
VAD HÄNDER I HUNNEBOSTRAND? 
 

”Mötesplats Mellankajen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommar vid Västerhavet 
Västerhavet, salta sommardrömmar, bad, segling och fiske. Men också 

miljöförstöring, oljeutsläpp och utfiskning. Hur mår havet egentligen, och vad kan 

man göra längs kusten i sommar? 

För sjönäringen är Bohuskusten fortsatt viktig. Här finns några av Europas största 
hamnar och fiskerinäringen är stor. Förutom fisk börjar restauranger se de 
gastronomiska möjligheterna i tång och bränsletillverkare skördar sjöpungar för att 
framställa biogas. Havet är en unik resurs för både näringsliv och rekreation. Men 
påfrestningarna mot ekosystemet blir allt större. De blåmusslor som filtrerar vatten 
från gifter får arbeta allt hårdare och ålgräsängarna som är viktiga barnkammare för 
ålar minskar i omfattning. Klimatförändringarna gör att nya arter tar plats. Och 
plastmängden i havet ökar med katastrofala följder för både människor, djur och 
natur!  

 

En temavecka av havet 
För att öka kunskapen om de problem Västerhavet står inför ordnas varje år 
temaveckan Västerhavsveckan. I år läggs stort fokus på effekterna av plast i havet och 
på den biologiska mångfalden. Att bli medveten om havets resurser och vad vi 
behöver åtgärda för att vi lugnt skall kunna fortsätta att njuta av segling, friluftsliv, 
god mat från havet och härliga bad! 
 
Det blir aktiviteter för alla åldrar, de flesta gratis. Den gemensamma ramen är 
kunskap om havet och miljön. Välkommen att uppleva Västerhavet på många olika 
sätt!  

Västerhavsveckan i Hunnebostrand – kom till ”Mötesplatsen 
Mellankajen” 
I Hunnebostrand har föreningarna i omnejd gått samman för ett gemensamt program 
för hela veckan. Tillsammans bjuder de på ett innehållsrikt program under 
Västerhavsveckan. Det blir utställningar, historieberättande, fika, filmvisning, 
intressanta gäster och mycket, mycket mer. Se dagsaktuellt program på mellankajen. 
 

Vi reserverar oss om ändringar i detta program.  

Välkomna 

Hunnebostrands Samhällsförening, Hunnebostrands Bildarkiv, Kulturhuset Hav och 
Land, Hembygdsföreningen Sotenäsgillet/Stenhuggarmuseet, Grosshamns 
Fågelstation och Föreningen GeoParken Bohusgranit 

 

  



Lördagen 5 augusti  

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 

Ringmärkning, föredrag mm. 

Tid: 10.00 - 14.00 

Plats: Grosshamn på Ramsvik 

Västerhavsveckan i Hunnebostrand 

Kjell Andersson, ordförande i 

Hunnebostrands Samhällsförening inviger 

Västerhavsveckan i Hunnebostrand.  

Tid: 16.00 

Plats: Mellankajen 

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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier från 

Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

Söndagen 6 augusti  

Fågelforskning – Grosshamn Fältstation 

Ringmärkning, föredrag mm. 

Tid: 10.00 - 14.00 

Plats: Grosshamn på Ramsvik 

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

Guidad visning på Stenhuggerimuseet  

Bohuslänska granitens historia, bevaras  

och gestaltas stenhuggarperiodens  

framväxt och kulturarv.  

Tid: 15.00, Avgift 100 kr/person 

Plats: Vid Gammelgården 

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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier från 

Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/


Måndagen 7 augusti 

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

Rescue the Sea – Ren Kustlinje 

Utställning och tipspromenad om plast i 

havet och marin nedskräpning, seglats med 

R/S Astrid Finne inklusive strandstädning.   

Tid: 12.00 – 16.00 

Plats: Mellankajen 

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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier  

från Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

Tisdagen 8 augusti  

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

”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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier från 

Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/


Onsdagen 9 augusti  

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

Guidning i Ekoparken 

Med fokus på strandängarna och det öppna 

landskapet. 

Tid: kl. 10.00 - 11.30 

Plats: samling vid entrén, Nordens Ark,  

Åby säteri 

Guidad visning på Stenhuggerimuseet  

Bohuslänska granitens historia, bevaras  

och gestaltas stenhuggarperiodens  

framväxt och kulturarv.  

Tid: 15.00, Avgift 100 kr/person 

Plats: Vid Gammelgården 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier från 

Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

Sillens och fiskens dag  

Kjell Simonsson från fiskaffären berättar 

och kåserar. Hemligheten om hur man  

filear fisk.   

Tid: 16.00 - 18.00 

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 

 

 

 

 

Torsdagen 10 augusti 

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

Guidad tur i Geoparken  

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 

”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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier  

från Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidning-i-ekoparken-nordens-ark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/


Fredagen 11 augusti  

Guidning i Ekoparken 

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 

Västerhavsveckans havsverkstad och  

Havets Fösrskola 

Lär känna djuren i klapp-akvariet, 

experimentera mm. 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Mellankajen 5 

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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier  

från Hunnebostrand.  

Tid: 16.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

 

 

 

Lördagen 12 augusti  

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

”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 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier  

från Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

Extra lördagsunderhållning  

Se program på Mötesplatsen Mellankajen  

Tid: 16.00 - 19.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidning-i-ekoparken-nordens-ark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/


 

Söndagen 13 augusti 

Tipspromenad i Ekoparken 

Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

Vandring på Ramsvikslandet 

Kust, blommor och jättegrytor. 

Tid: 10.00 - 15.00 

Plats: Haby bukt, Ramsvikslandet 

Trivselafton  

Summering av veckan och en trivselafton 

som kan bjuda lite extra utöver det 

sedvanliga fikat   

Tid: 12.00 - 19.00 

Plats: Bildarkivet, Mellankajen 

Guidad visning på Stenhuggerimuseet  

Bohuslänska granitens historia, bevaras  

och gestaltas stenhuggarperiodens  

framväxt och kulturarv.  

Tid: 15.00 

Plats: Vid Gammelgården 

”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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidning på Hummerakademin  

Ted Eriksson guidar er i  

Hummerakademins lokaler.   

Tid: 16.00 - 17.00 

Plats: Södra Strandgatan 

Bildarkivet 

Se utställning med gamla fotografier  

från Hunnebostrand.  

Tid: 18.00 - 21.00 

Plats: Mellankajen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/langtur-pa-ramsvikslandet/


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 

 

https://www.facebook.com/pages/V%C3%A4sterhavsveckan/115572805138435
http://vasterhavsveckan.se/instagram/

