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Kosterhavets Nationalpark – på Resö?
Entrén till Kosterhavets nationalpark
Borgen på Galtö						
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m/s Ariadne
Följ med på guidade turer i det vackra naturreservatet Lindö-Kalvö-Trossö
eller genom den sälrika Kosterskärgården till Ursholmen.
m/s Ariadne kan bokas för dags- eller kvällsturer.
Ta med egen matsäck eller låt Panget ordna en läcker picknickkorg.
Låt vårt hummerfiske bli en del av er höstkonferens – eller boka våra weekendpaket.
.

Resö Båtcharter Tel: 0525 259 00 www.hummerfiske.se
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Välkommen till Resö Hamnmagasin
Så var sommaren äntligen här! Vi har laddat
Resö Hamnmagasin med
många aktiviteter, med
förhoppning att du skall
hitta något som passar
just för dig. Vi önskar er
alla soliga dagar, salta bad
och ljumma sommarkvällar och hälsar er hjärtligt
välkomna ut till Magasinet.
Styrelsen Resö, Galtö
ekonomisk förening

Att göra en lång historia kort
Resös tidiga historia är dold i dunkel och hur länge
det har bott människor här på ön går nog inte att
ta reda på.
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
uppräknade gårdarna finns
”Lilla Resö”. I en skattelängd från 1544 finns fem
män upptagna som skattebetalare på Resö. Det vill säga
ungefär lika många familjer.
I Bohusläns allra första fullständiga extra skattemantalslängd, 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

Ansvarig utgivare
Samhällsföreningen
Resö Galtö
ekonomisk förening
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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 ägoförhållandet 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 närliggande öarna Bissen, Vadholmen 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
lämningar efter det säsongsfiske 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. Makrillfiske i Nordsjön, sillfiske vid Island

och Färöarna eller fraktfart
längs kusterna i Skagerrak
och Kattegatt.
På 1920-talet kom de första
”badgästerna” och med landförbindelsen 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 sommarboende. Under 50- talet skedde
en stor utflyttning och
befolkningen 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 240 personer.

Jonas Lind

Ordförande: Anna Hellström
Layout: Jonas Lind
Sekreterare: Sven Bolinsson
Kassör: Marie Svahn
Ni kan nå oss på 0525-25455 eller hamnmagasinet@reso.nu

HAMNENS DAG
Marknad - Servering.
Kapten Kuling
Mac Lowlives
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Somliga är födda till försäljare
Andra kan utöva ett hantverk
Auktoriserade redovisningskonsulter

Vi är bra på redovisning
Vi erbjuder följande tjänster:
•Löpande redovisning, månadsavstämning, lönehantering
•Fakturering, kravhantering, bevakning och betalning av leverantörer
•Bokslut & årsredovisning och deklarationer
•Företagsetablering och registreringar
•Momskonsultation och annan rådgivning, även export och import

Gamla som nya kunder hälsas välkomna!
Strömstadskontoret:
Skolgatan 5, Strömstad. Tel 0526-28460
Grebbestadskontoret:
Tage Wikströms gata 14B, Grebbestad. Tel 0525-64430
info@kghredovisning.com
www.kghredovisning.com
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Sommarkonsert
i Resö Kyrka
1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7

kl. 19.00

Kyrkan sjunger lokala förmågor
och talanger.

Välkomna

Allsång

Resö Hamnmagasin
Torsdagarna
10/7, 17/7, 24/7, 31/7
Klockan 19.00 - 21.00

-vi har allt du behöver!

Välkomna!
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Kosterhavets Nationalpark – på Resö?
Har du hört talas om
Kosterhavets
Nationalpark? Lite grand,
säger du? Ja, det hade
vi också. Vi trodde det
var en angelägenhet
för Strömstads Kommun och framför allt
för Koster. Döm om vår
förvåning när våra fiskare på Resö gjorde oss
uppmärksamma på att
gränsdragningen numer
faktiskt går ända ner till
Havstenssund!
Vi blev varse detta faktum i
slutet av 2006. Vi kontaktade då Länsstyrelsen och bad
att få vara med i planeringen. Vi utsåg en representant
från oss, meddelade Länsstyrelsen detta och kände
oss trygga med att nu vara
deltagande. Hmmm, efter
ett och ett halvt år känns
detta fortfarande som ett
Kosterprojekt och vi känner
oss inbjudna med armbå-

gen. Ta en titt på www.kosterhavet.se så förstår ni nog
varför. Ca 1/3 av ytan ligger
i Tanums Kommun men hur
många gånger är Tanums
Kommun nämnt i texten?
Man kan säga att detta speglar arbetet i projektet.
Nu sitter du kanske där och
undrar ifall det är något
att stå efter, är det kanske
bättre att vara utanför? Den
frågade ställde jag också till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens representant beskrev
livet i och kring en Nationalparken som i stort sett
oförändrat. Vad är då vitsen
med själva parken?
Enligt Länsstyrelsens representant så var fördelarna
för oss två: De investeringar
som Naturvårdsverket gör i
samband med inrättande av
nationalparken samt marknadsförings-fördelarna som
en nationalpark ger. Det ger
oss möjlighet att marknadsföra vårt område så att det

blir attraktivt även utanför
högsäsong.

Vad tycker de bofasta?
Den bofasta befolkningens åsikter i frågan om nationalparken är splittrad.
De som är negativa till en
park grundar det främst på
farhågor för att fisket skall
inskränkas. Det gäller både
yrkesfisket och de bofastas
rätt att dra sin makrill och
lägga sina hummertenor.
Enligt Länsstyrelsen påverkas detta inte av nationalparken tillkomst.
Man tror också att det skall
bli svårare att få bygglov
vilket kan hämma utvecklingen av vår bygd.
Det finns också de som räds
större turistströmmar. Skulle dessa öka under högsäsong blir det trångt om
saligheten, både på landbacken och på sjön. Slita-

get blir större och det i sig
skulle motverka själva idén
med en nationalpark. Den
skall ju bevara intressanta
och sällsynta miljöer.
De som är positiva ser
främst två fördelar, dels
bevarandet av våra naturvärden och dels möjligheten till en utveckling av en
skonsammare turism och
en längre turistsäsong.
Jag tänker inte gå in på
de restriktioner och regler som länsstyrelsen tagit fram som förslag utan
föreslår att ni går in på
hemsidan och tittar själva
www.kosterhavet.se. De
skiljer sig inte så mycket
mot andra parkers regler. Det som är utöver det
vanliga är framförallt begränsning i ankringstid,
hastighetsbegränsningar
i vissa områden samt att
några områden är markerade som tysta områden.
Vi i vår förening tycker att
Naturvårdsverket är försiktiga i sina restriktioner. Om
syftet att bevara våra unika
miljöer skall uppnås borde
man satsa högre.
Vi tror också att säsongen
kan förlängas och att vi
faktiskt har en möjlighet att
påverka vilken slags turism
vi vill ha.
Vad gäller restriktioner för
fiske och bygglov så är det
omöjligt att veta vad som
händer. Några är av den
åsikten att en nationalpark
tillsammans med det unika
lokala samförvaltninsprojektet för kustfisket som
bedrivs sedan några år är
en större garant för yrkesfisket.
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redan långt tidigare. Här kan
en etablering av nationalparken vara oss behjälplig
dels genom påtryckning på
Vägverket, dels genom finansiering.
•Vägen från E6 förbättras
•Parkeringar byggs i närheten av hamnen
•”Kooprabryggan” byggs
ut. Här skall vi kunna ta
emot turbåtar och vi vill ha
ett tankställe för båtar. Här
planeras också för en informationsplats för nationalparken, toaletter, kiosk mm.
•Vändplan för bussar anordnas i anordning till bryggan.

Men myspyset då?
Med nya uthyrningsrum vill samhällsföreningen kunna förlänga säsongen.
En framtid med
Kosterhavets nationalpark
Nationalparken är ännu inte
beslutad men vi är övertygad om att den kommer att
bildas. Vi kommer heller
inte att ha en möjlighet att
välja att stå utanför. Även
om den möjligheten funnits

så skulle vi påverkas ändå.
I Norge bildas samtidigt
en nationalpark i Hvaler,
det område som gränsar till
Kosterhavet. Även där blir
det restriktioner som begränsar båtlivet tex vad gäller ankring i naturhamnar.
Vi tror att det innebär att
båtturismen söker sig längre
söderut och att trycket på
hamnarna blir större.

En nationalpark har en stor
dragningskraft på turismen.
Det kommer att innebära att
de samhällen som ligger i
nära anslutning till parken
kommer att få en ökad besöksnäring. Då gäller det att
infrastrukturen är anpassad
för att kunna ta emot den.

Resö – södra entrén till Kosterhavets Nationalpark

Vägb: Längs E6:an mellan
Tanumshede och Strömstad,
se skyltar Buars Ryttarbod

Gränsen till Nationalparken
går precis utanför Resö, på
insidan av Vattenholmen,
Bissen och över till Lindö,
därefter precis på utsidan
ner till Havstenssund. Det
finns inte någonstans där du
kan komma närmare nationalparken från ”fastlandet”.
Länsstyrelsen och Tanums
Kommun har därför föreslagit en entré på Resö och
Samhällsföreningen har tillstyrkt.

Tis-fre 13-19, lör 10-14.
Tel. 0525-230 86
www.buars.com

Vi ser det som en möjlighet
att få bygga ut infrastrukturen på det vis som vi önskat

Vi har det lilla extra

Jodå, det finns med i planerna det också. Här kommer
några idéer:

•Utbyggda övernattningsmöjligheter på Magasinet
genom små bodar längs
bryggkanten. Ökar möjligheter att ta emot konferenser etc.
•Gården mellan Magasinet
och bodarna snyggas upp,
en scen anläggs, boulebanan
flyttas.
•Badplats flyttas till ”hamneflut”, det lilla skäret väster om magasinet, och förbättras.
•Grillplatser byggs upp på
Hamnholmen
•Lekplats på Hamnholmen
•Bastu på Hamnholmen
•Utsiktsplatser, dels på den
lilla knallen på Koopra-tomten dels på högsta punkten i
hamnen
Tis-fre 13-19, lör 10
•Magasinet på Lindö inför8
livas i entrén Tel.
till 0525-230
nationalparken
www.buars.com
•Samarbete med olika arrangörer 1
som
milbåtcharter, ka-2,2 m
E6 Ström
jakuthyrning
etc
Tanum

Allt i hästväg
X
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Tema för entrén
Naturvårdsverket vill att
varje entré skall profilera
sig med ett tema. Vi har
valt ”yrkesfiske i nationalparken”. Vi vill samarbeta
med fiskarna kring temat
och visa hur dagens fiske
ser ut och hur det påverkar
miljön och fiskens bestånd.
Vi hoppas på föreläsningar,
demonstrationer av redskap
och båtar etc.

Dagsläget
Vi vet idag (läs mars 08) inte
vad som händer. Länsstyrelsens arbete och arkitektbyråernas arbete är försenat.
Vi vet inte omfattningen på
entrén på Resö eller storleken på investeringen.
Vi jobbar tätt samman med
Tanums Kommun . Kommunen arbetar med att ta
fram en programhandling
för området Vallbostrand

– Hamnen – och en bit söder
om hamnen. Den kommer
att ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. Ett
första utkast visades på vårt
årsmöte i april 08.

Tid och pengar
Ett projekt i den här storleksordningen kostar både
tid och pengar i planeringsstadiet. Det går ju an för
statliga myndigheter som
finansierar detta med skattemedel. Det är värre för de
lokala utvecklingsgrupperna
som det alltid talas så vackert om.
Jag tycker att medel måste
avsättas för finansiering av
samhällsföreningars arbete
i sådana här projekt. Vi gör
allt arbete ideellt på vår fritid och det vill till att samhällsföreningar har dessa
resurser. Projektet påverkar
i allra högsta grad vår framtid och vi måste vara med att

påverka för att kunna styra
utvecklingen i den riktning
som vi vill.

2009
I nästa års ”Hamnmagasinet” hoppas vi kunna presentera en färdig skiss på
den södra entrén till Kosterhavets nationalpark, belägen
på Resö. Vi ser tiden an med
tillförsikt.
Resö – Galtö Hamnmagasin
EK För
Marie Svahn

Thomas Fritzson

ÖPPET
1 maj - 31 augusti
2008
Telefon 0525-253 62
Mobil 070-296 00 92

Tores EL HB
Hamnesundet 6, 457 97 Resö
Mobil 070-515 48 80

Välkommen att boka Resö Hamnmagasin
...till fest, konferens eller för boende...
Vi kan erbjuda en festlokal med
enastående läge.
Det finns även 4 övernattningsrum med sammanlagt 8 bäddar.

...längst ut i Resö hamn!

För bokning och information
Ring! Tel 0525-254 55
eller e-posta
kontakt@resohamnmagasin.se
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Entrén till Kosterhavets nationalpark
För att få ett fungerande
friluftsliv i de svenska
nationalparkerna vill
Länsstyrelsen att det
skall finns fungerande
entréer som utgångspunkt för de besökande
till parken.
En väl utvecklad entréplats kan ge positiva
förväntningar och öka
utbytet av besöket. Entréplatsen skall även
lyckas ”inspirera, instruera och informera” nationalparkens besökare.
Arkitekterna bakom naturumet på Koster, Mareld,
arbetar även med entréerna som kommer att finnas
på Resö i Tanums kommun och på Rossö, Saltö
och i hamnen i Strömstad
Arkitektfirman har tagit
fram ett första förslag till
utformning av entréer.
För att känna igen sig i
nationalparken vill man
att entréerna skall ha ett
gemensamt formspråk.

Entréns tänkta läge kommer att vara vid och på Tempobryggan, nedanför affären.
Detta är Länsstyrelsens
första förslag till utformning av entrén. Denna
kommer att omarbetas
mycket och i nuläget håller nya förslag på att arbetas fram.
Resö, Galtö samhällsförening har en del önskemål

beträffande både utformning och funktionalitet
vilket vi tror och hoppas
kommer att tillgodoses i
den nya omarbetade versionen av entrén.

att se ut gå in på Länstyrelsens hemsida
www.kosterhavet.se
Jonas Lind

Är du intresserad av hur
parkens entrér kommer

Ring OSS!
0525-348 60
0522-64 66 60
www.dina.se/bohuslan
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Vi har det lilla extra
Vägb: Längs E6:an mellan
Tanumshede och Strömstad,
se skyltar Buars Ryttarbod
Tis-fre 13-19, lör 10-14.
Tel. 0525-230 86
www.buars.com
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Allt i hästväg

Tis-fre 13-19, lör 10-14.
Tel. 0525-230 86
www.buars.com

1 mil
Tanum

X

E6

2,2 mil
Strömstad

www.grebbestad-bryggeri.se
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DETALJPLANSARBETET RUNT HAMNEN
Under det gångna året
har arbetet med detaljplan över hamnen aktualiserats på grund av
den tänkta entrén till
Kosterhavets nationalpark. Det behövdes en
detaljplan för utbyggnad av uthyrningsdelen
i anslutning till Magasinet. Styrelsen har i samarbete med kommunens
byggnadsnämnd sammanställt ett förslag på
detaljplan.

Nedanför affären i anslutning till entrén har vi önskemål om att kunna ta hand
om avlopp från båtar och
sälja miljöbränsle till både
till yrkesfiskare och fritidsbåtar. För att få plats med
detta behöver den innersta
delen av viken fyllas ut och
nya bryggor byggas. Här
blir även som en bonus en
mindre hamn med ett antal
båtplatser till uthyrning.
Jonas Lind

Förslag på detaljplan i och runt hamnen.

Från
samhällsföreningens sida var det viktigt att
få till en större gästhamn
och nya uthyrningsrum då
det under sommarperioden
finns en stor brist på båda
delarna. För att få till den
önskade gästhamnen måste
den nuvarande badplatsen
på Hamnholmens södra sida
flyttas till Hamneflut, väster
om Magasinet. På planen
mellan Magasinet och hamnen planeras nya bodar som
kommer att inhysa små enrumslägenheter.

Vind vind, lyckliga vind
Vind, vind, lyckliga vind,
försommarvind, fågelungsvind,
gungar i viken maskrosflun,
för till klipporna strå och dun,
stoppar om naknaste fågelbo,
lägger sig varje kväll till ro.
Vind, vind, lyckliga vind.
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Och detta är sommaren

Och detta är sommarn:
Färsk makrill, färsk makrill!
Till morgon, till middag, till kväll.
Och detta är vintern:
Salt makrill, salt makrill!
Till morgon, till middag, till kväll.
Men detta är lika,
Sommar och vinter, sommar och vinter:
Kaffe och smörgås, kaffe och smörgås
Till morgon, till middag, till kväll.
Men Gud välsigne makrilln,
Vad ska en annars leva på?
Och Gud välsigne kaffet,
Den största fröjd vi få!
Dikter av Ebba Lindqvist, Grebbestad

Fredag 20/6. Johans
gård
Traditionellt midsommarfirande
Tisdag 1/7. Resö kyrka
Sommarmusik kl 19.00
Lördag 5/7. Magasinet
Pubafton kl 21-01.
Musik: Note Brothers
Tisdag 8/7. Resö kyrka
Sommarmusik kl 19.00
Torsdag 10/7 Magasinet
Allsång kl 19-21
Carl-Georg
Karlsson,
Sannäs, har i mer än ett
halvsekel varit verksam
som stenhuggare. 2007
fick Carl-Georg Tanums
kommuns
kulturpris
för andra gången med
motiveringen en värdig
representant för stenhantverket och för sina
stenskulpturer.

Lördag 12/7. Magasinet
Pubafton kl 21-01.
Musik: Jill & Karin
spelar skivor…
Tisdag 15/7. Resö kyrka
Sommarmusik kl 19.00
Torsdag 17/7 Magasinet
Allsång kl 19-21
Lördag 19/7 Hamnen
Hamnens dag kl 10-16
Musik: Mac Lowlives
14,30-17,30
Woodbine 21-01

Tisdag 22/7. Resö kyrka
Sommarmusik kl 19.00
Torsdag 24/7 Magasinet
Allsång kl 19-21
Lördag 26/7 Magasinet
Musik: Trubadur Oa

Lördag 2/8. Magasinet Pubafton kl 21-01.
Musik - Nogge tå hôrrt
Lördag 9/8. Magasinet Pubafton kl 21-01
Musik - J:son

Tisdag 29/7. Resö kyrka
Sommarmusik kl 19.00
Torsdag 31/7 Magasinet
Allsång kl 19-21

Tack Carl-Georg för den vackra
stenskulpturen vid Magasinet!

Han har under åren, inte
bara utvecklat sin egen
yrkesskicklighet utan har
också visat att stenhantverket har en plats i det
moderna samhället, genom
att utveckla nya produkter
och införa ny teknik, vilket gjort att det företag han
driver kunnat leva vidare.
Han har aktivt bidragit
med sittbänkar och bord i
sten på attraktiva platser
och gjort Sannäs synligt
genom två stentavlor vid
samhällets norra och södra
infarter.
I vår skänkte Carl-Georg
en vacker kompassros som
pryder sin plats utanför
magasinet. Tack!
Källla: www.tanum.se
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Resö Hamnmagasin

Ta en tur till

Havstensund
Försäljning av båtar & motorer
Butiken är fulladdad med båttillbehör
Minilivs, Sjömack
Presentartiklar
Kläder, skor, jackor, sjöställ, flytvästar mm

Kom och ät en bit mat eller sitt
bara och njut av utsikten!
Öppet 11.00-23.00
Välkomna!

Selin charter
M/S Sara

www.gbm.se

0525-199 60

Öppettider båtförsäljning & tillbehör
Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Sommartider varje dag 9-20

Midsommarfirande på
Johans Gård
Fre 20 juni kl 14.00 - 16.00
Dans kring lövad stång
Servering
Folkdans m.m.

Vi kör Bröllop, Kalas, Konferenser, Hummersafari.
Vi kan ta upp till 50 Passagerare
Ring för bokning
Stephan Selin, Selin charter
Tel/Fax. 0525-223 42. Mobil.070-565 42 40
Vallbostrand 5 457 97 Resö.
E-mail. info@selincharter.se
www.selincharter.se

Välkomna ombord hälsar Stephan och Helena!
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Johans Gårds Kommittén
Jeanette Berntsson 259 09

Hej alla Resöbor och sommargäster!
Jag heter Ann-Louise
Calner, och är Er nya
föreståndare på Resö
Hamnmagasin.
Kanske är ni nyfikna på
vem jag är, vilka erfarenheter jag har sen tidigare eller vad jag har
för framtidstankar om
Hamnmagasinet?!
Jag är 38 år och kommer
ursprungligen från Björnäs, en av grannvikarna
strax sydost om Resö, där
har jag bott 20 år av mitt
liv. Idag bor jag på Håkebytorp med min make
Thomas och hunden Max.
I början av mitt arbetsliv
jobbade jag som sekreterare, administratör, lärare
i officeprogram och annat inom data och ekonomi. I unga år hade jag
svårt att bestämma mig
för vad jag ville syssla
med och provade på det
mesta – Stalltjänst som
hopptränare i Göteborg,
blomsterbinderi, parfymeri… allihop un-

derbara erfarenheter.
För ungefär 10 år sedan
halkade jag in i restaurangbranschen av en
slump och fann mitt kall.
Jag älskade att möta människor och framför allt
laga mat, vilket tidigare
bara varit en hobby.
Mina kunskaper inom
ekonomi och ledarskap
gjorde att jag blev erbjuden jobb som restaurangchef.
Under en tid i början av
2000 drev jag restaurang
Valhall som tidigare på
80-talet varit min mors
skötebarn. Det var på den
tiden en välbesökt vägkrog med god omsättning,
och många stamkunder
inom yrkestrafiken. Ruschen på sommartid gav
erfarenhet för livet!
De senaste 5 åren har jag
varit verksamhetschef på
Tingvalls Eko i Bullaren,
som är en konferensanläggning och

sommartid ett pensionat.
Anläggning drevs av en
stiftelse som arbetade
mycket i projekt kring
miljö och energifrågor.
Nu i maj såldes Anläggningen till Minto, ett
företag som i huvudsak
jobbar med aktiviteter/
upplevelser.
Hösten 2007 spanade jag
lite på vad för andra jobb
som erbjöds, och vips!
Så såg jag annonsen från
Hamnmagasinet!
Hur
rätt skulle inte det vara
för en äkta ”Bohus-brud”
och havsromantiker som
jag!!? Som tycker att
måsarnas skrik är skönsång. Så började jag här
i februari 2008 – och det
kan jag säga, att gå över
bryggorna till jobbet är
ren njutning! Hemma på
mammas bakgård!
Tack styrelsen i Samhällsföreningen för för-

troendet!
Min framtidsvision och
ambition kring Resö
Hamnmagasin är en – att
bygga en verksamhet som
kan fungera året runt, i
samarbete med företag
på ön och de människor
som bor här. Grunden för
verksamheten skall vara
konferensverksamhet/
sommarrestaurang. Men
kring detta finns många
möjligheter naturligtvis.
Många är kanske rädda
för konkurrens, men jag
är en av dem som tror att
det är av godo, och ser
styrkan i att samarbeta.
Många av Er företagare
här på ön har jag samtalat med, och ser fantastiska möjligheter med för
framtiden. Det är härligt
med den entusiasm ni
har!
Till hösten startar vi med
att ta emot dagkonferenser och hoppas att många
av Er sommargäster kommer i arbetskläder till
oss!! Ett extra tillfälle på
året att njuta av Resö!
Jag vill tacka alla Er underbara människor här
ute, som mött mig med
öppna armar och tagit
emot mig på Resö med
värme! Det känns välkomnande.
Jag ser fram emot en
fantastisk sommar på
Resö,
Hjärtligt välkomna!
Ann-Louise Calner
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Borgen på Galtö
På Brukskolmen på
Södra Galtö invid Campingen ligger ett högt
berg på vilket det ligger
en gammal fornborg.
Borgen är ungefär 200 meter lång väst-östlig riktning
och 80 meter i nord sydlig
riktning. I väst, nord och ost
begränsas borgen av höga
bergsstup som varit ett naturligt skydd mot inkräktare. På den mer lättframkomliga södra sidan finns den
största skyddsvallen som är
ungefär 80 meter lång. Vallen som nu är nerrasad syns
fortfarande och är ungefär
2-4 meter bred och 0,5-1
meter hög. Vidare finns det
mindre murar på högre belägna avsatser inom borgen
som blockerat lättare uppfarter. I områdets sydvästra
del, innanför murarna, finns
även en stor jättegryta.
Innan landhöjningen var
berget på vilken borgen ligger en strategisk plats då
dåtidens inre farled gick
innan- och utanför Galtö.

Från toppen av berget är utsikten över den förr i tiden så viktiga inre leden fantastisk.
Vad är då en fornborg?
Fornborg är en benämning
på befäst anläggning, i regel från järnåldern, som kan
ha haft olika funktioner.
Fornborgar är vanligen belägna på krön av berg och
utnyttjar stup, branter, sankmarker etc. som naturliga
avspärrningar. Krönets mer
tillgängliga sidor är befästa
med vallar av sten, och yttre
vallar i sluttningarna nedan-

för är vanliga.
Vallarna har ofta
kvarstående
partier i vällagd kallmur
och kan vid
användningen ha varit
förstärkta av
timmerkis tor och träp a l i s s a d e r.
De har ofta Inventeringsskiss av borgens vallar.
väl markerade, ursprungligen sannolikt portförsedda
ingångar. Fornborgar med
kraftiga vallar ligger ofta
längs gamla farleder och har
en offensiv prägel, medan
andra med undangömt läge
är svagt befästa och kan ha
tjänat som tillflyktsorter.
Källor: Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Nationalencyklopedins Internettjänst

Jonas Lind

Den fortfarande fullt synliga men numera nerdrasade stenmuren på borgens sydöstra sida.
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Apoteksvaror (Receptfria)
Blommor
Rökt fisk
Ombud för Systembolaget

l
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Bensin & Diesel
Gasol
Vykort
Fiskeutrustning

15

SNICKARNA FRÅN RESÖ
Tänker Du bygga om...
eller behöver Ditt hus renoveras,
ny altan, nya fönster?!

SELINS
BYGG
Lars-Henry Selin
Resö
Mobil 0705436498
Tel & Fax
0525-253 74

Kjell Jacobsson
Resö
Tel 0525-259 15
Fax 0525-259 16
Mobil 070-311 90 15

Alldeles ovanför hamnen, i ett äldre trähus har Panget sin plats. Här har det
serverats mat sedan 1946, då syskonen Olsson öppnade pensionat i huset. I
en atmosfär från svunnen pensionatstid tillagas idag en meny som framförallt
inspireras av västerhavet och dess omgivningar. Maten serveras i den gamla
pensionatsmatsalen eller på altanen med en strålande utsikt över Kosterfjorden och solnedgången.

RESTAURANG & BAR
Sommaren - Öppet alla dagar utom måndagar
Oktober - Hummertid
December - Vinterbuffé
Påsk till oktober - Öppet helger
Övrig tid tar vi emot grupper, konferenser, kalas, m.m.
Vi arrangerar även båtturer & hummerfiske!

BAGERI & TRÄDGÅRDSKAFÉ
Sommaren bjuder även på nybakat bröd från det egna
hembageriet, att avnjutas i trädgården eller att ta med hem.

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!

Vi säljer Klings glass från Mariestad!
Öppet alla dagar i veckan
- doften av nybakat leder er rätt!
Resö Pensionat, 457 97 Resö
Tfn: 0525-250 22
www.panget.se
www.hummerfiske.se

Resö konferens & logi
Vi erbjuder en unik och fräsch miljö för konferens och logi. Här
finner du rum för kreativitet, eftertanke och dialog.
I det klassiska vackra skolhuset från 1927 finns två
välutrustade konferensrum. Välkomna att arbeta i ostördhet,
helt för er själva med full konferensservice. Boende i fräscha
Hyr hela huset med
enkel- och dubbelrum i skolhuset samt i annex. Vi erbjuder
eget hushåll
genomgående hög kvalité och
Boende i fräscha enkel- och dubbelrum i
konkurrenskraftiga priser.
skolhuset samt i annex.
Öppet hela året!
Välutrustat
kök och matsal i glasveranda.
PANGET - öns välrenommerade restaurang Festlokal
för mindre sällskap.
serverar alla måltider
Stor
gammaldags
trädgård med möjligheter.
Här finns möjligheter för er som
Bastu. TV. Cykeluthyrning för våra gäster.
vill skapa egna arrangemang.Vi
Vi skräddarsyr weekendpaket.
skräddarsyr aktiviteter enligt era
Öppet hela året!
önskemål. Båttur och picknick
på m/s Ariadne, en guidad tur bland ytterskärgårdens
pärlor eller låt hummerfiske bli höstens äventyr.
www.hummerfiske.se
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Kontakta oss, eller titta in!
Christian Almström och Christina Näsholm
Tel: 0525 259 00 mobil 070- 652 59 12
www.resogamlaskola.se
info@resogamlaskola.se

