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VÄLKOMMEN TILL RESÖ OCH 
GALTÖ - TVÅ HÄRLIGA ÖAR!

Vi har alla haft en lång 
jobbig period med en 
pandemi som hindrat oss 

från vårt normala liv. För de 
flesta av oss som bor och lever 
året om på Resö (ca 250 pers) 
och Galtö (ca 40 pers) har 
begränsningarna inte varit lika 
besvärande som de varit för 
många andra. Vi har trots alla 
personliga och företagsmässiga 
svårigheter kunnat njuta av vår 
fantastiska natur och dess lugn. 
En promenad på våra öar gör 
nytta för själen året om. Många 
svenska delårsboende har därför 
också tillbringat längre perioder 
här för att leva bra även under 
pandemins begränsningar. 

Vårt fina fibernät ger alla goda 
möjligheter att arbeta” hemma”  och 
för att handla livsmedel finns vår 
affär Handlar’n utan trängsel. För de 
som önskar levererar vår handlare 
Ferman varorna hem eller ställer ut 
en kasse på trappan. Butiken har ju 
även fler servicefunktioner, t ex som 
utlämningsställe för systembolaget och 
apoteket och utanför finns möjligheter 
att tanka både bensin och diesel.  Färska 
skaldjur kan man köpa i hamnen direkt 
från båtarna. Tyvärr har våra norska 
delårsboende inte kunnat vara här lika 
mycket. De norska kraven på karantän 
vid återresan har gjort att de flesta valt 
att stanna i Norge. Vi får hoppas att när 
ni läser det här så har det blivit möjligt 
att resa relativt fritt över landsgränserna 
igen. Vi hoppas också att det åter blir 
möjligt att ordna tillställningar som t ex 
den traditionella Resödagen. Det behövs 
några festliga inslag för att vi ska kunna 
komma tillbaka till det normala livet 
igen.

Förra året skrev vi att vi hoppades att 
bygget av en entré till Kosterhavets 
nationalpark skulle påbörjas till hösten 
och att en renovering av bryggan skulle 
ske i samband med bygget. Arbetet 
med projektering och utformning av 
entrén har fortgått, men inget bygge 
har kunnat påbörjats. När detta skrivs 
finns ännu ingen överenskommelse med 
Naturvårdsverket om markförvärv etc 

för entrén. Vi räknar ändå med att en 
överenskommelse kommer att träffas 
under våren och att bygget kan komma 
igång efter sommaren. Som förberedelse 
har grillkiosken redan flyttat in i 
livsmedelsbutiken och kioskbyggnaden 
flyttats från platsen för entrén. Mer om 
det finns i en särskild artikel i tidningen. 

Samhällsföreningen engagerar sig i allt 
planarbete som kan ge underlag för det 
levande kustsamhälle vi alla vill ha - 
både nu och i framtiden. Det innebär bl 
a  att i möjligaste mån ge möjligheter till 
fler årsboende på Resö. De behövs som 
underlag för skola och affär. I samarbete 
med kommunen startade vi  också 
arbetet med en lokal utvecklingsplan 
för Resö-Galtö. En därför särskilt bildad 
arbetsgrupp har drivit arbetet med hjälp 
av en inhyrd projektledare. Arbetet 
beräknas bli klart före sommaren.

Även i år har Corona viruset lett till en 
stor osäkerhet om vilka restriktioner 
och rekommendationer som kommer 
att gälla under sommaren. Vår 
förhoppning är att det kommer att 
vara möjligt att hålla restauranger och 
besöksanläggningar öppna och att vi 
ska kunna hälsa många besökare - både 
nya och återvändande - välkomna till oss 
under 2021.

Vi önskar er alla en fin sommar!

Anders Hedenstedt
Ordförande i Samhällsföreningen Resö 
Galtö ekonomisk förening





Sedan 2009 driver 
krögaren Dan Lexö 
sin uppskatta-

de sommarrestaurang 
Lexö på Resö Sommar-
kök och Bar mitt i Resö 
hamn.  Lexö bjuder på 
såväl à la carte, eller 
”à la Lexö” som kröga-
ren själv kallar det, som 
pizza och sillbuffé. 
Sommarkrogen Lexö på Resö 
håller öppet mellan 18 juni 
och 14 augusti, från middag 
till sent och har över 400 
platser varav 300 ute på al-
tanen. Förra årets tält har 
fått sig en upprustning med 
nya fönster så gästerna kan 
se ut över Bissenrännan, väs-
terhavets motorväg. Förra 
sommaren kom över 20000 
besökare till Hamnholmen 
som åt och drack, inte så 
dåligt med tanke på vädret. 
Hur det bli i år? Det vet man 
inte, men självklart kommer 
vi att följa folkhälsomyndig-
heternas direktiv, men med 
en förhoppning om ännu en 
bra sommar. Lexös grundtan-
ke är professionell enkelhet. 
Att kunna bjuda på vällagad 
mat på bra råvaror, men sam-
tidigt hålla priserna på en så 
pass lagom nivå att gästerna 
återkommer flera gånger un-
der sommaren. 

Underbar
Utebaren döpt till ”Under-
bar” med drinkar gjorda på 

Hos Lexö är det full fart  
hela ”Dan”!

färska råvaror blev populär 
och i sommar frestas smaklö-
karna med ännu mera under-
bara drinkar gjorda på färska 
juicer av alla de sorter. 
Menyn innehåller nya spän-
nande rätter men de popu-
läraste läckerheterna finns 
kvar.
A la carte ”à la Lexö” kom-
mer variera under sommaren 
efter de råvarorna som pas-
sar bäst.
Veganska alternativ finns 
givetvis både bland pizzor, 
varmrätter och  desserter. 
– Vi har väldigt kul när vi 
jobbar. Hela personalen ska 
utstråla glädje och vara posi-
tiva. Både min fru Stina och 
mina söner Oscar och Fred-
rik jobbar också här under 
sommaren. Det är otroligt 
kul för mig som snart är 60 
år att arbeta och bo tillsam-
mans med alla härliga ung-
domar under de här veckor-
na, avslutar Dan Lexö.

Text: Jonas Lind





Resö hamn är både 
en levande fiske-
hamn och en po-

pulär gästhamn. Under 
vintern dominerar yr-
kesfisket hamnbilden, 
ett antal mindre båtar 
ligger vid bryggorna 
och öborna byter några 
ord på fiskekajen. Lug-
net är påtagligt. Som-
martid ändrar hamnen 
skepnad och gästham-
nen spelar huvudrol-
len. Hamnen fylls med 
båtar, gästerna handlar 
och tankar i affären, kö-
per bullar från bageriet, 
badar, grillar och njuter 
av en god måltid i res-
taurangen. Det som är 
karakteristiskt för Resö 
under vintern har dock 
även under sommaren 
stor betydelse. Lugnet 
och trivseln är Resös 
signum och en aktiv fis-
keflotta gör det möjligt 
att köpa skaldjur direkt 
från båtarna i hamnen.  
Ett mycket uppskattat 
inslag både för besöka-
re och bofasta!
De kommunala hamnarna 
i Tanums kommun sköts av 
ett separat bolag, Tanums 
Hamnar AB (THAB).  Själva 

58° 48,0’ N   11° 08,9’ E     
HÄR HITTAR DU RESÖ HAMN!

gästhamnsdelen drivs emel-
lertid av Samhällsföreningen 
Resö Galtö, via en sk tjänste-
koncession. Denna innebär 
att Samhällsföreningen hyr 
gästhamnsbryggorna från 
THAB och svarar för hela 
skötseln och driften av gäst-
hamnen, inkl serviceanlägg-
ningen.  THAB ansvarar för 
fiskehamnsdelen, bryggorna 
med de fasta båtplatserna 
och kranen. Då hamnen har 
flera funktioner, som ofta på-
verkar varandra, har vi ett 
nära samarbete.
Gästhamnen öppnar vanli-
gen till påsk och håller öppet 
till början av oktober.  För-
beredelserna inför säsongen 
startar dock långt tidigare. 
Skyltar skall uppdateras och 
bytas ut, förråd fyllas på, av-
tal med olika leverantörer 
ses över, annonsering skall 
ske i olika medier, rutiner 
ses över, hamnvärdar skall 
anställas och arbetsscheman 
pusslas ihop. Utrustningen i 
hamnen och i serviceanlägg-
ningen skall underhållas och 
vid behov renoveras. Städ-
ning och tillsyn av service-
anläggningen skall ju också 
göras, även i för- och efter-

Text: Erika Hedenstedt Appelgren
Foto: Jonas Lind
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Boka tid via 
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säsong. I samhällsföreningen 
lägger vi ner många frivilliga 
arbetstimmar för att få allt 
på plats.
I gästhamnen finns ca 40 
gästplatser och vanligen har 
vi ca 2 000 övernattningar 
per säsong.  Antalet gästnät-
ter påverkas förstås av väd-
ret, men även av storleken på 
de båtar som gästar oss. Vår 
ambition är att alla som vill 
besöka oss skall kunna hitta 
en plats i hamnen och få en 
trevlig vistelse på Resö. Där-
för finns våra hamnvärdar!  I 
år är det fem ungdomar som 
turas om i rollen som hamn-
värd - och de presenterar sig 
själva i en separat artikel här 
i tidningen. 
Fr om mitten av juni till mit-
ten av augusti är hamnvär-
darna på plats i gästhamnen. 
I början och slutet av som-
maren arbetar de vanligen i 
hamnen under morgontim-
marna och under sena efter-
middagar.  Från och med en 
bit in i juli till och med första 
veckan i augusti är hamnvär-
darna i tjänst dygnet runt.   
Deras fasta bas är på hamn-
kontoret inne i servicean-
läggningen, men vanligtvis 
är de ute på bryggorna. Hör 
du en busvissling eller en 
drillande visselpipa - titta ef-
ter en person i röd tröja eller 
jacka med Resö-logga på ryg-
gen. Det är hamnvärden, som 
gärna vill hjälpa dig att hitta 
en bra plats och ge dig tips 
för en fin vistelse på Resö.  
Hamnvärden kan på för- och 
eftersäsong nås via telefon 
+46 (0)72 707 85 54 eller via 
e-post hamnen@reso.se. Vi 
har tyvärr inte möjlighet att 
erbjuda förbokning av plat-
ser, men du är alltid välkom-
men att ringa till hamnvär-
den för att höra hur läget ser 
ut inför kvällen.  Tveka inte 
att kontakta oss om det är 
något du vill fråga om eller 
lämna synpunkter på.
Även 2021 blir ett ovanligt 
år

Förra året skrev vi i april 
2020 i artikeln om gästham-
nen: ”Hela världen är påver-
kad av covid-19-viruset..... 
För norra Bohuslän är detta 
en tuff tid, med många var-
sel, uppsägningar och ho-
tande konkurser. Speciellt 
besöksnäringen och handeln 
är svårt drabbad. Norska 
resebestämmelserna och 
svenska rekommendationer 
om begränsat resande påver-
kar stort.” Föga anade vi att 
detta skulle vara lika sant i 
skrivande stund i mitten av 

april 2021!  
Under sommaren 2020 höll 
vi gästhamnen öppen som 
vanligt. Vi följde noga myn-
digheternas rekommendatio-
ner och införde extra rutiner 
om handtvätt, avstånd mel-
lan personer, mm - allt för att 
våra besökare skulle känna 
sig trygga.  
Vi kan i efterhand konstate-
ra att det blev en bra som-
mar - trots Corona. Inte så 
många gästande båtar under 
för- och eftersäsong pga re-
serestriktioner, men under 
högsommaren hade vi gott 
om besökare. För oss på 
Resö var det en ovanlig syn 
att se hamnen full med båtar 
med endast svenska flaggor! 
Många besökare berättade 
att de begivit sig till våra 
farvatten för första gången 
på många år. Vi hade också 
flera gäster som var nyblivna 
båtägare, som just hade upp-
täckt glädjen med att vara 
på sjön. Väldigt roligt! Extra 
glädjande var att alla sam-
arbetade väl och anpassade 
sig efter de Corona-begräns-
ningar som gällde. 
Samhällsföreningen ser där-
för positivt på möjligheter-
na att kunna ta emot gäster 
i vår fina hamn även i som-
mar. Gästhamnen kommer 
att vara öppen och hamn-
värdarna kommer att finnas 
på plats. Vi öppnar dock lite 
senare än vanligt, till Kristi 
Himmelsfärd. Under våren 
och försommaren kommer 
det troligtvis att vara glest 
mellan båtarna, dvs det lär 
inte vara några problem att 
få plats i hamnen och tillgång 
till serviceanläggningen.  I 
juni kommer vi, mot bak-
grund av det kunskapsläge 
som då råder, att åter se över 
behovet av ändrade rutiner 
t ex vad gäller rengöring, 
ankringsanvisningar, tids-
bokningar i serviceanlägg-
ningen, mm och självklart 
komplettera och/eller ändra 
vid behov.   
Vår förhoppning är att många 
väljer att ”hemestra” i våra 
farvatten även i sommar och 
att reserestriktionerna änd-
ras så att våra norska vänner 
åter kan besöka oss. Vi öns-
kar alla båtar med besätt-
ningar hjärtligt välkomna till 
Resö gästhamn 2021!
Erika Hedenstedt Appelgren

Gästhamnsansvarig  
Samhällsföreningen  

Resö Galtö



Christoffer Sörebö
Ålder: 28 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir min nionde!
Hemort: Malmö sedan Malmö ett år till, sen ser vi vart flyttlasset går.
Hur känns det att vara tillbaka? Fantastiskt, det finns en anledning till att detta 
blir min nionde sommar här.
Fritidsintressen: Skidåkning på vintern och golf på sommaren
Vintersyssla? Studerar till Tandläkare nere i Malmö och försöker åka så mycket 
skidor som det går
Bästa med Resö? Lugnet och närheten till havet. 

Erik Almqvist
Ålder: 17 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir mitt första år.
Hemort:  Lerum.
Hur känns det att vara tillbaka? Skönt att vara tillbaka till bästkusten. 
Vintersyssla: Orkesterspelande, träning och dataspel.
Fritidsintressen: Musik, dataspel och träning.
Vem av hamnvärdarna tror du hinner göra flest knopar på en minut?
Inte jag iallafall.
Vad är det bästa med att arbeta som hamnvärd? Att få arbeta på Resö.

Didrik Lindberg
Ålder: 23år
Antal säsonger i hamnen:  Tredje.
Hemort: Stockholm.
Hur känns det att vara tillbaka? Riktigt kul att få komma tillbaka. Ser fram emot 
en händelserik hamnsäsong.
Fritidsintressen: Älskar att laga mat och att hänga med kompisar. 
Bästa med Resö? Lexö och Panget.
Vem av hamnvärdarna tror du hinner göra flest knopar på en minut? Christofer 
med alla sina säsonger i hamnen borde vara snabbast.
Vad är det bästa med att vara hamnvärd? Att få vara ute under hela arbetspasset 
och att träffa massa folk.

Alve Moberg
Ålder: 18 år
Antal säsonger i hamnen: 1.
Hemort: Resö
Fritidsintressen: Paddling och träning. 
Favoritpryl? Min kajak.
Drömbåt: Lagoon 42
Vad är det bästa med Resö? Fin natur. 
Vem av hamnvärdarna tror du hinner göra flest knopar på en minut?
Än så länge Christoffer.

Lise Arvidsson
Ålder: 17 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir min första.
Hemort: Resö
Fritidsintressen: Gillar att vara med vänner och kör cross. 
Favoritpryl? Min telefon.
Drömbåt: Princess 40
Vad är det bästa med Resö? Den fina naturen och havet. 
Vem av hamnvärdarna tror du hinner göra flest knopar på en minut?
Christoffer, då han jobbat längst.
Vad bör man göra/testa på Resö? Gå och köpa nykokta räkor från båten i hamnen 
och sätta sig på ett berg och kolla på den vackra solnedgången.

DET ÄR VI SOM ÄR HAMNVÄRDAR I RESÖ 
GÄSTHAMN I SOMMAR





NYA OCH GAMLA SOMMARFAVORITER 
PÅ PANGET

I sommar är det jag, 
Kajsa Karstorp, som 
tar över driften av 

Panget på Resö efter fa-
miljen Fredriksson som 
drivit bageriet de se-
naste två åren. Jag kän-
ner mig otroligt glad 
och hedrad att få chan-
sen att driva ett bageri 
som ligger mig, och så 
många andra, varmt om 
hjärtat. Att springa ner 
till Panget för att köpa 
frallor en solig sommar-
morgon är ett av mina 
finaste sommarminnen. 
Det är också en tradi-
tion som jag delar med 
mina systrar, föräldrar, 
farföräldrar och många 
andra på ön. Jag kom-
mer göra mitt yttersta 
för att låta Pangets själ 
leva vidare men också 
försöka blåsa lite nytt 
liv i denna älskade sam-
lingsplats.
Goda nyheter för alla som 
oroar sig, Pangets mest äls-
kade bröd och bakverk är 
här för att stanna! Vi kom-
mer också lägga till flera sur-
degsbröd, focaccia, bakverk 
på frukt och bär från Resö 

samt en bredare lunchme-
ny. Så ni kanske hittar ännu 
fler favoriter. Den största 
nyheten är att vi kommer ha 
kvällsöppet till klockan 20 på 
torsdagar och servera pizza 
som vi bakat i vår gamla ste-
nugn. Även nytt för i år är att 
vår mat kommer att kunna 
avnjutas tillsammans med ett 
glas vin eller öl, lite som förr 
när pensionatet fortfarande 
var öppet.

Jag kommer få hjälp med att 
driva Panget av Sofia Olofs-
son och Holly Cowgill. Sofia, 
vars familj har varit som-
marboende på Resö i flera 
generationer, kommer att 
ansvara för cafédelen. Sofia 
har många års erfarenhet av 
café- och restaurangdrift och 
har bland annat varit med 
och startat upp det svenska 
bageriet Fabriques första ba-
gerier i London. Holly, som 
är kock, konditor men fram-
förallt matstylist kommer an-
svara för kallskänken,

tårtbeställningar och Pang-
ets sociala medier. Jag, som 

nyligen sadlat om till bagare, 
kommer att sköta bageriet 
och ha det överhängande 
ansvaret. Vi har jobbat hela 
våren med att ta fram nya re-
cept och planera inför som-
maren.

Panget kommer fortsätta 
vara det familjevänliga bage-
ri vi alltid varit, men med fler 
härliga kvällar och aktivite-
ter att samlas runt. Vi plane-
rar en hel del roliga event in-
för sommaren såsom allsång, 
livemusik, cirkelträning, 
yoga och naturvinsprovning. 
Följ oss på instagram under 
namnet @pangetpareso så 
att du inte missar något!

Vi längtar så otroligt mycket 
tills vi slår upp dörrarna den 
24:e juni och ni får smaka 
allt gott vi jobbat på! Vi har 
öppet varje dag från klockan 
08.00 till 17.00, med undan-
tag för torsdagar då vi stäng-
er klockan 20:00

Varmt välkomna!

Kajsa, Sofia, Holly

Text: Kajsa Karlstorp
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SOMMARKÖK & BAR
på Resö

Öppet 12.00-kvällen
15:e Juni - 15:e Aug.

Hitta på Resö

Färgade vägar är markerade 
promenadstigar. Streckade 
kan delvis vara svårframkom-
liga.

Välkommen till 
Kyrkvikens Familjecamping

kyrkvikenscamping.se | +46 702 96 00 92 | 
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Efter ett minst sagt 
annorlunda 2020 
längtar vi efter 

en ny härlig och rolig 
säsong på Kyrkvikens 
Familjecamping. 
När mörka november 
kommer och det reg-
nar och kanske slas-
kar som allra värst, 
hoppas vi att du tän-
ker tillbaka på som-
marsäsongen 2021 
som ett ljust och glatt 
minne. Då blir det där 
krabbfisket från bryg-
gan som en liten min-
neskaramell att suga 
på, eller så minns du 
kanske makrillstim-
met som simmade 
förbi badbryggan 
innan det drog vi-
dare ut i havet igen.  
Som en enda lång sil-
verkedja av plaskan-
de fiskar. Du kanske 
kommer att minnas 
den där doften som 
sprider sig över cam-
pingen när grillarna 
börjar tändas. Eller 
så längtar du bara 
efter färska räkor el-
ler havskräftor från 
Kosterhavet, de som 
du lätt kan köpa di-
rekt från fiskebåtar-
na i hamnen.  Som-
maren 2021 kommer 
säkert att bli speciell 
på många sätt, och på 
Kyrkviken hoppas vi 
få hjälpa dig att göra 
den riktigt minnes-
värd.
Det campinggästerna upp-
skattar allra mest med 
Kyrkviken är nog lugnet, 
naturen och enkelheten. Vi 
har till exempel inga lek-
land, inga hoppborgar eller 
gokartbanor. De som öns-
kar den typen av aktiviteter 
checkar aldrig in hos oss. Is-
tället erbjuder vi salta havs-
bad, mjuka klippor och en 
talldoftande skog. Här kan 

Vi tror på en minnesvärd sommar 
på Kyrkvikens Camping

familjen koppla av och kopp-
la bort allt brus som annars 
far omkring oss. 

-Barnen verkar glada när de 
får aktivera sig själva och 
använda sin fantasi. Cykling, 
fotboll, bad, krabb/makrill-
fiske å en å annan tallkot-
teplockning, säger Lisbeth 
Johansson som driver cam-
pingen tillsammans med sin 
man Thomas Fritzson. 

Trots närvaron av covid förra 
året kom flertalet tyska fa-
miljer till campingen.

-De hade med sig kanoter, 
kajaker eller båtar som de 
utnyttjade till barnens sto-
ra glädje.  En av familjerna 
hade tre barn i varierande ål-
der som bara längtade efter 
att gå på ”utedass” samt att 
få sova på luftmadrass under 
bar himmel.  Det var deras 
högsta önskan, säger Tho-
mas Fritzson och skrattar. 

Bägge sakerna infriades.

I fjol var tanken att vi skulle 
firat 65 år i besöksnäringens 
tjänst men de flesta av de 
planerade aktiviteterna fick 
skjutas på framtiden. Hur 
som helst lyckades vi ändå 
genomföra ett antal lugna 
och rogivande aktiviteter ut-
omhus såsom sommaryoga, 
sup-yoga, sup-paddel och 
några längre reatretspass. 
Det blev en verklig succé un-
der ledning av Den dansande 
krigaren, Pia Lund.

-Torsdagarnas morgonyoga 
på strandkanten var verk-
ligen magiska. Så mycket 
känslor och energier i luf-
ten. Ja vi hade det så himla 
roligt tillsammans med Pia. 
Det blev många goa skratt 
där både det ena och det an-
dra oförutsedda inträffade. 
SUP- yoga och SUP-paddel 
var något nytt på Kyrkviken 
och gav deltagarna både 
träningsvärk och ofrivilliga 
dopp. För den som undrar 
vad SUP är så står förkort-
ningen för stand up padel-bo-

ard. Det är en typ av surfing-
bräda som man kan stå upp 
på. SUP paddeln beskrevs 
i media som fjolårets stora 
sommartrend.  Och prövade 
man inte ifjol finns som sagt 
möjligheten att testa i år. 

Campingens egen konstnä-
rinna Majvor Wickman fick 
förra året äran att återinviga 
den iordninggjorda sjöbo-
den, vid badplatsen. Majvor 
visade upp sina skickligt må-
lade skärgårdsmotiv tillsam-
mans med dottern Johanna 
som stod för en annan typ av 
konstverk.

 -Det var verkligen supermy-
sigt att ha ett eget galleri i 
sjöboden, säger Lisbeth. 

Tack vare hennes engage-
mang och fortsatt skapande, 



Kyrkvikens  
Familjecamping

Historia: Campingen startade 1955 och ligger i en vik 
vid Resö kyrka, därav namnet Kyrkviken.

Antal platser: Cirka 200, bestående av säsongsplatser 
och rörliga platser. Liten stuga och husvagn finns för 
uthyrning

Öppet: Från slutet av april till första helgen i septem-
ber. 

Kiosk/Reception:  
Öppen från maj. 

Yta: 6 hektar tallskog.

Standard: Enkel med fräscha torrtoaletter och service-
byggnader. 

Drivs av: Lisbeth Johansson och Thomas Fritzson. 

Kontakt: Tel +46 70 296 00 92. 
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kommer vi återigen att kun-
na bjuda in till en liknande 
utställning. Premiären med 
vernissage blir på självaste 
midsommardagen och däref-
ter tre kommande lördagar 
kl 12-16.

Campingen, som startades 
redan 1955, året innan bron 
byggdes mellan ön och fast-
landet, har både säsongsbo-
ende gäster och gäster som 
bara stannar under några 
nätter. Mixen gör att det blir 
en go stämning där alla må-
nar om varandra på något 
sätt. De allra flesta är barn-
familjer men även yngre och 
äldre par ökar i antal. Många 
har kommit till oss som 
dygnsgäster och fascinerats 
av den fantastiska naturen 
och campingens enkelhet. 
Efter någon dags boende har 
de ställt sig direkt på kö till 
en säsongsplats. 

-Det är lika roligt varje gång 
det inträffar och det är en 
ynnest tycker vi, att få arbe-
ta med att göra människor 
glada i den helt unika miljön 
som finns på och runt Resö.

Ingen missade nog covid-vi-
rusets närvaro och hur pan-
demin påverkade världen 
i fjol. Besöksnäringen tog 
stryk och enligt besökssta-
tistik från Tanums Turist 
drabbades de västsvenska 
boendeanläggningar extra 
hårt av pandemin. Camping-
näringen minskade med cir-
ka 30 procent jämfört med 

2019. De utländska gästerna 
(däribland flertalet norrmän) 
minskade med över 50 pro-
cent i Bohuslän.

- Vi kände så klart av pande-
min och vi led verkligen med 
alla norrmän, och övriga gäs-
ter som av olika skäl, inte 
hade möjligheten att komma 
till oss. Vi kan bara hoppas 
att läget blir bättre i år och 
att vi tillsammans kan skapa 
de där riktigt goa minnena 
som vi kan plocka upp när 
helst vi önskar.

Trots avsaknaden av gamla 
stammisar kom flera nya be-
sökare som letade sig ut till 
Resö och förundrades över 
hur vackert, rofyllt och unikt 
det var. Besökare som annars 
kanske valt en annan destina-
tion eller land framför en se-
mester i Sverige. Begreppet 
” hemester”, alltså semester 
på hemmaplan, har säkerli-
gen kommit för att stanna. 
Vi tror att den förändringen 
i resandet som uppstått på 
grund av pandemin, kommer 
att hålla i sig i flera år fram-
över och gynna det lokala 
näringslivet. För visst är det 
spännande att utforska och 
upptäcka sin hemmiljö och 
sitt eget land?

Hur som helst - sommaren 
2021 är varmt välkommen, 
precis som du! Tveka inte 
att höra av dig om du undrar 
över något. VI finns här fram 
till den 5 september!



KOSTERHAVSENTRÉ PÅ RESÖ

Arbetet med att 
få till en Entré 
för Kosterha-

vets nationalpark på 
Resö har som bekant 
pågått i många år 
inom ramen för de-
taljplanearbetet som 
bl a berör Resö hamn. 
Nu finns bygglov för 
en anläggning som 
innehåller de funk-
tioner en entré ska 
ha. 
Information om Kosterhavet 
både invändigt som utvän-
digt, toaletter samt en bra 
utgångspunkt för besökare 
och andra där Kosterhavet 
är i fokus. När det gäller ut-

Text: Anders Tysklind
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ställning/information ska den 
också innehålla ett tema om 
dagens hållbara fiske i områ-
det, ett tema som varit med 
från början och som känns 
naturligt då Resö hamn är en 
levande fiskehamn i Koster-
havet.
Arbetet kommer fortgå nu 
för att detta ska kunna bli en 
verklighet. I skrivande stund 
(maj 2021) är alla pusselbi-
tar inte på plats ännu men 
det finns hopp om att Entré 
Resö ska bli av. Frågor eller 
funderingar? Hör gärna av er 
till undertecknad!



Foto: Robert Dahlberg



Skaldjur och ostron på Resö

Skaldjur från Bo-
huslän anses vara 
de bästa i hela 

världen. Har du provat 
att äta färska räkor som 
är fiskade samma dag? 
Helt galet gott! I Kos-
terfjorden kommer det 
in frisk, kallt och salt 
atlantvatten och här 
trivs nordhavsräkan. I 
över hundra år har det 
fiskats räkor här inne 
i fjorden. Ännu längre 
har Resö varit en stor-
leverantör av hummer, 
musslor, ostron - och 
fisk förstås. Så för dig 
som älskar mat från ha-
vet väntar de finaste rå-
varorna på Resö. 

För många är räkor från Bo-
huslän det finaste man kan få. 
Om du inte har provat nykok-
ta räkor från en påse på en 
solvarm brygga är det kanske 
dags nu? Visste du att fiskar-
na från Resö var de första att 
bedriva fiske efter nordhavs-
räka i svenska vatten? 1897 
gjordes tester i Oslofjorden 
med ett nytt redskap, trålen 
och man fick upp stora mäng-
der räkor. Ryktet om den nya 
räktrålningen spred sig fort 
över gränsen till Bohuslän. 
Genom en kunglig kungörel-
se den 9 september 1902 till-
läts fiske med trål på ett djup 

av minst 70 meter på svenskt 
vatten. Redan på hösten var 
fem båtar i gång med ett 
seglande trålfiske i Koster-
fjorden. Kunskapen och er-
farenheten har gått vidare i 
generationer.

HavskrÄftor
Om insjökräftor skall av-
njutas dilldoftande mörka 
augustikvällar med hatt på 
huvudet kan havskräftan av-
njutas året om. Havets kräf-
tor är helt annorlunda än 
insjökräftorna både till smak 
och färg. På Resö fiskas det 
havskräfta av två båtar både 
med trål och burar.

HUmmer
Klockan 07:00 den första 
måndagen efter 20 septem-
ber är det premiär efter ha-
vets svarta guld, hummern. 
Hummern fångas med tinor 
som agnas och släpps ner på 
helst steniga bottnar. Fiska 
hummer får vem som helst 
som är svensk medborgare 
göra men det finns tydliga 
regler som måste följas.

ostron
Det bohuslänska ostronet är 
bland det bästa i hela vär-
len. Ostronfisket på Resö har 
långa traditioner. Är man i 
Tanums kommun kan man 
vara med i nordiska mäster-
skapet i ostronöppning. Ord-
nas på Ostronets dag varje 
september.

Text: Jonas Lind

Foto: Robert Dahlberg Foto: Madeleine Landley/
Westsweden.com

Foto: Jonas Ingman/
Westsweden.com
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Ferman Fattah är 
ägare till Resöbo-
den AB, som dri-

ver Handlar’n Resö . 
Han har också drivit  
gatukök i den lilla bygg-
naden nedanför par-
keringen,  den sk ”Ke-
bab-kiosken”. Under de  
senaste somrarna och 
vissa helger har man där 
kunnat köpa hamburgare, 
kebabtallrikar, mm. Fer-
man säger: ”Jag hade gär-
na haft  gatuköket öppet  
under andra tider på året, 
men kiosken var inte vin-
terbonad och det fanns 
bara sommarvatten.  Un-
der lågsäsong måste jag 
dessutom dela personal 
mellan kiosken och affä-
ren och det har varit svårt 
att få till på ett bra sätt. ”

Under förra året beviljades 
bygglov för uppförandet av 
en entré till Kosterhavets na-
tionalpark. Denna avses pla-
ceras på den plats där kiosken 
tidigare stod och den delen av 
marken kommer att köpas av 
Naturvårdsverket.  Det blev 
därför nödvändigt att hitta en 
annan plats för kiosken. 

Det är Samhällsföreningen 
som äger både affärsfastig-
heten, kiosken och marken 
runt affären.  Anders Heden-
stedt, ordförande i Samhälls-
föreningen, berättar:  ”Vi 
gjorde många försök att hitta 
en plats för Kebab-kiosken 
på utsidan av livsmedelsbu-
tiken. Det fanns dock ingen 

ÅRETS NYHET HOS HANDLAR’N: 
GATUKÖKET HAR FLYTTAT IN I BUTIKEN!

plats som räddningstjänsten 
kunde godkänna. Då kom 
idén upp att istället flytta in 
gatuköksverksamheten i bu-
tiken. Den gamla köttkylen 
och charkdelen har inte an-
vänts på flera år, eftersom 
butiken inte längre mal kött-
färs eller tillagar någon fär-
dig mat. ”

Räddningstjänsten hade inga 
invändningar mot den lös-
ningen och under senhösten 
började förberedelserna på 
allvar. Anders fortsätter: ”En 
helt ny ventilationslösning 
för den stora gatuköksfläkten 
måste till och vi tog sotar-
na till hjälp med att göra en 
ritning för det. Vi hade även 
kontakter med livsmedelsin-
spektören och fick goda råd 
om hur vi skulle gå vidare. ”

En bygganmälan lämnades 
in och blev godkänd kort före 
jul 2020. I februari startade 
sedan det praktiska arbetet 
med att förvandla köttkyl 
och charkdelen till gatukök. 
Samhällsföreningen har sva-
rat för själva ombyggnaden 
i livsmedelsbutiken. Arbetet 
i butiken gjordes av Sture 
Lind och Henry Arvidsson, 
med  Anders Hedenstedt som 
byggherre. Simon Eriksson 
på Klippuddens el gjorde 
elarbetena.  

Själva utrustningen i gatukö-
ket tillhör Resöboden AB. 
Ferman Fattah har med hjälp 
av sin medarbetare Goran 
Sirwan  flyttat utrustningen 
från den gamla kiosken till 
de nya lokalerna. Ferman har 
också införskaffat en kaf-

Text: Erika Hedenstedt Appelgren

Foto: Anders Hedenstedt

072-243 48 42



feautomat och ställt ut någ-
ra bord och stolar i mitten av 
affären.  

Ferman berättar: ””Jag är 
jätteglad för att ha fått möj-
lighet att ha gatuköket öp-
pet året runt! Min tanke är 
att kunna erbjuda enkel men 
god gatuköksmat. Under 
vintern skall kunderna kun-
na sitta inne i butiken och få 
sig en bit mat eller bara ta 
en fika med kaffe och bulle. 
Under sommaren behövs allt 
utrymme i affären för att få 
plats med fler varor, men då 
kommer jag att se till att det 
finns många trevliga sitt-
platser utanför affären där 
man kan slå sig ner och äta. 
Den fina utsikten får man ju 
på köpet! 

Ombyggnaden av köttky-
len blev klar till påskhelgen 
2021. Gatuköket smygöpp-
nade då med specialerbju-
dande på hamburgare och 
korv.  Det kom många nyfik-
na gäster som gick ut ur bu-
tiken mätta och glada. Fer-
man: ”Jag ser våren som en 
inkörningsperiod, då jag får 
tillfälle att prova ut rutiner 
med servering och betalning. 
Först kommer jag att ha öp-
pet mest på helgerna, men i 
sommar blir det verksamhet 
varje dag och fullt sortiment i 
gatuköket. Hamburgare, ke-
bab, korv, kycklingspett och 
kebab - och förstås lösglass.”

Någon kanske undrar vart 
den gamla kiosken tog vägen. 
Frågan gick till Anders He-
denstedt, som svarar : ”Sam-
hällsföreningen skänkte den 
till Sjöstjärneskolan. De fick 
möjlighet att antingen an-
vända den själva eller sälja 
byggnaden och få in lite ex-

Vi är verksamma 
i norra Bohuslän

KONTAKTA OSS: 
Linus Lundgren 073 847 28 27 
Emil Karlsson 073 847 28 26

www.lkelektriska.se • info@lkelektriska.se

Vi utför elservice och nya elinstallationer 
för villor, fritidshus, butiker m.m. 

Vi hittar lösningen som passar bäst för dig!

ELINSTALLATION - DATA 
LARM - LADDBOXAR - SOLCELLER

HAMBURGERMENY  

Hamburgertallrik 90g  89:- 

Hamburgertallrik 150g  99:- 

Hamburgare 90g  69:-  
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KEBABMENY 

Kebabtallrik  119:- 

Kebabrulle  99:- 

Falafeltallrik    69:- 

Kycklingspett   119:- 

ÖVRIGT

Fish & Chips  99:- 

Korv med bröd  39:- 

 

GLASS 

1 kula 15:-  

2 kulor 25:- 

3 kulor 35:- 

VÄLKOMMEN

På inrådan från badande 
önskas att gällande regler 
åtföljs. 

För allas trevnad!

tra pengar till sin verksam-
het. Skolan har redan sålt 
boden  till Tanumsfirman 
Odens farm, som kommer att 
använda den som gårdsbutik 
för sin försäljning av lamm-
kött och charkprodukter. En 
bra lösning!”

Minigolfbanorna då? De till-
hör Resöboden AB och tills 
dess att spaden sätts i back-
en för att starta bygget med 
entrén kommer de att kun-
na användas som vanligt. 
”Hjärtligt välkomna att hyra 
klubbor och bollar i affären” 
hälsar Ferman, som ser fram 
emot en fin sommar med 
både gamla och nya kunder.
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l Apoteksvaror (Receptfria)
l Blommor
l Svenska spel
l Ombud för Systembolaget
l Leksaker
l Gasol
l Bensin och diesel

Vi har egen brygga för våra 
båtburna kunder.

Öppet alla dagar 8-20 
hela sommaren

Tel: 0525 - 250 04

Den lilla butiken med
det stora sortimentet

VÄLKOMMEN TILL TREVLIG HANDEL PÅ RESÖ

l Livsmedel
l Tidningar
l Grill
l Dricka

och mycket mer!

ÖVRIGT

Fish & Chips  99:- 

Korv med bröd  39:- 

 

GLASS 

1 kula 15:-  

2 kulor 25:- 

3 kulor 35:- 



Geographisk charta 
öfwer Bahus-Län år 
1700. Visar Kungsvägens 
sträckning förbi bl a Lur, 
Skee och Strömstad.



Namnet Kungsvä-
gen i Bohuslän 
betecknar den 

vägsträckning som från 
vikingatid och fram-
åt gick mellan Kunga-
hälla i söder till Oslo i 
norr. Kungsvägen föl-
jer i princip den s.k. 
Berghemsmoränen från 
Marks kommun upp till 
Strömstad. 
Vägen skulle löpa så 
torrt som möjligt. Det 
var bönderna längs 
vägen som skulle svara 
för underhållet och det 
fanns reglerat redan 
sedan 1100-talet i de 
norska tingslagarna. 
Från mitten av 1200-
talet bestämdes att 
vägen, i hela sin sträck-
ning, skulle vara minst 
8 alnar bred, d.v.s. 
nästan 5 meter. 
I vårt område i norra 
Bohuslän är tre sträckor 
av den urgamla vägen 
bevarade och hävdade. 
De finns vid Hogar och 
Hessland i Lur och i 
Hogdal.
I söder, i Lur, vid Hogarsäl-
ven finns en vacker stenbro 
och en dryg kilometer av den 
gamla Kungsvägen bevarad, 
tack vare familjen Hogebran-
dts omsorg. I söder ansluter 
denna vårdade vägsträcka 
till gästgiveriet vid Härröd 
eller Skälleröd. Lite norr om 
gästgiveriet står en mäktig 
bautasten precis i den gamla 
vägkanten och bredvid den 
ligger resterna av en annan. 
I traditionen sägs dessa 
stenar vara minnesmärken 
över fallna kämpar. Söderut, 
vid Tannam, stod det fram 
till i början av 1800-talet en 
rad med inte mindre än 15 
bautastenar längs vägen som 
dessvärre nu är borta.

Bron över Hogarsälven, Her-
rebro, finns med på många 
kartor från 1600-talet och 
framåt för precis som Vätt-

lands bro var broövergångar 
viktiga, inte minst för militä-
ren. Herrebro beskrivs både 
av biskop Jens Nilssön i slutet 
av 1500-talet och av Linnés 
lärjunge Pehr Kalm 1742. 
Vid vet också att Karl XII 
red över bron den 27 augusti 
1717 när han skulle visitera 
trupperna uppe i Strömstad.

Vid Hessland löper Kungs-
vägen genom den pittoreska 
byn som är en av få bevarade 
byar i Bohuslän. Där får man 
en tydlig bild av hur vägen 
knöt samman de olika byarna 
före laga skifte.  

Från Dynekils camping och 
fram till Hogdals gästgiveri 
kan man gå på den mest dra-
matiska sträckan av Kungs-
vägen. Det bär brant uppför 
och brant nedför. Det dröjde 
dock fram till 1920-talet 
innan man byggde om vägen 
så att den istället gick nere 
längs stranden. Denna del av 
gamla Rikstvåan är numera 
ett vackert promenadstråk. 

Karl Xll:s likfärd
På den välkända tavlan av 
Karl XII:s likfärd är det just 
vägavsnittet i Hogdal som 
avbildas. Att man inte rik-
tigt känner igen sig beror på 
att konstnären Cederström 
aldrig varit på plats för tavlan 
målades i hans ateljé i Paris. 
Dessutom låg kung Karl inte 
på en öppen bår utan i en 
kista som stod på en öppen 
vagn. Men den 7 december 
1718 passerade följet bestå-
ende av 300 soldater och 470 
hästar Hogdal. Natten mellan 
8 och 9 december övernat-
tade likföljet i Tanumshede. 

Vi vet att tiotusentals sol-
dater har marscherat längs 
Kungsvägen under de när-
mare tusen år från vilka vi 
har skriftliga uppgifter. Att 
under ofredstid leva längs 
Kungsvägen var farligt. 
Soldater, både vänner och 
fiender, inkvarterades i går-
darna, hästar togs i beslag, 
livsmedel och boskap tvångs-
köptes eller stals. År 1613, 

Kungsvägen genom  
Bohuslän

Text: Kristina Bengtsson

under den s.k. Brännefejden, 
mer omtalat som Kalmar-
kriget, härjade och brände 
svenska trupper gårdar längs 
vägen från Kungahälla och 
upp till Fredrikstad.

Red vägen år 1116
Som namnet antyder är 
det många kungar som fär-
dats längs Kungsvägen. 
Den förste vi känner till är 
Norges kung Sigurd Jorsala-
far Magnusson som 1116 red 
vägen fram sporrsträck från 
Kungahälla till Sarpsborg. 
Med stor sannolikhet har 
de flesta av Norges kungar 
färdats längs Kungsvägen 
allt från vikingatid fram till 
1658 – därefter följda av flera 
svenska, som  Karl XII, Carl 
XIV Johan, Oscar I, Karl XV 
och Oscar II.

Ett mer oväntat följe bestod 
av den skotske kungen Jacob 
VI och den danska prinses-
san Anna som vid jultid 1589 
färdades från Oslo till Bohus 
fästning med hela sin kung-
liga uppvaktning.  År 1589 
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skulle den 15-åriga prinses-
san Anna, syster till Chris-
tian IV, segla till Skottland 
för att gifta sig med den 
skotske kungen Jacob VI, 
son till Maria Stuart. Den 5 
september 1589 avseglade 
prinsessan och hennes följe 
från Helsingör eskorterade 
av delar av den danska flot-
tan. Men vädergudarna var 
griniga. Efter att med stor 
möda tagit sig till Fläckerön 
söder om Kristiansand på 
norska sydspetsen tog resan 
slut. Flera försök att styra 
mot Skottland misslyckades 
på grund av ständiga västliga 
stormar.

Kunglig slädfärd
I början av november hade 
prinsessan gett upp hoppet 
och bestämt sig för att land-
vägen återvända till Dan-
mark och man seglade in till 
Oslo. Helt oväntat fick man 
då underrättelse om att kung 
Jacob anlänt med fem skepp 
för att hämta sin brud. Det 
blev ett snabbt arrangerat 
bröllop med en efterföljande 
tid av festligheter som skild-
ras i detalj av prinsessan 
Annas egen notarie. Men 
den 22:e december tog man 
avsked och hela det kungliga 
följet begav sig med slädar 
iväg söder ut mot Köpen-
hamn. Klockan åtta på mor-
gonen stod kung Jacob upp 
i släden och vinkade och sa 
adjö både på skotska och 
norska till invånarna i Oslo. 
Färden gick söder ut de 30 
milen från Oslo, genom hela 
Bohuslän,till Bohus fästning. 
Hur såg detta magnifika 
följe ut när det drog fram 
på Kungsvägen? Ja, vi vet 
att Jacob och Anna färdades 
i varsin släde med baldaki-
ner av svart sammet, prydda 
med silverstjärnor respektive 
förgyllda rosor. Jacobs släde 
drogs av två kastanjebruna 
hästar och Annas av två 
mörkbruna, allt enligt nota-
riens dagbok.

Tre mil om dagen
Tyvärr har vi ingen tryckt 
version av dagboken som 
berättar om färden genom 
Bohuslän förrän de nådde 
fram till Bohus slott den 1 
januari 1590. Dock vet vi att 
man färdades ungefär tre mil 
om dagen och att man över-
nattade i Kville prästgård 
och kringliggande gårdar 
den 28 december, och då 
bör man den 27 december 
ha övernattat tre mil norr 

om Kville föregående kväll. 
Det skulle kunna betyda att 
man tillbringat natten på och 
omkring storgårdarna Apel-
säter och Kragenäs. Och, 
kanske fanns det redan då 
ett gästgiveri på Skälleröd. 

Det kungliga följet avisera-
des genom ordonnanser som 
red i förväg för att ordna alla 
de praktiska anstalterna. 
Det innebar att lokalbefolk-
ningen visste vilket ståtligt 
följe som var i antågande. Det 
var säkert många som stod 
längs Kungsvägen i norra 
Bohuslän och beskådade det 
kungliga paret, alla vagnar 
och slädar med den kungliga 
uppvaktningen bestående av 
skotska och danska grevar 
och baroner, och den beridna 
eskorten. 

Ja, det är lätt att för sitt inre 
se detta magnifika och fred-
liga följe när man står vid 
Kungsvägen både vid Hog-
dals dramatiska backar, i den 
välbevarade byn vid Hess-
land eller vid den vackra 
valvbron bron över Hogarsäl-
ven. 

Epilog: 
Parets resa till Köpenhamn 
gick väl och så småningom 
kom man till Skottland där 
Anna kröntes till drottning. 
Efter drottning Elisabeth I 
av Englands död 1603 utsågs 
Jacob också till kung av Eng-
land under namnet James I. 
Anna blev följaktligen också 
drottning över England.                                                                                     
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Ovan: Prinsessan Anna av 
Danmark färdades 1589 
med släde längs hela 
Kungsvägen. Hon blev se-
nare drottning både i Skott-
land och England. 
Målning Adrian Vanson

Denna artikel är ett bidrag 
från Strömstad historieför-
ening.
 
Mer information finns på 
deras hemsida.

http://historieforeningen.se/

Nedan: Högreståndsperso-
ner som åkte med släde på  
1500-talet.



Vi sponsrar Resö!
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Året på Galtö

Året på Galtö 
börjar den 1 
april när hav-

söringen blir lovlig. 
Då samlas de som tro-
get varje år dyker upp 
från när och fjärran 
klädda i vadarbyxor 
och med flugfiskespö-
na redo för att pröva 
fiskelyckan.  Den 1 
maj är det så dags för 
garnfiskarna att sätta 
sina garn och hoppas 
på havsöring till mid-
dag.
Vandra kan du göra året 
runt på Galtö. Här finns 
många naturligt upptram-
pade stigar allt ifrån ett 
par kilometer till 6-7 kilo-
meter. Har du tur kan du 

möta både älg och rådjur. 
Du kan vandra genom na-
turskog eller njuta av en 
promenad längs stranden. 
På Hogärdsstranden finns 
en unik koloni av myrle-
jon. Myrlejonen gör små 
konformiga gropar i san-
den som man lätt ser, dä-
remot är det svårare att få 
syn på själva myrlejonen.
På våren lyser blåsippan 
uti backarna och på sen-
sommaren är det blåbär 
och lingon. Om hösten är 
det kantarellen som glä-
der oss.
Vintern 2021 gav oss en 
spegelblank frusen vik 
som lockade stort antal 
skridskoåkare att pröva 
sin förmåga.

Text: Kertin Danielsson Ekberg





Sjöstjärneskolan –  
naturnära lärande

Text och bild: Caroline Westman

En båttur på havet i 
Kosterhavets natio-
nalpark. Barn som 

vadar i vattenbrynet. 
Hemlagad lunch i na-
turen runt en lägereld. 
Det kanske inte låter 
som en skoldag, men 
hos oss är det verklig-
heten! 
Äntligen finns det ledi-
ga platser, både i för-
skolan och på skolan, 
vars verksamhet byggts 
upp under 28 år och 
som vi i föräldrakoope-
rativet är så stolta över. 
Här får våra barn ut-
vecklas i en fantastisk 
miljö och bland närva-
rande personal. 
Närheten till havet, skog 
och mark ligger till grund 
för både upplevelser och lä-
rande. Spontana möten med 
våra havslevande vänner, ef-
ter en kort promenad ner till 
stranden, hör till vardagen 
och väcker nyfikenhet och 
entusiasm hos barnen. Verk-
samheten är till stor del ål-
dersintegrerad, där de stora 
hjälper de små, vilket skapar 
den fina samhörighetskänsla 
som finns på vårt föräldrako-
operativ. 

På senare år har fler och fler 
sökt sig till vår lilla ö. Barn-
familjerna ser stora fördelar 
med den personaltäthet och 
små barngrupper som verk-
samheten erbjuder. Att ha 

vuxna runt om kring sig som 
ser och har tid för varje barn, 
varje dag, skapar en trygghet 
både för föräldrar och barn. 
Våra pedagoger och perso-
nal har mångårig erfarenhet, 
både inom yrket och verk-
samheten. 

Med åren har ett tydligt fo-
kus på utomhuspedagogik 
växt fram och stora satsning-
ar har gjorts på utomhus-
miljön, med bland annat en 
grillkåta som regelbundet 
används av förskolan, inte 
minst vid lunchtid. Multiare-
nan på skolgården, som var 
ett projekt tillsammans med 
Sparbanken Tanum och sam-
hällsföreningen, har blivit ett 
populärt inslag, som nyttjas 
både under och utanför skol-
tid.

VÄLKOMNA TILL SJÖSTJÄRNESKOLAN 

Ge ditt barn en unik möjliGhet att inGå i en 
liten och naturnära verksamhet på underbara 
resö

Vi har lediga platser! 

Ring oss på 0525-25385 

Måleri & Tapetsering

Lennart Ivarsson
0525-240 78

070-525 60 37
li.maleri@telia.com

L. I. Måleri



På Vallbostrand 
finns den lilla 
mysiga kläd- och 

inredningsaffären 
med det lilla extra. 
Det är Helena Lantz 
och dottern Lovisa 
som öppnat den lilla 
affären och för enkel-
hetens skull har de 
döpt den till Helenas. 
I år är det faktiskt 
femte året de håller 
öppet. Till midsom-
mar startar de för sä-
songen och har öppet 
alla dagar hela som-
maren fram till mit-
ten av augusti.
”Vi började försiktigt och år 
för år har vi ökat sortimentet 
med blommor och jord och 
nya klädmärken”, berättar 
Helena.” I växthuset bred-
vid odlar Helena pelargoner, 
både vanliga- och ovanliga 

sorter. Sticklingar har de till 
försäljning i butiken. Mas-
sor av olika sorter som är en  
fröjd för ögat! Det skall vara 
en upplevelse att komma in 
hos oss! Här skall man kun-
na ta en paus när man är ute 
och promenerar och få sig en 
kopp kaffe.”

Här hittar man det mesta 
som hör till hemmet, från 
många olika designers. Allt 
från blommor, krukor, yr-
kesodlarjord, ljus och ser-
vetter till hygienartiklar och 
handdukar. Kläder finns ock-
så att köpa både för stora och 
små och då från märken som 
Holebrook, ”emma och male-
na” och Ajlajk.  De populära 
Resötröjorna finns naturligt-
vis fortfarande kvar. Nytt för 
i år är att den finns i ny färg.

En produkt som de båda är 
speciellt stolta över är den 
lilla Resölyktan som är fram-
tagen tillsammans med Ma-
jas Cottage och som säljs till 
förmån för barncancerfon-
den. 

”Det är roligt att jobba med 
mamma”, säger Lovisa och 
de båda ser fram emot ännu 
en varm och trevlig sommar 
med många gäster som kom-
mer förbi. Runt i den lilla af-
fären springer också Lovisas 
dotter, Tilda, och visar med 
glädje runt gästerna. Det 
märks vem som är chefen!

De tre önskar alla välkomna 
till en spännande butik!

Helenas inredningsaffär
Text och bild: Jonas Lind



Första gången Resö 
nämns i någon 
skrift är enligt 

professor Carl Tiselius 
1391. Detta år reser 
biskop Eysteins runt i 
Bohuslän och gör en 
inventering av gods 
och gårdar som tillhör 
kyrkan, bland de upp-
räknade gårdarna finns 
”Lilla Resö”. I en skat-
telängd från 1544 finns 
fem män upptagna som 
skattebetalare på Resö. 
Det vill säga ungefär 
lika många familjer.  
I Bohusläns allra första full-
ständiga extra skatteman-
talslängd, som upprättades 
1610, finns det noteringar 
om strandsittare.  På  Resö 
fanns det sex stycken, Lindö 
två, Edholmen två. Förutom 
de sex strandsittarna fanns 
det fyra andra personer med 
titeln husmän uppräknade.
Efter freden i Roskilde 1658 
övergår Bohuslän, och då 
även Resö, till Sverige. Efter 
övertagandet kan man få en 
ganska god uppfattning av 
antalet gårdar och ägoförhål-
landet på ön och vid mitten 
av 1700-talet kommer de 
första kyrkböckerna, vilket 
gör att man med ganska stor 
noggrannhet kan få reda på 
hur många som bodde på 
Resö. 
Resöborna har under lång tid 
huvudsakligen varit bönder 
och jordbrukare med fiske 
som bisyssla. Det är först 
under 1800-talets slut som 
det går att livnära sig enbart 
på fisket, detta på grund av 
den sillperiod som varade 
mellan 1860-1910. 
Runt stränderna på Resös 
västra sida och på de när-
liggande öarna Bissen, Vad-
holmen och Storesnart finns 
det lämningar efter tidigare 
sillperioder. Det är en sorts 
husgrunder eller så kallade 
tomtningar. Det finns mellan 
50-80 stycken runt om längs 
stränderna. Tomtningarna är 

Att göra en lång historia kort

lämningar efter det säsongs-
fiske som bedrevs under 
någon eller kanske båda av 
de stora sillperioderna på 
1500- och1700 talet. 
Efter 1800-talets sillperiod 
kom fattigdomen åter till de 
flesta familjerna på ön, men 
några få hade gjort sig stora 
pengar på sillen. Med stora 
nyinköpta båtar, så kallade 
kuttrar, ser man sig om efter 
andra inkomstkällor. Makrill-
fiske i Nordsjön, sillfiske vid 
Island och Färöarna eller 
fraktfart längs kusterna i  
Skagerrak och Kattegatt.
På 1920-talet kom de första 
”badgästerna” och med land-
förbindelsen genom bron 
1956 blev turismen en del 
av vardagen för resöborna. 
Många var de resöbor som 
under sommarmånaderna 
flyttade ned i källaren för att 
hyra ut huset till sommarbo-
ende. Under 50- talet skedde 
en stor utflyttning och befolk-
ningen minskade. En trend 
som inte vände förrän fram 
på slutet av 80- talet då det 
anlades kommunalt vatten 
och avlopp, och det byggdes 
några lägenheter mitt på ön. 
Antalet bofasta invånare är 
nu uppe i ungefär 250 perso-
ner.

Text: Jonas Lind

Midsommarafton  11.00- 13.00
Midsommardagen 14.00-17.00

Därefter öppet 
varje dag 

15.00-19.00  
fram till mitten av 

augusti.
Reservation för ev. förändringar

tel. 070-605 81 76

Här säljer vi den populära Resötröjan unika 
pelargoner från vårat växthus. För att 
lyckas i trädgården har vi kvalitetsjord från 
Hasselfors, rosjord, rododendron, U-jord, 
planteringsjord, Citrus,  Kogödsel, leca och 
bark. Fina krukor och plantor.

Välkomna till en mysig 
sommarbutik!

Helena



Foto: Anders Tysklind



KOSTERHAVETS NATIONALPARK
Text: Anders Tysklind

Kosterhavets natio-
nalpark invigdes 
i september 2009 

och är Sveriges första 
marina nationalpark. 
Det är vårt lands artri-
kaste havsområde med 
unika miljöer och ar-
ter. Här finns levande 
korallrev, fotbollsvam-
par, armfotingar, li-
mamusslor och många 
fler sällsynta havsdjur. 
Kosterhavet är ett av 
Sveriges mest värdeful-
la havsområden. Förut-
om de unika miljöerna 
och arterna finns också 
västkustens alla vanli-
ga miljöer som tångs-
kogar, sandstränder, 
grunda lerbottnar och 
ålgräsängar. Salthalten 
är hög och variationen 
av miljöer är unik vilket 
gör att djur och växtli-
vet är artrikare än i nå-
got annat svenskt havs-
område.

Även på land finns många 
olika miljöer och många 
både vanliga och sällsynta 
arter som gynnas av det so-
liga och milda klimatet på 
Koster och omkringliggande 
öar. Geologin är också speci-
ell med graniter och gnejser 
genomkorsade av typiska, 
mörka band av diabaser och 
amfiboliter. Här finns också 
jättegrytor, mäktiga klapper-
stensfält och strandvallar. 
Totalt finns ca 12 000 ar-
ter i nationalparksområdet, 
hälften under ytan och hälf-
ten på öarna och detta ryms 
på en yta av 390 km2, varav 
det mesta (98%) består av 
vatten och undervattensmil-
jöer. Granne med Kosterha-
vets nationalpark ligger den 
norska nationalparken Ytre 
Hvaler. Tillsammans bildar 
de båda nationalparkerna 
ett stort och värdefullt havs-
område med det bästa na-
turskydd ett område kan ha. 
Precis söder om 
Kosterhavet ligger Väderöar-
nas naturreservat. Det är 183 
km2 stort och bildades 2011 
och även detta består mest av 
hav och undervattensmiljöer. 
Syftet med Kosterhavets na-
tionalpark är att bevara det 

Koster/Sälsafari
Fredagar 9/7-30/7
Corona anpassat!
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SKÄRGÅRDSTURER I 
KOSTERHAVET

mycket speciella och artrika 
havs- och skärgårdsområdet 
och de landområden som lig-
ger i närheten i väsentligen 
oförändrat skick. Samtidigt 
som områdets biologiska re-
surser ska kunna användas 
på ett hållbart sätt. Ett an-
nat viktigt syfte är att sprida 
kunskap om de värdefulla 
miljöerna och locka ut folk i 
naturen.
Turism och friluftsliv
Kosterhavet är attraktivt för 
paddling, dykning, bad och 
naturupplevelser både vid 
öarna längs fastlandet och 
i det yttersta havsbandet. 
Sommartid är området myck-
et välbesökt av fritidsbåtar. 
Besöksnäringen är idag en 
av de viktigaste näringar-
na i Strömstads och Tanums 
kommuner och det är därför 
viktigt att turismen bedrivs 
och utvecklas med hänsyn till 
naturen. Turism och frilufts-
liv styrs så att det inte stör 
känsligt djurliv eller sliter på 
känsliga miljöer. Samtidigt 
ser man till att nationalpar-
kens besökare erbjuds goda 
naturupplevelser som still-
het, avskildhet och tystnad. 
Informationen om och väg-
ledningen i naturen håller 
på att utvecklas, bland annat 
genom naturstigar, snorkel-
leder och naturum. Naturum 
är ett bemannat informa-
tionscentrum där du som be-
sökare kan ställa frågor om 
nationalparken, få kartor och 
hitta information. Vårt natu-
rum finns i Ekenäs, på Sydko-
ster. Skyltar med information 
finns på många platser och 
lite större entréer finns på 
Rossö, Saltö och Strömstad 
och kommer att byggas på 
Resö.

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com



Töm inte toan i sjön!
Toalettavfall som släpps ut i 
sjöar och hav påverkar den 
marina miljön negativt. Ge-
nom avfallet tillförs vattnet 
fosfor och kväve som har en 
gödande effekt. Små koncen-
trerade utsläpp inomskärs 
sommartid kan ge stor effekt 
på den lokala övergödning-
en. Toalettavfall kan dess-
utom orsaka sanitära pro-
blem eftersom det innehåller 
bakterier som t.ex. kan ge 
upphov till både mag-, tarm-
, öron-, näsa-, hals- och  
hudinfektioner. Latrintöm-
ningsstationer i Kosterha-
vet finns på Västra Bryggan 
på Nordkoster, i Ekenäs 
och Brevik, på Sydkoster. I 
Strömstads södra hamn och 
i Kebal, i hamnen på Rossö 
och Resö, samt i Havstens-
sund och Grebbestads ham-
nar. Det tar bara 30-60 sek-
under att tömma 60 liter ur 
en latrintank och sugtöm-
ningen är gratis! I april 2015 
infördes ett förbud mot att 
släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar. Förbudet gäller 
alla fritidsbåtar i hela Sveri-
ges sjöterritorium, förutom 
de som är K-märkta. Mer in-
formation om latrintömning 
finns på www.batmiljo.se.
Fiske
I nationalparken bedrivs ett 

småskaligt yrkesfiske, fram-
förallt fångas räka med liten 
Kostertrål, och med burar fis-
kas havskräfta och hummer. 
Trålfisket regleras sedan 
tidigare genom Koster-Vä-
deröfjordsöverenskommel-
sen som bland annat innebär 
att man använder en rist i 
trålen som selekterar bort bi-
fångster och att man inte trå-
lar grundare än 60 m. Inom 
parken finns också särskilda 
trål- och bottenskyddsområ-
den med förbud mot trålfiske, 
ankring och annan verksam-
het som kan skada känsliga 
bottnar. För att öka kunska-
pen om de marina värdena i 
fjorden och gynna samarbe-
tet mellan fiskare, forskare 
och förvaltare har flera ut-
bildningar genomförts. Drygt 
80 yrkesfiskare har hittills 
gått en utbildning i marine-
kologi och yrkesfiskarna har 
utbildat lika många forskare 
och förvaltare i fiskeriteknik.
I dag förvaltas fisket i områ-
det delvis lokalt genom en 
modell för samförvaltning 
där lokala yrkesfiskare, fors-
kare och Länsstyrelsen, samt 
politiker från Strömstads och 
Tanums kommuner deltar. 
Allt yrkes- och fritidsfiske i 
nationalparken regleras med  
Fiskerilagstiftningen. Aktuel-
la fiskeregler finns på www.
kosterhavet.se. Foto: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

kulturhistorisk inventering

Riksdagen har 
antagit 16 mål 
för miljökvali-

tén i Sverige. Ett av 
dessa mål rör en god 
bebyggd miljö. Be-
byggelsens kulturhis-
toriska värden skall 
identifieras och ha 
en långsiktig hållbar 
förvaltning senast 
2010. 
Tanums kommun har hittills 
låtit göra inventeringar över 
flertalet orter i Tanums kom-
mun. Däribland Resö och 
Galtö.

Inventeringarna förtydligar 
de kulturhistoriska och ar-
kitektoniska värdena, så att 
dessa uppmärksammas vid 
stadsplanering och bygglovs-
hantering. 

Ökad kännedom om kultur-
historiskt intressanta bygg-
nader och miljöer ger en 
förbättrad kunskap samt 

förbättrat planeringsunder-
lag och därmed underlättar 
för kommunen att värna om 
det värdefulla kulturarv som 
speglar områdets identitet 
och historia. 

Källa: Tanums kommun

Mer information om 
den kulturhistorisk 
bebyggelseinvente-
ring för Resö hittar 
du på 

www.tanum.se





SNICKARNA FRÅN RESÖ
Tänker Du bygga om...

eller behöver Ditt hus renoveras,
ny altan, nya fönster?!

Ja, vad Du vill, vi gör allt inom bygg, helst förstås i 
gammal stil och i enhet med närmiljön. Vi samordnar vid 

behov elektriker, rörmokare eller annan arbetskraft.
Boka i tid, så får Du ditt arbete utfört i tid!

Kjell Jacobsson 
Resö

Tel 0525-259 15
Fax 0525-259 16

Mobil 070-311 90 15

Lars-Henry Selin
Resö
Mobil 

070-5436498
Tel & Fax

0525-253 74

SELINS 
BYGG

VÄLKOMMEN TILL 
KOSTERHAVETS NATIONALPARK 
OCH NATURUM KOSTERHAVET

ÖPPETTIDER HÖGSÄSONG
1 – 20 juni

tis-fre 10-15, lör-sön 11.30-15
21– 27 juni

mån-lör kl. 10-19, sön kl. 11.30-19
(25 juni midsommarafton stängt) 

28 juni - 8 augusti alla dagar 10-19
9 – 22 augusti 

mån-lör 10-19, sön 11.30-19
23 – 29 augusti

mån-lör kl. 10-17, sön kl. 11.30-17
Hitta hit 58˚ 53´ 36´´ N 11˚ 2´ 52´´ Ö
Res från Strömstad med Kosterbåten,

för tidtabell www.vasttrafik.se

Följ oss gärna på

VÄLKOMMEN TILL 
KOSTERHAVETS NATIONALPARK 
OCH NATURUM KOSTERHAVET

ÖPPETTIDER HÖGSÄSONG
1 – 20 juni

tis-fre 10-15, lör-sön 11.30-15
21– 27 juni

mån-lör kl. 10-19, sön kl. 11.30-19
(25 juni midsommarafton stängt) 

28 juni - 8 augusti alla dagar 10-19
9 – 22 augusti 

mån-lör 10-19, sön 11.30-19
23 – 29 augusti

mån-lör kl. 10-17, sön kl. 11.30-17
Hitta hit 58˚ 53´ 36´´ N 11˚ 2´ 52´´ Ö
Res från Strömstad med Kosterbåten,

för tidtabell www.vasttrafik.se

Öppet från 12.00 - kvällen
    18:e juni - 14:e augusti

SOMMARKÖK & BAR

på Resö
Meny hela Dan 2021

- underhållning, recept, meny m.m.

0525-250 00 - HAMNHOLMEN 457 97 RESÖ

Välkomna!


