Sommaren 2010

Läkarbesök i skärgården
Resömål å Galteprad
Kosterhavets Nationalpark
Resö Hamnmagasin - vad händer nu?

Ariadne, Resö

Resö Båtcharter

Guidade turer till Kosterhavets nationalpark
och Lindö-Kalvö-Trossö
Hummerfiske, krabbfiske
Christian Almström och Christina Näsholm
tel 0525 259 10
mobil 070 652 59 12
info@resobatcharter.se
info@hummerfiske.se
www.resobatcharter.se
www.hummerfiske.se

Dan Lexö väcker känslor och retar våra sinnen...
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ed sin matlagningskonst talar
Dan Lexö till alla våra fem sinnen. Maten är vacker, den doftar underbart och smakar ljuvligt. Den känns
i hela kroppen. Den hörs också, inte
själva maten men det njutningsfulla
suckandet från nöjda gäster. Dan Lexö
debuterade tidigt, gick ut som kursetta
på Ester Mosessons restaurangskola i
Göteborg. Han studerade de stora mästarna. Förstod av Tore Wretman vikten
av gedigen grundkunskap.

om ung köksmästare på 80- talet var
han på Hotell Panorama i Göteborg
och där fick han ta personligt ansvar
för sitt nyskapande. Det ledde snabbt
fram till att Panorama värderades som
en av Sveriges bästa hotellrestauranger.
På 90- talet var han först på Kompaniet
Bar & Matsalar (professionell enkelhet) och därefter som köksmästare på
The Place (tilldelad en stjärna i Guide
Michelin). Resultatet blev lyriska omdömen från både gäster och media. Han
har fått många utmärkelser och vunnit
matlagnings tävlingar bl.a. ”Årets Köttkock 90”.

an Lexö har arrangerat många
event till exempel. ●Friidrotts
-VM i Göteborg, 400000 portioner. ●
Volvo 75 år. ● Swedish Match Race
Marstrand. ● Kungsfena på Göteborgs
operan. ● Regeringsbankett i Sydafrika.
● Dopet av Ostindienfaran ● Kungafamiljen, ●Toppen av näringslivet, ● kändisar o.s.v. o.s.v.
Har drivit många sommarrestauranger,
krogar, hotell, fjällrestauranger med
Br. Palmgren.

L

exö på Resö, sommarkök och bar
kommer att fresta alla munnar på
ett sommarenkelt sätt med riktigt vällagad mat. Vi kommer att ha fika, glass,
bakverk, smörgåsar och lätta rätter.
På menyn kommer det att vara några läckra förrätter, fiskrätter bl.a. en
smaskig fiskgryta, kötträtter typ Lexös
blackribs, entrecôte med bearnaise och
dessert där Kall gubbe kommer att dominera. Vi kommer också ha Lexös tavlor som är t.ex 48 portioner av Torskrygg med sötsur dillsås och när den
an har gjort flertalet kokböcker.
”Smaka mina läppar” en konst rätten är slut kommer det en ny rätt.
och kokbok tillsammans med konstnäizza som är tunn, frasig och mycket
ren Ragnhild Lundén premiären var på
populär. Dantes inferno, Helrätt,
Svenska Ambassaden i Tokyo.
Vågrätt är några namn som ingen kan
”Residensets Kokbok” Mat från väst låta bli!
till vardag och fest med Landshövdingen Göte Bernhardsson.”Mat under segel” En resa bland segel och grytor.
Matglada hälsningar
Idag är Dan Lexö också ett bolag som
Dan Lexö
håller på med företagsevent, catering,
matskola, gastronomiska special uppdrag, konsult och håller också på med
ett eget varumärke med såser, kryddor
m.m. för konsument.
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Välkommen till Sveriges 29:e
- men första marina nationalpark.
Kosterhavet gränsar till
den norska marina nationalparken Ytre Hvaler och
tillsammans utgör dessa en
marint gränsöverskridande
skyddad havsmiljö. En flik av
oceanen!
Här lever mer än 6.000
marina arter och lika många
arter finns på öarna, i detta
en av Sveriges artrikaste
områden.

Läs mer om Kosterhavets
nationalpark, vår programverksamhet och vad som
finns att upptäcka på någon
av följande webbplatser:

www.kosterhavet.se

www.stromstadtourist.se
www.tanumturist.se
www.ytre-hvaler.no
Upplev vårt natur- och
kulturarv med omsorg om
kommande generationer.

www.reso.nu

Trött på att räkna löner?

Korrektur till Go´ Tur i Tanum 2010
utgiven av TanumTurist
Godkännes:..................................
Retur till: JBA Media,
Tjärblommestigen 2,
456 34 Kungshamn.
Tel/fax 0523-705 00
070-20 60 770

jbamedia@telia.com

NYFIKEN? RING!
0525 250 00

Läkarbesök i skärgården.
Vid sjukdom förr var det
väldigt traumatiskt att
ringa till doktorn, som höll
till i Tanumshede. Det var
inte något man gjorde förrän man var väldigt illa
däran eftersom den som
ringde ofta möttes av svordomar och ilska.
Doktorn var nämligen inte
så förtjust i att åka ut till
öarna.
Ofta samlades en hel del folk
som hade krämpor eftersom
de hade fått höra att doktorn
skulle komma. Han hade
ingen bil och inget körkort så
han tog taxi natt som dag när
han skulle på sjukbesök. Därefter var det båt som gällde.
På vintern var det inte sällan
is på sjön, vilket gjorde överfarten både besvärlig och
riskfylld. Om det var vatten
på isen kunde det hända att
han blev buren på ryggen av
någon stabil person. Detta
för att han inte skulle bli våt
om fötterna. Det kunde också
hända att de körde över isen
med taxins dörr öppen, men
det vanligaste var ändå att
han hämtades i Måkesund
med båt, som helst skulle
vara täckt. Ibland hade han
med sig sina barn, som han
band fast i masten då de var
lite vilda.

Pappa Arvid tillsammans med sin mormor Janna och hennes bror Reinhold. Mellan mig
och Janna sitter mamma Hulda.
Förutom att han hade läkarmottagning i Tanumshede,
drog han också ut tänder.
Någon ledighet hade han därför inte. En gång skulle han
besöka Kalvö innan han åkte
till Resö. De hade då kommit
överens om att hänga ut en
vit handduk i fönstret om patienten, som var en dam, dog
innan han kom dit. Handduken hängde på överenskommet ställe när han åkte förbi,
så när han kom till Resö var
han lättad över att slippa besöket på Kalvö och sa då att
”det var en redig kärring”.

olycka eller behövde komma
till sjukhuset i Strömstad
kunde man ta ett sofflock för
den sjuke att ligga på medan
han bars ner till någon båt
i hamnen. Senare skaffade
Röda Korset en bår som man
kunde bäras i. Den sjuke låg
ofta på däck och det tog cirka
1½ - 2 timmar att komma till
Strömstad.

En granne blev allvarligt sjuk
och skulle till Strömstad för
att undersökas. Han tog sin
båt till Måkesund och gick
därifrån till Kragenäs station.
Där lade han sig på en bänk
När någon råkade ut för en för att försöka sova. Morgo-

nen därpå åkte han med tåget
till Strömstad. Sen fick han ta
sig tillbaka samma väg.
Min far fiskade med backa
(långrev) och när den skulle agnas snurrade man och
slängde med krokarna och
rätt som det var fastnade en
krok i underläppen, men den
gick inte helt igenom. Han
gick till Ebba Lantz, som var
sjuksköterska, och bad henne
att ta ut kroken. Hon tyckte
att han skulle åka till doktorn
för hon var rädd att det skulle
bli infektion. Det tyckte ju
min far var helt onödigt och
sa att ”då får jag väl ta ut den
själv”. Då kom John, som var

Ebbas man, till undsättning
och fick ut kroken med hjälp
av en rakkniv. Bedövning
fanns inte men Ebba sydde
ihop såret, som sedan läkte
utan bekymmer.

till mig blev jagad runt huset
några varv till dess att tand- Tycker du moms är svårt?
Vi tycker moms är mums.
läkaren fick tag i henne och
Konsultera oss!
fick ner henne i stolen. Hon
Vi hjälper dig reda ut begreppen.
var skräckslagen i många år
efter den behandlingen.
Auktoriserade redovisningskonsulter

Pappa grävde upp hela trädgården, där det sedan odlades
potatis. Han hade en dragkärra som han hämtade tång
i och gödslade med. Kosten
bestod för det mesta av fisk,
salt eller färsk. På söndag var
det oftast soppa på grönsaker,
ibland på fläskben. Man kokade ofta maten på lördag eftersom söndagen skulle vara
ledig.

Vi fick lite pengar hemifrån
när vi skulle åka så långt som
till tandläkaren. Dom använde vi till att gå till Johannessons för att handla Malakki,
det var små salta lakrits, och
ibland kola som vi sen festade på. Syftet med pengarna
var nog bokmärken men ibland byttes det ut mot godis.
En gång fick tandläkaren se
vad vi höll på med och efter
I skolan hade vi med oss en en grundlig utskällning beorbutelj mjölk och sedan smör- drade han oss ut på trappan
gåsar, som vi sedan bytte där vi stod på rad och spottade.
med varandra.
Tandläkarbesöken kommer
jag ihåg med skräckblandad förtjusning. Det var den
första kontakten med bil för
min del och det var ju väldigt spännande. Edner körde
oss över med båt från Resö
till Måkesund. Detta var före
broarnas tillkomst. Sedan
mötte Evert i Lugnet upp
med taxi och körde oss till
Tanumshede. När vi sen satt
i väntrummet hörde vi borren, som förde ett förfärligt
oväsen. Ibland kunde man
också höra någon som skrek.
Alla var rädda och det kunde
även förekomma att någon
fick sig en örfil. En kompis

&
Diplomerade personaladministratörer.

En städfri sommar!
Det är fullt möjligt, ring

Tanums Rent & Fint
0702-58 21 30

Thomas Fritzson

ÖPPET
1 maj - 31 augusti
2010
Telefon 0525-253 62
Mobil 070-296 00 92

Jag tänker ibland på detta när
jag kör förbi den gamla mottagningen. Samma räcke står
kvar där än.
Elsy Lantz

Ett stort tack!
Till Erik Lantz och alla ni andra som
ställt upp och jobbat gratis i så många
timmar för att få ombyggnaden av Magasinet färdigt till sommaren!

Samhällsföreningen Galtö, Resö ek. för.

Västerhavsveckan på Resö

Fredag 9/7 kl 17
Guidad Nationalparkstur Drop In Knopverkstad
Ostron & vinprovarkväll Ur hav i mun- en föreläsmed M/S Sara, inkl stopp Gör din egen nyckelring under Prova och jämför våra svenska ning om hållbart fiske i
ledning av knopmakare Nina ostron med de invandrade, ny- norra Bohuslän
på Ursholmens fyrplats
Lördag 3/7 kl 16

Måndag 5/7 kl 15-18

Onsdag 7/7 kl 18

Selin Charter tar besökarna
med på en rundtur i Kosterhavets nationalpark, med ett
stopp på Sveriges västligaste
fyrplats, Ursholmen. Besök i
fyrvaktarmuseet. Guide medföljer, som berättar om flora
och fauna och lokala händelser
i och runt om parken.
Plats: M/S Sara avgår från Resö
hamn. Turen tar ca 3.5 timme.
Pris: 250 kr/person (vuxen)
och 100 kr/person (barn), familj 2 vuxna med barn 600
kr. (Rabatterade priser). Kaffe
och bulle ingår. Förbokas hos
Selins Charter 070-6058176
senast 2 juli.

Naess, firma Knop&Knåp,
Strömstad
Plats. Bödebo
Pris: Gratis (om finansieringsstöd för materialkostnaden erhålls)

etablerade japanska ostronen.
Till detta provar vi gemensamt
fyra olika viner och undersöker
de olika smakerna. En rolig och
informativ kväll med de ostronfiskande bröderna Klemming
och sommelier Karina Tholin.
Plats: Restaurang Panget
Pris 395 kr/person, föranmälan
krävs 0525-25022. Möjlighet
finns att boka efterföjande trerätt

Tisdag 6/7 kl 17
Matskola från västerhavet med stjärnkocken
Dan Lexö

Torsdag 8/7 kl 14-17
Vandring på Lindö,
Kalvö och Trossö.

Ett unikt tillfälle att bli matad
med kunskaper av Dan Lexö
i en matskola. Vi lagar 3 rät�ters läckerheter från västerhavet
som vi sedan njuter av.
Du får recept, tips, trix och knep
i kökets underbara värld. Ladda
dig med goa frågor så får du
svar på dina gastronomiska problem.
Söndag 4/7 kl 11-13
Plats: Lexö på Resö
Poängpromenad
Pris: 450 kr per person (normalt
Ca 1 timmes poängpromenad
pris 1200:-)
längs vägar och stigar på Resö.
Anmälan: 0525-25000 senast 5
Frågor med marint tema. Vinst
juli
utdelas. (1:a pris till vuxna:
Makrilldörj. 1:a pris till barn:
Onsdag 7/7 kl 10-15 NyKrabbfiskeset med hink)
Plats: Start och mål vid Bö- fiken på Kosterhavet –
debo.
unik strandaktivitet
Pris: Gratis
Smaka, lukta och känn på den

biologiska mångfalden i Kosterhavet - Sveriges artrikaste
område. Under en aktivt guidad
dag på stranden får du lära dig
mer om livet under ytan. Plats:
Specifik samlingsplats på ön
meddelas deltagarna dagen före,
då lämplig plats bestäms efter
rådande väderlek. Föranmälan
till Marin Pedagogik, marinbiolog Christin Appelqvist, tel.
0706-684405
Pris: 450 kr per person

Fiskarna Charles och Robert
Olsson på SD 451 Ferder,
mottagare av Änglamarkspriset 2009 berättar om hållbart
fiske av skaldjur och skapandet
av det lokala kvalitetsmärket
Njord närvaror i norra Bohuslän. Utställning och smakprov
på Njordprodukter.
Plats: Bödebo
Pris: Gratis. Möjlighet att köpa
Njordprodukter, såsom böcker,
knoparbeten, mm.

Fredag 9/7 kl 21 Musik
vid havet med Janne
Välkommen på en vandring i Schaffer
ett av Sveriges vackraste naturreservat invid Kosterhavets nationalpark. Tag gärna med egen
kaffekorg! Vandringens längd
är mellan 4-6 km. Guide och arrangör är Sara Philipson.
Plats: Vandringen startar i Resö
Hamn, där vi samlas vi fiskarnas lokal Bödebo. Båt hämtar
och tar oss på en kort båttur
ut till naturreservatet LindöKalvö-Trossö.
Pris 300 kr/person. Ingen föranmälan krävs, men kom i god tid!
ersmiddag på Panget.

Njut av musik om och vid havet! Välkände Janne Schaffer
spelar på Resö Pensionat. Du
har möjlighet att äta en god
middag före konserten eller
enbart köpa en konsertbiljett.
Plats: Panget
Pris: Konsertbiljett 295 kr
Anmälan: 0525-25022

Söndag 11/7 kl 11-13

Kapten Kuling och hans
småpirater på strandäventyr

Piratkaptenen Kuling ger sig ut
på skräpjakt på Resös stränder
Torsdag 8/7 kl 19-21
tillsammans med sina småpiraBohuslänsk berättarafton
ter. Alla barn välkomna, gärna
Författaren Ingegjerd Johansson
utklädda! Glass till barnen.
läser ur sina böcker om bohusPlats: Samling vid Bödebo.
länskan Hilma och hennes liv
Pris: Gratis
som sjömanshustru under åren
runt andra världskriget. Berättelserna blir utgångspunkten för
en dialog med deltagarna om
livet, traditioner och framtiden
i ett litet kustsamhälle. 2* 40
minuter, i pausen serveras kaffe
med tilltugg.
Plats: Resö Gamla Skola
Pris: Gratis. Föranmälan krävs
0525-25900.

Resémål å Galtéprad

I den här upplagan av
Hamnmagasinet skulle jag
ha fortsatt med den omåttligt populära snabbkursen i att lära sig våra dialektord, som påbörjades i
förra utgåvan. Därav blir
dock intet sedan uppgifter läckt ut att regeringen
i hemlighet beslutat att
nordbohuslänskan
skall
bli vårt nya riksspråk, och
då krävs det ju helt andra
utbildningsresurser. Men
först måste dom skriva till
Kungs och få det godkänt
för vi har ju monarki, eller hur? Enligt min källa
skall detta inte vara något
problem bara prinsessbröllopet blir avklarat först.

ju ända sedan freden i Roskilde
1658 ännu inte lärt sig svenska.
Stockholmarna blir utan tvekan
förbannade, men också oroliga,
för det ryktas att regeringens
nästa steg blir att flytta huvudstaden till Strömstad (Andreas
Carlgren råkade ju vara med
på invigningen och vem vet
om inte den norske kronprinsen
också har ett finger med i spelet). Denna åtgärd skall kompensera Strömstad för att naturrummet på Koster inte blev av.
Nu kommer det framöver att
behövas stora lärarresurser för
att övergången till ”nolhôttespråket” skall gå så smidigt som
möjligt. De som är mest kunniga på vår dialekt är pensionärerna och det ligger lyckligtvis
helt i linje med regeringens politik, alltså ”arbetslinjen”. Även
deras policy att söka jobb där
arbete finns kommer att uppfyllas eftersom utbildningen naturligtvis skall ske ute i landet.
Tanums pensionärer är dock för
få men från Strömstads kommun ställer säkert t.ex. Kôstrar
å Rössear, förlåt, Kosterbor och
Rossöbor upp. Men då får dom
först komma hit på en snabbkurs för att vänja sig av med att
prata på E.

Det ryktas att kungen blev väldigt förtjust i vår dialekt när han
deltog i invigningen av Kosterhavets Nationalpark. Det var
därför han inte sa så mycket
utan bara satt och lyssnade på
vårt tungomål och njöt. Han
lär dessutom snabbt ha lärt sig
nogge tå hôrrt.
Ryktet säger också att norrmännen har pressat på för att få till
stånd detta beslut så att även
stockholmarna kommer att för- Denna stora satsning kräver förstås läroböcker och då känner
stå dom.
jag att det är dags att glida över
Ja, vår dialekt har verkligen
till att bli allvarlig:
gjort succé över hela landet. Det
är inte klokt hur det kan bära till Vår ”cirkel” Resö och Galtö
när några inflytelserika båtgäs- gamla tider (eller måndagster fått lära sig vad ”skôddfäste gruppen som den också kal�las) ämnar inför sommaren ge
båden” betyder.
ut en dialektordbok. Den komDalmasarna och skåningarna
mer att vara ett komplement till
kommer förstås att bli avundden tidigare utgivna boken ”Disjuka. Skåningarna får det dessalekt i Tanum” med ytterligare
utom extra jobbigt för dom har

Dialekt från Resö och Galtö i
Tanums kommun

Resö och Galtö gamla tider

En bok om den lokala dialekten
på de två öarna Resö och Galtö.
Finns att köpa på Tempo

drygt 650 ord och uttryck som
förekommer inom vår kommun. Vidare kommer den att
innehålla namn på platser och
gårdar på Resö och Galtö, några
recept på Nordbohuslänska specialiteter, ”roliga” historier mm.
Förhoppningsvis skall den finnas att köpa i Tempo-affären,

på Resö Gamla Skola och kanske på något mer ställe. Priset
är ännu inte fastställt men jag
skulle gissa att det kommer att
ligga under 150 kr. Eventuellt
kommer en beställningslista att
läggas ut i Tempo.

Vilgot Andersson.

Invigningen av Kosterhavets nationalpark

Gränsen till Kosterhavets
nationalpark går strax utanför Resö. Under en vecka
i början av september 2009
var det ett stort invigningskalas både på Koster och
på Resö. Sara Philipson och
Christin Appelqvist var de
som ansvarade för invigningen på Resö. De hade,
tillsammans med samhällsföreningen, fått länsstyrelsens uppdrag att ordna
festen.
Under en helg sattes ett stort
tält upp i hamnen med plats
för 350 sittande gäster. Underhållning av bland annat
Uno Svenningson och Fishtaste. Invigningstal hölls av
Nationalparkschefen Anders
Tysklind och kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke
Sörkvist. Under dagen var

det även möjlighet att prova
på dykning, kajakpaddling
och barnens hav. Lokal mat
från ortens fiskebåtar, Resö
Hamnmagasin och Pensionatet fanns att tillgå. På kajen
hade Ivan Axelsson hummerfiskeskola och det var
föredrag av Lasse Lundberg.
Buss och båtförbindelse hade
för dagen ordnats från orter
i norra Bohuslän och från
Hvaler.
Resö ska få en av parkens entréer, till en början i en tillfällig version då detaljplansarbetet för platsen pågår.
Önskemål från Resöborna,
kopplade till parkentrén, är
nya gästbryggor, marina,
vändslinga för bussar, p-plats
och förbättring av vägen.
Förhoppningsvis
kommer
parken att ge ökad underlag

för de näringsidkare som
redan finns på ön. På Resö
finns redan övernattningsmöjligheter, restauranger,
affär, bageri, båttransporter
och aktiviteter som hummersafaris. Fyra trålare har
i nuläget Resö som hemmahamn för sin verksamhet. På Resö finns även
ett antal hantverkare som i
huvudsak har Resö som sin
arbetsplats.En önskan finns
naturligtvis också om att
nya företag kan bildas och
lokaliseras till Resö. Oron
för nationalparkens följder
för fisket präglade till en
början diskussionen. Oron
finns fortfarande kvar, även
om protesterna lagt sig.
Jonas Lind

L. I. Måleri
Måleri och tapetseringsarb.
Lennart Ivarsson
0525-240 78
070-525 60 37
li.maleri@tele2.se

Varmt välkomna!

0525-250 22
www.panget.se

Välkommen till
Resö Hamnmagasin
...till fest, konferens eller för boende...
...längst ut i Resö hamn!

För bokning och information
Ring! Tel 0525-254 55
eller e-posta

kontakt@resohamnmagasin.se

Resö Hamnmagasin – vad händer nu?
I höstas invigdes Kosterhavets Nationalpark. Firandet höll på en hel vecka
och som kulmen på firandet
hade vi ett riktigt ordentligt
kalas på Resö. Det var den
12:e september och vädret
var gudomligt vackert. Ett
fantastiskt program, god
marknadsföring och bra logistik gjorde att dagen blev
en fullträff! Jag har aldrig sett så mycket folk på
Resö! Insikten att det går
att göra något sådant på en
helg i september sätter fart
på tankarna på vad som är
möjligt att göra i framtiden.
För nu är vi i framtiden, nästa
decenium i Magasinets historia har inletts. Våra möjligheter att hålla vår del av skärgården levande har utökats i
och med att vi befinner oss på
tröskeln till Kosterhavets nationalpark. Nu har vi chansen
att utveckla turismen till att
inte bara vara något som vi
kan leva på under högsäsong.
Det måste vi ta vara på.

Mat, boende och aktiviteter

Vi måste börja med att utveckla Magasinet. Vi har
själva, med hjälp av anställd
personal, drivit en enklare
restaurang under sommaren
på Magasinet. Nu är det dags
att höja kvalitén och förbättra
konceptet. Vi konstaterade
att vi själva inte har kunskapen till detta och har därför
beslutat att arrendera ut Magasinet under högsäsong.

En god bit mat på kajen.
När vi pratade med intresserade krögare förstod vi att vi
skulle bli tvungna att bygga
om köket till ett riktigt restaurangkök. Vårt kök, nu tio år
gammalt och slitet, byggdes
för att fungera som ett kafékök. Det är framförallt logistiken som inte fungerade för
en utökad verksamhet. Men
inte heller maskiner, kylar etc
var anpassade till matlagning
för så många personer.
Runt årsskiftet fick vi kontakt
med den kände kocken Dan
Lexö. Dan såg möjligheterna
och beslöt sig för att arrendera Magasinet under högsäsong 2010, med option på
nästa säsong.
Med Dans expertkunskap fick

vi också hjälp med att omforma kökets yta och funktioner
så att det skall fungera optimalt för en restaurang.

Mat, boende och aktiviteter
Nästa steg i utvecklingen
av Magasinet är utökat boende. De av er som följt oss
och tagit del av planskissen
för hamnområdet vet att vi
sedan en tid skissat på att

bygga boende vid Magasinet,
där Boulebanan idag ligger.
De åsikter som framfördes
i samband med planskissen
rörde inte detta bygge, varför
vi ser möjlighet att gå vidare
med en bygglovsansökan till
kommunen. Den ursprungliga ritningen skall omarbetas.
Vi vill hitta en lösning som
ger maximalt antal bäddar
men med störst möjliga flexi-

den att man vill vara aktiv på
sin semester. Det kan gälla
kultur, evenemang och naturupplevelser. Kan du inte
locka med ett intressant utbud får du svårt att stå dig i
konkurrensen.

Uno Svenningsson underhöll i det stora tältet.
bilitet. Boendet skall fungera för konferenser samtidigt
som det också skall fungera
som ett trevlig men inte alltför dyrt hotell/vandrarhemsboende för turister.
Ett orosmoment när det gäller bygglovsansökan för ett
utökat boende på Magasinet
har varit tillgången till vatten. Den är ju som alla vet

begränsad på Resö, både när
det gäller egna brunnar och
det kommunala vattnet (ledningskapaciteten är inte tillräcklig på del av sträckan)
Vårt boende skall knytas till
det kommunala vattennätet
men finns det plats? Ja, det
gör det, vi fick besked tidigt
i våras. Men därefter är det
i princip fulltecknat. Kommunen jobbar på olika idéer
men det kan ta tid innan en
utbyggnad är på plats.

Mat, boende och aktiviteter

Om vi skall kunna locka fler
turister till oss och det helst
även på lågsäsong så gäller
det att ha olika aktiviteter att
erbjuda. Det är när vi kommer till denna punkt som vi
inte längre kan klara oss själva. Och det gör nog ingen av
näringsidkarna på Resö och i
Resös omnejd. Alla vinner på
att samarbeta.
Tänk dig själv att du har bokat en semester med övernattning på en ort. Du hoppas
naturligtvis på vackert väder
så att du kan njuta av en härlig solsemester. Men vad gör
du om det regnar och blåser?
Det tar inte lång tid innan du
blir uttråkad och funderar på
att lämna orten – såvida det
inte finns andra intressanta
och roliga saker som man
kan göra trots regn och blåst.

Vi vill ju behålla turisterna
så länge som möjligt i vårt
område och vi vill att de
skall komma tillbaka. För att
uppnå detta måste vi samarbeta och tillsammans erbjuda
mat, boende och aktiviteter i
vårt boende. Det måste vara
lätt att hitta våra utbud och
det måste vara lätt att boka.
Magasinet deltar i en grupp
näringsidkare som tillsammans tar fram paket som går
att boka via Internet.

Vad händer sedan?

I år – med Magasinet utarrenderat – frigörs en stor
del av styrelsens resurser
som tidigare gick åt att driva
Magasinet i sommar. Men å
andra sidan har den del av
styrelsen som har fastigheten som sitt ansvar fått arbeta
hårt med ombyggnaden. Den
nya byggnaden för boende
kommer att ta mycket tid
och kraft i anspråk, likadant
marknadsföringen av Magasinet. Men vi ser ett mål
framför oss, ett mål att vi
med ett utbyggt boende kan
erbjuda konferenser, vi får
mer intäkter på våra lokaler
och detta tillsammans skall
skapa ekonomiska förutsättningar för anställd personal.
Det ser vi fram emot!

Men redan när du står i be- Styrelsen för Samhällsförengrepp att boka är det viktigt iningen Resö – Galtö Ek För
genom Marie Svahn
med aktiviteter. Idag är tren-

l
l
l
l

Apoteksvaror (Receptfria)
Blommor
Rökt fisk
Ombud för Systembolaget

l
l
l

Gasol
Vykort
Fiskeutrustning

Ett nytt kapitel på Resö Gamla Skola …
Många av oss drömmer om
att hitta ett sätt att leva året
runt på Resö, för några av
oss blir det förunnat att
förverkliga den drömmen.

nog betonas. Redan innan
vi tog steget att flytta till
Resö hade vi goda vänner
bland både åretruntboende och sommargäster.
Ändå kunde vi inte ana
att vi skulle mötas av ett
sådant stöd och en sådan uppmuntran när vi
startade verksamheten
i Resö Gamla Skola.

Sommaren 1998 fick vi
köpa Storskolan på Resö
av Paul och Britten Olsson.
1999 öppnade vi
Vandrarhem och konferens
i skolhuset, efter ett par år
renodlade vi verksamheten
med till huvudsaklig inriktning på kurs- och konferens.
Nu 10 år senare, utvecklas
verksamheten vidare med
nya ägare, Erika Hedenstedt
Appelgren och Anders Hedenstedt. Precis som Britten
och Paul valde vi köpare med
planer på att bedriva verksamhet i skolhuset och vi ser
fram emot alla möjligheter
till samarbete med Erika och
Anders som redan i år erbjuder något som länge saknats
på Resö, Bed & Breakfast.

surser i form av både
lokalbefolkning och natur.
Konferensgäster och turister lägger märke till och
uppskattar en genuin och
generös atmosfär. Den nya
nationalparken Kosterhavet
innebär goda möjligheter att
vidareutveckla samarbetet på
ön. Resö ligger centralt i nationalparken, utgör en av entréerna och redan nu planeras
och genomförs flera aktiviteter i samarbete. Betydelsen
av goda relationer kan inte

Utöver varma lyckönskningar till Erika
och Anders vill vi
rikta ett varmt tack till ALLA
som på olika sätt under åren
stöttat och uppmuntrat oss.
Ett särskilt TACK till Maria
och Tommy på Panget. De
har under hela året under såväl låg- som högsäsong erbjudit våra gäster en måltidsupplevelse och ett värdskap
utöver det vanliga och långt
över det förväntade, vilket
har varit den kanske allra
viktigaste framgångsfaktorn
under åren.

kartan både för Nordiska och
Internationella kollegor som
arbetar med utbildning och
träning i Motiverande samtal
– MI. Resö erbjuder en fantastisk miljö för lärande och
utveckling och med det unika
samarbete som finns erbjuder
vi tillsammans på Resö en i
bästa mening närproducerad,
äkta vara. Här behöver man
Vägen går för vår del vidare inte konstruera aktiviteter.
verksamhet
med fortsatt båtcharter, hum- Framgångsrik
Christina & Christian
merfiske och utbildnings- och hållbar utveckling byggs
verksamhet. Under åren som i stället på att arbeta i samgått har Resö blivit en plats på klang med och ta vara på de Välkommen till Resö ”Nya” Gamla Skola!
resurser som redan finns. Re- I slutet av 2009 tog vi, Anders Hedenstedt och Erika
Hedenstedt Appelgren, över det härliga gamla skolhuset och ser nu fram emot en spännande säsong med
Chartra m/s Sara
många gäster och sköna aktiviteter. Vi erbjuder liksom
i Kosterhavets marina nationalpark
tidigare skräddarsydda konferensarrangemang, men vi
satsar också på en hel del nyheter, bl a onlinebokning
av boende och aktiviteter. Förutom att kunna boka hela
huset för självhushåll, kan du i år även boka ditt boende
som Bed & Breakfast. Vi har också, tillsammans med
andra lokala företagare lagt upp ett rikligt utbud med
aktiviteter och inspirerande helgpaket, med tex guidade
vandringar, kajakpaddling, fisketurer, båtturer, dykning,
ostronsafari och hummerfiske.Titta gärna runt på vår nya
hemsida www.resogamlaskola.se för inspiration.
Boka hummerfisket redan nu!
Mer information kan du också få genom att ringa oss på
tel.070-605 81 76. info@selincharter.com
0525-25900 eller att maila till info@resogamlaskola.se
31/6-8/8 avgår vi ifrån Strömstad, se turlista
www.selincharter.se
Vi hälsar alla gamla och nya kunder hjärtligt välkomna!
Välkomna Stephan och Helena
Anders & Erika

Hitta rätt på Resö
Vill du ta en prommenad ?
Ca 3,5 km
Ca 6 km
Ca 10/12 km
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Bohuslänska fiskare på sillfiske vid Island.
När man tittar i tidningsarkv för gamla tider hittar
man ibland lite roliga artiklar rörande livet på Resö.
Tidningen för Venersborgs
stad och län skriver den 25
oktober 1895 följande.
”Ett vackert och, som man
hoppas, vinstgifande företag
har nyss utförts af her Hilde
Isaksson m. Fl. Från Resö i
norra Bohuslän.Man hade
kommit på den tanken att
fara till Island fiska fetsill. Hr
Isaksson reste dit för att höra
efter på hvad vilkor man kunde få fiska därstädes. Svaret
lydde: ”man måste ha rök på
strand”. Han förvärfvade sig
så tomt och återvände hem.
Ångaren Runa, kapten Backman, förhyrdes nu och bemannades med Resöbor samt
afgick till Island med fångstredskap (vadar), tunnor och
salt, materialer till ett hus
mm. Fisket lyckades bra så
att Runa i dagarna återkommit med 1500 tunnor isländsk
fetsill av yppersta slag. Den
hade på fångstplatsen endast
stupsaltats, dvs utan att rensas och plockas, blott kastats
tillsammans med salt ned i
tunnorna, men nu är man på
Resö sysselsatt med rensning,
omsaltning och packetering,
medan ett ombud är ute och
skaffar afnämaren åt varan.
Man bereder sig redan för
en n y färd till den aflägsna

fiskeplatsen. Hemfärden var
emmeleretid svår, t. om. enligt vana sjömäns mening.
I nära 5 dygn fingo de ej ro
eller hvila, utan bokstafligen
kastades på sjön. För hoppet
om vinst glömmer sjömännen
doch snart svårigheterna.”

Detta första försök till sillfiske vid Island var starten till
det fiske som kom att hålla på
i över femtio år. Många bohuslänska fiskefartyg begav
sig över Nordsjön och Atlanten mot sillfisket vid Island
med förhoppning om god
vinst, en del av dem hade
hemmahamn Resö.
Vem var då Hr Isaksson som
provade sig på ett sådant
”vackert” fösök.
Hilde Isaksson föddes på
Resö den 10 maj 1858. Han
var son till hemmansägaren
Isak Olausson och dennes
hustru Mariana Halfvarddotter. 1880 gifte han sig Hilde
med Odea Charlotta Larsdotter från Skee . Hustrun Odea
Charlotta Larsdotter dog
1894 i barnsäng, parets femte
barn överlevde. Ett år senare
gifte Hilde om sig med Johanna Olsson ifrån Lur, de
fick senare tre barn tillsammans.

Vigselkort av Hilde och Johanna 1895.

som varade under 1800-talets
slutskede. Med god entreprenadanda och med hjälp av
den pågående sillperioden
byggde han upp flera sillsalterier på Resö. Här köpes
sill upp från vadlag i närheten för att saltas, och säljas
vidare. För transporter ägde
Hilde ett antal kuttrar och
ångbåtar med vilka han sålde
både saltad- och färsk sill
Hilde levde och verkade un- ända till England. Kuttrarna
der den sista av de Bohus- som Hilde ägde var en typ
länska sillperioderna, den av segelfartyg som användes

både till fiske och kustnära
fraktfart ända till fram på
1960-talet. Hilde var en av
de första längs bohuskusten
att inhandla dessa segelfartyg
i England för att sedan sälja
vidare till skeppare längs
med kusten. Många affärer
gick riktigt bra, exempelvis
kuttern Vega som Hilde ägde
en vecka under 1918 och på
vilken han tjänade 12 000
kr, en ansenlig summa under
denna tid.
Jonas Lind

Det händer på Resö i sommar
Juni

Fredag 25 Juni kl. 14-16
Midsommarfirande på Johans gård.

Juli

Torsdag 8 Juli kl 14-17
Vandring på Lindö, Kalvö
och Trossö. Start i Resö
hamn.

Torsdag 8 Juli kl 19-21
Bohuslänsk berättarafton
Författaren Ingegjerd Johansson läser ur sina böcker
om bohuslänskan Hilma på
Resö Gamla Skola.

Torsdag 22 Juli kl 19-21
Allsång på Läxö på Resö /
Magasinet

Augusti
Måndag 2 Augusti
Jan Johansen drar järnet med
schlager på Läxö på Resö /
Magasinet

Måndag 26 Juli
Lördag 7 Augusti
Uno Svenningsson med Uno
Old spice band på Läxö på
meny på Läxö på Resö /
Resö / Magasinet
Magasinet

Fredag 9 Juli kl. 17
Tisdag 27 juli kl. 19
Ur hav i mun- en föreläsSommarmusik i Resö kyrka
ning om hållbart fiske i norra
Bohuslän på Bödebo
Torsdag 29 Juli kl 19-21
Allsång på Läxö på Resö /
Fredag 9 Juli kl. 21
Magasinet
Musik vid havet med Janne
Schaffer på Panget.

Lördag 3 Juli kl 16
Guidad nationalparkstur med
båt, med Selin Charter som Söndag 11 Juli kl 11-13
avgår från Resö hamn.
Kapten Kuling och hans
småpirater. StrandstädarSöndag 4 Juli kl 11-13
äventyr med samling vid
Poängpromenad med start
Bödebo.
vid Bödebo
Måndag 12 juli
Måndag 5 Juli kl 15-18
Gunnar och Per från PartyGör din egen nyckelring un- patrullen på Läxö på Resö /
der ledning av knopmakare Magasinet
Nina Naess på Bödebo.
Tisdag 13 juli kl 19
Tisdag 6 Juli kl. 17
Sommarmusik i Resö kyrka
Matskola från västerhavet
med stjärnkocken Dan Lexö Torsdag 15 Juli kl 19-21
på Läxö på Resö / Magasinet Allsång på Läxö på Resö /
Magasinet
Tisdag 6 Juli kl. 19
Sommarmusik i Resö kyrka Måndag 19 juli
Wictoria Nilsson sjunger
Onsdag 7 Juli kl 10-15
schlager på Läxö på Resö /
Nyfiken på Kosterhavet –
Magasinet
unik strandaktivitet kl 10-15
Onsdag 7 Juli kl. 18
Ostron & vinprovarkväll på
Panget

Tisdag 20 juli kl. 19
Sommarmusik i Resö kyrka

Måndag 9 Augusti
Nogge tå Hôrrt kör covers på
Läxö på Resö / Magasinet
Lördag 14 Augusti
sista natten med Niss ett bra
DRAG på Läxö på Resö /
Magasinet

Sommarmusik i
Resö kyrka
Tisdagarna i juli Kl. 19.00

Välkomna!

Ta en tur till

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

www.gbm.se

0525-199 60

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

Detta är Njord Närvaror Norra Bohuslän
Förbanna inte mörkret –
tänd ett ljus! Så skulle man
kunna beskriva arbetet
med att skapa kvalitetsvarumärket Njord Närvaror
Norra Bohuslän. När det
såg som mörkast ut för det
kustnära fisket och alla medier ropade om utfiskning
och rovdrift, då samverkade fiskarna i norra Bohuslän med bl a Tjärnö Marinbiologiska laboratorium
med att skapa bättre förutsättningar för det kustnära
fisket. Ett resultat av detta
arbetet är kvalitetsvarumärket Njord Närvaror
Norra Bohuslän. Andra
resultat är redskapsutveck- För att en produkt ska få bära
ling, utbildning i marinbio- Njords logga krävs följande:
logi för fiskare och utbild- • Produkten ska vara spårning av beslutsfattare och
bar, både vad avser råbyråkrater i hur kustnära
vara och produktion. Profiske går till.
duktionen ska äga rum i
norra Bohuslän och proYrkesfiskarna var alltså iniduktionsmetoden ska i
tiativtagare till varumärket.
möjligaste mån vara ekoSyftet är att ta vara på det
logiskt hållbar.
unika som området har att
erbjuda. Initialt handlade det • Till detta fogas särskilda
kvalitetskriterier för varje
om varor och tjänster som är
enskild medlem - vilka
“sprungna ur det marina”,
ska godkännas av styrelmen i förlängningen kan ansen.
dra verksamheter inom om-

rige. Allt yrkesfiske inom
Tanum och Strömstads kommuner sker idag med redskap
och metoder som inte äventyrar beståndens hållbarhet
eller orsakar långvarig skada
på miljön. Fiskarna använder artselekterande fångstredskap vilket innebär att
bifångsterna minimeras. De
arbetar även med redskapsutveckling för att ytterligare
förbättra redskapens selektering. Dessutom utbildar sig
alla yrkesfiskare i marinekorådet använda sig av varu- Miljömedvetet fiske logi i syfte att omsorgsfullt
fortsätta förvalta våra sällmärket.
Räkfisket
i
Koster/Vä- synta naturvärden.
deröfjorden var det första
miljöcertifierade fisket i Sve-

Njord
Närvaror
Norra Bohuslän

I fornnordisk mytologi
är guden Njord härskare
över havet och vinden och
många forskare förknippar
honom med hällristningarnas skeppsmotiv. Varumärket Njord vill lyfta fram det
unika som kommer från den
nordligaste delen av Bohuslän, Strömstad och Tanums
kommuner. Njord erbjuder dig varor och tjänster i
världsklass. Vattnet utanför
den nordbohuslänska kusten
är Sveriges saltaste, djupaste
och även artrikaste, och våra
havsprodukter är bland de
färskaste och mest smakrika
du kan finna. Högsta kvalitet är en självklarhet för oss,

men Njord står för mycket
mer än det. Vi är stolta över
att värna om ett kustfiske
som på ett ansvarsfullt sätt
förser våra kunder med det
bästa havet kan erbjuda.
Varumärket Njord har fått
sin konstnärliga utformning
av Agneta Brudin Almeida,
Grebbestad & Mondsee.
Idag, snart tre år efter sjösättningen av kvalitetsvarumärket har vi fyra olika grupper
av företag inom föreningen.
Först och störst är yrkesfiskarna, därefter följer upplevelseturism, restauranger och
fiskhandlare och slutligen det
som vi idag kallar övrig produktion.

Resö är det samhälle som
är Njordtätast. Här finns såväl fiskare som olika slags
upplevelseturism, bl a Resö
Gamla Skola och Selin
Charter. Fler företagare från
Resö är på väg att bli medlemmar.
Mer information om Njord
Närvaror Norra Bohuslän
finns på hemsidan

Resö
Hamnmagasin
Rum att hyra på Sveriges västkust!

Tel. 0525-254 55

www.njordnb.se

kontakt@resohamnmagasin.se

Missa inte föredraget Fredagen den 9 Juli kl. 17.00
där bröderna Olsson på
SD 451 Ferder berättar om
hållbart fiske och Njord.

Allsång
Resö Hamnmagasin
Torsdagarna i Juli
15/7, 22/7, 29/7

Klockan 19.00 - 21.00

Midsommarfirande på
Johans Gård
Midsommarafton
kl 14.00 - 16.00
Dans kring lövad stång
Servering
Folkdans m.m.
Resö Idrottsklubb önskar alla välkomna
till vår fotbollsplan för lek och spel. Vi hoppas
att det blir många intressanta matcher både för
unga och gamla.
Tänk även på att inte störa våra grannar med
spelande efter klockan tio på kvällarna.
Varmt välkomna R.I.K
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Välko
Johans Gårds Kommittén

Gratis
3
OmeGa-

HAMNENS DAG
SMS:a Hälsa till
711 20 och du
får 2 månaders
förbrukning
HELT GRATIS!

Kl 10:00 Marknaden öppnar.
Kl 10:00-16:00 Servering på Bödebo
Kl 13:00 Kapten Kuling vid Magasinet
Om möjlighet finns kommer Kustbevakningen &
Sjöräddningen till hamnen och visar sina fartyg.

Juli
7
1
n
e
ördag

L

Vatulandsgatan 35
452 31 Strömstad
Gratis kundtelefon:
020 - 47 47 48

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

Konferera, hyr rum med frukost
eller hyr hela huset privat med eget hushåll
Aktiviteter och helgpaket
Kontakta oss - eller titta in!
Anders Hedenstedt & Erika Hedenstedt Appelgren
Tel 0525 259 00, mobil 070 310 20 86
www.resogamlaskola.se

info@resogamlaskola.se

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

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!

