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VAD HÄNDER I SOTENÄS?

Se uppdaterat program på
www.vasterhavsveckan.se
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Föreningen Hållö fyr
Besök anrika Hållö fyr där du från fyrens toppbalkong kan beskåda den fantastiska
skärgårdsutsikten, det mångsidiga och spännande badparadiset med det artrika
naturreservatet och dess jättegrytor. Du får också möjlighet att skåda fågel.
Hållö fyr – Föreningen för dess bevarande och framtida tillgänglighet – håller fyren
öppet för visning Västerhavsveckan 5-13 augusti dagligen 11.00–16.00. Du upplever
bokstavligen kulturens och historiens vingslag i den helrenoverade fyren där
Sjöfartsverket stått för ett fantastiskt restaureringsarbete.
Fyrföreningen har visning i fyrmuséet med fyrhistoriska bilder och utrustning. Besök
också vårt ”Naturrum” där temautställning om ”Gripen-olyckan 1943″, Granit,
Västerhavets skönheter och fjärilar. Ytterligare museiföremål samt informationsmaterial
om Hållös historia, geologi, flora och fauna finns.
Välkommen både du, din familj och dina vänner på guidade turer och upplev Hållö fyr
med naturrummet, Hållö kapell samt vandrarhemmet Utpost Hållö med bland annat
sommarkafé. Vi ses på Hållö i sommar!
Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Guidning av Hållö fyr och Naturrum - Lördag 5/8 och söndag 13/8, kl. 11.00-16.00
Till Hållö tar du dig med Hållöfärjan från Smögenbryggan (100 kr/vuxen, 50 kr/barn
upp till 13 år, endast kontant betalning) eller med HållöExpressen från Kungshamn
(kontant eller swish).
Teckningstävling och miljöpromenad

Teckningstävling för barn med miljöperspektiv och miljövandring för vuxna med
fina priser.
Läs mer om Hållö på www.hallofyr.se
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Geoparken Bohusgranit
En kilometer innanför Hunnebostrand i den vackra Stålerödsdalen finner du Västsveriges
första och för närvarande enda geopark – Geoparken Bohusgranit. I en slinga genom
parken upp till ett bronsåldersröse med hänförande utsikt över Västerhavet ut mot
Väderöarna lär du dig om geologi, arkeologi, ekologi och kultur.
I parken som är ca 5 ha stor är det ett utvecklat djurliv. Inte minst det stora antalet
fågelholkar bidrar till en levande natur där Du på de olika bänkarna kan uppleva både
stillheten och naturens egna ljud. På stenåldersboplatserna kan Du se var havsytan gick
på den tiden och lära om hur människorna bodde. Hällristningarna berättar om
bronsåldern på samma sätt som stenröset på den högsta punkten i parken, där du kan
sitta och njuta av den vackra utsikten.
Du lär om graniten, som är den förhärskande bergarten i Norra Bohuslän och vad den
betyder för både människor, djur och övrig natur. Dödvedshögarna ger skydd för djuren
och är yngelplatser för bl.a. insekter, som blir fåglarnas föda.
Galleri Ståleröd, som ligger intill geoparken, har konstutställningar och andra
utställningar såsom fotoutställning och hällristningsutställning. Du kan antingen gå på
egna promenader i parken eller vara med på guidade turer.

Guidad visning av Geoparken - kan beställas på mobil 076-318 03 42.
Minst 5 personer. Kostnad 60 kr/person.
Den 10 augusti kl.15.00 har vi en gratis öppen guidning
Läs mer om Geoparken på www.geoparkenbohusgranit.com
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Grosshamn fältstation
Ringmärkning är den vetenskapliga metod som bygger på att vilda fåglar fångas in och
förses med en lätt metallring med ett individuellt nummer. På varje ring finns förutom
numret en adress dit den som hittar ringen kan rapportera om fyndet.
Under fågelforskningsdagen berättar vi bl.a. om hur ringmärkning och om vårt
fästingsprojektet. Verksamheten visas i en liten utställning och för barnen finns en liten
tävling. Det kommer också att serveras grillkorv.
Så passa på att kombinera en skön promenad i ett unikt landskap med ett besök hos oss
när vi ringmärker. Du får se hur vi samlar in fågel från näten. I labbet får du se hur vi
artbestämmer och vad vi antecknar om varje fågel innan de får sin lilla ring på benet.

Fågelforskning i Bohuslän - Lördag 5/8 – söndag 6/8
Grosshamn Kör till Ramsvik i Sotenäs. Efter bron över Sotenkanalen, tag höger. Efter 2
km skylt Fågelstation. Fortsätt 1,5 km till parkering och gå 300 m mot havet ner till
fågelstationen. Grinden kan öppnas på beställning för handikappade.
Program:
8:00-13:00 Ringmärkning pågår hela tiden.
9:00 visning av fästingprojektet
10:00 visning av fästingprojektet
11:00-11:30 Föredrag: Bohusläns speciella biotoper
13:00-13:30 Föredrag: Jordbrukets förändring och dess effekt på fåglar
Pristävling för barnen
Grillad korv serveras från klockan 10:00
Utställning med fågelförevisning 09:00 till 14:00
Läs mer om Grosshamn fältstation på http://grosshamn.se
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Hembygdsföreningen
Sotenäsgillet/
Stenhuggerimuseet

Föreningen startade på försommaren 1927 och då var namnet Fornminnesföreningen
Sotenäsgillet. En av förgrundspersoner till bildandet av föreningen var grosshandlare
James Svensson. James Svensson var också med att bilda Fornminnessällskapet Vikarvet
i Lysekil.
Gammelgården invigdes den 11 augusti 1928 av landshövding Oscar von Sydow.

Guidad visning av Stenhuggerimuseet
Kom och lär dig om den bohuslänska granitens historia just där mycket av arbetet
utfördes! I Stenhuggerimuseet i Bohuslän bevaras och gestaltas stenhuggarperiodens
framväxt och kulturarv. Isär får du en helhetssyn på arbetsliv, teknik,
produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt
arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med
anknytning till stenhuggningsarbetet i Bohuslän.
Stenhuggerimuseet ligger i ett gammalt stenbrott. Brytningen där startade på 1930-talet
och lades ner på 1950-talet.
Byggnaderna på området består av smedja, utställningslokaler och huggarskjul samt
visningshall. Huvuddelen av byggnaderna är uppförda under åren 1992 – 1993, men
därefter har det skett kontinuerliga kompletteringar.
Den 13 augusti bjuder vi på guidningen!
Tid: söndag 6/8, onsdag 9/8 & söndag 13/8 kl.15.00
Plats: Stenhuggerimuseet, Asslerödsvägen 1, Hunnebostrand
Kostnad: 100 kr.
www.stenhuggerimuseet.se
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Hunnebostrands Bildarkiv
Hunnebostrands Bildarkiv (Gubbdagis) är en ideell förening som är öppen för
alla. Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket
kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in
bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att
identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet
finns hittills mer än 10 000 bilder.
Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en
utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden. Vi kan
varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.
Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand.
Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat
publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.
Våra aktiviteter under Västerhavsveckan på mötesplatsen Mellankajen i Hunnebostrand:

Varje dag kl. 16.00 - 21.00
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Kulturhuset Hav & Land
Kulturhuset Hav & Land är en mötesplats i Sotenäs kommun som driver året runt
verksamhet inom alla typer av evenemang, kulturarrangemang och är en etablerad
landsorts biograf som har varit verksam i Sotenäs kommun sen 1920. Vårt mål är att
etablera Kulturhuset som navet inom all kulturverksamhet som har sin plats i Sotenäs
kommun och omnejd.
Som medlemmar av riksorganisationen Folkets hus och Parker delar vi samma
värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.
Vi är också partipolitiskt och religiöst obundna.
Kulturhuset är också projektägare av kommunala, regionala och verksamhets inriktade
kulturprojekt. I nuläget drivs fem olika projekt utifrån Husets dagliga verksamhet.
Projektet ”Framtidens Hunnebo bio” är ett projekt som är direkt kopplat till den dagliga
verksamheten. Med stöd från Svenska Filminstitutet och Västra Götaland regionen drivs
projektet med visionen att berika bioupplevelsen samt att Hunnebo bio skall fortsätta
leva in i framtiden.
Uddenskulptur är en öppen utställning av internationell stenkonst som du hittar på
Udden vi norra kajen, Hunnebostrand. Årets tema är Nordiskt möte, sju konstnärer från
tre nordiska länder kommer ställa ut sina gigantiska stenskulpturer.
Våra aktiviteter under Västerhavsveckan på mötesplatsen Mellankajen i Hunnebostrand:
Havsinspirerade filmvisningar
uppkoppling till Nordstan, Göteborg
www.sotenaskulturhus.se, www.uddenskulptur.se, Facebook
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Nordens Ark
Välkommen till Bohusläns största djurpark – Nordens Ark. Här arbetar vi för att rädda
och bevara utrotningshotade djur. I parken möter du ett 80-tal hotade arter och raser
som amurtiger, mindre panda, japansk trana, varg, gutefår, järv, utter, snöleopard och
många fler. Att rädda och bevara hotade djur handlar bland annat om att bedriva avel
och uppfödning, men även om forskning och utbildning. Vi har fortfarande mycket att
lära om de ganska sällsynta djuren.
Nordens Ark ligger på Åby säteri, en plats med anor från långt tillbaka. Stenåldersgravar
och hällristningar vittnar om att människor bott här i tusentals år. De senaste 25 åren
har fokus legat på hotade djur och Bohusläns största djurpark har mycket att erbjuda
både när det gäller djur och natur.
Ekoparken är Nordens Arks största bevarandeprojekt som handlar om att återskapa det
skogs- och kulturlandskap som fanns på Åby säteri runt 1700- och 1800-talet. Här
stöter man på betande får och kor som håller landskapet öppet.
Tipspromenad i Ekoparken -Lördag 5 aug – söndag 13 aug
De som vill gå tipspromenaden får hämta en svarskuponger i Nordens Arks entré. Vi
kommer dela ut entrébiljetter som vinster till de som lyckats bäst efter
Västerhavsveckans slut.
Guidning i Ekoparken - Onsdag 9/8 och fredag 11/8, kl.10.00-11.30
Vi fokuserar på våra strandängar och landskapets förändring i och med de
restaureringar vi gör där.
Läs mer on Nordens Ark på www.nordensark.se
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Ren kustlinje – Rent hav vår framtid
Skräp i drivor och ett oavbrutet tillflöde, det är den verklighet som många av oss redan
känner till. Våra hav och kuststräckor tar årligen emot enorma tillskott på skräp som
mänskligheten på olika sätt tillskansar vår natur. Fem badkar med skräp, ja så mycket
flyter i land bara längs Bohuskusten – varje timme! Majoriteten av skräpet i havet
kommer från land och det mesta består av engångsprodukter och är av plast.
I projektet Ren Kustlinje samverkar ett 30-tal aktörer runt Skagerrak-Kattegatt med den
långsiktiga målsättningen att minska mängden skräp i havet. Via samverkan önskar man
höja den egna kunskapen och innovationsnivå samt medverka till att fler förstår
problemet och förändrar sitt beteende. Breddad kunskap, effektivare och gemensamma
arbetsmetoder samt åtgärder för att reducera lokala utsläpp är några av de förväntade
resultaten.

Rescue the Sea – R/S Astrid Finne
Får plasten plats i havet? För varje år blir det mer plast i havet. Bara på Bohuskusten
sköljs det upp en kubikmeter skräp i timmen, året runt. Men det finns också skräp i
havet som vi inte ser eftersom bitarna är så små. Forskare från Göteborgs Universitet är
ute och undersöker hur mycket mikroplaster det finns i vattnet i Skagerrak och
Kattegatt.
Tillsammans med projektet Ren och Attraktiv Kust och Ren Kustlinje besöker vi
Bohuskusten under Västerhavsveckan. Kom och träffa oss på Mellankajen i
Hunnebostrand den måndag 7/8 kl.12.00-16.00, se den spännande båten och lär dig
mer om problemet.
Följ projektet och ta del av vad som händer kring marint skräp på:
www.renkustlinje.se
www.facebook.com/RenKustlinje/
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Rescue the Sea - R/S Astrid Finne
Rescue the Sea
Får plasten plats i havet? För varje år blir det mer plast i havet. Bara på Bohuskusten
sköljs det upp en kubikmeter skräp i timmen, året runt. Men det finns också skräp i
havet som vi inte ser eftersom bitarna är så små. Forskare från Göteborgs Universitet är
ute och undersöker hur mycket mikroplaster det finns i vattnet i Skagerrak och
Kattegatt. Vi visar också filmen Strömmar av plast, västerhavets dilemma.
Tillsammans med projektet Ren och Attraktiv Kust och Ren Kustlinje besöker vi
Bohuskusten under Västerhavsveckan.
Måndag 7/8, kl.12.00-16.00 - Mellankajen, Hunnebostrand
Kom och träffa oss på kajen och lär dig mer om problemet.
Följ projekten och ta del av vad som händer kring marint skräp på
www.renkustlinje.se
www.facebook.com/RenKustlinje/
http://renkust.se/
Strandstädarkartan
Nu finns det ett interaktivt verktyg som gör det möjligt att adoptera en strand. Ren och
Attraktiv Kust värvar eldsjälar, organisationer och företag till strandstädningen. För att
underlätta samarbetet har Ren och Attraktiv Kust tagit fram Strandstädarkartan.
Här kan man som strandstädare rapportera in vart man städat, om man behöver hjälp
med att hämta skräpet eller om man bara vill hjälpta till att markera särskilt utsatta
stränder. Man fyller i ett enkelt formulär och med GPS aktiverad på sin enhet placeras en
flagga ut på stranden man befinner sig på.
Gå in via Strandstädarkartan för att markera upp och värna om Din strand!
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Smögen Dyk och upplevelser
Smögen Dyk, dykcentret med några av Sveriges bästa dykplatser bara några minuter
bort med båt! Vårt dykcenter ligger längst ut i kustbandet, på Kleven utanför Smögen, i
en skyddad vik.
Testa på snorkling
Lördag 5/8 – söndag 13/8 kl. 10.00 – 16.00
Viken utanför vårt dykcenter är perfekt att snorkla i eftersom det är grunt. Man kan
ligga på ytan och få se en massa djur- och växtliv. Det finns en hel del att se under
vattenytan! Du låna utrustning och snorkla utanför vårt dykcenter. Ingen förbokning
krävs.
Glid över vattnet i en kajak - lördag 5/8 - söndag 13/8, kl. 10.00–16.00
Under Västerhavsveckan kan ni prova på att paddla kajak under en timme för 50 kr.
Flytväst ingår och skall användas.
Provdyk utanför Smögen - lördag 5/8 - söndag 13/8, kl. 13.00–16.00
En kort teorigenomgång följs av en stund med instruktör under ytan alldeles i
anslutning till vårt dykcenter. Prova att dyka med komplett utrustning! Från 12 år.
Bokning: 0730-53 74 75 eller info@smogendyk.se
Kostnad: Under Västerhavsveckan rabatterat pris, 300 kr/person (500 kr)

Träffa marinbiologer och titta på fantastiska undervattensdjur
Torsdag 10/8 – söndag 13/8, kl. 12.00 – 16.00 Kommer marinbiologer från Universeum
och Göteborgs Naturhistoriska Museum att svara på dina frågor och funderingar om
livet i havet!
Läs mer om Smögens Dyk på www.smogendyk.se
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Västkuststiftelsen
Visa, värna och vårda naturen
Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att
stimulera friluftslivet. Vi ansvarar för nära 200 naturreservat, både områden vars syfte är
att bevara och vårda hotade arter och miljöer och områden som främst är avsedda för
friluftsliv. Västkuststiftelsen anordnar årligen över hundra kostnadsfria vandringar i
Västsveriges naturreservat. För många blir den guidade visningen ett första möte med
ett område som man sedan besöker på egen hand.
Vandring på Ramsvikslandet, Geologi, blommor och fåglar
Lördag 5/8, kl. 10.00-13.00. Sommarvandring vid Grosshamn, över granithällar och
ängsmarker. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk
präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. Ta med matsäck så fikar vi
vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten. Samling på
parkeringen vid Fykan.
Vandring Hållöarkipelagen - Lördag 12/8, kl. 10.00 – 13.40
Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här
finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i
en intilliggande klyfta är spektakulära. Vandringen är cirka 3 km och relativt lättgången
och går över granithällar. Ta gärna med matsäck. Samling kl.10.00 vid Hållöfärjans
tilläggsplats vid Smögenbryggan. Avgift.
Vandring på Ramsvikslandet från Haby bukt - Söndag 13/8, kl. 10.00-15.00
Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulptur, gammal
genuin skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt. Området är relativt lättgånget
men ett par besvärligare passager ingår. Vandringen längd är cirka 8 km. Ta med
matsäck. Samling vid naturreservatets parkering vid Haby.

Läs mer om Västkuststiftelse på www.vastkuststiftelsen.se
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Kalendarium 2017 – Västerhavsveckan på Sotenäset
Lördagen 5 augusti
Snorkling utanför Smögen

Västerhavsveckan i Hunnebostrand

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Kjell Andersson, ordförande i Hunnebostrands
Samhällsförening inviger Västerhavsveckan i
Hunnebostrand.
Tid: 16.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Kajakpaddling utanför Smögen
Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Vandring på Ramsvikslandet
Geologi, blommor och fåglar
Tid: 10.00 - 13.00
Plats: Parkeringen vid Fykan, Ramsvik

Tipspromenad i Ekoparken
Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Fågelforskning – Grosshamn Fältstation

Sjömansarbete
Torbjörn Pelow visar hur man gör
sjömansarbeten.
Tid: 16.00
Plats: Mellankajen

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Bildarkivet

Ringmärkning, föredrag mm.
Tid: 10.00 - 14.00
Plats: Grosshamn på Ramsvik

Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Guidad visning av Hållö fyr

Söndagen 6 augusti

Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Snorkling utanför Smögen
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Kajakpaddling utanför Smögen
Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Fågelforskning – Grosshamn Fältstation
Ringmärkning, föredrag mm.
Tid: 10.00 - 14.00
Plats: Grosshamn på Ramsvik
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Tipspromenad i Ekoparken

Måndagen 7 augusti

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Snorkling utanför Smögen

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Guidad visning av Hållö fyr
Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Guidad visning på Stenhuggerimuseet
Bohuslänska granitens historia, bevaras och
gestaltas stenhuggarperiodens framväxt och
kulturarv.
Tid: 15.00, Avgift 100 kr/person
Plats: Vid Gammelgården, Hunnebostrand

Bildarkivet
Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Guidning på Hummerakademin
Ted Eriksson guidar er i Hummerakademins
lokaler.
Tid: 16.00 - 17.00
Plats: Södra Strandgatan, Hunnebostrand

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Kajakpaddling utanför Smögen
Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Tipspromenad i Ekoparken
Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Guidad visning av Hållö fyr
Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Rescue the Sea – Ren Kustlinje
Utställning och tipspromenad om plast i havet
och marin nedskräpning, seglats med Astrid
Finne inklusive strandstädning.
Tid: 12.00 – 16.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Sjömansarbete
Torbjörn Pelow visar hur man gör
sjömansarbeten.
Tid: 16.00
Plats: Mellankajen

Bildarkivet
Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand
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Provdyk utanför Smögen

Bildarkivet

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Tisdagen 8 augusti
Snorkling utanför Smögen

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Onsdagen 9 augusti

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Tipspromenad i Ekoparken

Kajakpaddling utanför Smögen

Guidning i Ekoparken

Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Med fokus på strandängarna och det öppna
landskapet.
Tid: kl. 10.00 -11.30
Plats: samling vid entrén, Nordens Ark, Åby
säteri

Tipspromenad i Ekoparken
Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Guidad visning av Hållö fyr
Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 -18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Snorkling utanför Smögen
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Kajakpaddling utanför Smögen
Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Guidad visning av Hållö fyr
Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.
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Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Tipspromenad i Ekoparken

Provdyk utanför Smögen

Guidad visning av Hållö fyr

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Guidad visning på Stenhuggerimuseet

Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00–16.00
Plats: Hållö

Bohuslänska granitens historia, bevaras och
gestaltas stenhuggarperiodens framväxt och
kulturarv.
Tid: 15.00, Avgift 100 kr/person
Plats: Vid Gammelgården, Hunnebostrand

Bildarkivet
Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Sillens och fiskens dag
Kjell Simonsson från fiskaffären berättar och
kåserar. Ex. hemligheten om hur man filear
fisk.
Tid: 16.00 - 18.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Möt fantastiska undervattensdjur
Marinbiologer från Universeum och Göteborgs
Naturhistoriska museum visar.
Tid: 12.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och Upplevelse

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Guidade turer i Geoparken

Torsdagen 10 augusti

I en slinga genom parken upp till ett
bronsåldersröse med hänförande utsikter över
Västerhavet ut mot Väderöarna lär du dig om
geologi, arkeologi, ekologi och kultur.
Tid: 15.00
Plats: Stålerödsdalen, Hunnebostrand

Snorkling utanför Smögen

Bildarkivet

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Kajakpaddling utanför Smögen

”Gubbdagis”

Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand
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Fredagen 11 augusti

Möt fantastiska undervattensdjur

Guidning i Ekoparken

Marinbiologer visar och berättar.
Tid: 12.00–16.00
Plats: Smögen Dyk och Upplevelse, Kleven

Med fokus på strandängarna och det öppna
landskapet.
Tid: kl. 10.00 - 11.30
Plats: samling vid entrén, Nordens Ark, Åby
Säteri

Snorkling utanför Smögen
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Kajakpaddling utanför Smögen
Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Tipspromenad i Ekoparken
Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Västerhavsveckans havsverkstad
Lär känna djuren i klapp-akvariet,
experimentera mm.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Sjömansarbete
Torbjörn Pelow visar hur man gör
sjömansarbeten.
Tid: 16.00
Plats: Mellankajen

Bildarkivet
Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Lördagen 12 augusti

Havets Förskola

Vandring Hållöarkipelagen

Barnen lär sig att umgås med havet. Många
roliga aktiviteter.
Tid: 11.00 - 15.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Guidning till jättegrytor och polerade hällar
med isräfflor mm.
Tid: 10.00 - 13.40
Plats: Samling vid Hållöfärjans tilläggsplats vid
Smögenbryggan. Båtresa ca 100 kr t/r

Guidad visning av Hållö fyr
Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Granit
En utställning om geologin på Hållö
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Västerhavet – en hotad skönhet
En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Kajakpaddling utanför Smögen
Upptäck vattenlivet från kajaken. Avgift.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Snorkling utanför Smögen
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven
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Tipspromenad i Ekoparken

Tipspromenad i Ekoparken

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri, Hunnebostrand

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark.
Tid: kl. 10.00 - 18.00
Plats: Nordens Ark, Åby säteri

Guidad visning av Hållö fyr

Vandring på Ramsvikslandet

Fyrhistoria, natur, utställning.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Kust, blommor och jättegrytor.
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Haby bukt, Ramsvik

Granit

Kajakpaddling utanför Smögen

En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00–16.00
Plats: Hållö

Upptäck vattenlivet från kajaken.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Västerhavet – en hotad skönhet

Möt fantastiska undervattensdjur

En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Marinbiologer visar och berättar.
Tid: 12.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och Upplevelse, Kleven

Möt fantastiska undervattensdjur

Guidad visning av Hållö fyr

Marinbiologer visar och berättar.
Tid: 12.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och Upplevelse, Kleven

Natur, fyrhistoria, utställning
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Granit
En utställning om geologin på Hållö.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö

Bildarkivet

Västerhavet – en hotad skönhet

Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

En fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin.
Tid: 11.00 - 16.00
Plats: Hållö fyr.

Extra lördagsunderhållning

Summering av veckan och en trivselafton som
kan bjuda lite extra utöver det sedvanliga fikat
Tid: 12.00 - 19.00
Plats: Bildarkivet, Mellankajen,
Hunnebostrand

Program kommer
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Söndagen 13 augusti
Snorkling utanför Smögen
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet
under ytan.
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Trivselafton

Provdyk utanför Smögen
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven
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Guidad visning på Stenhuggerimuseet
Bohuslänska granitens historia, bevaras och
gestaltas stenhuggarperiodens framväxt och
kulturarv.
Tid: 15.00
Plats: Vid Gammelgården, Hunnebostrand

Bildarkivet
Se utställning med gamla fotografier från
Hunnebostrand.
Tid: 16.00 - 21.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Guidning på Hummerakademin
Ted Eriksson guidar er i
Hummerakademins lokaler.
Tid: 16.00 - 17.00
Plats: Södra Strandgatan

”Gubbdagis”
Utställning om plast i havet och marin
nedskräpning, filmer om havet, mingel
och småprat med kaffe/te och bulle.
Tid: 16.00 - 19.00
Plats: Mellankajen, Hunnebostrand

Spännande djur i havet
Föreläsning av Klas Malmberg, Universeum.
Tid: 18.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven
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Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras
av Västra Götalandsregionen. Upplev Västerhavsveckan – från
Strömstad till Ängelholm!
Samtidigt som du kan delta i hundratals roliga, spännande och
havsnära aktiviteter får du ökad kunskap om de utmaningar
Västerhavet står inför.

Gilla vår facebook-sida om du snabbt vill få reda på vad som är på gång inför
Västerhavsveckan 2017 eller få tips på andra havsaktiviteter under året.
Skicka gärna in dina upplevelser från Västerhavsveckan 2016 till vårt
instagramkonto.

www.sotenas.se
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se

