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VAD HÄNDER I SOTENÄS? 

 
Se vad som händer längs med hela kusten 

och uppdaterat program på 

www.vasterhavsveckan.se 

http://www.vasterhavsveckan.se/
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Om Västerhavsveckan 

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön. Under veckan, som 
infaller i augusti varje år, anordnar ett stort antal aktörer havsnära 
aktiviteter för alla åldrar. Målet är att höja vår havsmedvetenhet, det vill 
säga skapa intresse för havet och hur havet mår. 

Den 6 - 14 augusti 2022 arrangeras en ny Västerhavsvecka.  

Västerhavsveckan startade 2008 på initiativ av Västra 
Götalandsregionens miljönämnd. Tillsammans med ett 100-tal aktörer 
anordnas aktiviteter för alla åldrar. Medverkande arrangörer är till 
exempel universitet, institutioner, museer, ideella föreningar och privata 
företag. 

Du kan delta i hundratals roliga, spännande och havsnära aktiviteter 
snorkling, dykning, forskningsfartyg, vandringar, föreläsningar, 
strandskolor…   

Västerhavsveckan finns förutom i Västra Götaland också i Halland och 
Skåne. www.vasterhavsveckanskanehalland.se 

Följ oss i sociala medier 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

 

 

 

http://www.vasterhavsveckanskanehalland.se)/
https://www.facebook.com/vasterhavsveckan/
https://www.instagram.com/vasterhavsveckan/
https://www.youtube.com/channel/UCPyJZAWEP0CrJM6Eojx4xjw
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Marint skräp som resurs 

Årligen hamnar mellan 5 - 13 miljoner ton avfall i haven världen över. 
Utöver strandskräpet finns en problematik med hantering av uttjänta 
fiskeredskap, vilka idag till stora delar hamnar på deponi eller i värsta fall 
dumpas i våra hav och bidrar till spökfiske.  

På Ångbåtspiren i Kungshamn visar Sotenäs Symbioscentrum en 
utställning om marint skräp och sortering, och vi berättar även på plats 
om hur Sotenäs kommun startat Sveriges första och enda marina 
återvinningscentral för att bidra med lösningar till problemet och i stället 
se den marina plasten som en resurs. 

Som en del av utställningen visas filmen ”Recycle. Upcycle. Reuse”, som 
hade premiär på Sweden Innovation Days på Världsutställningen i Dubai 
i januari.  Den är filmad på Sotenäs Marina Återvinningscentral, som 
drivs av Sotenäs kommun, och visar arbetet med att återvinna plast från 
havet. Filmen är producerad av One Planet Production. Fotograf & Värd 
- Joakim Odelberg. Manus & Producent - Annica Lindeberg. 

Utställning om marint skräp, söndag 7/8, kl. 11.00 - 16.00. 

Utställning om marint skräp, måndag 8/8 - söndag 14/8,                   
kl. 09.00 – 13.00. 

Plats: Ångbåtspiren i Kungshamn 
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Ett skepp kommer lastat - för ett renare hav 

Toppsegelskonaren Kvartsita, Föreningen Strandstädarna, och 
Västkuststiftelsen besöker under Västerhavsveckan flera hamnar utmed 
västkusten. Ombord finns strandstädare, eldsjälar, forskare och andra 
som kan berätta om havet. På land bjuds samtidigt på mängder av andra 
aktiviteter. 

Du kommer även kunna hänga med Föreningen Strandstädarna i deras 
städbåt för att städa en strand eller vik. För att säkra en plats på 
städbåten måste du anmäla dig genom att boka en gratisbiljett senast 
klockan 18 dagen innan städturen. Här hittar du gratisbiljetten för 
Kungshamn: https://tinyurl.com/yc5mprr3 

Om turen inte blir fullbokad kommer det finnas möjlighet till drop-in. 
Samling vid Kvartsita klockan 12:45, återkomst cirka klockan 15:45. 

Möt Jenny Lindström Har du sett mareld? Det magiskt vackra ljusspelet 
i havet under mörka sensommarkvällar. Kom och se mareld på nära håll 
och hör om organismerna som lyser, hur de gör och varför. Hör om 
myterna kring marelden eller lär mer om några av alla de andra tusentals 

organismerna i havet som kan lysa.  

 

Tid: söndag 7/8, kl. 11.00 – 16.00 

Plats: Ångbåtspiren i Kungshamn  

 

https://tinyurl.com/yc5mprr3
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Climate Fresk 

Har du inte tid att läsa de 2000 sidorna i IPCC-rapporten om 
klimatförändringarna? På 3 timmar låter samarbetsworkshopen "The 
Climate Fresk" dig förstå de väsentliga frågorna om klimatförändringar 
för att kunna agera. 

Climate Fresk är en rolig workshop baserad på kort där deltagarna 
spelar i 3 timmar för att förstå orsakerna och konsekvenserna av 
klimatförändringarna innan de får möjlighet att vidta åtgärder själva. 

Att förstå den nuvarande situationen är ett viktigt steg för människor 
enligt vår åsikt. Och eftersom människor kan ägna timmar åt att läsa 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporter, varför 
inte spela ett kortspel istället? 

The Climate Fresk gör IPCC-rapporten tillgänglig för alla. Den skapades 
2015 av Cedric Ringenbach, specialist på klimat- och energifrågor. 

Under Västerhavsveckan erbjuder vi också en kortare pop-up-variant av 
kortspelet, cirka 15 minuter. 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

- Kortversion söndag 7/8, kl.11.00 - 16.00 
- 3-timmars workshop, anmälan på  
Climate Fresk workshop - Västerhavsveckan 2022 Tickets, sön 7 aug 2022 kl 10:00 | Eventbrite 

https://www.eventbrite.se/e/climate-fresk-workshop-vasterhavsveckan-2022-tickets-360285783477
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Västerhavsveckans havsverkstad 

Lär känna djuren i Västerhavet, experimentera och lär mer om 
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors reningsförmåga och 
mycket mer. En kunnig marinbiolog finns på plats och lotsar dig genom 
verkstaden. Låna håvar, strandkikare och ge dig ut för att undersöka 
havet på egen hand. 

Du kan också stifta bekantskap med några så kallade invasiva arter som 
dykt upp i Västerhavet. 

Ta med dina fynd från havet och kom till havsverkstaden så hjälper vi till 
med artbestämning och svarar på frågor.  

Om du hittar blåskrabba eller penselkrabba eller andra främmande arter 
ska du inte släppa tillbaka dem i havet. Rapportera in dem på 
krabbprojektets hemsida. Du kan också lämna in dina fynd av 
blåskrabba och penselkrabba till Västerhavsveckans havsverkstad under 
själva veckan. 

I år har vi två havsverkstäder på turné, en större och en mindre. 

Nordens Ark, Åby lördag 6/8, kl.11.00 - 16.00  
Ångbåtspiren i Kungshamn, söndag 7/8, kl. 11.00 - 16.00  
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Föreningen Hållö fyr 
Var med på en guidad visning av Hållö fyr. Besök den anrika fyren där 

du från toppen kan se den fantastiska skärgårdsutsikten, det mångsidiga 

och spännande badparadiset med det artrika naturreservatet och dess 

jättegrytor. 

Under Västerhavsveckan håller Hållö fyr – Föreningen för dess 
bevarande och framtida tillgänglighet – fyren öppen för visning. Du 
upplever bokstavligen kulturens och historiens vingslag i den 
helrenoverade fyren där Sjöfartsverket stått för ett fantastiskt 
restaureringsarbete. Fyrföreningen har visning i fyrmuséet med 
fyrhistoriska bilder och utrustning. Från fyren har du också möjlighet att 
skåda fågel. 

Besök också vårt fyrhus där temautställningarna Fjärilar, Gripen-olyckan 
1943, Granit, utställning om havet, ytterligare museiföremål samt 
informationsmaterial om Hållös historia, geologi, flora och fauna finns. 
Dessutom har vi en fotoutställning med bilder av Tobias Dahlin. 

Välkommen på guidade turer och upplev Hållö fyr med fyrhus, Hållö 
kapell samt vandrarhemmet Utpost Hållö med bland annat sommarkafé. 

Välkommen både du, din familj och dina vänner på guidade turer och 
upplev Hållö fyr med fyrhus, Hållö kapell samt vandrarhemmet Utpost 
Hållö med bland annat sommarkafé. Vi ses på Hållö i sommar! 

Lördag 6/8 - söndag 14/8 kl. 11.00 - 16.00.  
Till Hållö tar du dig med Hållöfärjan från Smögenbryggan (120 
kronor/vuxen, 50 kronor/barn upp till 13 år, endast kontant betalning) 
eller med Hållö Expressen från Kungshamn (120 kronor/vuxen, 50 
kronor/barn upp till 13 år, kontant eller Swish). Prishöjningar kan 

förekomma.  Läs mer om Hållö på www.hallofyr.se 

http://www.hallofyr.se/
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Sotenäs Naturskyddsförening 

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt 
kulturarv. Människor har levt här i årtusenden och har varit delaktiga i att 
långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas av 
Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av 
Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds stora vatten och Bottnafjorden som alla 
har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva. 

Anneröd-Hogsäms naturreservat är ett större sammanhängande 
lövskogsområde, som ligger cirka 4 km nordost om Bovallstrand. 
Parkeringsplats finns vid skylten till naturskyddsområdet. 

Vandring och fågelskådning i bokskogen, lördag 13/8, kl. 09.00-
11.00, vandringen passar både barn och vuxna. 

Anmäl dig till Lena Sörensson via mejl till lena.sorensson@telia.com eller 
ring 070-279 79 14 

Gunnar Selstam leder vandringen. 

Läs mer om Sotenäs Naturskyddsförening på 

sotenas.naturskyddsforeningen.se 

 

mailto:lena.sorensson@telia.com
https://sotenas.naturskyddsforeningen.se/
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Grosshamns Fågelstation 

Fågelforskning i Bohuslän, lördag 6/8, kl. 10.00 - 13.00 

Besök Grosshamns Fältstation där vi visar hur vi ringmärker fåglar och 
berättar om våra forskningsprojekt. 

Det är här vi märker, Grosshamn, som en gång fått sitt namn efter 
familjen Gross. Där senare regementet I 17 från Uddevalla hade sin 
övningsplats, men där idag endast militära rester finns kvar. En barack 
och så den lilla röda byggnaden, som nu är vårt märklabb. 

Vi berättar också om våra forskningsprojekt, samt har bildvisning och 
utställning. Alla, såväl barn som vuxna är hjärtligt välkomna! Det 
anordnas också poängpromenad för vuxna och barn, kaffe och fika med 
mera. 

Vägbeskrivning: Kör till Ramsvik i Sotenäs. Ta höger efter bron över 
Sotenkanalen. Efter 2 km finns en skylt till Fågelstation. Fortsätt 1,5 km 
till parkeringen och gå de sista 300 meter mot havet ner till 
fågelstationen. Grinden kan öppnas på beställning för funktionshindrade. 

Läs mer om Grosshamns Fågelstation på www.grosshamn.se - 

Facebook  

 

http://www.grosshamn.se/
https://www.facebook.com/Grosshamns-Fältstation-944732612215491/?ref=bookmarks
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Smögen Dyk & Upplevelse 

Vi på Smögen Dyk & Upplevelse vill att du ska känna dig som hemma 
hos oss. Oavsett om du är helt grön som dykare, har dykt i många år, 
eller inte dyker alls är du välkommen. Här finns allt du behöver för ett par 
dagars avkoppling och aktivitet. 

Dykcentret ligger alldeles vid vattnet. Här finns parkering, bra dykning 
och snorkling från land, logi, mat, luftfyllning, båtutfärder, dusch, bastu, 
utbildning. Det är gångavstånd till Smögenbryggan, där du hittar 
shopping och restauranger. 

Prova på snorkling, lördag 6/8 – söndag 14/8 kl. 10.00 – 16.00 
Viken utanför vårt dykcenter är perfekt att snorkla i eftersom det är grunt. 
Ligg på ytan och se massor djur- och växtliv. Det finns en hel del att se 
under vattenytan! Under Västerhavsveckan får du låna utrustning och 
snorkla utanför vårt dykcenter. 

Prova på kajakpaddling, lördag 6/8 - söndag 14/8, kl. 10.00 – 16.00 
Glid över vattnet i en kajak. Under Västerhavsveckan kan ni prova på att 
paddla kajak under en timme för 50 kronor. Flytväst ingår och skall 
användas. 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
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Provdyk utanför Smögen, lördag 6/8 - söndag 14/8, kl. 13.00 – 16.00 
Prova att dyka med komplett utrustning! Bohuslän har de bästa platserna 
för dyk i Sverige. Här möter du en helt ny värld under ytan. Smögen Dyk 
& Upplevelse guidar dig till de verkliga pärlorna.  

Under vecka 32 kör vi provdyk som en del av Västerhavsveckan. 
Provdyken blir lite kortare och vi kör teorigenomgången i större grupper 
än vanligt men kostnaden är reducerad till 400 kr. Från 12 år. 

Möt fantastiska undervattensdjur, torsdag 11/8 – söndag 14/8, kl. 
12.00 - 16.00 

Träffa marinbiologer och titta på fantastiska undervattensdjur.  Få svar 
på dina frågor och funderingar om livet i havet. Här finns baljor med olika 
sorters fantastiska djur som man kan finna under ytan på västkusten. 

Marinbiologer från Universeum och Göteborgs Naturhistoriska Museum 
finns på plats på bryggan hos Smögen Dyk & Upplevelse. 

Svenska namn gör okända arter kända, lördag 13/8, kl. 18.00 - 19.00 
Hur får vi nya namn på marina arter? Hur tänker de som namnger dem 
och kan man ge vilket namn som helst till en art? Hör Kennet Lundin och 
Klas Malmberg berätta, 

Läs mer om Smögens Dyk & Upplevelse på www.smogendyk.se 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://www.smogendyk.se/
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Nordens Ark 
Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en 

framtid. 

Kom med på en spännande guidning om livet under bryggan. Där finns 

det allt från slemmiga djur med fem ögon till de som har giftiga harpuner 

till försvar. 

Nordens arks guidning "Livet under bryggan" handlar om de djuren och 

växterna som vi kan hitta under bryggan som man ofta stöter på. Så om 

du vill lära dig mer om sjöstjärnor, krabbor, brännmaneter och tång kom 

förbi! 

Nordens Ark arrangerar även en tipspromenad från parkering till Åby 

fjorden där du kan testa dina kunskaper om djuren och växterna i havet. 

Guidning under bryggan vid Nordens Ark 
Upptäck livet under bryggan tillsammans med Jakob från Nordens Ark. 
Ta med dina fynd från havet och kom till Västerhavsveckans 
havsverkstad så hjälper vi till med artbestämning och svarar på frågor. 

Tid: Lördag 6/8, kl.11.00-16.00 

Plats: Strandängarna vid Nordens Ark, Åby 

Läs mer on Nordens Ark på www.nordensark.se 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordensark.se/
http://vasterhavsveckan.se/wpr/wp-content/uploads/2016/04/nordenslide.jpg
http://vasterhavsveckan.se/wpr/wp-content/uploads/2016/04/N_Ark_logo_ny.jpg
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Västkuststiftelsens 

strandstädning 

Västkuststiftelsen har tillsammans med de tolv 
kustkommunerna, som samarbetar, ansvaret för 
strandstädningen på västkusten. 

Kommunerna är Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, 
Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka. 
Strandstädningen finansieras genom eget arbete 
och med anslag från Naturvårdsverket. 

Den samverkan som numera finns längs hela 
kusten fokuserar på frågan om marint skräp. De 
olika aktörerna – kommunerna, entreprenörerna, 
frivilligorganisationerna och allmänheten – 
samarbetar mot det gemensamma målet att minska 
mängderna marint skräp. 

Vår digitala, interaktiva karta, som finns som mobil 
app och på webben används för att planera och 
kommunicera städinsatserna. Strandstädarkartan 
underlättar inrapporteringen för alla. 

Västkuststiftelsen arbetar för en aktiv natur- och miljövård, 
där strandstädning är en del.  

Bohusläns kust är en av de hårdast drabbade vad 
det gäller marint skräp. Alla frivilliga krafter behövs för 
att städa upp.  

Följ med Strandstädarna till någon strand eller vik som behövs 
städas från marint skräp. För att säkra en plats på städbåten 
måste du anmäla dig genom att boka en gratisbiljett senast klockan 
18.00 dagen innan städturen. Här hittar du gratisbiljetten för 
Kungshamn: https://tinyurl.com/yc5mprr3 Om turen inte blir fullbokad 
kommer det finnas möjlighet till drop-in. 

Tid. Söndag 7 augusti kl.12.45-15.45 

Plats: vid Kvartsita, Ångbåtspiren, Kungshamn 

Läs mer på www.vastkuststiftelsen.se 

 

https://tinyurl.com/yc5mprr3
http://www.vastkuststiftelsen.se/
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Västkuststiftelsen 

Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen 
Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska 
naturen och att stimulera friluftslivet.  

Vandring på Ramsvikslandet, Geologi, blommor och fåglar, lördag 
6/8, kl. 10.00 - 13.15. Sommarvandring vid Grosshamn, över granithällar 
och ängsmarker. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre 
tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår 
terräng och är cirka 3 km.  Strandängen kan vara lite blöt. Ta med 
matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär 
genom graniten. Samling på parkeringen vid Fykan.  

Anmäl dig senast 4 augusti till anmalan@vastkuststiftelsen.se  

Jan Artursson, telefonnummer: 072 - 542 30 99, Thomas Eliasson, 
telefonnummer: 070 - 222 88 57. Max 30 deltagare. 

Långtur vid havet - vandring på ramsvikslandet, söndag 14/8, kl. 
10.00 - 15.00. Följ med på vandring på ramsvikslandet och upplev 
varierad natur med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, gammal 
genuin skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt. Vi vandrar från 
Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan. 
Därifrån vandrar vi tillbaka till Haby via Hällingedalen. Vandringen är 
medelsvår. Området är relativt lättgånget men det finns ett par 
besvärligare passager. Vandringen längd är cirka 8 - 9 km. Ta med 
matsäck. Samlingsplats på naturreservatets parkering vid Haby bukt. Ta 
vänster efter bron över Sotekanalen. Skyltat på vägen Hunnebostrand – 
Kungshamn. 

Anmäl dig senast 13 augusti till guiden Gunnel Turbinen på 
telefonnummer 0525 - 330 95, 070-244 67 09 eller mejla 
till gunnel_turpeinen@yahoo.se. Max 25 deltagare.                                
Läs mer om Västkuststiftelse på www.vastkuststiftelsen.se 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
mailto:anmalan@vastkuststiftelsen.se
mailto:gunnel_turpeinen@yahoo.se
http://www.vastkuststiftelsen.se/
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LO Bikes mobila cykelverkstad 

Kom och få din cykel GRATIS servad av LO Bikes mobila 
cykelverkstad 

En service innebär att vi går igenom cykeln i sin helhet. Vi kollar över, 
drar åt och smörjer rörliga delar samt lager. Funktionstestar broms och 
styrning, kollar reflexer och ringklocka, smörjer pedaler vid behov och 
justerar växlar. En besiktning där vi upplyser om cykelns skick samt vad 
som är värt att tänka på och vad som behöver bytas. 

Max 30 minuter per cykel, grundläggande service. Vid behov av nya 
reservdelar bekostar du dessa själv. Servicen utförs av mekaniker, inte 
magiker – hopplösa fall undanbedes! 

Plats: Ångbåtspiren, Kungshamn 

Boka tid på bicyclerepairman@lobikes.se och ange kommun.  

Det kommer även finnas viss möjlighet för drop-in, söndag 7/8, kl. 11.00-
16.00. 

Tid: Söndag 7/8, kl. 11.00 - 16.00.  

Plats: Ångbåtspiren, Kungshamn 

 

 

 

mailto:bicyclerepairman@lobikes.se
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Energi- och klimatrådgivning,             
Uddevalla kommun 

Kom förbi och ställ dina frågor om elbåtar eller andra 
energirelaterade frågor. 

Nära 100 000 tvåtaktsmotorer tuffar runt på våra vatten med så usel 
förbränning att en fjärdedel av bensinen rinner rakt ut i vattnet. I takt med 
att batterierna blir billigare kommer intresset för eldrivna båtar öka, 
framför allt om du har en båt för att glida fram i lite lägre farter.  

Elbåtarna är idag där elbilarna var för några år sedan, de är påkostade 
och relativt dyra i inköp men låga drift- och servicekostnader gör att de 
snart kan konkurrera med fossildrivna. Den framväxande elbåtsindustrin 
kan dra fördel av elbilsindustrins försprång, man behöver inte själv 
utveckla batterier, laddteknik och nya standarder utan kan använda 
samma teknik som elbilarna.  

De flesta elbåtar idag laddas på låg effekt över natten, ofta via vanligt 
eluttag eller via en laddbox, samma som elbilar. Snabbladdare är på 
gång längs kusten och ska koppla ihop sträckan Göteborg-Strömstad-
Oslo med sex laddare med ca tjugo sjömil mellan platserna. 

Snart kan vi uppleva stillheten i skärgården utan motorbuller och avgaser 
när vi sitter på en kobbe och njuter av utsikten. 

Tid: Söndag 7/8, kl. 11.00 - 16.00.  

Plats: Ångbåtspiren, Kungshamn 
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Kulturhuset Hav & Land, Hunnebostrand 

Hav och Land vill under Västerhavsveckan engagera den yngre 
målgruppens havsmedvetenhet.  

Havets silver – om mod och längtan i jakten på sill, söndag 7/8, kl. 
16.00. Bodil Tinsgbys nya dokumentärfilm om det bohuslänska 
islandsfisket. De blev 9000 man ombord på 1000 båtar som for mot 
Ishavet, norr om Island, i jakten på den feta islandssillen. Än finns det 
några som kan berätta. De är få, men vilka berättare! Kostnad 100 kr. 

Skaparverkstad, skräpbingo och vernissage, måndag 8/8 - torsdag 
11/8, kl. 09.00 - 12.00. Vi bjuder på en Skapandeverkstad för barn. Vi 
inleder veckan med att städa en strand för att hitta material till våra 
konstverk som skapas under resten av veckan. Söndagen den 14 
augusti blir det vernissage av våra konstverk. 

Sockertång med Nordic Seafarm, onsdag 10/8, kl. 17.00 

Kom och lyssna till en presentation och njut av provsmakning av sockertång 

från Nordic Seafarm. Du får dessutom se filmen Tång och annat ätbart från 

havet. Anmälan sker via www.kulturhusethavochland.se. 

Västerhavsveckans filmfestival, söndag 14/8, kl. 14.00 

Västerhavsveckans filmfestival arrangeras i år för andra 
gången. Det blir premiärvisningar av de filmer som 
producerats av ungdomar och pensionärer under    
sommaren på temat ”Västerhavets natur och miljö”. Två 
priser delas ut, juryns val och publikens pris. Gratis 
inträde. 

 

http://www.kulturhusethavochland.se/
http://vasterhavsveckan.se/medarrangorer/kulturhuset-hav-land/
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Sjöfartsverket på besök 

Välkommen till vårt tält där vi berättar om vår spännande verksamhet! 
Här visar vi fyrmodeller, berättar om renovering av fyrar, uppdatering av 
båtsportkort, vårt miljöarbete, lotsning, isbrytning och mycket mer. 

Varför inte passa på att testa hur det är att lotsa ett fartyg eller vara med 
om en sjöräddning? Med våra VR-glasögon blir det näst intill verklighet! 

För de lite mindre barnen har vi lugnare aktiviteter såsom ”Rädda 
seglaren” och ”Skepp O’skoj!”. 

Tid: 7 augusti kl. 10.00 – 16.00  

Plats: Ångbåtspiren, Kungshamn 
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Kalendarium 2022 – Västerhavsveckan på Sotenäset

Lördagen 6 augusti  

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Vandring på Ramsvikslandet 

Sommarvandring vid Grosshamn, över 

granithällar och ängsmarker.  

Tid: 10.00 – 13.15, anmälan se info om 

Västkuststiftelsen. 

Plats: Parkeringen vid Fykan, Ramsvik 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Fågelforskning – Grosshamn Fältstation 

Ringmärkning, föredrag mm. På Ramsvik. 

Ta höger efter bron över Sotenkanalen. 

Efter 2 km finns en skylt till Fågelstation. 

Grinden kan öppnas på beställning för 

funktionshindrade. 
Tid: 10.00 - 13.00 

Plats: Grosshamn på Ramsvik 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm. 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö, färja utgår från både 

Kungshamn och Smögen 

 

 

 

Vad finns under bryggan? 

Nordens arks guidning "Livet under 

bryggan" av Jacob. Det handlar om de 

djuren och växterna som vi kan hitta 

under bryggan som man ofta stöter på.  
Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Strandängarna vid Nordens Ark, Åby 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Söndagen 7 augusti  

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Sjöfartsverket på besök  

Varför inte passa på att testa hur det är att 

lotsa ett fartyg eller vara med om en 

sjöräddning? Med våra VR-glasögon blir 

det näst intill verklighet!                           

Tid: kl. 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn 

Livet under bryggan 

Västerhavsveckans havsverkstad. Lär 

känna djuren i klappakvariet, 

experimentera och lär mer om 

vattenkraft, flytkraft och mycket mer.  

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Strandängarna vid Nordens Ark, Åby 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Västerhavsveckans havsverkstad 

Lär känna djuren i klappakvariet, 

experimentera och lär mer om 

vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, 

musslors reningsförmåga och mycket mer. 

En kunnig marinbiolog finns på plats och 

lotsar dig genom verkstaden. 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn 

Kom förbi och ställ dina frågor om elbåtar 

eller andra energirelaterade frågor  

Uddevalla kommuns energi- och 

klimatrådgivare svarar på frågor. 

Tid: kl. 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn 

Ett skepp kommer lastad - för ett renare 

hav  

Toppsegelskonare Kvartsita kommer. 

Tid: kl. 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn 

Självlysande havsdjur  

Möt Jenny Lindström Har du sett mareld? 

Det magiskt vackra ljusspelet i havet under 

mörka sensommarkvällar. Kom och se 

mareld på nära håll. 

Tid: kl. 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn 

Climate Fresk 

Om du inte tid att läsa 2000 sidorna i IPCC-

rapporten om klimatförändringarna.  

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

 

Få cykeln servad under Västerhavsveckan 

Boka tid 

på bicyclerepairman@lobikes.se och ange 

kommun. Det kommer även finnas viss 

möjlighet för drop-in.                                       

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm. 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Följ med Strandstädarna  
till någon strand eller vik som behövs 

städas från marint skräp. Anmälan dagen 

innan, se sidan 13, för gratisbiljetter.                                            

Tid: 12.45 – 15.45 

Plats: vid Kvartsita, Ångbåtspiren, 

Kungshamn  

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Havets silver – om mod och längtan i jakten 

på sill. 

Bodil Tingsbys nya dokumentärfilm om det 

bohusländska islandsfisket.   

Tid: 16.00, biljettpris 100 kr 

Plats: Kulturhuset Hav och land, 

Hunnebostrand 

Måndagen 8 augusti 

Skaparverkstad, skräpbingo                           
Vi bjuder på en Skapandeverkstad för 
barn. Vi inleder veckan med att städa en 
strand för att hitta material till våra 
konstverk som skapas under resten av 
veckan.                                                         
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Kulturhuset Hav och land, 
Hunnebostrand 

 

mailto:bicyclerepairman@lobikes.se
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.          

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Tisdagen 9 augusti  

Skaparverkstad, skräpbingo                           
Vi bjuder på en Skapandeverkstad för 
barn. Vi inleder veckan med att städa en 
strand för att hitta material till våra 
konstverk som skapas under resten av 
veckan.                                                         
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Kulturhuset Hav och land, 
Hunnebostrand 

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

 

 

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.           

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Onsdagen 10 augusti  

Skaparverkstad, skräpbingo                           
Vi bjuder på en Skapandeverkstad för 
barn. Vi inleder veckan med att städa en 
strand för att hitta material till våra 
konstverk som skapas under resten av 
veckan.                                                         
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Kulturhuset Hav och land, 
Hunnebostrand 

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.           

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Sockertång med Nordic Seafarm 

Kom och lyssna till en presentation och 

njut av provsmakning av sockertång från 

Nordic Seafarm. Du får dessutom se 

filmen Tång och annat ätbart från havet. 

Anmälan sker via 

kulturhusethavochland.se                                                                   

Tid: 17.00 

Plats: Kulturhuset Hav och land, 

Hunnebostrand 

Torsdagen 11 augusti 

Skaparverkstad, skräpbingo                           
Vi bjuder på en Skapandeverkstad för 
barn. Vi inleder veckan med att städa en 
strand för att hitta material till våra 
konstverk som skapas under resten av 
veckan.                                                         
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Kulturhuset Hav och land, 
Hunnebostrand 

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

 

 

 

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.          

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Möt fantastiska undervattensdjur 

Marinbiologer från Universeum och 

Göteborgs Naturhistoriska museum visar 

fantastiska djur. 

Tid: 12.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Fredagen 12 augusti  

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.           

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Möt fantastiska undervattensdjur 

Marinbiologer visar och berättar. 

Tid: 12.00 – 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Lördagen 13 augusti  

Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Vandring och fågelskådning 

I bokskogen på Anneröd-Hogsäms 

naturreservat. Anmäl, se Sotenäs 

Naturskyddsförening. 

Tid: 09.00 – 11.00 

Plats: ca 4 km om Bovallstrand 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

 

Vandring på Ramsvikslandet 

Geologi, blommor och fåglar 

Tid: 10.00 - 13.15, anmälan se folder. 

Plats: Parkeringen vid Fykan, Ramsvik 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.           

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Möt fantastiska undervattensdjur 

Marinbiologer visar och berättar. 

Tid: 12.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Svenska namn gör okända arter kända 

Hur får vi nya namn på marina arter? Hur 

tänker de som namnger dem och kan man 

ge vilket namn som helst till en art? Hör 

Kennet Lundin och Klas Malmberg berätta.  

Tid: 18.00 - 19.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Söndagen 14 augusti 

Skaparverkstad, skräpbingo                           
Vi bjuder på en Skapandeverkstad för 
barn. Vi inleder veckan med att städa en 
strand för att hitta material till våra 
konstverk som skapas under resten av 
veckan.                                                         
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Kulturhuset Hav och land, 
Hunnebostrand 

Vernissage – Skaparverkstad                            
Vernissage på de konstverk som skapats 
under veckan.                                                                 
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Kulturhuset Hav och land, 
Hunnebostrand 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Miniutställning ”Marint skräp som resurs” 

Vad finns det i havet? 

Tid: 09.00 - 13.00 

Plats: Turistinformationen på 

Ångbåtspiren i Kungshamn  

Prova på snorkling  

Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Prova på kajakpaddling 

Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Vandring på Ramsvikslandet 

Långtur vid havet – Följ med och upplev 

en varierad natur längs med västerhavet. 

Tid: 10.00 – 15.00, anmälan se info om 

Västkuststiftelsen. 

Plats: Parkeringen vid Haby bukt, Ramsvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidning av Hållö fyr och fyrmuseum 

Natur, fyrhistoria, utställning mm.          

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Möt fantastiska undervattensdjur 

Marinbiologer visar och berättar. 

Tid: 12.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 

Provdyk utanför Smögen 

Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk & Upplevelse, Kleven 
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