiljer 
Bokenäs triathlon från andra tävlingar är att det 
är en sportfest för hela familjen. Här ligger störst 
fokus på barn och ungdomsklasserna – de tävlar 
först! Tillströmningen av barn och ungdomar är 
bland de största i landet: 100 anmälda barn och 
ungdomar var det 2016. När barnen tävlat färdigt 
är det dags för föräldrar och andra vuxna att 
köra sin tävling. Platserna till vuxenklasserna är 
begränsade (endast 200 st) och säljs slut tidigt.

Bokenäs SwimRun är en naturupplevelse som 
slår det mesta. Man kommer till små öar och 
skär som man aldrig kommer till annars. När 
man crawlar sig uppför klipporna och hoppar ner 
i vattnet så känner man äventyret i naturen. Sim-
ningen utmed de branta stupen vid Gullmaren är 
en simupplevelse som inte kan fås någon annan-
stans. Löpning utmed fjorden blir förstås också 
utmanande och spännande, på sällan besökta 
stigar. Bokenäs SwimRun är totalt c:a 11 km, 
varav c:a 2 km simning. Sträckan fördelas på tret-
ton sträckor (sju löpning och fem simning) och 
all utrustning som man vill använda måste man 
bära med sig. Bokenäs SwimRun passar utmärkt 
för alla motionärer som vill prova på SwimRun. 
Loppet genomförs i par eller individuellt.

Arrangörsklubben Bokenäs IF hälsar alla sport-
intresserade välkomna till Herrestad fjällmara-
ton, Bokenäs triathlon och Bokenäs SwimRun 
2017 och till klubbens andra aktiviteter för barn, 
ungdomar och vuxna.

Herrestad fjällmaraton 23 april
Bokenäs Triathlon 8 juli
Bokenäs SwimRun 9 juli 

Bokenäs IF bildades 1973. Vi är idag 260 medlemmar varav mer än hälften är under 
18 år. Vi har sektioner för både barn, ungdomar och vuxna med flera olika träningsmöjlig-
heter varje vecka. Föreningens träningar består av fotboll, friidrott, barngympa, zumba-
inspirerad dans, cirkelträning, gympa, löpning, simning och MTB.
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Herrestad fjällmaraton 23 april
Bokenäs Triathlon 8 juli
Bokenäs SwimRun 9 juli 

Mer om Herrestad fjällmaraton: 
www.uok.se/foreningen/Arbetsrum/herrestadsfjallmarathon/
Mer om Bokenäs triathlon: 
www2.idrottonline.se/BokenasIF/Triathlon/BokenasTriathlon/  
och se videoklipp från 2016 på YouTube. 
Mer om Bokenäs SwimRun: 
www2.idrottonline.se/BokenasIF/SwimRun/
Mer om Bokenäs IF: 
www2.idrottonline.se/BokenasIF/
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PLATS / PLACE       BESKRIVNING / DISCRIPTION        SAND         BRYGGA       KIOSK          TOALETT                                                LATITUD          LONGITUD 

Badplats med både klippor och liten sandstrand, en gjuten terrass 
nere vid vattnet där man kan ligga och sola, ”Playa Betong” i folk-
mun, torrtoa. Småbåtshamn. 

Trevlig badplats v. Gullmarsfjorden. Småbåtshamn, båtupptagning, 
båtramp & inomhusförvaring, drivs av Jordfalls Hamn. Simskola. 

En liten fin badplats i varierande terräng i närheten av färjeläget 
med färja till Lysekil. Sommarkiosk vid färjeläget. Vid Skår finns 
även en mindre säsongscamping. 

Badplatsen heter ”Viken” eller ”Viika” på Bokenäsmål, en väldigt fin 
badplats med en liten sandstrand. Vinkelbrygga som passar fint för 
småbarn. Stora gräsytor att sola på. 
 
En fin badplats med berghällar och vacker utsikt mot Nötesunds-
bron till Orust. Fina skyddade båtplatser vid flytbryggor. 

Fin barnvänlig sandstrand vid fritidsanläggningen Hafsten Resort, 
flytbrygga och badflotte, fina nya toaletter direkt vid stranden. 
Handikapptoaletter finns på anläggningen. Glasskiosk, butik, res-
tauranger, uthyrning av motorbåtar, trampbåtar, kanoter och kaja-
ker. Småbåtshamn både i norr och söderläge. Flera vandringsleder. 

Fina badmöjligheter med betongbrygga och flera badstegar. Invävt 
i badmiljön finns pansarskyddet från andra världskriget som ger 
historiska dimensioner. 
 
Badplats med sandstränder och klippor, i anslutning till Unda 
Camping. 

Längst in i Saltkällan går gränsen mellan Uddevalla och Munkedals 
kommuner. Här finns en stor badplats med sommarkiosk, lekplats 
och stora gräsytor. Vandringsled, ”Maltes stig” som är klassad som 
”Hälsans stig”. 

Här finns två marinor i en miljö av Bohusläns mest spännande 
historia över varvsepoken för träbåtsvarv. 

Badplats i anslutning till Fossens camping. 

Historisk plats med byggnader som skvallrar om en tidigare fabrik 
för sillolja. Småbåtshamn. 

Småbåtshamn med 250 hyrplatser, spolplatta och båtupplägg-
ning med inomhusförvaring. Drivs av Fantasi Yachts, Jacobssons 
Båtbyggeri. 

Gästhamn och båtmuseum, Föreningen Almogebåtar.
 
Bilfärja till Flatön. Båtplatser vid Dragsmarks Varv, tapp för båtar, 
sommarkiosk. 

Båtuppläggning, spolplatta, inomhusförvaring. Drivs av Fantasi 
Yachts, Jacobssons Båtbyggeri. 

Bad, simskola, mindre båthamn. 
 
Badplats. 

Fritidsby, Konferenscenter med SPA,  Bad, minigolf, restaurang. 
Tilläggsplats för skärgårdsbåtarna, se    www.uddevalla.com. 

En gammal klassisk ”ångbåtsbrygga”, som erbjuder badmöjligheter. 

Här ligger Sunds Marin som erbjuder service till din fritidsbåt.
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Sevärdheter och utflyktsmål / 
Attractions and excursions

Bokenäs gamla kyrka
En av landets äldsta och bäst bevarade kyrkor har vi i 
Bokenäs. Den är uppförd på 1100-talet och har alla de 
utmärkande drag som kyrkorna hade som också skulle 
fungera som försvarsnäste. Tornet kom till på 1700-ta-
let. Att kyrkan fick sin placering just där kan bero på 
att platsen var en gammal kultplats. 
Området har varit bebyggt både under den tidiga 
stenåldern, då strandlinjenlåg cirka 45 meter över 
nuvarande, och under bronsåldern. I berget sydväst om 
kyrkan syns resterna av ett bronsåldersröse. Kyrkan var 
i bruk som sockenkyrka fram till 1901 då Bokenäs nya 
granitkyrka invigdes. Sommartid används kyrkan för 
musikevenemang, bröllop och gudstjänster. 
För visning av kyrkan och upplysning, 
ring 070 -193 64 64.
 

Bokenäs old church
Bokenäs old church is one of the oldest churches in 
Sweden, built in the 12th century. The place where it 
stands has been a religious place sine stone age, which 
is proved by the remnants from different historical 
eras. This church was in use until 1901 when the new 
church was inaugurated. It is still in use, mainly during 
summer, when music events, weddings and services are 
arranged here. 
To visit, contact, 070 -193 64 64. 
 
 

Dragsmarks klosterruin
Dragsmarks kloster instiftades på initiativ av den nor-
ske kungen Haakon Haakonsson som år 1234 lät flytta 
Barfotabrödernas kyrka från klostret i Tönsberg ner 
till Dragsmark, en strategisk plats med tanke på tidens 
färdvägar. Klostret byggdes upp av 12 bröder och dess 
storhetstid inföll under 1300- och 1400-talen. Man 
livnärde sig på arrende från sina 141 gårdar, bedrev 
undervisning för andliga ynglingar, skrev kyrkotexter 
samt idkade handel och fiske. Tidigt nåddes en viss 
glans och välmåga. Klostret var verksamt fram till 
reformationen på 1530-talet då de bröder som då var 
kvar fick stanna på klostret mot att de underhöll en 
Luthersk präst inne i Bokenäs gamla kyrka. Klosterkyr-
kan förföll och redan under slutet av 1500-talet var den 
oanvändbar för gudstjänstbruk och en ny kyrka i trä 
uppfördes bredvid.
 

Dragsmark monastery ruin
The monastery in Dragsmark was founded already in 
1234 AD on the initiative of the Norwegian king Haa-
kon Haakonsson.  It was built by the Premonstreaten-
ser Order and was initially populated by monks from 
the headquarters of the order on Jylland in Denmark. 
The glory days of the monastery were in the 14th and 
15th century. At its peak it collected income from 141 
estates from the north of county Dalsland to southern 
Bohuslän. The monks also educated young men from 
the vicinity. During the Lutheran reformation which 
took place at about 1530 AD in Sweden the monks 
had to give way for Lutheran priests taking over their 
religious leadership in the area. Towards the end of the 
16th century the place was already in ruins.
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Sevärdheter och utflyktsmål / 
Attractions and excursions

Dynge ruin
Dynge ruin är en tämligen oansenlig kulle mellan
Skredsvik och Gullmarsbergs säteri. På dess topp finns
resterna av Dyngehus, en befäst borg som under ca 200
år gav kullen en annan silhuett än den vi ser idag, så
även omgivningen.Vattnet slog mot klippans fot. Viken
var full av skepp samt flerer byggnader vid sidan av
borgen. Dynge har troligtvis varit bebott sedan mitten
av 1200-talet, och så sent som början av 1500-talet.
Från början tillhörde borgen kronan. Den var en stra-
tegiskt viktig plats mellan Sverige i öst och Danmark i
väst och nära Dragsmarks kloster. Viktiga handelsvägar
mynnade här också.
År 1499 brinner borgen för att aldrig återuppföras igen.
1661 donerades det kvarvarade Dynge gods till Rutger
von Ascheberg som lät forsla sten från borgen för att
uppföra Gullmarsbergs säteri strax intill. 

Dynge ruin
The ruin of the Dyngehus are almost invisible today. 
However, this place situated between the church in 
Skredsvik and the Gullmarsberg mansion was very 
strategic for defending a lively harbour where many 
big ships arrived and left regularly with their loads of 
important goods. In the 11th century when Dyngehus 
most likely was built, sea level was several meters 
higher. The Dyngehus was both a center for trade and a 
tower raised to defend against enemies. In 1400 it was 
burnt down and the Gyllmarsberg mansion was built 
partly from stones taken from the ruin. Today it is not 
much more to see than a hill covered with grass.

Fågeltorn -  Rotviksbro
Tornet står i den västra kanten av Svälte Kile som är en 
del av Havstensfjorden. Spångar leder fram till tornet 
och miljön är rik på djurliv, växter och fåglar. 
Parkera på grusplan mitt emot infarten till Stallgården.

Bird tower -  Rotviksbro
The tower is in the western edge of Svälte kile,  which 
is a part of Havstensfjorden. Footbridges is leading 
to the tower, and the environment is rich in animals, 
plants and birds. Parking is opposite the entrance to 
Stallgården.

Kalvön
Ligger i Kalvöfjorden, mellan Orust och Bokenäset.
Här möts man av en kraftigt kuperad terräng och
branta stup. De högsta höjderna ligger på nära 100
m.ö.h. Dalgångar med lättgångna stigar gör ändå stora
delar av ön lättillgänglig. En rik flora och ett rikt fågel-
liv finns på ön. Här finns flera fina badstränder och
även en rastplats med eldstad. En gångbro förbinder ön
med Orreviksnäset på Bokenäs.
Så hittar du hit - Ta av från vägen mellan Bokenäs och
Sund, ner mot Orrevik och Eriksberg. Strax söder om
Orrevik finns en liten p-plats. Du får sedan promenera
längs en skogsstig.

Kalvön
The island is forested, with steep hills and scenic trails.
It has a rich flora and a rich bird life. There are several
fine beaches and also a picnic area with a fireplace. A
pedestrian bridge connects the island to Orreviksnäset
at Bokenäset.



A Olsson Grund & Betong AB
Kolvik 556,
451 97 Uddevalla
0522 - 65 09 19

Bjällansås Kött AB
Bjällansås Gård
451 96 Uddevalla

Bokenäs Hotel & Konferens
Bjällansås 320
451 96 Uddevalla
0522-60 44 00
kontakt@bokenaset.com

Bokenäsets Församling
Skredsviks Kyrka 102
451 95 Uddevalla

Bokenäsets Motorpark
Svälte 126
451 98 Uddevalla
martindygd@dof.se

EDT installation väst AB
Berghogen 201
451 95 Uddevalla
info@edtinstallation.se

Fantasi Yachts-Jacobssons
Båtbyggeri AB
Källviken 322
451 97 Uddevalla
0522-65 11 23
info@fantasi-yachts.se

Gröna Gårdar AB
Bjällansås 175
451 96 Uddevalla
0702-45 40 88
info@gronagardar.se

Hafsten Resort
Hafsten 120
451 96 UDDEVALLA
0522-64 41 17
www.hafsten.se

Högås Marina AB
Högås Kärr 120
451 96 Uddevalla

Högås Gård AB
Högås Kärr 120
451 96 Uddevalla
www.hogasgard.com

Inter Merkantil
Rörbäck 211
451 96 Uddevalla
070-865 59 58 
 

Jordfalls Hamn AB
Jordfall 115
451 97 Uddevalla
info@jordfallshamn.se

Kristeviks gård
Kristevik 298
451 96 Uddevalla
kristevikgard@gmail.com

Kustboende i Uddevalla AB
Hällebäck 232
451 97 Uddevalla

Mattias Gustafsson
Entrepenad
Kamperöd 380
451 95 Uddevalla
www.mg-entreprenad.se

Rotviksbro Handel AB
Rotvik 10
451 96 Uddevalla
0522-6410 03

Salong Nina
Skal 220
451 95 Uddevalla

Skandinaviska
Enskilda Banken
SEB Lysekil, Box 74
453 21 Lysekil

Skälebackens fastigheter
Skälebacken 124
451 95 Uddevalla
0702-97 39 00

Snickarbolaget AB
Berghogen 205
451 95 Uddevalla
0705-21 55 82
gustav.grind@snickarbolaget.se

Studseröds Marin HB
Knähammar 325
451 95 Uddevalla

Två Fröknar AB
Svälte 232
451 96 Uddevalla
info@tvafroknar.se

Westers Mekaniska AB
Hultås 321
451 97 Uddevalla
0522-65 12 44

Bokenäs Fiber
Ekonomisk Förening
Kolvik 582
451 97 Uddevalla

Bokenäs Hembygdsförening
Kevik 110
451 97 Uddevalla

Bokenäs Idrottsförening
Kolvik 110
451 97 Uddevalla

Bokenäs pensionärsförening
Timmermansgatan 14
451 43 Uddevalla

Elinorspelen
Skälebacken 124
451 95 Uddevalla

Föreningen Allmogebåtar
Hjalmars väg 15
451 96 Uddevalla

Herrestad AIF
Stan 101
45194 Uddevalla

Hästekasens fridykning
Hästekasen
451 96 Uddevalla
info@hastekasen.se
0721-51 22 44

Hästekasens Gård Förening
Hästekasen
451 96 Uddevalla
info@hastekasen.se
0721-51 22 44

Jordfalls Samfällighetsförening
Dammetorpsvägen
451 97 Uddevalla

PRO Skredsvik
c/o Jan Lund
Båröd Trättarekullen
451 97 Uddevalla

Skredsvik Herrestad Högås
Hembygdsförening
Högås sund 329
451 96 Uddevalla

Skredsviks Samhällsförening
Bygdens Hus
451 95 Uddevalla

Skredsviks Skogsvårdsförening
Studseröd 315
451 95 Uddevalla

Skredsviks Sportklubb
Skredsviks Prästgård 315
451 95 Uddevalla 

Företag Föreningar
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Medlemmar 
Här visas enbart företag och föreningar. Privatpersoners medlemskap visas ej här.
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Mae Heydorn, Mezzosopran
Malin Landing, Sopran

Stråkkvartett ur Camerata Gothia 
Jan Bondesson, Körledare 

Inbjudan till 
SOMMARKÖR

Vi startar den 19 juli kl.19 i Skredsviks kyrka 
och repeterar 4 onsdagar.

Avslutningskonsert tillsammans med 
solister och orkester 16 aug kl.18 i Skredsvik.

KLASSISKT  
SOMRIGT

El-anders 
Utför alla slags  
elinstallationer 

070-601 48 10 
www.el-anders.se

Bröllop & Fest 
Allt för Din fest 

 

070-611 65 48 
www.brollop-fest.se

Bokenäs El & Event AB

VARUHUS
MAT 
KLÄDER

ROTVIK 301, Uddevalla0522-64 10 03

MÅN-FRE 7-21
LÖR-SÖN 9-19

(v 25-32 LÖR-SÖN 9-21)

Välkomna! 
Evalena & Lillemor

ÖPPETTIDER:
måndag - fredag 11-18
lördag - söndag  11-16 
tvafroknar.bloggspot.se 
Instagram: Tvafroknar 
www.tvafroknar.se 
Tel: 0522 - 641 232

LYSEKIL

ORUST LANESUND

ROTVIK

TO
RP

   
KÖ

PC
EN

TR
UM

Rigmor & Glenn Lindahl

Örtorp 310 
451 97 Uddevalla 
www.ortorp.se

Tel:    0522-65 10 89 
Mob: 070-294 58 16 
Mail:  info@ortorp.se

 Har du ont? 
Är du stressad? 

Har du svårt att få 
din vardag att fungera?  

Vi hjälper dig! 

Boka tid på www.kuling.se eller ring 
0523-17190 

VÄLKOMMEN! 

VI FINNS PÅ  

LYSEKILS SJUKHUS 

(fr o m 1/1 även på Skaftö VC) 
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Möt himmel och hav

svenskakyrkan.se/bokenaset  

edtinstallation.se
0522-400 110

                         I VACKRA BOHUSLÄN

Boka en tur med Uddevallas skärgårdsbåtar under ditt besök i  
Bohuslän. Åk med på en dagskryssning till någon av våra bohuslänska 

pärlor så som Smögen, Käringön, Lysekil eller Bassholmen.  
Du kan även åka båt mellan Uddevalla och Ljungskile eller  

Ljungskile och Slussen på Orust.

Ge båtturen en extra krydda och smaka färska skaldjur i  
solnedgången eller varför inte utmana varandra på vår quizbåt?  

Bli förförd av våra salta upplevelser ombord!

Båtsäsongen 2017 startar 13 maj 

Åk skärgårdsbåt

www.skargardsbatarna.com
+46(0)522 698480

www.hafsten.se • info@hafsten.se • 0522 64 41 17
STUGOR • CAMPING • RESTAURANGER • KONFERENS • AKTIVITETER

28°C
I POOLERNA!

Båtvård och Vinterförvaring 
inomhus och utomhus 

Jacobssons Båtbyggeri är en strategiskt belägen marina vid 
inloppet till Nordströmmarna. Varvet har nybåtstillverkning, 

ca 200 byggplatser, vinterförvaring, full service och 
båtvård inomhus.

Fantasi Yachts - Jacobssons Båtbyggeri 
Källviken 322, 451 97 Uddevalla 

Tel. 0522-65 11 23     www.fantasi-yachts.se 

Lämna båten på hösten och hämta den på våren!
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26 MARS
Filmkväll i Bokenäs Bygdegård - BLAND 
MÄN OCH FÅR. 17.00
Två isländska bröder och grannar, som inte 
talat med varandra på 40 år, tvingas sam-
arbeta när en sjukdom hotar deras får. Bli 
medlem på plats och se tre filmer för 150 
kr!  (Om du bara kan se en film löser vi ett bra 
medlemskapspris på plats)

30 MARS
”Kyrkan växer så det knakar” 18.30 i Högås 
församlingshem. Föredrag av Hans Weich-
brodt, präst och inspiratör. Servering. 

12 APRIL
Pensionärsdans till levande orkester,  
Bokenäs bygdegård. 

22 APRIL
SLOTT och KOJA, i Teaterladan. 18.00  
Carl Michael Bellman, tolkat och framfört av
Bertil Andersson sång och gitarr och Rolf
Gustafsson fiol och blockflöjt. Biljetter: Berit
0522-650030 el. Gunilla 070-6572089.
Välkommna! Bokenäs Hembygdsförening 
 
22 APRIL
Bokenäsets Ådra konsert i Bokenäs Bygde-
gård. Håll utkik efter tid!

30 APRIL
Valborgsmässofirande 19.00 med eld, tal, 
körsång och aftonbön 19.00 i Högås kyrka.

5 MAJ
Pensionärsdans till levande orkester,  
Bokenäs bygdegård.

6 MAJ
Tårtkalas med Vårmarknad 10.00-14.00 
i Bokenäs Bygdegård. Blandat gammalt &
nytt inkl växtbord! Baka en tårta, kom och
bjud bygdens folk, så står vi för kaffe, lokal
& marknad! Vi hoppas på många hemmaba-
kade tårtor så vi får en riktig TÅRTFEST! Sälj
från din bil/traktor, eller hyr bord & sälj-
plats/100 kr! Fr kl 8:30. Info 072-5515420

14 MAJ
Elvis goes to church 18.00 i Högås kyrka. 
Med Orust Gospel.

26-27 MAJ
Spelträffen, Bygdens Hus, Skredsvik
      
20 JUNI-20 AUGUSTI
Båtsamlingarna på Bassholmen Öppet 
11.00-12.00, 15.00-18.00. Fritt inträde

23 JUNI
Midsommarfirande på gamla dagen. 
Bokenäs g:a prästgård. Se kommande “Det 
händer på Bokenäset” och hemsidan www.
hembygd.se/bokenas.

25 JUNI
Kyrkvandring 09.00-12.00 från Bokenäs 
gamla kyrka och avslutas med Mässa i 
Dragsmarks klosterruin.

29-30 JUNI
Smygloppis 16.00-20.00 Vi tar emot auk-
tions- & loppisgods redan nu!  Ställ prylar på 
baksidan huset under tak-kontakta gärna 
ngn i styrelsen om att du lämnar saker till 
oss eller vill hjälpa till med bakverk & prak-
tisk hjälp till vårt café & förarbete. 

1 JULI
Auktion och Storloppis i Bokenäs Bygde-
gård. Storloppis startar 9.30 och auktionen 
startar kl 11:00 och Örjan håller i klubban! 

1 JULI
Slåtterdag vid Bokenäs hembygdsgård. Se 
kommande “Det händer på Bokenäset” och 
hemsidan www.hembygd.se/bokenas

1 JULI
Helgmålsbön 18.00 i Bokenäs gamla kyrka

2 JULI
Inskrivning för Simskola i Jordfall.  Simsko-
lan under v 27-30.
Se tider www.jordfallsbadofritidsforening.se

4-29 JULI
Öppen kyrka 11.00-17.00 tisdag till lördag i 
Bokenäs gamla kyrka. 

4 JULI
Musik och cafékväll 18.00 i Högås kyrka 
och församlingshem Med Jan och Otto Falk.

7 JULI - 5 AUGUSTI
Hantverksglädje på Bokenäset 
Öppet 12.00-18.00.
Sommarutställning med försäljning av slöjd,
konst och konsthantverk i Bokenäs bygde-
gård. Caféet serverar hembakat. Lotteriet
har fina slöjdvinster. Telefon under öppet-
tider 0522-65 08 02.

8 JULI
Bassholmendagen.  
Träbåtsmuseet visar Allmogebåtar. 
Se dagspress för tider.

8 JULI
Helgmålsbön 18.00 i Bokenäs gamla kyrka.

8-9 JULI
Bokenäs triathlon lördag 8 juli och Boke-
näs SwimRun söndag 9 juli. 
Tävlingsområdet ligger främst i Hällebäck.

10 JULI-5 AUGUSTI
Öppen kyrka 15.00-18.00 måndag till 
lördag i Dragsmarks kyrka.

11 JULI
Musik och cafékväll 18.00 i Skredsviks 
kyrka och församlingsgård. Program se 
hemsidan. 

15 JULI
Öppen kyrka 11.00-14.00 i Bokenäs kyrka. 

15 JULI
Sommarauktion 10.00  vid Bygdens hus, 
Skredsvik.

15 JULI
Helgmålsbön 18.00 i Bokenäs gamla kyrka.

18 JULI
Musik och cafékväll 18.00 i Högås kyrka 
och församlingshem. Med trion ”Vanja 
Modigh”.

19 JULI-16 AUGUSTI
Sommarkör onsdagar 19.00-21.00 i 
Skredsviks församlingsgård.

22 JULI
Helgmålbön 18.00 i Bokenäs gamla kyrka.

25 JULI
Musik och cafékväll 18.00 i Skredsviks 
kyrka och församlingsgård. Med ”Boulevar-
der av glas”.

26 JULI
Hjältökväll. Se kommande “Det händer på 
Bokenäset” och hemsidan 
www.hembygd.se/bokenas. 

29 JULI
Kyrkkaffe. Se kommande “Det händer på 
Bokenäset” och hemsidan  
www.hembygd.se/bokenas.

29 JULI
Kyrkvandring 15.00-18.00 från Drags-
marks klosterruin som avslutas med Helg-
målsbön i Bokenäs gamla prästgård. 

2 AUGUSTI 
Visafton– Bokenäs Hembygdsförening. Se 
kommande “Det händer på Bokenäset” och 
hemsidan www.hembygd.se/bokenas.

5 AUGUSTI
Helgmålsbön18.00 i Bokenäs gamla kyrka.

11 - 12 AUGUSTI
Elinorspelen – musikfestival på Skäle-
backen i början av augusti. 
För tider se www.elinorspelen.se.

16 AUGUSTI
Sommarkören har avslutningskonsert 
18.00 i Skredsviks kyrka.  Med stråkkvar-
tett ur Camerata Gothia, Mezzosopran Mae 
Heydorn och Sopran Malin Landing. 

25 AUGUSTI 
Pensionärsdans till levande orkester  
Bokenäs bygdegård.

26 AUGUSTI
Skredsviksdagen, 10.00-14.00  
Bygdens hus.

22 SEPTEMBER
Pensionärsdans till levande orkester, 
Bokenäs bygdegård.

PREL. 23 SEPTEMBER
Skörde- hantverks- & loppismarknad kl 
10.00-14.00 i Bokenäs Bygdegård. Markna-
dernas marknad både inom- och utomhus! 
Välkommen att hitta just det du söker- här 
finns allt! Håll utkik på våra hemsidor! 
 
30 SEPTEMBER
Brasiliansk sambafest,
Bokenäs Bygdegård. Välkomna!

20 OKTOBER
Pensionärsdans till levande orkester, 
Bokenäs bygdegård.

17 NOVEMBER 
Pensionärsdans till levande orkester, 
Bokenäs bygdegård.

25 NOVEMBER 
Julmarknad, 10.00-14.00  Bygdens hus, 
Skredsvik.

PREL. 2 DECEMBER
Julmarknadsloppis med kafé, Bokenäs 
Bygdegård. 

-- VARJE VECKA --
BASTUBAD – varje fredag är bastun i Boke-
näs varm! Damer 16.00-18.00 och Herrar 
18.00-20.00. 

Öppen förskola i Bokenäs Bygdegård – 
varje måndag fm 9.30-12.00. 
Se Facebook!

DET HÄNDER PÅ BOKENÄSET 2017 


