2020

MAGASINET
Resö Trädgård & Fastighetsförvaltning
Vi är den lokala firman med den breda verksamheten. Med lång erfarenhet och
goda referenser tar vi ansvar för att Era tankar och idéer genomförs på bästa sätt.
Magnus Andersson		
Susanna Moberg(Trädgård)
tel: 073-9549992			
tel: 076-2256565
Krakeröd 1, 45797 RESÖ
E-post: gl.magnus@telia.com

Hemsida: www.resö.nu

Ordförande: Anders Hedenstedt

Ansvarig utgivare Samhällsföreningen Resö Galtö
ekonomisk förening
Ni kan nå oss på 0525-25455 eller kontakt@reso.se

Layout: Jonas Lind

VÄLKOMMEN TILL RESÖ
OCH GALTÖ
Text och bild: Anders Hedenstedt

F

iskefrågorna
känns
viktiga även i år för
vårt
ännu
levande
kustsamhälle. Vi har en
fantastisk natur på Resö
och Galtö och en oerhört fin
skärgård runt om oss. Vi har
många egenföretagare, en året
runt öppen livsmedelsaffär,
en aktiv skola och sommartid
både
restaurang,
bageri
och grillkiosk. Vi har två
charmiga campingplatser, en
större på Resö och en mindre
på Galtö. Resö har även en
mycket uppskattad gästhamn
som vi i samhällsföreningen
sköter på långtidsavtal åt det
kommunala hamnbolaget

Sedan länge är det som ändå ger
oss vår egentliga identitet den
levande fiskehamnen. Våra trålare
och de litet mindre fiskebåtarna
som ligger vid fiskebåtskajen mitt
i hamnen ger alla en positiv känsla
av verklig närhet till havet. Båtarna
är pittoreska där de ligger och att
köpa skaldjur direkt från båtarna
uppskattas stort av både boende
och gästande på våra öar (ring och
beställ, du hittar telefonnumren på
anslagstavlan i hamnen). Båtarna
är också viktiga arbetsplatser i en
fiskeverksamhet som varit basen i
lokalsamhället under lång tid.
Förra året skrev jag om att trålfisket
i
Kosterhavets
nationalpark
ifrågasatts utifrån miljöhänsyn. En
utveckling av ett småskaligt fiske
där endast den fångst man avser
att fånga, fångas med skonsamma
och selektiva redskap, har setts
som en målbild. Det är tyvärr dåligt
känt att det redan fiskas på det
sättet i nationalparken. I januari
fick Hav- och Vattenmyndigheten
ett regeringsuppdrag att föreslå hur
ett förbud mot bottentrålning kan
utformas och vi får hoppas att de tar
hänsyn till den samförvaltning vi har

fisket sker. Fisket efter kräfta sker
även med burbåtar som landar sin
fångst i samma lokala fiskehamnar
som trålarna. De har normalt 1
mans besättning och är beroende av
den infrastruktur som trålarna ger
Fisket i Koster- Väderöfjorden har en underlag för.
särskild organisation Samförvaltning
Norra
Bohuslän
(http://www. Det har mycket länge funnits en vilja
forvaltningnorrabohuslan.se)
där hos många av de kustnära fiskarna
frågor av vikt hanteras av det att utveckla redskap för hållbara
lokala
samförvaltningsinitiativet, fiskemetoder. Det har i norra
vilket består av lokal expertis Bohuslän lett till att bottentrålning
(yrkesfiskare,
forskare
och numer sker med artskiljande rist, så
kommunala
tjänstemän)
samt att endast den fångst man vill fånga
tjänstemän från länsstyrelsen och tas upp. Det kustnära trålfisket
Havs-och
Vattenmyndigheten. sker efter havskräfta eller räka och
Samförvaltningen organiserar bland bifångsterna av fisk är försumbart
annat utbildningar i yrkesfiske små. I Kosterhavets nationalpark
och fiskeriteknik för forskare och ställs dessutom krav på lätta
förvaltare, samt marinekologi för trålbord och begränsat stora trålar.
Fisket är inte tillåtet i områden
yrkesfiskare.
med höga bevarandevärden och
Koster- Väderöfjorden har under alla fiskare som trålar i området
århundraden gett kustbefolkningen måste ha genomgått en särskild
i
området
dess
huvudsakliga utbildning för att få fiska där. Resös
försörjning, och ännu idag är fiskebåtar fiskar alla i Kosterhavets
området mycket viktigt för det nationalpark på ett hållbart sätt och
kustnära småskaliga yrkesfisket. följer de speciella krav som finns för
Fisket efter räka bedrivs i dag av fisket där.
trålare med 1-2 mans besättning,
i båtar som landar sin fångst i en Det kändes därför oerhört positivt
lokal fiskehamn samma dag som att Eros från Resö tillsammans med
av fisket i vårt närområde. Det finns
dock anledning att åter påminna om
hur väl fisket sköts här eftersom det
inte framgår i uppdragsbrevet till
myndigheten.

Ferder från Grebbestad fick pris
för sitt långvariga arbete med att
utveckla ett hållbart trålfiske vid
Tanums kommuns näringslivsgala
i november 2019. Eros fortsätter
aktivt
med
det
arbetet
och
samförvaltningen har fått 500 000:för att utveckla och dokumentera
sina metoder, så att de kan användas
även på andra ställen längs kusten.
Skojigt för Resö är även den film
som gjorts med kändiskocken
Tarek Taylor som följer med Carona
från Resö ut på räktrålning och
berömmer både de fantastiska
räkorna och fisket. Mer om detta i
en särskild artikel längre bak.

fler årsboende på Resö. De behövs
som underlag för skola och affär. I
samarbete med kommunen har vi
också startat arbetet med en lokal
utvecklingsplan för Resö-Galtö. En
därför särskilt bildad arbetsgrupp
driver arbetet med hjälp av en
inhyrd
projektledare.
Arbetet
beräknas pågå till slutet av hösten
2020 och du hittar mer information
om projektet i en särskild artikel
längre bak i tidningen.

I den här tidningen finns annonser
från de flesta som erbjuder någon
tjänst som du kan ha nytta av när
du besöker Resö-Galtö . Vi har även
ett par små butiker där du kan hitta
Förra året liksom året innan skrev vi något trevligt att köpa. Du kan även
att vi hoppades att det skulle finnas hitta nyheter och kontakter på vår
en klar detaljplan för hamnområdet hemsida www.reso.se.
och
entrén
till
Kosterhavets
nationalpark före sommaren. Ett nytt När detta skrivs har Coronaviruset
detaljplaneförslag finns ännu inte för lett till att många restauranger och
hamnområdet, men det har lämnats hotellanläggningar har stängt. Vi
ett bygglov för en Kosterhavsentré öppnar gästhamnen till påsk men
strax nedanför livsmedelsaffären. Vi väntar oss mycket få båtbesökare
gläder oss åt att äntligen få en egen under våren. Vi hoppas dock att det
entré till nationalparken även om blir möjligt att hålla restauranger
besöksanläggningar
öppna
den inte kan börja byggas förrän i och
i
sommar
och
att
vi
då
ska
få se
höst. I samband med entrén kommer
både
många
båtgäster
och
andra
även den s.k. Kopprabryggan att
restaureras från sitt i dag dåliga besökare hos oss.
skick. Det arbetet får dock inte ske Hjärtligt välkommen till Resö och
under perioden 1 maj - 30 september. Galtö sommaren 2020!
Samhällsföreningen planerar därför
för en arbetsdag/dugnad i början av
juni för en tillfällig upprustning.
Samhällsföreningen engagerar sig i
allt planarbete som kan ge underlag
för det levande kustsamhälle vi
alla vill ha. Det innebär också att i
möjligaste mån ge möjligheter till

Kom och njut av bagarens
bröd och bakverk. Fika i vårt
trädgårdscafé eller ta med
hem, ut på skäret eller till
stranden.
Vi har öppet varje dag mellan kl 08-17 från
torsdag den 18 juni till söndag den 2 augusti
Midsommarafton håller vi öppet till kl 14.00
Vi serverar frukost varje dag mellan kl 0810

Varmt välkomna!
Tel. 0525-25022

HUR PLANERAR MAN INFÖR
EN SOMMAR SOM DENNA?
Text & bild: Linda Fredriksson

I

år har det onekligen varit
en annorlunda vår, svårt
för många människor och
branscher.
Människor som kanske blivit av med sina företag, jobb
eller kanske förlorat någon
nära vän eller anhörig pga av
det virus som spridit sig världen över med raketfart.
Vår bransch, besöksnäringen,
har blivit hårt drabbad. Hur
tänker-& planerar man för en
sommar som ingen vet hur
den kommer att bli?
Vi på Panget hoppas att många
människor kommer att stanna kvar
i Sverige istället för att resa iväg utomlands.
Med de nya restriktionerna som vi
kommer att följa, så vill vi att gästerna som kommer till oss inte ska
känna sig rädda, utan att de ska
kunna njuta av vad Panget har att
erbjuda precis som tidigare år.
Vi kommer fortsätta att servera frukost varje dag mellan kl 08.00-10.00.
Därefter kommer vi ha goda lunchmackor både varma och kalla samt
alla bakverk som finns i diskarna att
köpa. Man kommer fortfarande kunna sitta i äppelträdgården som nu är
disponerad med mer avstånd mellan
borden. Det går också bra att köpa
med sig någon av våra delikatesser
till stugan eller båten.
Hoppas att ni håller Er friska och ta
hand om varandra.
Varmt välkomna till oss i sommar!!
Martin, Linda, Ida, Astrid & Arvid
www.panget.se

Foto: Krisitna Gillerstedt/
Westsweden.com

TRÅLARNA PÅ RESÖ LIGGER I
FRAMKANT PÅ HÅLLBART FISKE

V

i har tre trålare på Resö
- ErosIII, Kragerö och
Carona. Alla är aktiva i
arbetet med hållbara metoder
för trålfisket och fiskar både
räka och kräfta.
Eros III med Jan-Olof ”Janne” Hellberg och brodern
Nils-Arne ”Nisse” Hellberg
fick i november 2019 Tanums
kommuns pris som Årets marina företag. Priset delades
med Ferder III från Grebbestad där bröderna Charles
och Robert Olsson fiskar tillsammans. Janne och Charles
har under många år utvecklat
redskap där man kan avskilja
de räkor man vill ha från både
fisk och småräkor. Tekniken
innebar att man började med
att sätta in så kallade rist i
slutet av trålen före påsen
där räkorna sparas. Ristet är
en slags sil som ser ut som en
gammaldags fotskrapa där räkorna precis som gruset kommer igenom mellan spjälorna.
Fisken är för stor och hasar åt
sidan på det snedställda ristet till en öppning i trålduken
där de åker tillbaka ut i havet.
Avsikten var att inte få upp
bifångster i form av fisk som
man ville skydda. Samma teknik används för trålfisket efter havskräfta men ristet har
då ett annat avstånd mellan
spjälorna.

Utvecklingen har sedan fortsatt för
att slippa få med de räkor som är
för små. De allra minsta kallas för
lus. Där har utvecklingsarbetet bedrivits i samarbete med Nordens
trålverkstad med ett speciellt stort
engagemang från Janne Hellberg.
En trål har tagits fram där ristet har
en del som släpper igenom de små
räkorna men inte ”kokräkan”. Efter
den delen som släpper igenom de
små finns en öppning direkt ut till
havet igen.

Text: Anders Hedenstedt
Arbetet ihop med Nordens trålverkstad fortsätter och resultatet delges
hela tiden Samförvaltningen (Fisket
i Koster- Väderöfjorden har en särskild organisation Samförvaltning
Norra Bohuslän) som kan medverka
till att sprida användandet av de nya
redskapen. Samförvaltningen har
också fått en halv miljon kronor för
att arbeta just med detta.
Från prisutdelningen finns följande
fina bild och motivtext: ”Året marina
företag gick till fiskefartygen Ferder
III och Eros III som enträget testat,
och testat igen, och vidareutvecklat nya fiskeredskap för att minska
mängden småräka i trålen. Idag är
verktygen väletablerade i fiskekåren.”
Alla våra tre trålare använder rist
och landar sin fångst samma dag
som den fångats. Kragerö med Torbjörn Sixtensson och Sven-Erik Hellberg fiskar oftast kräfta men periodvis även räka. Kragerö och Carona
är medlemmar i Njord som är ett
nordbohuslänskt kvalitetsvarumär-

ke framtaget av fiskarna i norra
Bohuslän och där Robert Olsson
på Ferder var en av de drivande
vid skapandet. Han och hans bror
kommer som alla besättningarna
på våra tre Resötrålare från fiskarfamiljer. Det svåra för nästa
generation är de osäkra förutsättningarna med hot om förbud
mot bottentrålning i kustnära områden. Vi får hoppas att de kommande reglerna medger en fortsättning för det kustnära hållbara
fiske som våra trålare bedriver.
Carona liksom Eros III fiskar oftast räka. Joakim ”Jocke” Axelsson är skeppare med Bengt-Åke
”Bengan” Karlsson till sin hjälp.
Carona fick nöjet att ta med den
kände kocken Tarek Taylor på en
fisketur i Kosterfjorden.
Robert Dahlberg följde med och
filmade resan. Tarek Taylor är
lyrisk över den nordbohusländska räkan i följande youtubeklipp. https://www.youtube.com/
watch?v=YkRrVVqEWpI

Fiskefartygen Ferder III och Eros III blev Årets marina företag. Nisse
Hellberg, Janne Hellberg och Charles Olsson fick ta emot prischeck,
blommor och inramat diplom av Ann-Marie Olofsson, till höger, kommunfullmäktiges ordförande. Foto: tanum.se

Speciellt uppskattar han att få räkorna så färska som han inte kan få
dem hemma. Här på Resö kan man
ju bara ringa någon av de tre trålarna och beställa så får man dagens
nykokta skaldjur på kajen samma
kväll. Telefonnummer hittar man
på anslagstavlan i hamnen och hos
Handlarn, vår livsmedelsbutik.
Passa på att njuta av våra färska
skaldjur när ni är här. De är hållbart
fiskade och smakar fantastiskt bra!

Fisket i Koster- Väderöfjorden har
en särskild organisation Samförvaltning Norra Bohuslän (http://
www.samforvaltningnorrabohuslan.se) där frågor av vikt hanteras
av det lokala samförvaltningsinitiativet, vilket består av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och
kommunala tjänstemän) samt
tjänstemän från länsstyrelsen och
Havs- och Vattenmyndigheten.
Samförvaltningen organiserar bl
a utbildningar i yrkesfiske/fiskeriteknik för forskare och förvaltare,
samt marinekologi för yrkesfiskare.

Stolt huvudsponsor!
Visste du att Sparbanken Tanums enda ”utdelning” är i form av sponsring? Vi har
nämligen inga aktieägare eller VD-bonusar. Istället sponsrar vi föreningar och projekt
som gör norra Bohuslän starkare. Som till exempel multiarenan
”Skalbanken” och den fina samlingsplatsen i Resös gästhamn!
För andra är norra Bohuslän en liten del av Sverige.
För oss betyder den allt!
Vill du också välja en lokal, trygg och personlig bank?
Surfa in på bankbyte.nu eller skicka ett meddelande
till oss på Facebook. Vi hörs!

KOSTERHAVSENTRÉ PÅ RESÖ
Text: Anders Tysklind

A

rbetet med att få till
en Entré för Kosterhavets nationalpark på
Resö har som bekant pågått
i många år inom ramen för
detaljplanearbetet som bl a
berör Resö hamn. Nu finns
bygglov för en anläggning
som innehåller de funktioner
en entré ska ha.
Information om Kosterhavet både invändigt som utvändigt, toaletter samt
en bra utgångspunkt för besökare och
andra där Kosterhavet är i fokus. När
det gäller utställning/information ska
den också innehålla ett tema om dagens
hållbara fiske i området, ett tema som
varit med från början och som känns naturligt då Resö hamn är en levande fiskehamn i Kosterhavet.

Arbetet kommer fortgå nu för att detta
ska kunna bli en verklighet. I skrivande
stund (maj 2020) är alla pusselbitar inte
på plats ännu men det finns hopp om
att Entré Resö ska bli av. Frågor eller
funderingar? Hör gärna av er till undertecknad!

Välkommen till
Kyrkvikens Familjecamping

kyrkvikenscamping.se | +46 702 96 00 92 |
kyrkvikenscampin-200x50mm.indd 1
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FÖRR SATT MAN HÄR Å PRADA
OCH LJÖG.
Text & bild: Annalena Öhrström

M

ot slutet av 1980- talet hade jag glädjen
att få vara på Resö
under större delen av året.
För mig, som hade varit sommargäst på ön under många
år, innebar det en fantastisk
möjlighet att få en inblick i
hur vardagslivet på Resö kunde se ut.
Under det här året arbetade
jag också som hamnvakt på
ön, och fick många, långa, roliga och härliga pratstunder
med fastboende öbor. Vi talade om livet förr och nu, om
allt från hur man navigerar
utan sjökort, till Islandsfisket
och bästa receptet på spickad
makrill. Mina samtal och möten resulterade i fem kortare
radioprogram som sändes i
lokalradion under rubriken
Röster från Resö.

En av dem jag träffade under
det här året var Haldor Johansson på Storesnart. Det
var ett fint möte och jag minns
det med värme. Mina intryck
finns kvar som dagboksanteckningar. Jag citerar ibland
Haldor som han pratade och
hoppas det är tydligt nog.

Lördag 12 september 1987:
Jag packar bandspelare och mikrofon i väskan och cyklar ner till hamnen för att ta båten över till Storesnart och få en pratstund med Haldor.
Han är den enda som bor året runt
på den lilla ön utanför Resö. Haldor
är den siste i sin släkt som är bosatt
på Storesnart.

Haldor, Torin och Kalle hemmet,
och flyttade ner till sjöboden. Torin arbetade på fraktbåt som bland
annat gick på Island, medan Kalle
och Haldor stannade kvar och ägnade sig åt fisket. Kalle sålde mycket
krabbor och fick namnet Krabbkalle.
-Förr satt man här och prada och
ljög, men nu när jag är ensam sider
en mest i egna tankar och och je ska
sia dej, je sider inte så ofta här numer över huvud taget.
Vi talar litet om vädret och Haldor
säger -att stormen som skulle komma om söndan, den blev inte av, ho
skulle blåsa friskt – upp till tjugu,
och inte så mye på , udan mer sydvästlig.

Haldor har god tid att studera väd-Vi var 13 stycken från början, be- ret, eftersom han bor på bryggan
och med vattnet som skvalpar under
rättar Haldor.
fotsulorna, känner han ju av vädrets
Vi sätter oss på ljugarbänken som
alla skiften. -Vattnet får ju inte stiga
står utanför sjöboden, som också är
för mye.
hans hem. På 30-talet när föräldrarna hade dött, sålde de tre bröderna,

men på sommaren äter han direkt ur
burken.
-Det går liga bra det. Je nyttjar inte
kaffe, och inte kakao och inte mjölk
och inte sprit. Då när mor levde, då
drack vi mjölk, och den köpte vi från
Lindö.
-Brännvinslusten, den har Carola
hjälpt mig att bli av med. Hon är en
riktig kraftkälla, hon Carola. Jag såg
ett program på en TV en gång, trur
det hette Nöjesmaskinen, med Carola. Efter det nyttjar jag inte sprit.
Haldor tittar på garnet han jobbar
med vid fönstret och ser sig om. Torin har nog gjort det mesta här på
bon, berättar han.
-Torin var väldigt händig, han har
byggt flera snäckor. Den största är
på 23 fot och ligger nere vid Havstenssund. Han band kassar och gardiner. Men han kunde sticka ussu.
Han stickade två tröjor, en som han
bruga sjul, och en som ligger uppe i
skuffen, den kan ho få se sia.
På vintern måste Haldor gå ut två
gånger om dagen för att såga i isen
runt bryggan. I vintras blev han isolerad i tre veckor, när isen varken
bar eller brast. Han har en telefon
som han använder två eller tre gånger om året, då han ringer till Strömstad eller någon annanstans efter
varor.
Vi pratar litet om båtar. Jag har en
Rånäsjulle och Haldor har en ny
plastbåt, snäckan sålde han till Gösta på Resö.
-Plastbåten har sina fördelar, för
den kan man ju dra upp sjul och det
blir ju mye lättvintare.
Vinden ökar en aning och det blir
störning i min medhavda mikrofon,
jag föreslår att vi sätter oss i lä någon annanstans. Haldor har inget
emot att tala i mikrofon, det har
han gjort förr. Han har dessutom
blivit intervjuad både av Allers och
GP och Strömstadtidningen. Haldor
tycker att vi ska gå in och sätta oss.

Det ligger gulnade tidningar över
allt. De används som kastrullock,
men främst till isolering. Haldor
lägger tidningarna under den heltäckande mattan för att skydda sig
från kylan underifrån, han har ingen
elektricitet utan får värme från fotogenköket och stearinljusen. Vid det
ena fönstret står en liten ställning
som han använder när han knyter
nät. Han har ett tjugetal nät hängande ute på bon.

-Ska vi gå upp på skuffen så ska ho
få si gensern som Torin sticka.
Vi går ut ur det lilla rummet och in i
det större bodutrymmet och går upp
för den lilla stegen som leder upp till
”övervåningen”.

Haldor tar fram den färggladaste
tröja jag någonsin sett. Mönstret har
Torin skapat på egen hand. Färgerna varierar från gladröd, till illgrön,
till brun och på baksidan har den två
helt vita, ganska tättsittande runda
stickade punkter eller knappar. GarUnder ett par tidningar står en bat- nerna är en blandning av ylle, syntet
terigrammofon och sex LP-skivor. och bomull.
Haldor lägger på en skiva och vi -Vill ho han? frågar Haldor.
lyssnar. Carola sjunger julsånger.
”Hej mitt vinterland” fyller rummet. Jag blir alldeles förvånad. Ja Jag köper den gärna av dig säger jag. Jag
-Du vet när det är jul, så är det ju får under inga omständigheter betainte så stor skillnad för mig, jag el- la mer än 30 kronor. Halldor ser ut
dar många fler ljus, det kan bli upp som om han har gjort århundradets
till tretti stycken och sen kogar jag största klipp, när vi gör upp affäreren skinka.
na. Och jag har väl aldrig känt mig
På små hyllor här och där står tom- så rik i hela mitt liv. Tröjan är den
ma konservburkar, man kan se att roligaste jag någonsin sett. Vi ser
det har varit kåldolmar, dillkött, ka- lika överlyckliga ut båda två. Haldor
lops, pannbiff i dom. Haldor lever småfnissar för sig själv.

Jag slår nästan huvudet i taket när
vi går in, en doft av gamla tidningar,
bensin, fotogen och tjära slår emot
mig. Vi fortsätter in till vänster där
Haldors vistelserum är. På väggarna finns det stora bilder av Carola
Häggkvist. På en bild har hon boxhandskarna på (för att visa världen
vem Carola är, tolkar Haldor) på en
annan bild står hon käckt med ett
skolschema i handen och en base- uteslutande på konserver, på vintern Tiden har gått fort och jag måste ge
värmer han burkarna på spritköket,
bollmössa på huvudet.

mig av hemåt. Jag får en gul påse
av Haldor, till tröjan, och tackar för
mig.

Måndag 28 oktober:
Kvart över tio på förmiddagen möter jag Haldor i sin stora svarta
regnkappa, framför Rolfs sjöbod. Vi
ska fortsätta intervjun hemma hos
honom på Storesnart och ta några
bilder. Haldor styr långsamt den lilla plastbåten över farleden.
Haldor talar om miljöförstöringen.
Fisken är slut, dioxin i krabban, ont
om hummer, ont om krabba. Dåliga
tider enas vi om. Det är ganska stilla
nu, lugnet före stormen, säger Haldor och tillägger att ”han” har varnat
för stormstyrkor, sydostlig 25 sekundmeter.
Vi lägger till och går in i till Haldor. Vi småpratar nästan bekant med
varandra, som om vi känt varandra
länge. Haldor är van vid kamera och
låter sig villigt fotograferas. Jag tar
bara några bilder.
Vid halv tolv-tiden kör Haldor mig
tillbaka till hamnen. Innan vi skiljs
frågar han om jag ska åka till Strömstad nån dag? Han har några ärenden som han behöver uträtta.

Tisdag 29 oktober:
Jag ska hämta Haldor med bilen
klockan nio på morgonen. Han står
redan och väntar på mig i hamnen. I
Strömstad går vi åt var sitt håll och
uträttar våra olika ärenden. Sedan
bär det av hemåt igen, Haldor tar
båten till Storesnart och jag kör till
Holmsbacken.

L. I. Måleri
Måleri & Tapetsering
Lennart Ivarsson

0525-240 78
070-525 60 37
li.maleri@telia.com

58° 48,0’ N 11° 08,9’ E
HÄR HITTAR DU RESÖ HAMN!
Text: Erika Hedenstedt Appelgren

R

esö hamn är både en levande fiskehamn och en
populär gästhamn. Under vintern dominerar yrkesfisket hamnbilden, ett antal
mindre båtar ligger vid bryggorna och öborna byter några
ord på fiskekajen. Lugnet är
påtagligt. Sommartid ändrar
hamnen skepnad och gästhamnen spelar huvudrollen.
Hamnen fylls med båtar, gästerna handlar och tankar i affären, köper bullar från bageriet, badar, grillar och njuter
av en god måltid i restaurangen. Det som är karakteristiskt
för Resö under vintern har
dock även under sommaren
stor betydelse. Lugnet och
trivseln är Resös signum och
en aktiv fiskeflotta gör det
möjligt att köpa skaldjur direkt från båtarna i hamnen.
Ett mycket uppskattat inslag
både för besökare och bofasta!
De kommunala hamnarna i Tanums
kommun sköts av ett separat bolag,
Tanums Hamnar AB (THAB). Själva gästhamnsdelen drivs emellertid

av Samhällsföreningen Resö Galtö,
via en sk tjänstekoncession. Denna innebär att Samhällsföreningen hyr gästhamnsbryggorna från
THAB och svarar för hela skötseln
och driften av gästhamnen, inkl
serviceanläggningen. THAB ansvarar för fiskehamnsdelen, bryggorna med de fasta båtplatserna
och kranen. Då hamnen har flera
funktioner, som ofta påverkar varandra, har vi ett nära samarbete.
Gästhamnen öppnar till påsk och
håller öppet till början av oktober.
Förberedelserna inför säsongen
startar dock långt tidigare. Skyltar skall uppdateras och bytas ut,
förråd fyllas på, avtal med olika
leverantörer ses över, annonsering
skall ske i olika medier, rutiner ses
över, hamnvärdar skall anställas
och arbetsscheman pusslas ihop.
Utrustningen i hamnen och i serviceanläggningen skall underhållas
och vid behov renoveras. Städning
och tillsyn av serviceanläggningen
skall ju också göras, även i för- och
eftersäsong. I samhällsföreningen
lägger vi ner många frivilliga arbetstimmar för att få allt på plats.
I gästhamnen finns ca 40 gästplatser och vanligen har vi ca 2000
övernattningar per säsong. Antalet gästnätter påverkas förstås av
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vädret, men även av storleken på de
båtar som gästar oss. Vår ambition
är att alla som vill besöka oss skall
kunna hitta en plats i hamnen och
få en trevlig vistelse på Resö. Därför
finns våra hamnvärdar! I år är det
sex ungdomar som turas om i rollen
som hamnvärd - och de presenterar
sig själva i en separat artikel här i
tidningen.
Från och med mitten av juni till mitten av augusti är hamnvärdarna på
plats i gästhamnen. I början och
slutet av sommaren arbetar de vanligen i hamnen under morgontimmarna och under sena eftermiddagar. Från och med en bit in i juli till
och med första veckan i augusti är
hamnvärdarna i tjänst dygnet runt.
Deras fasta bas är på hamnkontoret inne i serviceanläggningen, men
vanligtvis är de ute på bryggorna. Hör du en busvissling eller en
drillande visselpipa - titta efter en
person i röd tröja eller jacka med
Resö-logga på ryggen. Det är hamnvärden, som gärna vill hjälpa dig att
hitta en bra plats och ge dig tips för
en fin vistelse på Resö.
Hamnvärden kan på för- och eftersäsong nås via telefon +46 (0)72 707
85 54 eller via e-post hamnen@reso.
se. Vi har tyvärr inte möjlighet att
erbjuda förbokning av platser, men

du är alltid välkommen att ringa till
hamnvärden för att höra hur läget
ser ut inför kvällen. Tveka inte att
kontakta oss om det är något du vill
fråga om eller lämna synpunkter på.
Ett annorlunda 2020
I skrivande stund (mitten av april
2020) är det extremt svårt att förutse årets sommar, då hela världen
är påverkad av covid-19-viruset.
Senaste nytt från Västra Götalandsregionen är att man tror att Corona-toppen når norra Bohuslän först
i slutet av maj/början av juni och att
vi kommer att se effekterna en bit in
i juli. För norra Bohuslän är detta en
tuff tid, med många varsel, uppsägningar och hotande konkurser. Speciellt besöksnäringen och handeln
är svårt drabbad. Norska resebestämmelserna och svenska rekommendationer om begränsat resande
påverkar stort.
Samhällsföreningen väljer att se positivt på möjligheterna att kunna ta
emot gäster i vår fina hamn även i
sommar. Vi avser att hålla gästhamnen öppen och hamnvärdarna kommer att finnas på plats på samma
sätt som tidigare säsonger. Serviceanläggningen öppnades som vanligt
redan i påskas. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har
infört extra rutiner om handtvätt,
avstånd mellan personer, mm så att
besökare skall känna sig trygga.
Vi kan ju konstatera att säsongen
kommer att bli mycket fördröjd i
år. Under våren och försommaren
kommer det troligtvis att vara glest
mellan båtarna, dvs det lär inte vara
några problem att få plats i hamnen
och tillgång till serviceanläggningen. I juni kommer vi, mot bakgrund
av det kunskapsläge som då råder,
att se över behovet av ändrade rutiner t ex vad gäller rengöring, ankringsanvisningar, tidsbokningar i
serviceanläggningen, mm och självklart komplettera och/eller ändra
vid behov.
Vår förhoppning är att många väljer att ”hemestra” i våra farvatten i
sommar och önskar alla båtar med
besättningar hjärtligt välkomna till
Resö gästhamn även 2020!

DET ÄR VI SOM ÄR HAMNVÄRDAR I RESÖ
GÄSTHAMN I SOMMAR
Christoffer Sörebö

Ålder: 27 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir min åttonde!
Hemort: Malmö sedan tre år tillbaka, annars Gävle.
Hur känns det att vara tillbaka? Fantastiskt, det finns en anledning till att detta
blir min åttonde sommar här.
Fritidsintressen: Skidåkning på vintern och nyligen tagit upp golfandet igen för
sommaren.
Bästa med Resö? Lugnet och närheten till havet.

Petter Lundh

Ålder: 23 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir mitt femte år.
Hemort: Göteborg.
Hur känns det att vara tillbaka? Känns alltid bra att vara tillbaka till en ny sommar på Resö!
Vintersyssla: Studerar på Chalmers.
Fritidsintressen: All form av sport
Motorbåt eller segelbåt? Vågar jag inte svara på med tanke på vår kundkrets.
Vad är det bästa med Resö? Lugnet.

Didrik Lindberg

Ålder: 22 år
Antal säsonger i hamnen: Ska påbörja min 3:e säsong
Hemort: Stockholm, men just nu befinner jag mig i Linköping.
Hur känns det att vara tillbaka? Riktigt kul att få komma tillbaka. Ser fram emot
en händelserik hamnsäsong.
Fritidsintressen: Älskar att laga mat och att hänga med kompisar.
Bästa med Resö? Havet, badet, lugnet.

Kristian Björo

Ålder: 18 år
Antal säsonger i hamnen: Dette er den förste sesongen.
Hemort: Oslo
Fritidsintressen: Trening
Favoritpryl: Vattenskoter
Drömbåt: Buster Magnum
Vad är det bästa med Resö? Menneskene og livet.

Alve Moberg

Ålder: 17 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir den första.
Hemort: Resö
Fritidsintressen: Paddling, datorspel, segling, träning.
Favoritpryl? Min kajak.
Drömbåt: Lagoon 450F
Vad är det bästa med Resö? Havet.

Albert Söderlund

Ålder: 17 år
Antal säsonger i hamnen: Detta blir den första.
Hemort: Gnosjö.
Fritidsintressen: Jakt, golf, umgås med vänner.
Favoritpryl? Kaffe - om man får kalla det pryl!
Drömbåt: Cranchi E26 Classic
Vad är det bästa med Resö? Solnedgångar samt makrillfiske.

HELENAS INREDNINGSAFFÄR
PÅ VALLBOSTRAND
Text: Jonas Lind

P

å Vallbostrand finns den
lilla kläd- och inredningsaffären. Det är Helena Lantz och dottern Lovisa
som öppnat den lilla boden
och för enkelhetens skull har
de döpt affären till Helenas.
Till midsommar startar de för
säsongen och har öppet alla
dagar hela sommaren fram
till mitten av augusti.

”Vi började försiktigt och år för år

har vi ökat sortimentet med blommor och jord och nya klädmärken”,
berättar Helena.” Nytt för i år är
de över ett hundra olika pelargonsticklingarna, alla uppdrivna i växthus. Det skall vara en upplevelse att
komma in hos oss! Här skall man
kunna ta en paus när man är ute
och promenerar och få sig en kopp
kaffe.”
Här hittar man det mesta som hör
till hemmet, från många olika de-

signers. Allt från blommor, krukor,
ljus och servetter till hygienartiklar
och handdukar. Kläder finns också
att köpa både för stora och små och
då från märken som Holebrook och
”emma och malena”. De populära
Resötröjorna finns naturligtvis fortfarande kvar. Till Resödagen har de
båda bokat Bödebon i hamnen och
tänker sälja kläder hela dagen.
En produkt som de båda är speciellt
stolta över är den lilla Resölyktan
som är framtagen tillsammans med
Majas Cottage och som säljs till förmån för barncancerfonden.
”Det är roligt att jobba med mamma”, säger Lovisa och de båda ser
fram emot ännu en varm och trevlig sommar med många gäster som
kommer förbi. Runt i den lilla affären
springer också Lovisas dotter, Tilda,
och visar med glädje runt gästerna.
Det märks vem som är chefen!
De tre önskar alla välkomna till en
spännande butik!
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KOSTERHAVETS NATIONALPARK
Text: Anders Tysklind
Foto: Henrik Trygg/Westsweden.com

K

osterhavets
nationalpark invigdes i september 2009 och är
Sveriges första marina nationalpark. Det är vårt lands
artrikaste havsområde med
unika miljöer och arter. Här
finns levande korallrev, fotbollsvampar, armfotingar, limamusslor och många fler
sällsynta havsdjur. Kosterhavet är ett av Sveriges mest
värdefulla havsområden. Förutom de unika miljöerna och
arterna finns också västkustens alla vanliga miljöer som
tångskogar,
sandstränder,
grunda lerbottnar och ålgräsängar. Salthalten är hög och
variationen av miljöer är unik
vilket gör att djur och växtlivet är artrikare än i något annat svenskt havsområde.

Även på land finns många olika miljöer och många både vanliga och
sällsynta arter som gynnas av det
soliga och milda klimatet på Koster
och omkringliggande öar. Geologin
är också speciell med graniter och
gnejser genomkorsade av typiska,
mörka band av diabaser och amfiboliter. Här finns också jättegrytor, mäktiga klapperstensfält och
strandvallar. Totalt finns ca 12 000
arter i nationalparksområdet, hälften under ytan och hälften på öarna och detta ryms på en yta av 390
km2, varav det mesta (98%) består
av vatten och undervattensmiljöer.
Granne med Kosterhavets nationalpark ligger den norska nationalparken Ytre Hvaler. Tillsammans bildar
de båda nationalparkerna ett stort

och värdefullt havsområde med det
bästa naturskydd ett område kan
ha. Precis söder om
Kosterhavet ligger Väderöarnas naturreservat. Det är 183 km2 stort och
bildades 2011 och även detta består
mest av hav och undervattensmiljöer. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket
speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden
som ligger i närheten i väsentligen
oförändrat skick. Samtidigt som områdets biologiska resurser ska kunna användas på ett hållbart sätt. Ett
annat viktigt syfte är att sprida kunskap om de värdefulla miljöerna och
locka ut folk i naturen.

Turism och friluftsliv

Kosterhavet är attraktivt för paddling, dykning, bad och naturupplevelser både vid öarna längs fastlandet och i det yttersta havsbandet.
Sommartid är området mycket
välbesökt av fritidsbåtar. Besöksnäringen är idag en av de viktigaste näringarna i Strömstads och
Tanums kommuner och det är därför viktigt att turismen bedrivs och
utvecklas med hänsyn till naturen.
Turism och friluftsliv styrs så att det
inte stör känsligt djurliv eller sliter
på känsliga miljöer. Samtidigt ser
man till att nationalparkens besökare erbjuds goda naturupplevelser
som stillhet, avskildhet och tystnad.
Informationen om och vägledningen i naturen håller på att utvecklas, bland annat genom naturstigar,

snorkelleder och naturum. Naturum
är ett bemannat informationscentrum där du som besökare kan ställa
frågor om nationalparken, få kartor
och hitta information. Vårt naturum
finns i Ekenäs, på Sydkoster. Skyltar med information finns på många
platser och lite större entréer finns
på Rossö, Saltö och Strömstad och
kommer att byggas på Resö.

Töm inte toan i sjön!

Toalettavfall som släpps ut i sjöar
och hav påverkar den marina miljön negativt. Genom avfallet tillförs
vattnet fosfor och kväve som har
en gödande effekt. Små koncentrerade utsläpp inomskärs sommartid kan ge stor effekt på den lokala övergödningen. Toalettavfall kan
dessutom orsaka sanitära problem
eftersom det innehåller bakterier
som t.ex. kan ge upphov till både
mag-, tarm-, öron-, näsa-, hals- och
hudinfektioner. Latrintömningsstationer i Kosterhavet finns på Västra
Bryggan på Nordkoster, i Ekenäs
och Brevik, på Sydkoster. I Strömstads södra hamn och i Kebal, i hamnen på Rossö och Resö, samt i Havstenssund och Grebbestads hamnar.
Det tar bara 30-60 sekunder att
tömma 60 liter ur en latrintank och
sugtömningen är gratis! I april 2015
infördes ett förbud mot att släppa ut
toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar i hela
Sveriges sjöterritorium, förutom de
som är K-märkta. Mer information
om latrintömning finns på www.batmiljo.se.

Fiske

I nationalparken bedrivs ett småskaligt yrkesfiske, framförallt fångas räka med liten Kostertrål, och
med burar fiskas havskräfta och
hummer. Trålfisket regleras sedan
tidigare genom Koster-Väderöfjordsöverenskommelsen som bland annat
innebär att man använder en rist i
trålen som selekterar bort bifångster och att man inte trålar grundare
än 60 m. Inom parken finns också
särskilda trål- och bottenskyddsområden med förbud mot trålfiske, ankring och annan verksamhet som kan
skada känsliga bottnar. För att öka
kunskapen om de marina värdena i
fjorden och gynna samarbetet mellan fiskare, forskare och förvaltare
har flera utbildningar genomförts.
Drygt 80 yrkesfiskare har hittills
gått en utbildning i marinekologi
och yrkesfiskarna har utbildat lika
många forskare och förvaltare i fiskeriteknik.
I dag förvaltas fisket i området delvis lokalt genom en modell för samförvaltning där lokala yrkesfiskare,
forskare och Länsstyrelsen, samt
politiker från Strömstads och Tanums kommuner deltar. Allt yrkesoch fritidsfiske i nationalparken
regleras med Fiskerilagstiftningen.
Aktuella fiskeregler finns på www.
kosterhavet.se.

VÄLKOMMEN TILL
KOSTERHAVETS NATIONALPARK
OCH NATURUM KOSTERHAVET
ÖPPETTIDER HÖGSÄSONG
11 maj - 21 juni
tisdag-fredag 10-15, lördag-söndag 11-15
(19 juni midsommarafton stängt)
22 juni - 2 augusti alla dagar 10-17
3 - 23 augusti
måndag-lördag 10-17, söndag 11-17
Hitta hit 58˚ 53´ 36´´ N 11˚ 2´ 52´´ Ö
Res från Strömstad med Kosterbåten,
för tidtabell www.vasttrafik.se

Följ oss gärna på

OPERA PÅ RESÖ

D

ivineOpera är tillbaka på Resö den 10
och 11 juli efter förra
årets jättesuccé med två
utsålda lador, så var tanken. Planeringen var klar
med nya sånger och nya
roliga upptåg! I sommar
skulle Caroline och Gabriella gästas av den fantastiska mezzosopranen Annie Fredriksson, som även
bor på Resö sommartid.
De tre sångfåglarna skulle
bjuda på det bästa ur operettens och musikalens
värld, självklart kryddat
med en massa operahitar.
Så var tanken! På grund av rådande omständigheter och med
folkhälsomyndighetens råd i
beaktande skjuter man upp föreställningarna till sommaren
2021.
DivineOpera, med missionen
att ”sprida opera till alla överallt”, består av sopranerna
Caroline Gentele och Gabriella
Lambert-Olsson. Med charm,
glädje och humor brinner de för
att göra den klassiska musiken
tillgänglig för alla. DivineOperas första framträdande skedde
i samband med utdelningen av
Stockholm Water Prize i Stockholms Stadshus i augusti 2007.
Efter detta framträdande blev
de medbjudna av det svenska
kungaparet för att sjunga vid
deras statsbesök i Wien i november samma år. Duon har
också framträtt i TV t.ex. på
Allsång på Skansen, Gomorron
Sverige, Go’kväll, Humorgalan,
Moreaus med mera samt på galor och middagar som Polarprisbanketten och på Nobelfesten.
Varmt välkomna till sommaren
2021 önskar DivineOpera och
familjen Philipson på Resö!

INSTÄLLT SOMMAREN 2020
Men välkomna till 2021 års festkonsert på Resö
Highland Opera!
Kom och skratta och sjung tillsammans med DivineOpera och mezzosopranen Annie Fredriksson. Vid pianot Eric Skarby.
Läs gärna mer om DivineOpera på divineopera.se
om Annie Fredriksson på anniefredriksson.se
och om Philipsons på
gronagardar.se/sara-gunnar-philipson-reso-highland

RESÖ HAMNMAGASIN FIRAR 20 ÅR
Text: Jonas Lind

T

änk vad tiden går fort.
När du läser detta har det
gått 20 år sedan dörrarna till Hamnmagasinet slogs
upp. Men vad var det som
föregick ett sådant projekt
att bygga ett hus på en holme utan körbar förbindelse?
Resö samhällsförening hade
tillsammans med fiskarföreningen på Resö under 90-talet
drivit frågan om en förbättrad
service för båtgästerna i hamnen. Hösten -98 beviljade EU
pengar till en projektanställning som skulle driva frågan
om ett allaktivitetshus med
samlingslokal,
serviceanläggning och kontorslokaler.
Sommaren -99 bildades Resö
hamnmagasin ekonomisk förening där Resöbor och övriga
skrivna i Tanums- kommun
erbjöds köpa andelar i föreningen. Till att börja med hade
föreningen inget eget kapital utan bygget finansierades
med hjälp av bidrag från EU,
Tanums kommun och länsarbetsnämnden. Lånen skulle
betalas av med hjälp av uthyrning av serviceanläggningen
och kontorslokalerna.

Allt förlöper väl
och på hösten
1999 byggdes en provisorisk kaj på
Hamnholmen där Kostermarins bilfärja kunde lägga till. Grus, grävmaskiner, betong och virke skeppades
över och den 28 december var det
klart att resa väggarna. Bygget fortlöpte med hjälp av duktiga hantverkare och många frivilliga timmar.
Lagom till midsommar sex månader
efter byggstart stod huset färdigt.
Allt var väl inte klart och är väl inte
ännu, men serviceanläggningen
stod i brukbart skick och på övervåningen öppnades ett kafé. Allt i
linje med de planer man ställt upp.
Första åren drevs allt med ideella
krafter, men i och med att rörelsen
ökade behövdes anställd personal
främst under sommarhalvåret. Fem

år efter att huset stod klart hade rörelsen och omsättningen ökat. Antal
gästnätter i hamnen hade gått från
900, år 2000, till runt 2 400 stycken. Detta, samt att kontorslokalerna gjorts om till uthyrningsrum och
att övervåningen blivit populär att
hyra för bröllop och fester, gjorde
att föreningen en period hade en
anställd på årsbasis. Efter några
år med sommarkafé beslutades att
bygga om köket och hyra ut lokalerna sommarhalvåret. Dan Lexö,
krögare från Göteborg, tog över och
under de år som gått har rörelsen
och huset utvecklats till att passa
de ändamål som hela har tiden förändras. En utebar med pizzakök och
nya större altaner har byggt till och
under de senaste åren har grusplanerna runt huset stenlagts. Det som
började som en vild idé har blivit en
etablerad verksamhet.

HANDLAR’N PÅ RESÖ - MED SIKTE FRAMÅT!
Text: Erika Hedenstedt Appelgren

H

andlaren på Resö heter
Ferman Fattah. Ferman
äger företaget Resöboden AB, som driver affären under namnet Handlar’n Resö.
Handlar’n är den minsta butikstypen i Axfood-koncernen,
som också innefattar Willys,
Hemköp och Tempo. Samhällsföreningen äger själva
affärsfastigheten och hyr ut
lokalerna och bensinanläggningen för åretrunthandel.
Ferman driver också Resöboden grillkiosk, som serverar
kebab och hamburgare, mm.
År 2020 är ett annorlunda år.
Coronaviruset påverkar oss
alla - och speciellt handeln
och besöksnäringen i norra
Bohuslän har drabbats hårt.
När den här intervjun görs är
vi i slutet av april.

- Ferman - hur har du och affären
hittills påverkats av Corona?
- ”Det påverkar oss tyvärr väldigt
mycket. T ex i påskas hade jag öppet som vanligt, men omsättningen
var bara en sjundedel. Det norska
reseförbudet gjorde att inga norrmän kunde besöka sina hus på Resö
och Galtö och de svenska myndigheterna rekommenderade att stockholmarna och göteborgarna inte
skulle resa i onödan. Det är klart
att det känns. Påsken är ju normalt
sett starten på lite bättre försäljning
efter de tuffa höst- och vintermånaderna”.
Ferman berättar att han har utökat
städningen, speciellt när det gäller
att torka rent kundkorgar och andra
handtag. Han har också satt upp avståndsmarkeringar för köande vid
kassan och plexiglasskärm framför
kassan som extra skydd - allt för att
kunderna skall känna sig trygga när
de handlar .
- ”Jag kör också ut varor till de som
inte vill eller kan komma till affären
själva. Framförallt till gamla och
sjuka. Vi måste hjälpas åt.”

- Under vintern har du satsat på att Ferman betonar dock att han vill
utveckla affären. Kan du ge några att alla skall känna sig välkomna
exempel?
till Handlar’n, oavsett hur mycket
eller lite man handlar. ”- Det måste
-”I vintras bytte jag alla lysrör efterdu skriva! Jag menar det. Jag vill att
som de gamla hade börjat gå sönaffären skall vara en naturlig samder, så nu har vi bra ljus överallt i
lingspunkt på ön. Alla är välkomna
butiken. Jag har också sökt invesin- om så bara på en kopp kaffe. ”
teringsbidrag för att kunna köpa
in bättre kylar. Denna vecka håller Ferman är född och uppvuxen i Silejag på att installera ett nytt kassa- mani i irakiska Kurdistan. Därifrån
system, så att vi skall kunna ha två kommer även hans fru. Tillsammans
kassor öppna i sommar. Just nu är har de två döttrar. Den kurdiska
det därför mycket jobb med att läg- mattraditionen ligger hela familjen
ga in alla varor i det nya systemet.” Fattah varmt om hjärtat, även om de
också tycker mycket om svensk mat.
Nytt för i år är också att Handlar’n,
förutom nya böcker och tidningar, - Du har tidigare haft planer på att
har ett eget litet bibliotek där den introducera lite matvaror från ditt
som vill kan låna eller köpa begag- ursprungliga hemland i sortimentet.
nade böcker för en billig peng. Fer- Är det dags nu?
man: -”Böckerna har jag fått av en
- ”Ja, i sommar tänker jag ha en hylhjälpsam kund, som tycker att det är
la med produkter från mellanöstern.
roligt om böckerna kan läsas av fler,
Jag hoppas att fler skall upptäcka
samtidigt som det kan ge affären ett
dessa ingredienser och laga rätter
extra tillskott. Jag blir väldigt glad
ur ”vårt kök”.
för sådana initiativ.”
- Kan du dela med dig av recept på
- Hur ser du på sommaren 2020?
några familjefavoriter ?
-”Det är ju svårt att spå om fram- ”Biryani är en risrätt som är vältiden just nu. Vi kommer att hålla
digt populär i Irak men även i Indien
öppet som vanligt varje dag meloch Pakistan. En fantastisk rätt med
lan 8-20 under sommaren och även
härliga smaker. Var inte rädd för att
grillkiosken kommer att vara öpdet är många moment - den är värd
pen. Jag räknar med färre kunder
det!
än vanligt även under de vårhelger
som kommer, men hoppas att läget Vi tycker också mycket om Shifta,
återvänder till det normala i som- dvs smakrika köttfärsbiffar som är
mar. Om det inte blir någon sommar en variant av kebab. Färsen kryddas
heller är det nog kört för oss. Men med många goda kryddor, persilja,
jag hoppas vi skall klara det. Jag gör tomat och blandas till en smet för
att sedan stekas i olja. Man serverar
mitt bästa”.
gärna dessa med bröd tillsammans
Ferman bekräftar att affären även i
med grönsaker och en god sås. Bifår skall växla upp från att vara en
farna är lika goda kalla som varma.”
bra närbutik under lågsäsongen till
att utgöra en välsorterad lanthandel - Tack Ferman. Vi ser framemot att
med allt från färsk mat till prylar för prova detta!
sommarhemmet. Affären är ju hela
året ombud för Apoteket och Svenska spel, samt utlämningsställe för
Systembolaget. -” Den tjänsten har
växt ordentligt i dessa Corona-tider”, ler Ferman. ”Det är mycket arbete med dessa leveranser, men jag
tycker att det är en bra service - och
hoppas förstås att fler kunder upptäcker vad praktiskt det är att handla även annat här. ”

BIRYANI
6-8 portioner Biryani
6 dl basmatiris av god kvalité
3 dl vermicelli (små tunna spaghettitrådar)
1 gul lök
Garnering:
3 dl djupfrysta ärtor
2 morötter, skalade och hackade i tärningar
3 potatisar, skalade och hackade i tärningar
2 dl russin av valfri sort (jag blandar gula sultan- och
vanliga russin)
3 dl sötmandel, skållad och skalad
4 st kycklingfiléer
Buljong:
1 liten bit kycklingfilé
1 lök
2-3 lagerblad
6 svartpepparkorn
1 morot
1 selleristjälk (går att uteslutas)
2 kanelstänger
1 msk salt
Kryddor
Ca 3 msk biryanikrydda
1 msk curry
Paprikapulver
Salt & peppar
Biryanikryddmix:
2 msk malen koriander
1 tsk gurkmeja
0,5 tsk kummin
0,5 tsk kanel
0,5 tsk kardemumma
1/4 tsk svartpeppar
1 krm malen nejlika
1 krm riven muskotnöt
Stekning och fritering:
Rapsolja

Gör såhär:

Börja med att blanda din egen biryanikrydda om du inte
har en färdigköpt och ställ åt sidan. Koka sedan upp
buljongen. Lägg kycklingfilen i en kastrull och koka
upp, så fort första skummet bildas silar du av och häller
över ca 1 liter nytt hett vatten. Lägg i övriga ingredienser till buljongen och koka upp. Skumma av vid behov,
låt sjuda under lock i ca 30 min. Stäng av värmen och
låt stå. Du kan hoppa över detta moment och använda 2
hönsbuljontärningar och ca 5 dl vatten istället.
Koka morot och ärtor mjuka och sila av. Fritera potatistärningarna gyllene och låt rinna av på papper. Blötlägg russin i ljummet vatten i ca 15 min och sila av. HIT
kan du förbereda alla moment om du vill och tillaga
rätten vid senare tillfälle eller nästa dag.
Krydda kycklingfiléerna med 1,5 tsk biryanikrydda, 0,5
tsk paprikapulver, 3/4 tsk curry och 2 msk rapsolja.
Lägg i en ugnsform och baka mitt i ugnen på 210° i ca
15-20 min (tills de är genomstekta). Ta ut och ställ åt sidan. Stek ärtor, morot och potatis en stekpanna, krydda
med salt, peppar och 3/4 tsk biryanikrydda. Stek mandeln gyllene i en separat stekpanna och tillsätt russin,
stek med nötterna i ca 1 min.
Tvätta riset och blötlägg i ljummet vatten i ca 30 min.
Sila av. Finhacka löken i tärningar och stek mjuka i 5
msk olja. Tillsätt 1 msk biryanikrydda och 0,5 tsk curry
och stek med löken på medelvärme i ca 1 min. Bränn

inte kryddorna. Vänd i riset varsamt utan att krossa
riskornen. Koka upp kycklingbuljongen och sila av.
Lägg buljongen över riset, det ska täcka riset med lite
mindre än 1 cm. Koka upp och sänk sedan värmen. Lått
tillagas på medelvärme tills riset är klart. Öppna upp
locket och fluffa till riset med en gaffel, tillsätt eventuellt mer buljong om riset inte är färdigkokt och låt
tillagas ytterligare.
Vermicellin: Hetta upp 2 msk olja i en stekpanna. Stek
dem ljusbruna, ha koll de bränns vid snabbt. Stek under ständig omrörning. Häll över ca 3/4 dl vatten och
fortsätt rör om tills pastan mjuknar. Tillsätt eventuellt
mer vatten.
Lägg upp riset på ett fat och varva med vermicellin,
grönsakerna och nötterna. Skär kycklingen i strimlor
och lägg den snyggt över. Servera med sallad och tsatsiki.
Källa: https://zeinaskitchen.se/

Faktaruta Kurdistan
Kurdistan (”kurdernas land”) är ett statsövergripande område i sydvästra Asien. Hela området (med omstridd utbredning) består av
områden i norra Irak (som har ett långtgående självbestämmande), sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, nordöstra Syrien och sydvästra
Armenien. Området bebos till överväldigande
del av en kurdisk befolkning som talar språk
inom den iranska språkgruppen.
Kurdistans fyra delar kallas på kurdiska för
Bakur (norr, Turkiet), Bashur (söder, Irak),
Rojhalat (öster, Iran) och Rojava (väster, Syrien). Trots kurdernas mångåriga kamp för
en egen nation har Kurdistan aldrig erkänts
som en suverän stat. Kurderna kan däremot i
viss mån kallas en nation, eftersom de har ett
språk samt en gemensam historia och kultur.
I vissa kurdiska städer kan urbana bosättningar dateras tillbaka till förhistorisk tid, särsklit
Piranshahr med 8000 år urban bosättning och
Erbil med 6000 års bosaättning.
Källa: Wikipedia

SJÖSTJÄRNESKOLAN – NATURNÄRA
LÄRANDE
Text & bild: Föräldrakooperativet Resö

E

n båttur på havet i Kosterhavets nationalpark.
Barn som vadar i vattenbrynet. Hemlagad lunch i
naturen runt en lägereld. Det
kanske inte låter som en skoldag, men hos oss är det verkligheten!
Äntligen finns det lediga
platser, både i förskolan och
på skolan, vars verksamhet
byggts upp under 28 år och
som vi i föräldrakooperativet
är så stolta över. Här får våra
barn utvecklas i en fantastisk
miljö och bland närvarande
personal.

Närheten till havet, skog och mark
ligger till grund för både upplevelser och lärande. Spontana möten
med våra havslevande vänner, efter
en kort promenad ner till stranden,
hör till vardagen och väcker nyfikenhet och entusiasm hos barnen.
Verksamheten är till stor del åldersintegrerad, där de stora hjälper de
små, vilket skapar den fina samhörighetskänsla som finns på vårt föräldrakooperativ.
På senare år har fler och fler sökt
sig till vår lilla ö. Barnfamiljerna ser
stora fördelar med den personaltäthet och små barngrupper som verksamheten erbjuder. Att ha vuxna
runt om kring sig som ser och har
tid för varje barn, varje dag, skapar
en trygghet både för föräldrar och
barn. Våra pedagoger och personal
har mångårig erfarenhet, både inom
yrket och verksamheten.
Med åren har ett tydligt fokus på
utomhuspedagogik växt fram och
stora satsningar har gjorts på utomhusmiljön, med bland annat en
grillkåta som regelbundet används
av förskolan, inte minst vid lunchtid.
Multiarenan på skolgården, som var
ett projekt tillsammans med Sparbanken Tanum och samhällsföreningen, har blivit ett populärt inslag,
som nyttjas både under och utanför
skoltid.
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Hitta på Resö
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Norrgård
Östergård
Stenarna
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SOMMARKÖK & BAR
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GUIDADE VANDRINGAR PÅ
LINDÖ OCH KALVÖ
Text & bild: Jonas Lind

T

rossö-Kalvö-Lindö
är
en pärla bland kustens
naturreservat. De sammanbundna öarna bjuder på
en storslagen och varierad
natur. Du upplever öarna fint
från den gräsbevuxna väg
som löper från norr till söder.
Här finns också många fina
klipp- och strandpartier som
inbjuder till salta bad.
Runt öarna finns också bottnar täckta
av ålgräs som är viktiga och värdefulla
uppväxtplatser för många fiskarter och
annat marint liv.
I väster är öarna karga med mycket kala
klippor där träd och buskar är förpassade till klippskrevorna för att undkomma
hårda vindar och piskande vågor. Öarnas östra delar är mer skyddade och har
en betydligt frodigare vegetation.
I de grunda vattenområdena på östra sidan av öarna är viktiga för såväl
häckande som rastande fåglar. Här ses
kricka, bläsand, gravand, enkelbeckasin, strandskata, kärrsnäppa, småsnäppa, gluttsnäppa, svartsnäppa, grönbena
och rödbena.
Längst i norr ligger Lindö. Här hittar du
gamla åkrar och slåttermarker i skydd
av bergknallarna. Här finns också lövskogspartier med ek och hassel men
även lind, ask och vitoxel. Den kalkhaltiga marken gynnar många krävande
växter. Inte minst orkideer som skogsknipprot och grönvit nattviol. Förekomsten av små landlevande snäckor som
smalgrynssnäcka, mindre kristallsnäcka
och sidensnäcka understryker ytterligare öarnas stora naturvärden.
Kalvö, som är den mellersta av öarna,
har den största koncentrationen av bebyggelse med ett flertal kulturhistoriskt
intressanta byggnader. Varje år betas
öarna för att hålla gräsmarkerna öppna.
Längst i söder ligger Trossö. Trossös betade, salta strandängar är viktiga miljöer för djur och växter. Här hittar du till
exempel glasört, kustarun, strandkrypa
och salttåg.

Guidad vandring i
sommar
Plats: Lindö och Kalvö, Tanum

Datum: 15, 29 juli
och 5 augusti 2020
kl. 17:00 - 21:00
På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika
ängarna i Bohuslän. Vi gör även
stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna
med matsäck. Guider är Christin
Appelqvist och Sara Philipson.
Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn.
Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.
Guide: Sara Philipson,
Tel. 0709-52 52 65
Guide: Christin Appelqvist,
Tel. 0766-22 96 68
Vandringarna arrangeras i
Västkuststiftelsens regi.

SKÄRGÅRDSTURER I
KOSTERHAVET

På grund av rådande omständigheter
medelas sommarens Kosterturer på
www.selincharter.se

Samhällsföreningen Resö, Galtö bedömer att Coronareglerna kommer
att tillåta utomhusarrangemang i början av augusti.

KYRKVIKEN FIRAR 65 ÅR
MED LUGN OCH RO!
Text: Anette Johansson

D

et är längesedan nu,
som Resösonen Edner
Larsson kom på idén
att erbjuda badgäster en liten avkopplingsoas på Resö.
Innan broförbindelsen var
färdig 1956, transporterades
badgästerna över sundet i Edners träsnäcka. De första elva
familjerna som valde att tälta
på campingen, blev snart fler
och fler.
- Miljön är verkligen oslagbar.
Här bor du, mitt i tallskogen,
precis intill havet och var du
än befinner dig på området
ser du vattnet, säger Lisbeth
Johansson, en av dem som
idag driver campingen. Edner
visste vad han gjorde med andra ord.

Vid sin sida har hon livskamraten
Thomas Fritzson som var den som
faktiskt kom med idén om att ta över
campingen, som drivits av Lisbeths
släkt sedan 1955. Edner lämnade
över stafettpinnen 1979 till systersonen Bosse med fru Gunbritt.
- Mamma och pappa ville fortsätta
att ge gästerna en mysig, fridfull och
enkel semestervistelse. När de nått
pensionsåldern kom diskussionen
om hur campingens framtid skulle
se ut. Thomas hade vid tillfället bestämt sig för att lämna bankvärlden
och göra något annat. År 2007 gjorde han slag i saken.
- Jag längtade efter att få arbeta utomhus. Jag har jobbat med service
i hela mitt liv och gillade att träffa
kunder och hjälpa dem nå sina mål.
Och det brinner jag för fortfarande,
att få prata och tjöta med gästerna
är bland det bästa som finns.
Lisbeth, å sin sida, var vid det tillfället inte lika sugen på att driva den
camping där hon själv växte upp.
Hon hade ett arbete som turistchef
i Ulricehamn, där paret bor under
vintersäsongen. Det ville hon fortsätta med ett tag till. Thomas skötte
campingen själv under flera år. Men

sedan några år tillbaka jobbar de
sida vid sida och tillsammans arbetar de för att campingen fortsatt ska
vara det andrum Kyrkviken blivit för
alla de som har en säsongsplats, de
som återkommer och alla nya gäster
som söker ro och fridfullhet.
- Gästerna som bor här är verkligen
toppen på alla sätt och vis, säger de
med gemensam stämma. Skötsamma, hjälpsamma och lojala. Och
skulle någon ” utifrån” försöka sig
på något hyss, tillrättavisas de direkt av gästerna, säger Thomas och
skrattar.
Att gästerna trivs råder det inget
tvivel om. Familjer i fem generationer är inte ovanligt.
- Det är just det familjära, naturen
och enkelheten som är vår grej. Att
bara få vara, helt utan krav och utmaningar.
Han berättar om mannen som ringde och frågade om det fanns wifi.
Thomas svarade ”nej”.
- Då kommer vi!
När familjen sedan anlände i en
splitter ny husvagn och barn med
mobiltelefoner i händerna, tog det
ett par dagar, sedan var barnen ute
och lekte.
- Som sagt, inte mycket går upp mot
den friska luften och friheten som
finns här och barnen verkar uppskatta det minst lika mycket som de
vuxna. Att få cykla, bada, sola, spela
fotboll och fiska krabbor från bryggan hör sommaren till. Just krabbfisket är en klar favoritsysselsättning.
Till och med våra nu vuxna barn
ägnar sig åt det när de kommer på
besök, säger Lisbeth och skrattar.
Och krabbutrustning finns att köpa
i kiosken.
I kiosken/receptionen arbetar våra
duktiga ungdomar och de gör verkligen ett jättefint arbete. I receptionen sköter de in och utcheckning
och försäljning av färskt bröd, kaffe,
te, mjölk, glass och godis.
Bara någon kilometer bort ligger
Resö hamn där man bland annat kan
köpa pinfärska skaldjur direkt från
fiskebåtarna. Färska räkor är ju ett
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måste när man är på kusten, tycker
Lisbeth. I hamnen finns också den
sommaröppna restaurangen Lexö
med både god mat och underhållning och strax innan hamnen ligger
livsmedelsbutiken Handlarn.
I sommar är det 65 år sedan Edner
och Kyrkviken tog emot sina första
gäster. Någon aktivitet ska det bli
med anledning av jubileet, men inga
stora saker som stör ron på campingen.
- Vi kommer till exempel att erbjuda
yoga på stranden och yoga på havet (supyoga på bräda) tillsammans
med Den Dansande Krigaren (Pia
Lund). Det är vi jätteglada för.

Kyrkvikens
Familjecamping
Historia: Campingen startade
1955 och ligger i en vik vid Resö
kyrka, därav namnet Kyrkviken.
Antal platser: Cirka 200, bestående av säsongsplatser och
rörliga platser. Liten stuga och
husvagn finns för uthyrning
Öppet: Från slutet av april till
första helgen i september.
Kiosk/Reception:
Öppen från maj.

Yta: 6 hektar tallskog.
Säsongen har i skrivande stund inte
dragit igång än, vad ser ni fram
Standard: Enkel med fräscha
mest emot?
torrtoaletter och servicebyggna- Varje dag! Den ena dagen är inte
der.
den andra lik. Mötet med människDrivs av: Lisbeth Johansson och
orna. Vi hoppas också att coronaThomas Fritzson.
viruset lagt sig så att alla kan njuta
fullt ut av sin ledighet och att vi kan
umgås precis som vanligt igen. SolKontakt: Tel +46 70 296 00 92.
sken och värme vore också toppen.
Och när kvällen kommer, att gäsEmail:
terna tänder grillarna, skrattar och
info@kyrkvikenscamping.se
Välkommen
till
pratar lite skit med varandra.
Det är
Hemsida:
nog det bästa vi kan tänka oss.
Kyrkvikens Familjecamping
www.kyrkvikenscamping.se
Adress: Kyrkviken 1, 457 97
Resö.

kyrkvikenscamping.se | +46 702 96 00 92 |
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Nedan: Campingens grundare
Edner Larsson
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EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN - MED
FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Text: Helena von Bothmer /Processledare

C

ovid- 19 har gjort sitt intåg i våra liv. Mitt i våra
samtal om att skapa
hållbarhet lokalt. Mitt i vårt
arbete kring en Lokal utvecklingsplan. Det är som att vi
plötsligt får prova på hur väl
våra samhällen är rustade för
utmaningar som denna. Som
i många andra småsamhällen
känner vi också på Resö och
Galtö att vi har dålig beredskap för att klara matsituationen, vi känner oro för vad
som kommer. Än viktigare
blir samtalen om att vi i framtiden ska använda åkermark,
för primärproduktion, det vi
kallar hållbara markanvändning. Samhällen på landsbygden är ändå så trygga i jämförelse med urbana centra,
och Resö är inget undantag.
Man känner trygghet att bo
här med närheten till naturen
och till folk man känner. Epidemin har, vare sig vi vill eller
inte, satt ett kommatecken
eller en punkt för det vi sett
som normalt. Kan det vara så
att vi med en Lokal Utvecklingsplan kan vara med och
bidra till att skapa framtidsbilder över något som kan bli
det “nya normala”
Öarna är fulla av människor och
grupper som har idéer kring utveckling och framtid, som samtidigt hyser oro för framtiden, alldeles oavsett Corona. I projektet kring den
Lokala Utvecklingsplanen har vi försökt fånga upp människors realiteter. Vi har bjudit in till kafferep och
dialog under det gångna året. Vår
intention har varit att mejsla ut gemensamma visioner för ett hållbart
ö-liv. Vi har strävat efter att identifiera utmaningar och hot som ligger
ivägen för den utveckling vi önskar
se. Från dialogerna har vi försökt
hitta fram till vilka grundläggande
behov som finns för att denna plats
ska vara den plats man vill och kan
fortsätta att bo på.
Gemensamma drag från så gott
som alla dialoger är att man älskar
öarnas natur och närhet till havet.

Det småskaliga i samhället skapar
trygghet och vikten att det finns en
fungerande skola kan inte poängteras nog. Affären är central speciellt
för den äldre befolkningen liksom
behov av mötesplatser. Bostadsfrågor diskuteras givetvis, bla. hur kan
man möjliggöra för att få in yngre
inflyttare, så att de också blir kvar
året om. En tydlig oro i samhället
är nämligen en allt äldre helårsbefolkning och en mycket liten inflyttning. Fisket och hamnen är tveklöst
del av Resös identitet. Mycket byråkrati på statlig nivå och svårt med
föryngring inom fiskarkåren på lokal
nivå är reella hot mot det småskaliga fisket som utgår från Resö Hamn.
I samtal med Sjöstjärneskolans elever har vi fått höra om behov av bra
kollektivtrafik, vägar som går att
cykla säkert på och en stor önskan
om ett “allaktivitetshus” att bla. användas för olika sportaktiviteter.
Från deltidsboende hörs många
önskemål om att kunna få vara engagerad och tillfrågad kring lokala frågor. Det är en återkommande
frågeställning i många av de kustnära samhällena. Deltidsboende vill
vara med samtidigt som det finns en
rädsla och oro att släppa in från den
fastboende befolkningen.
I skrivande stund består Arbetsgruppens material av en sammanställning dialoger, befintliga plandokument och spridda önskemål.
Under maj och juni kommer material och kartor att färdigställas så att
vi i höst har förslag till en utvecklingsplan klar att lägga fram till Tanums kommun.
Men innan dess…
Så önskar vi bjuda in dig som fastboende, deltidsboende, företagare,
elev eller vad än du är, till öppet hus
i Hamnmagasinet, redan 5 - 7 juni.
Då vill vi återkoppla till resultaten
i dialogerna och arbeta interaktivt
med kartmaterial. Du kan också
besöka Samhällsföreningen Resö Galtö hemsida där materialet finns
tillgängligt från juni.

Hos Lexö är det full fart hela ”Dan”!
Text: Jonas Lind

S

edan 2009 driver krögaren Dan Lexö sin uppskattade sommarrestaurang
Lexö på Resö Sommarkök och
Bar mitt i Resö hamn. Lexö
bjuder på såväl à la carte, eller ”à la Lexö” som krögaren
själv kallar det, som pizza och
sillbuffé.

Sommarkrogen Lexö på Resö håller
öppet mellan 17 juni och 15 augusti, från middag till sent och har över
400 platser varav 300 ute på altanen. Förra årets tält har fått sig en
upprustning med nya fönster så gästerna kan se ut över Bissenrännan,
västerhavets motorväg. Förra sommaren kom över 20000 besökare
till Hamnholmen som åt och drack,
inte så dåligt med tanke på vädret.
Hur det bli i år? Det vet man inte,
men självklart kommer vi att följa
folkhälsomyndigheternas direktiv,
men med en förhoppning om ännu
en bra sommar. Lexös grundtanke
är professionell enkelhet. Att kunna
bjuda på vällagad mat på bra råvaror, men samtidigt hålla priserna på
en så pass lagom nivå att gästerna återkommer flera gånger under
sommaren.

Underbar

Utebaren döpt till ”Underbar” med
drinkar gjorda på färska råvaror
blev populär och i sommar frestas
smaklökarna med ännu mera underbara drinkar gjorda på färska juicer
av alla de sorter.

Foto: Jonas Ingman/ Westsweden.com

Foto: Jonas Ingman/ Westsweden.com

Menyn innehåller nya spännande
rätter men de populäraste läckerheterna finns kvar.
A la carte ”à la Lexö” kommer variera under sommaren efter de råvarorna som passar bäst.
En ny trend är veganrätter och varför inte testa en matigare vegansallad ”i det gröna” i sommar.
– Vi har väldigt kul när vi jobbar.
Hela personalen ska utstråla glädje
och vara positiva. Både min fru Stina och mina söner Oscar och Fredrik jobbar också här under sommaren. Det är otroligt kul för mig som
snart är 60 år att arbeta och bo tillsammans med alla härliga ungdomar under de här veckorna, avslutar
Dan Lexö.

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

Den lilla butiken med
det stora sortimentet

SELINS
BYGG
Lars-Henry Selin
Resö

Kjell Jacobsson
Resö

Mobil
070-5436498
Tel & Fax
0525-253 74

Tel 0525-259 15
Fax 0525-259 16
Mobil 070-311 90 15

l
l
l
l
l
l
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Apoteksvaror (Receptfria)
Blommor
Svenska spel
Ombud för Systembolaget
Leksaker
Gasol
Bensin och diesel

l
l
l
l

Livsmedel
Tidningar
Grill
Dricka

och mycket mer!

Vi har egen brygga för våra
båtburna kunder.

Öppet alla dagar 8-20
hela sommaren

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.

Tel: 0525 - 250 04

Boka i tid, så får Du ditt arbete utfört i tid!
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Jordgubbar, vodka, basilika och grön äppeljuice.
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Schysta
meloner
Vodka,
vattenmelon
och
aperol.
Solkyss Som
en kyss
med gin,
limoncello
och
citronjuice.
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enpäronjuice,
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och citronjuice.
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Vodka,
timjan
och
prosecco.
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Jamii!!!
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Avec
Shots
Vi har ett frestande
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Shots
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Lexö på Resö Sommarkök & Bar
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