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Hur jobbar FFF:s styrelse?
Redan när föreningen startades på 50-talet, var produktionen av 
medlemstidningen Fjällbacka-Bladet en viktig uppgift för styrelsen 
och så är det naturligtvis även idag. Det är viktigt för oss att till 
våra medlemmar kommunicera ut både vad som hänt i Fjällbacka 
sedan förra numret och vilka planer vi har för framtiden. 
● Vi har på senare år utarbetat en policy för tidningen. Den innebär 
bl.a. att annonserna får utgöra maximalt 25% av ytan. På text- 
sidorna är det viktigt för oss att tidningen innehåller nyheter om näringslivet på orten. 
Speciellt vill vi presentera nystartade företag. Det skall även finnas någon artikel om 
Fjällbackas historia. Utöver detta erbjuder vi plats för information från föreningar  och 
organisationer på orten. Kyrkan, Samhällsföreningen, Dance Port, SSN, Golfklubben, 
Sjöräddningen m.fl. 
● Sedan starten har tidningen vuxit och fått mer än sex gånger så många sidor och 
arbetet med den sköts av en redaktionskommité bestående av redaktör plus fem med-
lemmar. Men fortfarande är arbetet med tidningen en viktig del av styrelsens arbete. 
Två styrelsemedlemmar sitter med i redaktionskommittén och flera av styrelsemed-
lemmarna bidrar med att skriva olika artiklar, krönikor, reportage m.m. 

Vi ser gärna att fler medlemmar vill vara med som skribenter, hör gärna av dig!
● All annonsförsäljning sköts inom styrelsen. Det jobbet är väldigt tidskrävande, men 
det är även ett sätt att hålla regelbunden kontakt med de flesta av ortens företagare.
● Som ett tidsbegränsat projekt har FFF de senaste två åren drivit Fjällbackas turist-
information. Det har varit ett stort och mycket tidskrävande extra uppdrag, som vi i 
styrelsen tog på oss i en krisartad situation. Nu hoppas vi att man inom Kommunen 
kan hitta nya vägar för att driva arbetet med Turistinformationen vidare.
● På sommarhalvåret lägger många av oss en hel del tid på administrationen kring 
Ugglejakten, Barnens Dag och på firandet av Nationaldagen. Och under vintern är 
flera engagerade i att ordna Trivsamma Träffar och Höstlovsaktiviteten för ortens barn. 
● Vi sköter även alla Fjällbackaflaggor, som finns utplacerade vid infarterna, vid Torget 
och i hamnen. Andra exempel på vårt stöd till Fjällbacka är de två orienteringstavlor 
som vi satt upp och sköter. Detta gäller också Ingrid Bergman-utställningen och 
belysningen av berget m.m. Vid behov uppdaterar vi Hus med Historia-skyltarna och 
den lilla broschyren om Fjällbackas historia. Vi har många järn i elden, men allt har 
sin grund i att vi tycker att det är viktigt att värna om både näringslivet och om vår 
gemensamma historia.
● Vi har själva hand om vår bokföring med hjälp av ett modernt program, med vilket 
vi även administrerar vårt medlemsregister och skapar över 1000 fakturor per år. Det 
innebär många timmars arbete för några av oss, men annars hade vi fått köpa den 
tjänsten och vi vill hellre använda föreningens pengar på medlemsaktiviteter! 
● Alla våra aktiviteter och projekt medför att vi har relativt många styrelse- och avstäm-
ningsmöten under året, men de här mötena är oftast korta och effektiva. Vi lägger ner 
en hel del tid på de olika aktiviteterna, men vi har också ett mycket gott och kreativt 
samarbete. Alla jobbar inte med allt, men vi hjälps åt. Vi hoppas att denna trivsel märks 
i tidningen och i alla våra aktiviteter under året! n
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Sommaren 2018 kommer att gå till historien! Vilken värme, härliga bad, blodmåne, 
samtal i goda vänners lag under varma underbara sommarkvällar och nätter. Det dock 
viktiga grillförbudet gjorde att man helt plötsligt fick tänka om i matplaneringen, 
och det kändes lite annorlunda för mig som älskar att grilla. Men men det har jag 
tagit igen under hösten. Årstiderna är inte som förr, så som när jag var liten. Då var 
det så tydligt med vinter, vår, sommar, höst och vinter. Kommer det att bli så igen? 
Klimatfrågan är intressant och mycket viktig. I vår familj har vardags-miljötänk blivit 
ett viktigt samtalsämne varje dag. 

I föreningen har vårt arbete med Fjällbacka Turistinformation varit i stort fokus 
under våren, sommaren och hösten. Vi har även i år med hjälp av anställda och ideell 
arbetskraft och Tanums Turist kunnat försäkra oss om att kunna bemöta våra turister 
som besöker vårt samhälle på bästa sätt. Vi är också i år auktoriserade av Visita för 
att driva en turistinformation efter det reglemente som sig bör. Jag vill här rikta mitt 
varmaste tack till er som gjort Fjällbacka denna stora tjänst. Föreningen har sedan 
försommaren haft en bra dialog med Tanums kommun kring hur utvecklingen för 
turismen skall ha en fortsatt hållbar kvalitetssäkring. FFF:s ambition är att under de 
förutsättningar föreningen har att samarbeta med Tanums kommun för att göra 
Fjällbacka till ett bra samhälle för oss bor här året runt och för de som besöker oss.

I juli hade föreningen sitt traditionsenliga årsmöte. Flera av våra medlemmar slöt upp 
till ett bra möte och en trevlig kväll som avslutades med god mat och härlig allsång. 
Barnens Dag med Krabbmetetävlingen arrangerade vi som vanligt i mitten av juli. 

På förra sidan kan ni läsa om hur vi i styrelsen arbetar med våra projekt och på nästa 
kan du läsa om våra Trivsamma träffar och Höstlovskul i gymnastiksalen. Vi har även 
deltagit på Fjällbacka Julmarknad och bjudit in till Jultallrik på Bryggan.

Jag vill rikta mitt innerliga tack till alla er som kommer på våra evenemang och akti-
viteter och till er som ideellt hjälper till på olika vis. 

Jag vill önska er en God Jul och Ett Gott Nytt år från hela styrelsen!

Vårt verksamhetsår är 1/6 till 31/5. Medlemsfakturorna skickas med i tidningens 
juni-nummer. Betala inte medlemsavgiften i förväg under våren, då kommer 
pengarna in på fel verksamhetsår.

De senaste åren har det i snitt varit cirka 10% av medlemmarna som missat 
att betala i tid. Sådant kan hända oss alla, men det tar mycket tid att admi-
nistrera utskicket av påminnelsebreven.  
Snälla – betala när fakturan kommer i juni-numret.

Några har under året flyttat och glömt att meddela oss den nya adressen. 
Då har man förstås varken fått juni-numret av tidningen eller fakturan och 
vi får skicka ut dessa en gång till, vilket innebär både extra tid och onödiga 
kostnader. Kom ihåg att skicka oss information om ni flyttat.

Viktigt om Medlemsavgifter och Adressändring
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FFF:s Trivsamma Träffar
Hummerkväll på Klassen  Text & Foto: Hans Schub

Höstlovskul i gympasalen  Text & Foto: Ellen Torstensson Hultberg

Fjällbackaukulelarna på Bååthaket  Text: Harald Rylander • Foto: John Thorwalls

Ukulelarna och publiken gjorde gemensam 
sak när Lasse ledde sin ”Fjällbacka Skärgård”.

Måndagen den 15 oktober blev det stor fest på Bååthaket i Fjäll-
backa. 70-talet gäster hade samlats och efter att ha intagit en god 
lasagne med vin eller öl bjöd Fjällbackaukulelarna på en konsert.

Pelle Karlsson som är ledare för ensemblen, som består av 20 
ukuleleentuiaster, presenterade orkestern och berättade om 
det lilla unika instrumentet ukulele. Ukulelen finns i olika vari-
anter och storlekar. Elvis Presley, George Formby och Anders 
Eriksson m.fl. har hanterat det lilla instrumentet. 

Pelle berättade att entusiasterna på scenen träffas varje 
måndag och övar under gemytliga former: 

– I kväll blir det gamla goa jazzlåtar. Det blir Taube, Powel, 
Olrog och naturligtvis Lasse Lundberg. Vi hoppas också att ni 
sjunger med…

Breda leenden av Ulf Peder Olrog blev första låten och nog 
kunde man se en del breda leenden i publiken. Sedan följde en 

Per-Olof Samuelsson arbetar för Sotenäs kommun med tre olika 
projekt kring hummer. Han har framgångsrikt hittat extern 
finansiering, främst från Jordbruksverket men även från Leader.

Hummerrev: Startade 2013 och fem rev har skapats av sprängs-
ten, totalt cirka 1 800 ton. Även betongrör och tegelrör har lagts 
ut. Projektet visar på snabb tillväxt av hummer, men torsk och 
småfisk samlas också vid reven. Länsstyrelsen har godkänt arbetet 
för ytterligare tre år. Reven är inte fredade men genom publicitet 
har man fått ett frivilligt fredande i hummerfisket.

Spökfiske: Syftet är att rensa vattnen för gamla redskap. Längs 
kusten tappas troligen 3-4 000 tinor per år, dock färre nu när antalet 
tinor har minskat. Per-Olof visar bilder och redovisar olika platser där 
man fått upp flest tinor, men också ryssjor och skäddegarnlänkar. De 
räddar även levande humrar och torskar. Rekordet är fyra levande 
humrar i samma tina. Detta är ett samarbete med yrkesfiskare och 
dykare och både draggning och dykning har använts.

Hummeryngel: Pågår 
2018-2021 där forsk-
ningen möter yrkes-
fiskare. Sex romho-
nor fick fångas där 
kläcktning och upp-
födning av ynglen 
skedde på Kristine-
berg. Det resulterade 
i över 2 000 yngel som 
sattes ut i somras på de 
konstgjorda reven. Man lade också ut mindre sten på reven för 
att yngeln skulle kunna hitta små gömställen. Även romhonorna 
sattes ut igen. De har tagit DNA på både yngel och honor och när 
dessa är stora (om 7-8 år) räknar man med att kunna analysera 
hur många som överlevt. n

rad kända låtar som 
Vårt eget blue Hawaii 
av Povel Ramel, i Calle 
Schewens vals blev 
det en magnifik all-
sång. Den känsliga 
låten Stand by your 
man  uppskattades 
mycket och så kom 
kvällens höjdpunkt 
Fjällbacka skärgård. 
Här sjöng många med när Lasse ledde allsången. Kvällen 
avslutades med När du skrattar som är en översättning av 
When you’re smiling. Det blev en fin kväll med hög stämning 
i höstmörkret. n

Det blev ett roligt inslag på höstlovet när Nöjesankaret häl-
sade på i Fjällbacka gymnastiksal. Det var en strid ström av 
barn i olika åldrar som kom för att leka med aktiviteterna som 
erbjöds. Till exempel fanns det uppblåsbara hoppborgar i olika 
storlekar, ansiktsmålning och figurballonger. Fjällbacka skola 
var där med de barn som går på fritids. Det var inte bara barn 
som träffades vid denna stund. Även far- och morföräldrar, 
mammor, pappor och andra vuxna lekkompisar möttes genom 
skratt och prat. 

Nöjesankaret är ett nöjesföretag i Hunnebostrand som Fören-
ingen för Fjällbacka tidigare anlitat vid Barnens dag sommartid 

och på höstlov med 
l ik nande koncept 
som i år. Det är verk-
ligen fantastiskt att 
föreningen anordnar 
och bjuder på dessa 
barnaktiviteter för 
dem som vill och kan 
och som förälder är 
det roligt att ta med 
barnen till dessa stun-
der för att visa uppskattning att det anordnas. n

Lilly Faruga Karldén och Edgar Hultberg i 
hoppborgen.

P-O Samuelsson från Havsmiljösatsning 
Sotenäs pratar hummerräddning.
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Torsd 13 dec 
Kville kyrka, Luciakonsert med konfirman- 

derna, barn och kyrkans körer. Kl 18.00

Fred 14 dec 
Hamburgsunds kyrka, Julkonsert  

”En dag i december”. Elsa Aronsson, David Bäck,  
Håkan Torstensson, Fredrik Kristiansson. Kl 19.00

Sönd 16 dec 
Fjällbacka kyrka, Julsångstund med Kville Singers 

och Kustkören under ledning 
av Sven Alfredsson. Kl 18.00

Lörd 22 dec 
Kville kyrka, Julmusik med Ärter & Fläsk. Kl 18.00

Juletid i Fjällbacka
kyrka med omnejd

Får man inte längre säga 
vad man vill? 
Spännande fråga att reflektera över i vintern. Kanske är du 
en av de beklagande, kanske en av de drabbade? 

Det är inte åsikterna som är skadliga – det är ju trevligt 
att tycka olika – utan det allvarliga i konsekvenserna som 
orden kan få. I vår kristna tradition uppmanas vi till omsorg 
om varandra. Vad jag önskar att många kunde få följa med 
ut på ”trons slagfält” – bland människorna och mötena hos 
de marginaliserade, de kämpande, de som Jesus kallade 
de saliggjorda. Kampen för att ingjuta hopp och männis-
kovärde hos de individer som knutit rädslans band inom 
sig. Kanske både till kyrkan och till Gud. Anledningen är att 
mörkermän och mörkerkvinnor, med sina egna rädslor och 
själsuppgörelser, obekymrat torgfört och planterat laddade 
ord där de inte hör hemma - och gjort människor rädda för 
tro, religion och för ljus. 

Nu tänker jag inte på religion som ett ”åsiktspaket” – utan 
mer som ett värmande ljus i vintermörkret, som det hjärtas 
språk vi har för att förstå tillvaron, för att vi ska må bra. När 
någon vräker ur sig ursinnigheter, har vi ett uppdrag att 
upplysa! Berätta om en Gud som inte hoppar in i föräls-
kelsekänslorna och skruvar isär dem, en Gud som lever i 
magpirret och gläds med sanningen i våra hjärtan, som tror 
att vi alla har något att bidra med oavsett ursprung, som 
vill se utmaningar och möten, inte gammal garderobsmat. 

Har du aldrig hört det sägas så förut? Ljuset övervinner 
mörkret. Ljuset lyser upp vår väg och guidar oss hem igen. 
Ljuset brinner på borden. Och i våra hjärtan. n

24 dec · Julafton 
Hamburgsunds kyrka, Krubban. Kl 11.00  
Fjällbacka kyrka, Julbön med Kyrkokören. Kl 17.00

25 dec · Juldagen 
Kville kyrka, Julotta, Kyrkokören medverkar. Kl 07.00 
Svenneby kyrka, Julotta. Kl 08.30

31 dec · Nyårsafton 
Fjällbacka kyrka, Nyårskonsert med  
Ingos Vänner. Kl 18.30

5 jan · Trettondagsafton 
Fjällbacka kyrka, Juloratorium av Ivar Widén. 
Kville och Fjällbacka kyrkokörer, Stråkensemble, 
Patrik Wingård solist. Kl 18.00

Kyrktrappan – av Luka Vestergaard, komminister i Tanums pastorat
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Samhällsföreningen – Jacob Agertoft, ordförande 

Som numera stolt Fjällbackabo men även i mitt jobb får jag ofta 
den frågan. I frågan ligger också en förväntan om svaret. Det är 
ganska enkelt att börja låta som en turistbroschyr med havet, 
naturen, solnedgångar, skaldjur och allt det där. Men det riktiga 
svaret är att det påminner ganska mycket om alla andras vardag 
runt om i Sverige. Det är lämning, hämtning, skola, jobb, barnens 
fritidsaktiviteter måndag till fredag. På jobbfria helger försöker 
vi hitta på något utomhus efter säsong. Det är ganska likt livet i 
Bromma eller Lerum, fast med lite mindre bilköer. 

Det som gör Fjällbacka så härligt är människorna. Off season så 
kommer i princip alla människor i en by som Fjällbacka att hälsa 
på dig när du möter dem. Att handla på Konsum går att göra på 
två minuter (fem personer i butiken, hälsa fem gånger, plocka din 
varor, betala och gå) men det går också att dra ut på det i tjugo 
minuter om du möter någon och börjar prata. Du är synlig. Folk 
har kanske ingen aning om vem du är men de antar att du hör 
hemma här någonstans och då är väl allt som det ska. Samtidigt 
tror jag att det är en av anledningarna till att folk använder sina 
fritidshus mer och mer året om. Man är en del i ett sammanhang 
som är ganska överskådligt. 

Ett alternativt svar är kanske att det blir vad du gör det till. Så 
gör det till något bra! n

– Hur är det egentligen att bo i Fjällbacka året om?

Från kommunen – Anders Järund 

Fjällbacka Tanum

M 314 +27 32,98 % 29,42 %

C 141 -1 14,81 % 19,15 %

L 86 -26 9,03% 7,40 %

KD 25 -18 2,63 % 2,39 %

S 215 -3 22,58 % 21,44 %

V 32 -21 3,36 % 4,29 %

MP 22 -43 2,31 % 3,38 %

SD 96 +30 10,08 % 10,87 %

FI 9 +6 0,95 % 0,30 %

Kvillep 11 +11 1,16 % 1,36 %

Övr 12 +11 1,26 % 0,10 %

Blanka 14 +4 1,45 % 1,34 %

Valdelt. 967 82,79 % 84,88 %

Så här röstade Fjällbacka- 
borna, och invånarna i  
Tanums kommun, i  
kommunalvalet 2018

• RÄTTELSE FRÅN NR 124: Folkmängden i Fjällbacka var vid nyår 1062 personer. Den högsta 
noteringen sedan 90-talet. Området som avses är Fjällbacka församlings område, vilket 
omfattar Fjällbacka från Långö till tom Skeppstad, men också skärgården och området 
österut  till Nordby. 

• Höstens hummerfiske var bättre än ifjol. När nya mått, som infördes till förra säsongen, 
gjorde det att mycket färre humrar då kunde godkännas. Dessa har under senaste året 
växt till sig så 2018 blev en klar bättring. 

• Vattentaxorna har sänkts 23 %. De tidigare högre taxorna har använts till investeringar.
• Bohusbanan är inte med i statens 700 miljardssatsning på järnvägen.
• Tanums kommun har inte betalt några bluff-fakturor till de svartlistade bluff-företagen. 

Kommunens rigorösa kontrollsystem har förhindrat det, säger kommunchefen Ulf Eriks-
son. 281 kommuner i Sverige har drabbats.

• Hasse och Annie Kvillbo i Kville har startat ett nytt parti, Kvillepartiet, som vill inrikta 
sig på att ge rättvisa åt småorterna.

• En sällsynt kompassmanet har påträffats vid Lyngö i början av oktober. Dessa finns 
normalt i varmare vatten. De är kraftigt brännande.

• Japanska ostron väntas öka i antal efter den varma sommaren.
• Arkeologer har passat på att i sommar gräva ut en bronsåldersboplats kring Träsvallälven 

vid Hjälpesten, när älven varit nästan uttorkad. Flera unika fynd har hittats.
• De dåliga gatorna och vägarna i Fjällbacka har efter sommaren äntligen vidgjorts. Nu 

ser det fint ut på många håll, dock ännu inte vägen runt Vetteberget.

I styrelsen för 2018 sitter: 
Jacob Agertoft, Karin Darpö,  
Carina Bjurström, Eva-Lotta Eriksson, 
Pernilla Passby, Stefan Nelson,
Anders Lindberg, Erik Norderby
och Timothy Ahlström.

Samhällsföreningen är remissinstans för kommunen 
såväl som en förening som ska komma med förslag 
för utveckling, men den är inget beslutande organ 
i kommunala frågor. Vår uppgift är att hela tiden se 
till samhällets helhet först och enskilda särintressen i 
andra hand. Ibland är det en svår balansgång. Det blir 
motstående intressen helt enkelt. Hösten 2018 har vi 
fokuserat på trafiken. 

Slutligen, mig når ni enklast via mail eller varför inte 
dyka på mig när ni ser mig på byn?

Ordförande: Jacob Agertoft:
Tel: 070-840 23 73 · Mail: jacob@joreviken.se

Mot 
2014

Antal
röster
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Text: Hans Schub • Bilder: Tanums kommun samt arkitektskisser

Planerna för Fjällbacka

En fråga som ofta diskuteras är kommunens arbete 
med detaljplaner i vårt samhälle. Varför tar det så 
lång tid? Hur svårt kan det vara? Vetteberget, Slän-
ten, Badis, Flig, varför blir de aldrig klara?

Ja, det kan man verkligen undra. I mitt uppdrag som ordförande 
i miljö- och byggnadsnämnden borde jag ju ha svar på alla 
frågor, kan man tycka. En del svar har jag och i denna artikel 
ska jag försöka lyfta fram de flesta detaljplaner som just nu är 
aktuella. Men låt oss börja med en liten kortkurs för att lättare 
förstå sammanhangen. Den minnesgode läsaren minns säkert 
Annika Torevis utmärkta och pedagogiska artikel i Bladet nr 112 
(sommarnumret 2012) men vi tar det igen! Och lite utförligare!

Vad är en detaljplan? På Boverkets hemsida kan man bland 
annat läsa följande: ”Med en detaljplan reglerar kommunen hur 
mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. 
Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får 
göra för byggåtgärder inom planområdet. En detaljplan visas som 
ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 
planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland 
ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller 
en miljökonsekvensbeskrivning. I detaljplanen ska det gå att se 
vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. 
Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen 
reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. 
Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, 
affärer, industrier och kontor. Inom kvartersmark kan planen till 
exempel reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det 
får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra 
fram ledningar över någon annans mark.”

Kommunen har ett så kallat planmonopol. Det innebär att det 
endast är kommunen (i Tanum genom ett beslut i kommunsty-
relsen Ks) som bestämmer om det överhuvudtaget är möjligt 
att starta ett arbete med en detaljplan. Detta gäller oavsett 
om marken är kommunal eller privat. I Tanum är det vanligt att 
privata markägare frågar efter denna möjlighet. Man vill kanske 
exploatera en bit av sin fastighet för exempel bostäder. Om en 
ansökan kommer in till kommunen så gör planavdelningen först 
en bedömning, en liten utredning, om förutsättningarna finns. Då 
tittar man i kommunens översiktsplan (ÖP) och ser hur området är 
beskrivet och vilka förutsättningar som där ges. Är det ett samhälls- 
nära område kanske det också finns en fördjupad översiktsplan 
(FÖP). För Fjällbacka finns en sådan från 2004. Kommunens ÖP är 
helt ny och gäller fram till år 2030. En del andra hänsyn vägs också 
in i den första bedömningen som ligger till grund för ett planbe-

sked. Om Ks beslutar att bevilja planbeskedet skrivs sedan ett 
planavtal mellan exploatör och kommun som reglerar syftet med 
det kommande planarbetet. Exploatören anlitar en planförfattare 
som sedan står för det mesta av arbetet. Kommunens planavdel-
ning utser två handläggare som kommer in i arbetet längs vägen.

Till detaljplanen kan det också tillkomma flera olika utredningar, 
till exempel arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning 
eller en dagvattenutredning.

Minst vid tre tillfällen efter beslut i Ks kommer planen inför poli-
tikerna i miljö- och byggnadsnämnden (Mbn). Det är dels när 
planen vid två tillfällen, samråd respektive granskning, ska skickas 
på remiss till grannar och myndigheter m fl. Om planen varit på 
granskning och inga frågor kvarstår antar Mbn planen. Så grovt 
förenklat kan man dela in arbetet med en detaljplan i dessa steg: 
planbesked-planavtal-samråd-granskning-antagande-laga kraft.

När en plan är antagen finns möjligheten att den överklagas 
till mark- och miljödomstolen. En detaljplan kan slutligen börja 
gälla då den vunnit laga kraft.

På nivån över kommunen finns Länsstyrelsen (Lst) som agerar sta-
tens ”förlängda arm”. Lst bevakar kommunernas arbete och beslut 
och kan, om de finner grund för det, gå in och styra kommunens 
arbete i en detaljplan. Sådana grunder är om bestämmelserna i 
en detaljplan riskerar att hota något av alla riksintressen Lst har att 
bevaka. En annan orsak för Lst att agera kan vara om detaljplanen 
kan riskera människors hälsa och säkerhet. Exempel på det första 
kan vi hämta från arbetet med detaljplanen kring Badis, mer om 
detta senare. Två exempel på fara för hälsa och säkerhet kan vara 
att marken uppvisar dålig geoteknik och att detta inte är ordentligt 
belyst i planarbetet. Det andra exemplet är befarat stigande vatten, 
där kravet på bostäder är att de byggs på en högre nivå över havs-
ytan än tidigare. Denna höjd (3,30 möh för golvnivå) komplicerar 
ofta de planer som tas fram i havsnära lägen inne i våra samhällen 
eftersom de oftast inte harmonierar med befintlig bebyggelse. Så 
sammanfattningsvis kan Lst alltså styra detaljplanearbetet när det 
gäller riksintressen samt frågor kring hälsa och säkerhet.

En tredje part i arbetet med framtagande av detaljplaner är Tra-
fikverket. Om befintlig väg, eller vägar, som ingår i planområdet 
är statliga (många vägar i Fjällbacka är det) bevakar Trafikverket 
trafiksäkerheten för dessa i planarbetet. Om myndigheten anser 
att detaljplanens utformning föranleder en större utredning om 
vägen eller vägarna har de också ett planmonopol och kan då 
tvinga exploatören att, förutom den detaljplan som redan pågår, 
starta arbetet med en vägplan.

D E T A L J P L A N E A R B E T E T
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För att slutligen sammanfatta alla dessa olika parters olika 
intressen och möjligheter att påverka ett detaljplanearbete 
kan vi åter peka ut planen kring Badis. Den planen innehåller 
alla ingredienser och i ett tidigare skede var alla dessa bollar/
hinder/problem/faktorer (kalla det vad ni önskar) uppe i luften 
samtidigt. Idag senhösten 2018 är vissa av dem ”nedtagna och 
bortsparkade”. Åtminstone är det vad vi tror och hoppas på.

I dagsläget finns över 60 olika detaljplaner på kommunens 
att-göra-lista. Drygt hälften arbetas det aktivt med, är pågående 

- övriga väntar på sin tur. Kommunstyrelsen aktualiserar denna 
prioritering två gånger per år. Vi kan konstatera att drygt en 
fjärdedel av alla dessa detaljplaner har hemadress Fjällbacka. Jag 
hoppas att du som läsare av denna artikel har en viss förståelse för 
att inte alla planer kan arbetas med samtidigt. Dock är många av 
dem skamligt gamla och borde prioriteras upp, först till ”pågå-
ende” för att sedan genomföras.

Låt oss nu bli konkreta kring ett antal aktuella planer i Fjällbacka 
samhälle med hjälp av kartan nedan och texten på nästa uppslag.

D E T A L J P L A N E A R B E T E T
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1. Flig 1:6
Syfte: att pröva möjligheterna att skapa nya bostadstomter i 
anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för 
permanentboende är goda genom närhet till både natur, sam-
hällsservice och skola.
Status: har varit ute på granskning. Planen förväntas antas 
under 2019.
Större frågor: väganslutning till planområdet.

Tips: Om du som företagare är intresserad av att köpa mark i 
detta område, kontakta kommunens mark- och exploateringav-
delning direkt.

D E T A L J P L A N E A R B E T E T

2. Fjällbacka 175:7, Lunnemyren
Syfte: ansökan avser planläggning av ett nytt bostadsområde 
med både en- och flerbostadshus samt en båttrailerpark. Fjäll-
backa by AB inkom 2016-12-16 med kompletterande ansökan 
om att utvidga planområdet som anges i planbeskedet. Enligt 
ansökan vill man pröva förutsättningar för förskola och bostäder. 
Status: är i sitt inledande skede, ett program ska upprättas.
Större frågor: kan inrymma ny förskola i anslutning till nuvarande 
skola.

3. Fjällbacka 176: 124, personalbostäder
Status: vann laga kraft 2018-07-19.

4. Fjällbacka 176: 124, infartsparkeringen
Syfte: att pröva en utveckling av Coops fastighet och att pröva 
infartsparkering samt fyra befintliga bostadstomter i enlighet 
med program för detaljplan för verksamheter Fjällbacka.
Status: ej pågående.

5. Fjällbacka 163:63, fd brandstationen
Syfte: att bekräfta de båda befintliga byggrätterna samt möjlig-
göra en centrumutveckling.
Status: ej pågående.

6. Del av Fjällbacka 163:1, verksamhetsområde
Syfte: att tillskapa ett område avsett för bl.a småindustri, lager 
och handel/serviceändamål.
Status: planarbetet har delats in i två delar där kommunen nu i 
det närmaste är färdigt med ett förslag till samrådshandlingar 
avseende den första etappen, cirka 5 hektar, av Fjällbackas nya 
verksamhetsområde. Samråd kommer att genomföras under 
vintern. Utöver ny verksamhetsmark avses visst planstöd ges för 
att kunna låta delar av den tillfälliga infartsparkeringen finnas 
kvar i området. Under de senare åren har kommunen upplåtit 
markutrymme för den nya drivmedelsstationen och till en del av 
den nya utedelen av gymet vid ”Hälsan i Fjällbacka”. Kommunen 
har som målsättning att anta planen under 2019.

7. Fjällbacka 163:1, Mörhult
Syfte: att klarlägga en lämplig användning av området och 
säkerställa kulturhistoriska värden. I planen föreslås bland annat 
ett fåtal nya bodar samt att befintliga bodar skall användas som 
sjöbodar.
Status: ej pågående.

8. Fjällbacka 163:1, Källvik
Status: ej pågående.
Större frågor: geoteknik.

9. Fjällbacka 163:1, Richters
Syfte: då inget planavtal finns upprättat så är inte syftet tydligt 
angivits men tillfälligt boende tillsammans med verksamhets-
lokaler har diskuterats.
Status: inget planavtal finns upprättat men exploatören har stort 
intresse av att komma igång.

10. Fjällbacka 163:1, Kvarnberget
Syfte: att utveckla området för bostäder.
Status: inget arbete har skett de senaste två åren förutom att 
man skissat på olika angöringar och tittat på möjligheter för 
bostäder.
Större frågor: Länsstyrelsen kommer troligen att hänvisa till rik-
sintressen för kulturmiljö och inte låta denna plan bli verklighet.

11. Fjällbacka 163:1, Kajen
Syfte: utveckling av kajenområdet.
Status: låg tidigare i samma plan som Badis men den delades 
under 2018 i två delar. I budget för 2018 avsattes 1 miljon kronor 
för att arbeta med en projektering som syftar till att skapa en stor 
torgyta sammanhängande med Norra Hamngatan. En idéskiss 
finns framtagen och i sommarnumret hoppas vi kunna presen-
tera den i sin helhet. Det fortsatta arbetet utgår från gällande 
plan för att undvika en ny detaljplan för denna plats.
Större frågor: idéskissen ska förankras politiskt och sedan ska 
finansieringen säkerställas. Eventuellt kan detta komma att ske 
tillsammans med externa aktörer.

(vid utskrift i A1-format. 1:2000 i A3 )

100 m40
Skala  1:1000

100 20 30 50

KONCEPT 2018-10-10

ILLUSTRATION 1

Detaljplan för
FJÄLLBACKA VERKSAMHETSOMRÅDE 
del av Fjällbacka 163:1
Fjällbacka, Tanums kommun
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12. Fjällbacka 136:2, Badis
Syfte: att möjliggöra att Badis ersätts med en ny byggnad med 
bostäder.
Status: detaljplanen delades under 2018 för att förenkla arbe-
tet för själva Badis. Mbn bedömde att den kommunala delen 
(Kajen) riskerade att försena planen. Nu är det endast den 
nya byggnaden/byggnaderna som innefattas i planarbetet. 
Planen har varit på samråd och det som väntar under vintern 
är att den skickas ut för granskning, alltså sista steget före ett 
antagande. Om allt går rätt väg kan planen komma att antas 
under 2019.
Större frågor: exploatören har under det senaste året arbetat 
med tillgängligheten till nya Badis. Trafikflödet, t.ex. vilken väg 
som ska vara huvudentré samt nerfart till det parkeringsdäck 
som ska finnas i källarplanet, har utretts. Lst har haft ett flertal 
inspel, bland annat kring stigande vatten, och också påpekat 
att en nybyggnation i den tänkta volymen kan hota hela kul-
turmiljön i området. Här riskerar vi alltså att Lst sätter stopp 
för planen. Trafikverket har i ett läge ställt krav på vägplan, 
det var när exploatören planerade för verksamhetslokaler i 
bottenplanet. 

D E T A L J P L A N E A R B E T E T

15. Kvarteret Barken och Kostern
Syfte: att säkerställa de kulturhistoriska värdena och att klar-
lägga ett lämpligt utnyttjande av området. En ny plan skulle 
också möjliggöra försäljning av ”Gamla Telegrafen”, samtidigt 
som sjöboden på fastigheten skulle behållas i kommunens 
ägo. Planen skulle också utgöra en modell för andra bevaran-
deplaner i Fjällbacka.
Status: samråd har hållits och synpunkter i samrådet föran-
ledde fortsatta samråd och att flera geotekniska undersök-
ningar genomfördes. Planarbetet avbröts därefter på grund 
av resursbrist och planen nedprioriterades i förhållande till 
andra projekt.

16. Fjällbacka 176:98
Syfte: att göra befintliga fastigheter planenliga. Enligt den tidi-
gare avstyckningsplanen låg de flesta av bostäderna inom plan-
området på parkmark och var därmed planstridiga. De befintliga 
byggnaderna var legala genom de bygglov som lämnats, men 
situationen var oklar vad gäller nybyggnader och tillbyggnader. 
Den uppdaterade detaljplanen innebär en ökad tydlighet för 
både fastighetsägare och myndigheter.
Status: detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-01-08.

17. Fjällbacka 173:124, Vetteberget etapp 3
Syfte: bostäder.
Status: ej pågående men beräknas prioriteras som ”pågående” 
under 2019.

18. Slänten
Syfte: att säkerställa 22 byggrätter för enbostadshus. Planområ-
det är mycket väl lämpat för åretruntboende barnfamiljer med 
närhet både till orörd natur med bad samt offentlig service som 
skola och idrottsplats med mera.
Status: detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-23. 
Detaljplanen har vunnit laga kraft men Länsstyrelsen kräver att 
kommunen gör ytterligare en arkeologisk undersökning som 
innebär att kommunen skall schakta bort de översta lagren av 
fyllnadsmassor på delar av planområdet. Arkeologer kommer 
att följa arbetet för att se om det finns rester efter boplatser 
under de befintliga fyllnadsmassorna. Arbetet skall starta upp 
så fort som möjligt.

Dessutom strax norr om Fjällbacka
19. Lilla Anrås 
Syfte: att tillskapa bostäder i form av enbostadshus i kombination 
med en anläggning för hästhållning.
Status: nästa skede är samråd och nu ska planhandlingar fär-
digställas.

Dessutom strax öster om Fjällbacka
20. Norra Backa 1:3
Syfte: att i enlighet med ansökan från Golfhöjden Resort AB pröva 
en utveckling av tillfälligt boende omfattande cirka 48 fritidshus 
samt en gemensamhetslokal.
Status: arbetet är på väg mot ett samråd. n

13. Fjällbacka 137:6, Stora Hotellet
Syfte: att befintlig plan ändras för att möjliggöra en utveckling 
av hotellets kapacitet med hotellrum och konferensavdelning 
inom fastigheterna Fjällbacka 135:6 och 135:7.
Status: ej pågående.

Exempel på en nybyggnation på Badisfastigheten.

Arkitektskiss på tänkbar tillbyggnad av Stora Hotellet.

14. Fjällbacka 163:1, Torget, Södra Hamngatan
Status: planen är avslutad då idén med trädäck och avstängd 
väg inte gillades av kommunstyrelsen. Dock behöver en mindre 
plan startas här för att bekräfta befintliga byggrätter och utreda 
geoteknik för dessa.
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Fjällbacka Möbelmakeri
– ny verksamhet på Nordby

Text & foto: Annika Torevi

När Erik skulle tjänstgöra i Afghanistan var Johannas vikariat i 
Mariestad slut och hon flyttade hem till Nordby och in i botten-
våningen på mormor och morfars hus under de sex månader 
som Erik var borta. Arbetsförmedlingen i Tanum blev Johannas 
nya arbetsplats. När Erik kom hem veckopendlade han först till 
sitt gamla jobb, men numera jobbar han i Skredsvik. Jämfört med 
Skövde är det ju i princip runt hörnet. Erik och Johanna byggde 
nytt hus några hundra meter bort och bodde kvar hos Elsie och 
Bertil under tiden. 

Johanna drabbades av utbrändhet 2015 men kom tillbaka till 
jobbet efter ett år. En sådan erfarenhet leder ofta till att man 
omvärderar sina val och funderar över vad som är viktigt. Johanna 
har alltid tyckt om äldre saker, att leta skatter och samla på fynd. 
Inte bara för att äga dem, utan också för nöjet att renovera och 
göra om. De flesta av oss klarar väl av att ge en pall ny färg, men 

Johanna Norderby är uppväxt på Nordby och är 
minst femte generationen på gården. Hennes släkt-
band är starka och längtan tillbaka bar Johanna på 
redan när flyttlasset gick till Skövde. Men vad gör 
man inte för kärleken? 

När Johannas Erik var klar med sin officersutbild-
ning fick han jobb i Skövde och Johanna valde då 
att ta sin kandidatexamen i socialpsykologi där, 
men båda visste att det var tillbaka till bygden de 
skulle, så småningom. Efter utbildningen jobbade 
Johanna på Transportstyrelsen i Mariestad med att 
återkalla körkort – jodå – någon måste ju utföra den 
uppgiften också.



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2018 • Nr 12513

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Johanna är självlärd tapetserare - hon bemästrar konsten att klä 
om stoppade möbler och det är avancerat. Ordet tapetserare 
kommer från franskans ”tapisserie” som betyder ”bekläda”. Ordet 
tapet har säkert samma ursprung, de var ju ursprungligen tyg man 
klädde väggarna med, i svenskan har dock tapetserare ingenting 
med dagens tapeter att göra. Just kärleken till gamla saker, tyger 
och inredningsdetaljer ledde fram till att Johanna bestämde sig 
för att ta tjänstledigt för att utbilda sig på heltid inom trä och textil 
på Grebbestad Folkhögskola, hon blir klar till våren. 

Redan nu är verksamheten i Johannas företag Fjällbacka 
Möbelmakeri  igång. Målet är att på sikt driva Fjällbacka Möbelma-
keri på heltid ute på Nordby, både med kunduppdrag och att 
köpa in, renovera, göra om och sälja. Johannas favoritobjekt är 
stoppade möbler med böjda former som förtjänar vackra tyger, 
så drömmer du till exempel om en zerbrarandig emmafotölj är 

det till Johanna du skall vända dig. Följ Fjällbacka Möbelmakeri 
på Facebook och Instagram – Johanna hashtaggar ofta med 
#typdetroligastejagvet.

Att ta till vara genom återbruk, reparationer och så kallad 
”upcykling” – att ge föremål nya användningsområden genom 
att göra om dem – ligger verkligen i tiden med den ökande 
miljömedvetenheten. Utmaningen för Johanna är att inte 
hamstra själv; som tygtokig vet jag precis vad hon menar – det 
finns inget som kan väcka ens habegär som vackra tyger, band, 
spetsar, knappar…till och med själva verktygen och sytillbehö-
ren är värda att uppskattas, men så är det ju det där med att ha 
plats och dessutom ha en rimlig förklaring till den man delar 
hus med till varför det var en bra idé att ta hem ännu en möbel 
eller ett fint tyg. Samtidigt behöver man ha vackra blickfång 
för inspirationens skull, det vet väl alla? n

Victory Home & Design flyttar ner   Text & Foto: Anders Torevi

Ända sedan fyraårsåldern har Viktoria Widelius haft som mål att 
ha affär i pappas, farfars och farfarsfars gamla affärslokal. Att det 
skulle ta mer än trettio år att förverkliga drömmen kanske inte 
var meningen, eller var det det? 

– Tack vare de första två åren i lokalen på ovanvåningen vet jag vad 
jag skall ha i butiken och kanske framför allt vad jag inte skall ha. Det 
är lätt att börja med ett sortiment bestående av vad man själv gillar, 
men det stämmer ju inte alltid överens med vad som är säljbart.

Under hösten har Viktoria och maken Joakim jobbat med att 
iordningställa och till Julmarknaden 1 december öppnade hon. 

– Det har varit jobbigt att bo i Kristinehamn, att som alltid på 
hösten ha ett  intensivt tävlande med danskompanierna och därtill 
vara petiga inredare som Joakim och jag ju är. Det tar sin tid…

Den nya lokalen kommer att ha sina 
givna ytor. Barnväggen, de medel-
ålders kvinnornas yta, de lite äldre 
kvinnornas hörna och mansavdel-
ningen. 

– Även om jag inte kommer att ha  
öppet året runt vill jag att det skall se 
trevligt och snyggt ut i Galärbacken 
hela tiden. Här kommer inte skyltar 
med ”Sommarrea” att pryda fönstren till påsk. Jag vill att alla skall 
få ett gott intryck, även av en stängd butik. Fint skall det vara, både 
utanför och inne. 

Vissa tillfällen ”off-season” kommer det att vara öppet. Mamma 
Anne-Marie ställer gärna upp och det finns även andra som kan 
hoppa in. n

Sättning och layout av Fjällbacka-Bladet sedan år 2000
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Text: Annika Torevi
 Foto: Sara Lindegren

B O K B I T E N

Jag hade försökt få till en intervju med 
författaren Åsa Hellberg ganska länge 
när vi upptäckte att vi skulle vara på 
Bokmässan i Göteborg samtidigt. Vi 
enades om att ses och jag frågade Åsa 
hur mycket tid jag kunde få, jag hade 
någon slags förväntan om att tvingas 
köa med andra journalister och foto-
grafer för att få en kort stund med för-
fattaren. Så fungerar det inte alls med 
Åsa. Medan vi mumsade i oss den be-
römda räkmackan på Heaven 23 hade 
vi ett långt samtal om Fjällbacka, 
mobbning, medberoende, författar-
skapet och kommande böcker. 

– Jag tror det har med åldern att göra. Unga tjejer 
är mer spännande. Och jag springer ju inte på de 
röda mattorna, heller. 

Tror du inte det är för att din genre är styvmoderligt behandlad, 
också? Åsa skrattar. För så är det ju. När deckare ges ut är det ett 
väldigt ståhej, men när en medelålders kvinna ger ut en bok som 
läses av andra medelålders  kvinnor och handlar om medelålders 
kvinnor är det påfallande tyst och recensionerna i gammelmedia 
lyser med sin frånvaro. Det stör inte Åsa nämnvärt – hon har sina 
fans och trogna läsare på nätet, hon interagerar med dem genom 
bloggen och på Instagram. 

Får du många frågor om Camilla Läckberg? 
– Nej, faktiskt inte, folk gör inte den kopplingen. Jag brukar 
berätta att jag är från Fjällbacka, men jag känner inte Camilla, 
hon föddes när jag flyttade till Tanum. Men min mamma och 
Gunnel gick i skolan tillsammans. Jag är jätteglad för Camillas 
framgångar, hon är helt self made och har en helt enastående 
karriär. 

Åsa växte upp hos mormor och morfar medan hennes ensamstå-
ende mamma jobbade i Göteborg. Åsa älskade sina morföräldrar  
men att växa upp utan närvarande föräldrar var tillräckligt för  att 
leda till mobbning från några av skolkamraterna. Åsas reaktion 
blev att växa upp till en typisk ”duktig flicka” med en stark längtan 
efter bekräftelse. När Åsa var 12 år och skulle börja i högstadiet 

hade hennes mamma träffat en ny man och de flyttade båda in 
hos honom i Tanum. Efter skolan provade Åsa olika yrken från 
flygvärdinna till dörrvakt och flyttade till Stockholm. Där blev det 
så småningom jobb inom Altria Group på både Philip Morris AB 
och Kraft Foods AB – Åsa var produktchef när hon träffade mannen 
med sexmissbruket som kom att bli orsaken till hennes första bok 
Casanovas kvinna.   

Åsa köpte sin mors sommarhus i Fjällbacka. När jag skojar med 
henne om att hon då blev sommargäst ler hon lite och säger att 
hon hävdar sin rätt att kalla sig fjällbackabo trots att hon inte har 
huset kvar. Hem är både hem till Fjällbacka och hem till Stockholm. 
Jag blir lite förvånad, jag hade väntat mig någon slags aversion 
mot det lilla samhälle som gjorde delar av hennes barndom väldigt 
jobbig. Istället lyfter hon fram att hon verkligen uppskattar att inte 
vara storstadsmänniska fullt ut med vassa armbågar. 

– Jag trivs med anonymiteten i storstaden, känner inget behov 
av att tillhöra en flock, jag odlar min ensamhet. När man är 
medberoende till en sexmissbrukare innebär det alltför mycket 
fokus på den andra personen, på att få allt att fungera, det är 
ständig beredskap. Nu fokuserar jag inåt, på vad som är bra för 
mig, jag vill inte leva i en ny, uppslukande relation.

Åsa Hellberg
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B O K B I T E N

Bokanmälan

Ett oväntat besök 
Åsa Hellberg – Forum bokförlag

Annika Torevi

Casanovas kvinna kom ut 2009. Den slog ned som en bomb, inte 
för att den handlade om några kända personer, utan för att Tiger 
Woods och Elin Nordegrens uppmärksammade skilsmässa var på 
löpet samtidigt. De vägrade uttala sig i pressen, så det blev Åsa 
som blev tillfrågad om alla intervjuer i ämnet. Det blev extremt 
många intervjuer och det var chockartat för den nyblivna för-
fattaren som levt i en social bubbla med en missbrukare ganska 
länge. Uppmärksamheten ledde till att många andra anhöriga 
till sexmissbrukare hörda av sig till Åsa.

– Det fanns ett uppdämt behov, den här gruppen hade inte 
fått någon hjälp alls. Där och då trodde jag att detta var min 
nya karriär; att hjälpa alla dessa förbisedda medberoende. 
Jag sålde huset, sade upp mig från Kraft Foods och gick en 
coachutbildning. 

Bokskrivandet pockade på och de positiva, romantiska histori-
erna som Åsa längtade efter blev en outhärdlig kontrast till att 
arbeta med den svartaste sidan av relationer. De första försöken 
till att skriva blev för mörka. Så småningom blev berättelserna 
ljusare och det gick inte längre att ha det mörkt och svårt på 
dagarna, sedan ljust och glatt på kvällen. Konceptet var klart 
från början, Åsa visste precis vilken genre hon ville skriva i, det 
som på förlagsspråk kallas feelgood. 

Hur var det att byta genre?
– Inte alls svårt, trots att jag inte visste handlingen i förväg. Allt 
jag hade var en bild i huvudet: två små kvinnor, grå som möss, 
går i London i fotspåren efter en väninna – försvunnen eller död. 
Eller något... Jag bestämde mig för att börja skriva en måndag, 
fingrarna mot tangenterna och första sidan av Sonjas sista 
vilja rinner fram. Efter det flöt det på. Halvvägs kändes det att 
storyn bar, då visste jag att den här boken skulle ges ut. Så har 
det varit varje gång, i bästa fall har det funnits en karaktär, men 
aldrig en färdig story. Det måste vara spännande att skriva, jag 
måste känna att jag vill veta hur det går!

Jag måste få veta hur det går! Precis där har ni Åsas framgång 
i ett nötskal. Vi läsare känner precis likadant – vi måste få veta 
hur det går! 

Hur går det då, nu efter den åttonde boken,  
vad kommer härnäst?

– Det är så roligt, det kommer något helt annat! Jag har skri-
vit en e-bok och ljudbok som kommer i november, den heter 
Laholmsflickan och liknar ingenting annat. Det är tre röster 
som berättar genom brev och huvudrösten läses in av Katarina 
Ewerlöf. De två andra rösterna skall Bonniers Bookery hitta här 
på Bokmässan, de har en tävling där man får provläsa. Jag 
testade ett nytt sätt att skriva, det var inte ens mettningen att 
det skulle bli en bok. 

Åsa har också skrivit en ungdomsbok parallellt med Laholms-
flickan, den kommer ut i juni 2019. Åsa är en extremt disciplinerad 
och produktiv författare som klarar av att ha flera projekt igång 
samtidigt och hon fastnar inte i pyjamasfällan trots att hon skriver 
hemma i lägenheten.

Funderar du inte på att förlägga någon bok till  
Fjällbacka?

– Jo! Fast det blir en trilogi som kommer nästa höst. För första 
gången har Bonniers tvingat mig att skriva ett synopsis. Arbets-
namnet är Flanagans, jag har alltid konstiga arbetsnamn på 
mina böcker, trilogin utspelas på 60-talet i Fjällbacka och i 
London.

Se där – snart har vi en ny turistvåg som bygger på nya böcker 
i Fjällbackamiljö! n

Detta är Åsa Hellbergs sjunde bok i feelgood-genren och den 
åttonde boken totalt. Bara i Sverige har Åsas böcker sålts i snart 
en halv miljon exemplar och hon har översatts till många andra 
språk. Jag råkar veta att Åsa jobbade med sponsring på Gevalia 
en gång i tiden och jag undrar om inte den här titeln är en liten 
vänskaplig blinkning till Gevalias TV-reklam ”när du får oväntat 
besök”... 

Precis som med alla Åsas böcker sträckläser jag boken under en 
natt och dras direkt in i Åsas höga berättartempo. Detta är riktigt 

bra underhållnings-
läsning med träff-
säkra beskrivningar 
av livet i medelål-
den. Jag vet att man 
kanske bör vara kvinna runt 50 för att fullt ut 
förstå magin, men det hade varit roligt om även jämnåriga män 
hade gett Åsas böcker en chans. De väl tecknade karaktärerna 
är nya för oss trogna läsare och miljön är en hästgård. Men som 
vanligt känner man igen sig i Åsas välbekanta universum; den 
varma tonen, de stora känslorna, de oväntade vändningarna - 
och ja, du kan lugnt läsa den här boken om du är en sån som 
kräver lyckliga slut. n
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Hittade ett ex av Svea Illustrerad Veckotidning nr 42, 16 juli 1887 på auktionssajten Tradera där de 
angavs att den innehöll en artikel om Fjällbacka. Jag lade bud, fick den och artikeln återges här. 

Texten är en mustig, skojig, märklig och vacker betraktelse av mötet med Fjällbacka och dess invånare, 
skriven samma år som Oscar II besökte Fjällbacka och Ramneklovan blev Kungsklyftan.

Svea Illustrerad Veckotidning var en svensk tidskrift som gavs ut 1886-1895.   – Anders Torevi

Fjellbacka
Vestkustbild av E. F.

Man ser från ångbåten länge nog ingenting, annat än kala röd-
gråa skär och klippor, mellan hvilka här och der bränningarna 
draga sina fradgande linier. Men propellern slår sina jemna slag 
och snart skönja vi i fjerran fastlandets bugtiga konturer. Litet 
mossa synes nu på, sina ställen i skrefvorna: måsarne behöf-
va icke längre nästla på bara stenen. En och annan marig fura 
sträcker stormpiskade grenar in emot land...

Styrman gör en sväng med rodret. Vi glida kring en udde. I 
öster reser sig en hög, tvärbrant klippvägg och nedanom denna 
på strandremsan urskilja vi med kikaren husrader, rödstrukna 
sjöbodar, hvitrappade och gråmålade byggnader, öfver hvilka 
några flaggstänger svigta i blåsten, ty liksom nästan alltid på 
vestkusten blåser det äfven i dag. 

Det är Fjellbacka, som vi hafva framför oss, anjovis-fiskläget 
med sin köpingsprägel, näst Lysekil och Grebbestad den för-
nämligaste af Bohusläns lastageplatser. Förlåt! Lysekil är ju 
köping! 

Medan ångbåten styr fram emot bryggan, slå vi upp den enda 
guide som erbjudes turisten på dessa orter, nämligen Holm-
bergs Bohusläns historia och beskrifning, för att se åt hvad han 
har att berätta om platsen. Det är icke mycket.

»Fiskläget Fjellbacka, beläget på hemmanet Lerstens mark, till 
hvilket det ock erlägger grundränta, är det lifligaste af alla länets 
fisklägen. Det eger en god hamn samt drifver en den starkaste 
handel med kringliggande häraders allmoge...» 

Dermed punkt. Vilja vi söka vidare upplysningar, få vi vända 
oss till handelskalendern. Enligt denna eger Fjellbacka tjugu 
åtta handlande och handtverkare. Invånareantalet uppgår 
till omkring 900. Anjovisinläggning torde f.n. utgöra hufvud- 
näringen. 

*     *     *

Vi befinna oss nu i land, och sedan vi påtingat rum i gästgifva-
regården, hvars vackra, välskötta trädgård ovilkorligen ådrager 
sig vår uppmärksamhet, kalt som här eljes är öfverallt, styra vi 
kosan ut »för att se på sta’n». Vi gå gatan framåt, ty Fjellbacka 
eger egentligen endast en sådan. Stenläggningen är just icke 
den bästa, det är synd att säga. En skämtare i sällskapet påstår, 
att det är, som ginge man på petrificerade barnhufvuden. Men 
- en turist får lära sig trotsa allehanda vedervärdigheter, äfven 
dålig stenläggning. 

Månsken över Fjellbacka – Alfred Wahlberg 1880, sju år innan texten skrevs. Originalet hänger på Göteborgs konstmuseum och refereras till i texten.
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Gatan slingrar sig i åtskilliga bugter. Boningshusen å ena sidan, 
sjöbodarne med sina bryggor å den andra. Och ofvan bonings-
husen reser sig fjellbranten, som vi redan fäste oss vid, då vi 
styrde in emot land. Ett och annat af de mindre husen lutar bak-
väggen mot sjelfva fjellet. Här och der se vi några tynande små 
täppor med ringblommor och vallmo. Husen äro i allmänhet 
snygga och välskötta. Något egentligt armod spåra vi icke. 

Männen förete den vanliga bohuslänska skärgårdstypen, 
»underklassens» män förstås, sträfva allvarliga drag, som fått 
sin prägel af det hårda, karga lifvet vid kusten, drag från hvilka 
stormar från barndomen tyckas fejat bort allt uttryck af hvad 
vi kalla »lifsglädje», ehuru de dock en och annan gång kunna 
blossa upp i larmande lustighet. Qvinnorna förete hvad ut-
seendet beträffar ingenting egentligen karaktäristiskt, sträfva 
dock äfven de till dragen -- och sättet. Skärgårdsbon blir alltid 
inbunden och melankolisk. Den typ, som Jonas Lie skapat i 
»Den fremsynte», går ofta igen här på stranden. 

Slå vi oss i språk med gubbarne och lyckas vinna deras förtro-
ende, skola vi säkerligen få höra underliga historier om hvad de 
»sett» på sina färder mellan skären. Varsel om kommande olyck-
or, »förlisingarnes» genfärd -- detta och mycket annat hafva mer 
än en här bevittnat... Den opartiske folkiakttagaren konstaterar 
endast detta, men en ung läkare bland oss uttalar som sin åsigt 
att »millieun», omgifningen vid hafslandet utöfvar sitt inflytande 
på synsinnet och nerverna, så att dessa organ icke längre äro 
normala hos en stor del af invånarne, hvadan alla »syner» och så-
dant endast äro sjukdomssymptom, företeelser som uteslutande 
falla inom nerv-fysiologens domvärjo. 

Hvithåriga barnungar stirra på oss från trappstenarne, undran-
de öfver att se så mycket herrskapsfolk på en gång. Mammor 
och äldre syskon föredraga att granska oss från fönsterna... Det 
är icke så ofta resande komma till Fjellbacka. 

Och öfver det hela hvilar den för vestkusten egendomliga, jag 
skulle vilja säga »fisklägesatmosfär», en atmosfär mättad af 
tånglukt, tjära, tågvirke, fiskafskräde, och Gud vet hvad, som i 
det hela taget just icke tilltalar våra luktorgan, men som dock 
hör till stället. En vestkustbo, som uppvuxit i denna atmosfär 
och sedermera kommit att slå ned sina bopålar å annor ort, 
skulle säkerligen längta efter »fisklägesatmosfaren» med sam-
ma trånad som Mme de Stael från Lac Léman längtade till ränn-
stenen på Rue de Bac. 

Men nu skola vi se de märkvärdigheter Fjellbacka har att er-
bjuda, först och främst klyftan i berget... Tänk er en remna, sla-
gen som af en jättenäfve, midt igenom det höga berget, en sex 
á tio fot i bredd och sex hundra fot i längd. Och tänk er sedan 
fyra klippblock, som på olika punkter hänga som tak öfver den-
na renna. 

Vi företaga en vandring igenom den. Der ute lyser junisolen 
varm, men i detta sällsamma hvalf omsvepas vi nästan af 
vintervind. Några hallonbuskar och småträd klänga sig fast i 
skrefvorna. Vattnet sipprar fram på sina ställen och göra kuller-
stenarne hala, öfver hvilka vi klättra. En viss beklämning lägger 
sig öfver sinnet, det käns som trefvade man sig fram i en fäng-
elsegång, och det är nästan med glädje, som man slutligen ser 
dagern skymta fram på andra sidan och känner fläktarna från 
fjorden der ute... 

Holmberg förundrar sig öfver, att ingen geolog undersökt denna 
egendomliga bergformation. Om det skett efter hans dagar är 
mig obekant. 

En ciceron har emellertid fört oss upp på fjellet. Det är en stor-
artad utsigt, som vi nu ha framför oss. Rakt under oss ha vi 
gatan med dess byggnader. Framför oss fjorden, öfversållad 
af de kala skären, som glänsa i det strålande solskenet. Hafvet 
skiftar i grönt, det går byar der ute. Några seglare länsa in mot 
land. Måsarne kretsa, och långt, långt borta synes röken från 
en ångbåt. 

Men ser ni det lilla skäret strax här utanför? Det är Gudmunds-
skäret, på samma gång en af Fjellbackas historiska och geolo-
giska märkvärdigheter... År 1532 måste pastor Gudmund i Qvil-
le afträda sin plats åt en luthersk prest. Sockenboarne följde sin 
herde till Fjellbacka, der båt väntade. Innan han steg om bord, 
höll han bön och förklarade sig vilja stranda på, närmaste skär, 
om hans katolska tro ej vore den sanna läran. Och båten hade ej 
hunnit många famnar från land, förr än den stötte på ett under- 
vattensskär och kantrade. Från den stunden fick detta skär 
namn efter den siste katolske presten i Qville. År 1532 låg 
Gudmundsskäret emellertid under vatten, nu höjer det sig 
öfver fem fot ofvan hafsytan – således ett bevis på hvad man 
kallar den partiella landhöjningen, ty motsvarande höjning 
har ej konstaterats å något af kringliggande skär, ej heller å 
Fjellbackastranden. 

Se vi oss kring åt andra håll, mötes blicken endast af gråa, 
skoglösa berg, bland hvilka gästgifvaregården dyker fram som 
en vänlig oas. Till höger ligger skolhuset, i hvilket ock predikas 
om söndagarne, ty Qville kyrka -- Fjellbacka lyder under Qville 
pastorat -- ligger något väl aflägsen. Längre bort inåt land ligga 
några täcka villor, omgifna af påbörjade planteringar; de egas 
af ett par bland Fjellbackas stormän. 

Denna natur är icke vacker, tycker ni... Kan så vara. Smaken är 
dock olika. Att den tilltalar konstnärsblicken bevisas bl.a. af en 
tavla, fluten ur en stor mästares pensel, och som i afbild i dag 
pryder Svea. Wahlberg älskar vestkusten.

Jag nämde nyss skolan och kan icke underlåta att berätta en 
episod derifrån... Jag var en gång i tillfälle att der åhöra en 
lektion, som läraren herr Stubbelius höll med sin yngsta klass, 
en lektion i svensk innanläsning. Man genomgick den af Mark 
Twain så illa åtgångna söndagsskoleberättelsen om George 
Washington, ni vet den der om yxan och äppelträdet. 

»Nå, frågade hr S, är det någon af er som vet hvad denne Washing- 
ton var för landsman?» 

Alla tego; en liten yankee, som född i Amerika af svenska för-
äldrar, året förut anländt till Fjellbacka, hviftade dock med han-
den.

»Nå, hvad var han för landsman?»
»President» lydde det tvärsäkra svaret.

Vi äro nu nere igen, äta vår middag på gästgifvaregården... 
Hvad sägs om sådan hummer? 
 
Men solen sänker sig mot horisonten, dagrarne skifta i under-
bara färgtoningar der ute på skären, skyarne dana underliga 
bäddar, bland hvilka solkulan till sist försvinner... 

Luften söker en och annan. Bäst att söka sängen. Och under 
det ögonlocken långsamt sjunka samman, vaggas sinnena till 
ro af böljornas jemna, entoniga slag emot stranden, denna 
hafvets underbara symfoni, som för främlingen alltid eger en 
så bedårande klang. n
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Med barn och riksdag 
i Fjällbacka

Text: Clas Collin • Foto: Clas Collin och René Jaramillo

Måndagar i valkretsen, beståen-
de av 14 kommuner (!), med par-
tiföreningar och företagsbesök. 

Tisdagar 04.30 från Fjällbacka 
till riksdagen med sammanträ-
den, socialutskott, gruppmöten 
mm, fredag EU-nämnd och 
sedan hemåt. 

På helgen familjeliv - om det 
inte finns lokala aktiviteter in-
planerade. Dessutom massor av 
underlag att läsa in. 

Och sedan kanalisera allt job-
bet genom att skriva motioner 
för riksdagen att ta ställning till.

Att vara riksdagsman verkar inte platsa 
bland ”ta-det-lugnt-och-upplev-livskvali-
tet-på-västkusten”-jobben. Och ändå har 
Johan och Ellen valt att flytta hit med 
Edgar 3 år och nytillkomne Gottfrid. Så 
varför har Fjällbacka fått ytterligare en 
inflyttad barnfamilj och dessutom sin 
första riksdagsman på länge? Det beror naturligtvis på Ellen 
(Torstensson-Hultberg) i första hand att flyttlasset gick från Växjö 
till just Fjällbacka. Hon är född i Kville, med uppväxt och skola i 
Fjällbacka, innan det blev dags för gymnasium i Uddevalla och 
lärarutbildning i Karlstad. Med mamma, pappa, mormor och 
syskon i en tight släkt i Fjällbacka längtade hon efter att kunna 
ge barnen samma uppväxt som hon själv haft. 

– Lugnet och rötterna i det lilla samhället är viktiga. Det här är 
verkligen hemma för mig.

Möjligheten att få mer vardagsuppbackning med barnen var 
också en stor orsak till flytten. Dessutom var det naturligtvis 
viktigt att det blev ett lärarjobb med rätt inriktning ledigt i 
Tanum.

Johan kommer från Ammenäs utanför Uddevalla. Han gick 
på högstadiet inne i Uddevalla, men när det var dags att välja 
gymnasium blev det lite otippat i Småland.

– I Uddevalla fanns det i princip bara en av Sveriges största 
gymnasieskolor att välja på, om man valde samhällsinriktning. 
Möjligheten att gå i en ganska liten skola, med den pedagogik 

som jag sökte, fick mig att flytta 30 mil till ett tio kvadratmeters 
källarrum i Växjö.

I Johans föräldrahem diskuterades det mycket politik vid mid-
dagsbordet, men det var just dåtidens begränsade möjligheter 
att välja skola som fick Johan att engagera sig politiskt. Via 
Moderata Ungdomsförbundet, Växjö Universitet, utlandsjobb 
och politiska uppdrag i både kommun och landsting, ledde 
hans engagemang till att moderaterna i Kronoberg bad honom 
kandidera inför valet 2010. Så, som 25-åring blev Johan, kanske 
lite överraskad själv, riksdagsman.

2014 blev Johan vald för ytterligare en period, nu som Krono-
bergs förstanamn. Han etablerade sig ännu mer i riksdagens 
miljö- och lantbruksutskott, i EU-nämnden och var också mode-
raternas miljöpolitiske talesperson.

Men så var det ju det här med flytt till Fjällbacka. Att det just 
var Fjällbacka som var målet, efter sex år tillsammans i Växjö, 
var rätt självklart. Utgångspunkten var ju det lilla samhällets 
fördelar, närhet till släkten och uppbackning inför barn nummer 

Familjen Torstensson-Hultberg med Ellen, Gottfrid, Johan och Edgar.
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två. Och det är ju bara några mil till Johans släkt i Uddevalla. 
Dessutom hade ju bägge två ofta hälsat på i Fjällbacka medan 
de bodde i Växjö.

Men att flytta till en annan valkrets som riksdagsman är inte helt 
lätt. Det är de lokala organisationerna som nominerar kandidater, 
inte något som dikteras av partiledningen i Stockholm. Det finns 
gott om konkurrens. Meriter från en helt annan valkrets kanske 
inte smäller lika högt på det nya stället. Kort sagt var beslutet 
att flytta till Fjällbacka julen 2017 faktiskt ett rejält risktagande. 
Nu var inte Johan okänd i partiorganisationen i Bohuslän. Han 
hade ställt upp och kampanjat här förut och hade ett upparbetat 
nätverk. Och han flyttade ju faktiskt hem! Lite hjälp var det också 
att valkretsindelningen ändrades inför valet 2018. Nu toppade 
Johan riksdagslistan för Västra Götaland Norra, och fick också 
mest personkryss. Dessutom valdes han in som ersättare i Tanums 
kommunfullmäktige!

Så var det värt flyttjobbet och risktagandet? Hur fungerar 
Fjällbacka för en pendlande familj med små barn?

– Vi fick ett väldigt välkomnande mottagande! Folk tycker det är 
genuint roligt att vi och andra barnfamiljer tar klivet och flyttar hit. 
Det får man höra både i kön på Konsum och på andra ställen. Sen 
har ju Fjällbacka en bra förskola. Och de korta avstånden är också en 
välsignelse. Vi visste ju redan hur samhället fungerar och att det finns 
en bra grundservice med bibliotek, matbutik, gym och vårdcentral. 
Med föräldrarna nära kan vi få den där välbehövliga avlastningen i 
vardagen som ger möjlighet till exempelvis en tentaläsning eller ett 
motionspass. 

Johan hade absolut inte kunnat arbeta så hårt i valrörelsen om vi 
inte flyttat hit. Dessutom är det nära till både Göteborg och till fjällen.

Men är det inte svårt att komma in i ett nytt samhälle? Det är 
ju inte alltid så lätt att bygga ett nytt socialt nätverk?

– Nej, ungdomskompisarna har ju flyttat, så man får i princip börja 
om igen. Då är det ju barnen som blir dörröppnare, man träffar 
andra föräldrar i förskolan och på andra ställen. Dessutom har vi 
ju släkten, jag får relationer via mitt jobb  och Johan träffar mycket 
folk i närområdet via politiken.

Nackdelar då? Vad har blivit knöligare efter flytten från Växjö?
– I Växjö finns det ju mycket mer service inom cykelavstånd. I 

Fjällbacka får man sätta sig i bilen för många ärenden. Och Ellen 
måste bilpendla till sitt jobb i Tanum. Visserligen bara 20 minuter, 
men förut gick det att cykla. Bilberoendet ökar.

Att vara riksdagsman fordrar naturligtvis att man håller kon-
takter med väljare och partiorganisation. Utskottsarbetet och 
EU-nämnden innebär också resor inom Sverige och utomlands. 
Har det blivit svårare från Fjällbacka?

– Valkretsen är mer utspridd och resorna tar längre tid än från 
Växjö, men inte så det känns begränsande. En del riksdagsmän 
vänder ju på konceptet, bosätter sig i Stockholm och åker ut till sin 
valkrets en dag i veckan. Säkert praktiskt och bra för kontaktnätet, 
men det är ju faktiskt inte så det är tänkt att fungera.

Kommer vi i Fjällbacka och norra Bohuslän ha någon särskild 
nytta av att vi nu är representerade i landets högsta beslutande 
församling!?

– Jag kommer att fortsätta driva frågor som havsmiljö, fiske, vill-
koren för landsbygden och grön-blåa näringar. Men också arbeta 

för infrastrukturutveckling, för att riva olika typer av hinder, t. ex. 
skatteregler som gränsen till Norge innebär och för integrering av 
våra arbetsmarknader.

Både Ellen och du har åkt Vasaloppet, det var ju faktiskt sam-
talsämnet allra första gången ni träffades, i Holmenkollen! 
Har du någon favoritrunda i Fjällbackatrakten?

– Veddö är fantastiskt fint, hösten och våren på havsängarna är 
härliga. Och jag njuter fortfarande när jag springer uppför Vette-
berget. Annars letar jag jämt efter favoritslingor. Förslag mottages 
av ny fjällbackabo! 

Är då Johan Fjällbackas förste riksdagsman? Det är faktiskt en 
definitionsfråga. Räcker det att vara född i samhället, räcker 
det att ha hus här, eller måste man vara skriven här? 

I Nestorsgårdens gamla ägarlängder finns bland andra en 
delägande riksdagsman, men han bodde nog aldrig på gården. 

Rune Johnsson som satt i riksdagen 1976–1979 både föddes 
och dog i Fjällbacka, hade hus här hela tiden, men var skriven i 
Mölndal under åren som riksdagsman. Och sedan då Johan som 
alltså är skriven här. 

Ett är säkert, han är den som sitter i riksdagen just nu. Och det 
kan aldrig vara fel för ett samhälle att finnas med i det samman-
hanget. Synd bara att inte den gamla riksdagstitulaturen finns 
kvar. ”Herr Hultberg i Fjällbacka” hade låtit fint.

Men sett i ett större perspektiv är det inte titlar och vilken typ av 
jobb man har som är viktigt. För samhället är det inflyttningen av 
ytterligare en barnfamilj som är betydelsefull. De gör Fjällbacka 
till ett levande samhälle året runt. När du möter ett stojande 
gäng barn i gula västar på ett långt led genom samhället, så är 
det framtiden du ser. n



20FJÄLLBACKA-BLADET • December 2018 • Nr 125

Text: Eva Björving • Foto: Adam Merking

Den förväntansfulla stämningen i lokalen går nästan 
att ta på när Peter och Robban kör igång en tävlings-
kväll med På Spåret. 

Ett antal tävlande femmannalag har bänkat sig 
”taggade till max” och ivriga att ge sig ut på kväl-
lens tre reseäventyr till när och fjärran! 

Vilka är då dessa tävlingsledare? ”Peter” är Peter Holmstedt, som 
sedan många år tillsammans med Susanne Maxwall och deras 
söner drivit Stora Hotellet Bryggan. ”Robban” är Robert Jansson 
– mångårig medarbetare och trotjänare i verksamheten.

Hösten 2013 började Peter och Robban att fundera på hur de 
skulle kunna ordna någon slags quizliknande tävling som kunde 
vara en rolig och intressant sysselsättning under lågsäsong. Det 
skulle vara deras eget upplägg och tävlingen skulle kunna passa 
för lag med olika åldrar på deltagarna. Robban kom då med 
idén, att försöka med något som var inspirerat av SVT:s populära 
tävling På Spåret. Under den följande vintern provkörde man ett 
antal omgångar med några försökspersoner och våren 2014 var 
man redo att prova vingarna med en första riktig spelomgång 
med totalt fem fredagskvällar. Sedan dess har det snurrat på med 
fem fredagar varje vår- och höstsäsong. I höst var det alltså dags 
för den tionde spelomgången.  Med 17 olika resmål per omgång  
så kommer man, när den här höstsäsongen är klar, att ha ”besökt” 
170 olika platser i världen!

Varje spelkväll åker man ut på tre olika resor: en är ett resmål 
inom Sverige, en är en plats/stad inom Europas gränser (utom 
Sverige) och en är en plats/stad i världen (utanför Europa).

Hur arbetar de då dessa båda påhittiga herrar? Jo, Robban letar 
först efter lämpliga filmer på nätet, för att hitta nya resmål. När 
man har lagt fast målen börjar Peter att tänka ut lämpliga och 
kluriga frågor, om allt mellan himmel och jord, som är kopplade 
till respektive resmål. Det är verkligen ett imponerande arbete 
som de genom åren har lagt ner på att hitta lämpliga frågor 
kopplade till alla dessa platser.

Precis som i TV-versionen av programmet, så kan lagen gissa 
på resmålet på 10-8-6-4 eller 2 poäng. Det finns ju inga ”burar” 
här, utan varje lag kurar ihop sig runt sitt bord och konfererar 
viskande sinsemellan. Varje lag har valt ett eget lagnamn. Inför 
varje ”resa” delar reseledarna ut en liten bunt papper och när 
tävlingen är igång lämnar laget in en ”biljett” där man skrivit 
vilken ort man tror att resan går till, vid hur många poäng man 
gjorde sin gissning och så förstås lagets namn. Biljetterna hämtas 
in allteftersom gissningarna görs, så man kan inte ändra sig i 
efterhand. När resmålet är avslöjat kommer ett antal kluriga 
följdfrågor – varav även ett antal musikfrågor. 

När alla poäng har räknats fram för en resa, så avslöjar Peter de 
rätta svaren och den aktuella ställningen för de lag som ligger i 
topp. Det tjoas, applåderas och stönas allteftersom svaren avslöjas...

Förutom de tre resorna skall lagen även besvara tio frågor 
omkring ett givet tema. De tävlande får som hjälp tio ljudillustra-
tioner. Det är oftast väldigt svårt, men roligt och påhittigt.
Man har vid varje tävlingstillfälle bara plats för maximalt tio lag 
med upp till fem deltagare i varje lag. 

De lag som vinner vid de fyra kvalomgångarna går vidare till 
finalomgången. Det lag som sedan vinner finalen får en pokal, 
en inteckning på vandringspriset, ett presentkort att använda 
inom Stora Hotellet Bryggan samt en stilig T-shirt. 

Stora Hotellet Bryggan har verkligen inte spårat ur! Nej, man 
har hittat en perfekt umgängesform för många av lågsäsongens 
fredagskvällar... n

Här spårar det inte ur!
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Den gamla
verkstaden berättar

Text: Harald Rylander • Foto:  Harald Rylander och familjen Hugosson

Hugo Andreasson var född 1899 i Kville som son till kyrkvakt-
mästare August Andreasson i Kville. 

Frun Elin kom från gården Norr Edsten utanför Fjällbacka. 1938 
köpte Hugo ”Fjällbacka snickerifabrik”. Man tillverkade huvud-
sakligen möbler vid fabriken sedan 1930 då verkstaden byggdes. 
Hugo hade tidigare arbetat i byggbranschen och kunde därför 
starta upp husbyggnationen inom firman.

Jag träffar Yngve och Leif Hugoson i den gamla  
anrika snickerifabriken vid minigolfbanan i Käll-
vik. Fabriken har stått orörd sedan verksam-
heten upphörde på 1970-talet. Man möts av en 
specifik verkstadsmiljö, tiden har stått stilla. 

Det verkar som om klockan blivit fem och man 
lämnat vekstaden. Verktyg och sågspån ligger 
kvar. Vi skall tala om snickeriverksamheten, hur 
den startade och hur den utvecklades.

Ture Krantz var med från starten 1930 och blev verkmästare 1938 
och hans årslön var 2534 kr. Från början var det fem anställda i 
fabriken och sex anställda för husbyggena. Några kvinnor fanns 
inte bland personalen. Sönerna Yngve och Åke arbetade på 
firman redan som unga skolpojkar.

Man tillverkade möbler (stolar, bord, bänkar m.m.) samt fönster. 
Ett speciellt fönster togs fram, ett sk. dubbelfalsat fönster. 

Hustillvekningen utvidgades och då var cirka 25 personer 
anställda. Badrestaurangen, Strandpaviljongen, ett av husen på 
Dannholmen (morgongåvan till Ingrid Bergman 1963) och Barn-
kolonin på Valö är exempel på byggnationer utförda av Andreas-
sons Snickerifabrik. Mycket av inredningar till de nybyggda husen 
tillverkades på fabriken. Tillverkning av kök utgjorde en stor del 
av verksamheten. Bror Jansson var på 50-talet fullt sysselsatt med 
att tillverka köksinredningar.

1948 byggdes ett stort trävarumagasin på andra sidan gatan. Här 
förvarades allt trävirke för verkstaden och byggena. Byggnaden 
revs 1999.

➲
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1981 dog pappa Hugo och sönerna Yngve 
och Åke övertog firman. Efter det att 
verksamheten i fabriken hade upphört 
fortsatte bröderna att ”sätta upp” hus. Det 
sista huset som de byggde 1983-84 var 
”Sko Johns” hus i Mörhult (numera Torevis).

Leif berättar om de specifika maskinerna 
i verkstaden. Vi står framför en ställning 
med ett stort remförsett hjul. Härifrån 
drevs ett flertal maskiner via ett sinnrikt 
mekaniskt system. Den stora maskinen 
framför oss är en kap- och klyvsåg. Den 
användes för att klyva de stora brädorna 
till mindre enheter. 

Vi stannar till vid en stor bänk med en 
plåtskiva.Yngve berättar att bänken 
upphettades genom att elda med ved 
i en behållare. Denna utgjorde också 
lokalens enda värmekälla. När skivan var varm nog lade man på 
aluminiumskivor som sedan lades på faneren så att denna kunde 
limmas i en speciell press. Flera dörrar kunde faneras samtidigt i 
pressen. Faneren bestod av mahogny men man fanerade också 
de enklare sk gabondörrarna. 

Jag frågar om det inträffat några incidenter vid fabriken. Säker-
heten vid maskinerna var ju inte som den är i dag så visst hände 
det att det uppstod en del blessyrer, men inga av allvarlig art. 
Men en incident kommer Yngve ihåg. En brand i lokalen 1957. 

Yngve bodde som nygift på Långö. Det 
utbröt ett kraftigt åskväder i Fjällbacka. 
Yngve skulle ner och handla och han 
upptäckte kraftig rök från verkstan. 
Yngve som själv var brandman larmade  
brandkåren vid Olofssons järnaffär, där 
larmet med vev fanns. Brandbilen var 
sedan snabbt på plats. En motor hade 
gått varm och satte eld på en vägg. Man 
släckte snabbt med gensamma krafter.

Vi stannar till vid ett fönster vars karmar 
är prydda med små samlarbilder på 
filmstjärnor och kända fotsbollsspelare 
från den tiden. Doris Day och Gais var 
populära. På en dörr kan vi också se en 
stor bild av Ingmar Stenmark. Så nog 
hade man sina idoler på den tiden i 
Fjällbacka.

På 70-talet upphörde verksamheten delvis pga olönsamhet och 
att maskinparken blivit omodern. Man kunde ju köpa färdig-
gjorda köksinredningar och fönster från större firmor.

Sedan har man låtit lokalen stå orörd som ett museum, men 
maskinerna har  naturligtvis ibland använts för husbehov. 

Vad kommer att hända med verkstaden? Leif Hugosson har en 
del planer för fastigheten men själva verkstadslokalen skall vara 
kvar som den är. Detta tycker nog Fjällbackaborna är en bra idé. n

Hugo Andreasson.
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1. Leif och Yngve i fabriken • 2. Fanerpressen
3. Värmekällan för fanering •  4. En del av kraftöverföringen
5. Idolerna på plats vid fönstret
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Text: Anders Torevi • Foto:  Anders Torevi och Adam Merking (drönarbilden)

Helgen före midsommar och en dryg vecka framåt hade Fjäll-
backa åter ett besök av en sk superyacht. En riktigt vacker enmas-
tad pjäs på 52,7 m längd. Skrov och spantverk av aluminium, 
däcket i teak och överbyggnaden samt inredning till största 
delen av mahogny. Bedömare uppskattade hennes värde vid 
leveransen till runt 350 miljoner SEK.

Anne heter hon nu och byggdes 2009 i Nederländerna av Vit-
ters-varvet. Exteriört är hon ritad av Hoek Design och interiören 
står Redman Whiteley Dixon bakom. Hon tar upp till tio passa-
gerare i de fem sviterna och har sju mans besättning. 

Så till lite spännande historia: Anne byggdes under namnet Erica 
XII av den svenske företagaren Bertil Hult, grundare av utbild-
nings- och språkreseföretaget EF Education First (grundades 
1965). Enligt Forbes var Bertil 2013 god för 4.1 miljarder dollar 
(med nuvarande kurs cirka 36 miljarder SEK). 

2010 var Erica XII i fokus när Kronprinsessan Victoria och prins 
Daniel, som i bröllopsgåva från Bertil Hult, fick använda henne 
under bröllopsresan med start på Bora Bora. En gåva som ifrå-
gasattes och anmälning gjordes angående eventuellt mutbrott. 
Riksenheten för mutbrott beslöt dock att inte inleda någon för-
undersökning ”då det saknas anledning till antagande att brott 
som hör under allmänt åtal har förövats”.

När Erica XII levererades fick hon Hamilton, Bermuda, som 
hemmahamn men nu håller Anne till i George Town på Cayman- 
öarna. Exakt när hon bytte namn kan jag inte få fram, men hon 
ägs numera av en amerikansk affärsman och anledningen till 
fjällbackabesöket var ett besök hos goda vännen Yanne Norup 
Schmidt på Dannholmen. n

ANNE - Georg Town

S U P E R YA C H T S  S O M M A R E N  2 0 1 8

Längd LÖA: 52,7 m
Längd LWL: 36,8 m
Bredd: 9,6 m
Djupgående: 4,6 m
Deplacement: 305 ton
Segelyta: 1 292 m2

Masthöjd: 59 m

Motor: Caterpillar 1 400 hk
Bunkerolja: 27 000 l
Dricksvatten: 7 200 l
 
Källor:
Hoek Design, Vitters och 
Wikipedia.F
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Text: Anders Torevi • Foto:  Bengt Wall, Petra Bullarsjö och boatinternational.com

FOREVER ONE - Georg Town

S U P E R YA C H T S  S O M M A R E N  2 0 1 8

Längd LÖA: 54,6 m
Bredd: 11,6 m
Djupgående: 2,8 m
Deplacement: 900 ton
Motor: 2 st Caterpillar 
på 1 910 hk/st
Marchfart: 12 knot

Maxfart: 16 knop
Räckvidd: 4200 nm
 
Källor:
boatinternational.com 
och superyachtfan.com
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Natten 3-4 juli smög sig Forever One in i Fjällbackafjorden. 
Helt plötsligt lystes fjorden upp som om Star Treks rymdskepp 
Enterprise hovrade strax ovan vattenytan. Skutan ägs av mexi-
kanen Bruce Grossman, huvudägare av världens tredje största 
tillverkare av Coca-Cola. Med 54,6 meters  längd är hon snäppet 
längre än Anne på sidan intill. Hon har platsför åtta gäster i fyra 
hytter och en besättning på 14 man fördelat på sju hytter. 

För den nätta summan cirka 370 miljoner SEK levererades hon 2014 
från italienska ISA Yachts. En affär som den havsälskande Grossman 
gott hade råd med då hans förmögenhet uppges uppgå till  1,5 
miljard dollar. Forever One är ritad av Horacio Bozzo Design, har ett 
rödvitt tema både exteriört och i interiören, allt för att knyta henne 
till Coca-Cola-temat. Även hon är registrerad på Caymanöarna. 

Interiören är designad för att vara ett hem åt Bruce och hans 
hustru Elsa.

– Min fru och jag använder henne som om det vore en jätte-
våning vi åker runt med, säger han. 

– När du blåser 20 miljoner dollar på en lägenhet i New York, och 
du inte gillar dina grannar eller utsikten, är du fast i cementen. 
Om vi inte gillar våra grannar eller utsikten, lägger vi ut...

Ja, så kan man ju se det… om man har råd… n

▲ Forever One passerar Hållö norrut och Porsholmen på väg till Fjällbacka ▼
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Stentuff upplevelseträning
Text: Anders Torevi • Bilder:  Privata

Marie De Soysa och Johan Leandersson var båda aktiva i Sjö- 
räddningen 2012 och en vadslagning kom att dra iväg livet i en 
riktning de nog inte hade förutsett. 

– Skall vi se vem som är snabbast från Badholmen till Valö?

Året efter togs det ett steg till, det blev cykla, springa och 
simma. Ett triathlon i miniatyr, och allt var igång. Marie berättar:

– Det var i den här tiden jag ändrade träningen. Förr var 
det bara springa och jaga tider, oftast på asfalt. Nu är det bara 
upplevelseträning. Rolig träning i hav, genom skog, över berg…

2015 var det Koster Swimrun. Som namnet antyder en tävling 
där deltagarna omväxlande springer över och simmar mellan 
öarna.

– Jag kunde ju inte ens crawla, men var nu tvungen att 
lära mig det. Oftast är det tvåmannalag och när man sim-
mar mellan öarna har man en lina mellan sig. Säkerheten 
först men det ger också en möjlighet för den som är lite sämre 
simmare att bara simma med och kanske få lite draghjälp.

Crawlet i Swimrun är lite speciellt, du ”paddlar” bara med 
armarna (har skor på fötterna). Benen sparar du till löp-
ningen…

När jag pratar Swimrun med Johan, blir det ett njae…
– Jag kör mera Toughest, Tough Viking och liknande täv-

lingar. Löpning på land och mer av typ militär hindernbana 
XXL med grymma terrängbanor. Men jag har även simmat 
Göteborgssimmet i Delsjön i år. 5 km i lite äckligt sötvat-
ten… 

De två senaste åren har jag sprungit Tough Viking Oslo. 
Tävlingen går i de fruktansvärda backarna uppe vid Trysval-
len, ibland är det så brant att du springer även med hjälp 
av händerna. I fjol var vi ett lag på fem deltagare men i år 
blev jag ensam. Trots det (eller tack vare - red.anm) kom 
jag på 78:e plats av 1500 deltagare. I september sprang jag 
Toughest på Kviberg i Göteborg och kom plats 197 av 3000. 

Tävlingformen är en kombination mellan styrka och kon-
dition. Eliten har en kropp på 50 kg att förflytta, jag har 90 
pannor att dra på... 

Nästa år skall det bli swimruns också, Kosters i alla fall.

Nyligen var Marie i Sotenäs och körde Ice Bug Challenge för andra 
året. I den tävlingen är det dock bara löpning över berg och öar. 
75 km uppdelat på tre dagar. 

– Det mest spännande är att känna att kroppen håller. Man 
springer tre mil ena dagen och tror att det nästa dag skall vara 
omöjligt att komma ur sängen, och så är det bara att starta 
igen… 

Ice Bug har lite kortare första och tredje dag. Första dagen 
var det Ramsvik till Smögen. Andra dagen först en mil på 
Bohus Malmön sedan över bergen vid Hovenäset och målgång 
i Kungshamn. Sista dagen var det start i Hunnebostrand och 
målgång på Ramsvik…

Johan inflikar:
– Så jäkla trist att jag jobbade då, det hade varit min grej. 

Det är så fantastiska stigar över berg och stenbrott och för att 
inte tala om Bohus Malmön… Men förhoppningsvis kan jag 
vara med nästa år…

Båda är helt eniga att det fina med den typen av träning: skog, 
öar, berg och hav – upplevelseträning… 

… och kanske blir det ett race i Fjällbacka någon gång. Går det 
i Sotenäs och på Koster så varför inte… n

Swimrun, Tough Viking, Toughest, Ice Bug Chal-
lenge… namnen är många och för en skrivande soff-
potatis härrör alla till flanar som av någon outgrund-
lig anledning vill pressa sin kropp över gränsen för 
vad den egentligen tål. För att utröna varför bjöd jag 
in två entusiaster till en fika och fick reda på hur fel 
jag faktiskt hade… 

▲ Målgång första utmaningen 2012

▼ Ice Bug Challenge, Sotenäs 2018 ▼ Efter 5 km simning i Delsjön, 2018

▲ Ten Island Swimrun på Öckerö
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Seniorträning i Fjällbacka
Text & foto:  Marie De Soysa

Tänk att få börja veckan varje måndag 
morgon med det här härliga gänget. Det 
skänker mig en så otroligt stor glädje. 18 
glada, pigga seniorer som liksom travhäs-
tar bara står och trampar när klockan slår 
10:00.

Lyckan att få följa gruppens framsteg och 
se hur övningar som till en början var en 
utmaning, några veckor senare går av bara 
farten. Att se hur balans, och styrka succe-
sivt på ett klart märkbart sätt förbättras är 
fantastiskt.

Forskning visar att vi blir äldre och äldre, och att det glädjande 
nog ”i huvudsak är friska år” som läggs till livet. Statens folkhäl-
soinstitut skriver i en rapport ”att det aldrig är för sent att börja 
träna” Även efter 75-års åldern finns det påvisat samband mellan 
livsstilsfaktorer, vara fysiskt aktiv och ha ett gott socialt nätverk, 
och överlevnad. 

Det går att påverka den äldres hälsa positivt, långt upp i åren. 
Det grundläggande för äldres hälsa och livskvalité är att fortsätta 
vara fysiskt och socialt aktiv. 

Att få känna sig stark och rustad, att ta befälet över sin egen 
livssituation och att känna att man faktiskt kan påverka det liv 
man lever, är en ofattbart skön känsla. Grundläggande för hälsa 
och livskvalitet är att försöka bibehålla en fysisk, psykisk samt 
social aktivitetsnivå.

Fysisk träning
Varje måndag morgon tränar vi tillsammans i form av stations-
träning för seniorer. Kombinationen av övningar medför att 
hela kroppen tränas och finns det behov anpassas övningarna 
individuellt. Stämningen är hög och i takt av peppande musik tar 
vi oss gemensamt an de olika träningsstationerna. 35 sekunder 
aktivitet på varje station, varvas med 15 sekunder vila. Och ett tu 
tre så har ett 30 minuters träningspass snabbt passerat.

Utmaningen för forskning inom detta ämne är inte längre att 
påvisa värdet av fysisk aktivitet för äldre utan frågan är nu hur 
samhället på olika sätt kan stimulera och underlätta för äldre 
personer att vara fysiskt aktiva. 

Positiv inverkan på psykisk hälsa
Ny forskning har även stärkt tidigare kunskap som visar att 
fysisk träning bidrar till fallprevention, motverkar åldersrelaterad 
minskning av muskelmassa, främjar hjärtkärlhälsa och allmän-
fysisk funktion. Den intressanta och delvis nya kunskapen är att 
det också kommit ökande evidens att fysisk aktivitet hos äldre 
kan ha en positiv inverkan på psykisk hälsa (minskar depressiva 

symptom och ångest) och kan 
främja ett kognitivt hälsosamt 
åldrande, det vill säga genom 
att bevara minne och tanke-
förmåga när man blir äldre. 
Anders Hansen skriver i sin 
bok ”Hjärnstark” att motion 
och träning gör oss gladare, 
mer koncentrerade, mindre 
oroliga och mindre stressade. 
Träningen bidrar till förbättrat 
minne, gör oss mer kreativa och 
till och med ökar vår intelligens. Han menar på att fysisk aktivitet 
är medicinen vi glömde.

Social mötesplats
Förutom den fysiska förändringen livet bär med sig så kan åldran-
det för många även medföra sociala utmaningar.  Det kan vara att 
man går miste om sina kollegor från arbetsplatsen och med tiden 
går desto fler i ens sociala nätverk bort eller faller ifrån då sjukdom 
medför att det blir svårt att hålla kontakten. Aktiviteter som då 
förutom fysisk träning ger social gemenskap och delaktighet 
kan vara viktigare för äldre än för yngre personer många gånger.

Förutom det tillfället vi har tillsammans på måndagar så är senio-
rerna flitiga att hänga i. Flera gånger i veckan tränas det på Hälsan 
i Fjällbacka och det är alltid någon av dessa glada människor man 
stöter på när man kommer till gymmet för att träna. På Hälsan i 
Fjällbacka är det inte mindre än 53 aktiva seniorer i gång med 
träning varje vecka. Och att åldern inte är något hinder, visar inte 
minst våra härliga 86-åringar som varje vecka investerar hälsa till 
sitt liv.

Det är socialt och trevligt att träna tillsammans, det vill jag lova. 
Att dra i gång veckan med dessa fantastiska människor är en 
sådan otrolig energiboost, som räcker lagom tills det är måndag 
och dags att ses igen! n

Sko-John, Lennart ”Pluto” Jonasson 
och Björn Aldén kämpar på...
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Text: Marie De Soysa • Bilder:  Privata

Bröderna Uttgren

Det har återigen blivit dags att återvända till familjen Uttgren och denna gång till bröderna i syskonskaran, 
Oliver och Benjamin. Vi har tidigare skrivit om storasyster Mirandas fina friidrottsframgångar och om äldsta 
brodern Olivers fotbollsframgångar. När vi nu träffar syskonen igen så är det även lillebror Benjamin som 
visar fina resultat inom fotbollen.

Benjamin är yngst av syskonen och går i nionde 
klass i Hamburgsundsskolan. Även för Benjamin har 
fotbollen ägnats stor tid. Benjamin började liksom 
storebror tidigt spela för Grebbestad IF. Redan som 
8-åring började Benjamin i Grebbestads pojklag, och 
har sedan dess fortsatt sin fotbollskarriär där. 

I Grebbestads IF har Benjamin tagit en ordinarie 
plats som central mittfältare i klubbens division 
5-lag, där han som 14-åring värvades in. Det är en tuff 
utmaning för en 14-åring att ta plats och ”stå pall” i ett 
lag som möter lag med långt mycket större och äldre 
spelare. Benjamin har dock presterat bra! Så pass bra 
att han nu också så sakteligen fått börja träna med 
klubbens A-lag. Det bör tilläggas att Grebbestad 
A-lag under säsongen som gått spelat i Div 1. Det är alltså hög 
nivå på lagets fotbollsspel. 

För Benjamins individuella fotbollsspel så stoppar det inte med 
fina framgångar inom Grebbestads IF. Utöver laget och spelet 
i Grebbestad ingår Benjamin dessutom i Bohusläns fotbolls 
förbunds (BFF) distriktslag för 15-åringar. Att bli uttagen och 
få spela för BFF är ingen enkel sak.  Hela uttagningen startar 
med att cirka 100 spelare skickas i väg på så kallade zonläger. 
Dessa spelare kommer från hela Bohuslän. Under två års tid 
tränar dessa ungdomar tillsammans för att förhoppningsvis 
sedan bli uttagna och gå vidare till det utvecklingsläger som 
genomförs. Av 100 spelare skickas 20 vidare till den slutliga 
uttagningen.

Benjamin gick vidare till utvecklingslägret och under några 
dagar i maj 2018 skulle 20 spelare reduceras till de slutliga 16 
spelare som nu bildar Bohusläns distriktslag för 15-åringar. För 
Benjamin gick det bra! Han fick en plats som mittback i laget, 
och utöver detta blev Benjamin utvald att företräda laget som 
lagkapten. Ett fint och viktigt uppdrag att dels representera 
laget men även som en pådrivande funktion inom spelet och 
på planen.

Med distriktslaget är Benjamin med och möter andra distriktslag 
från övriga landet. Sommaren 2019 kommer laget och Benjamin 
att delta i Postnord Cup. Totalt 24 lag spelar slutligen om att ta 
sig till finalen, som äger rum sommaren 2020.

Matcherna är viktiga för laget men också i allra högsta grad 
för den individuella spelaren då det är här svenska fotbollsför-
bundet har agenter på plats för att plocka och värva spelare 
till landslaget. 

Utöver ordinarie spel i Grebbetstadslaget och distriktslaget 
så har Benjamin under 2017 spelat i ett special sammansatt lag. 
Laget ”Granit FC” består av spelare från såväl Kungshamns IF 
samt Grebbestads IF. Laget deltog i Gothia Cup, där laget pla-
cerade sig på en 5:e plats av 204 lag som deltog. Senare under 
hösten 2017 spelade Benjamin med sitt Granit-lag i ”Gais open 
cup” och även här gjorde laget bra ifrån sig innan de slutligen 
blev utslagna av Häcken

Att det är mycket träning och fotbollsspel I Benjamins liv är 
inte svårt att förstå och när det nu är dags för Benjamin att välja 
gymnasielinje så är det inte heller så svårt att räkna ut att det är 
fotbollsgymnasium som står högst på listan. 

För Benjamin är det, liksom för storebror Oliver, Uddevalla 
elitidrottsgymnasium, UEIG, som är framtidsplanen. För att bli 
uttagen till gymnasiet krävs förutom betyg även en rad av olika 
fysiska tester, vilka tar sin start under december månad. Sen 
börjar den tuffa utmaningen att kombinera gymnasiegång i 
Uddevalla med träningar och fotbollsspel i Grebbestad IF. För 
även om Oddevold U17-lag hört av sig och ryckt lite i Benjamin, 
så lutar det åt att Benjamin håller sin Grebbestadklubb trogen 
och fortsätter sitt spel där. Så för pappa Daniel blir det nog till 
att fortsätta bre mackor och stå färdig att serva mellan bussen 

BENJAMIN – 2003

Benjamin i blå Bohusläns FF-tröja och kaptensbindel på armen.
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från Uddevalla och träning i Grebbestad, liksom han tidigare 
gjort för storebror Oliver under flera år.

Vi önskar Benjamin stort lycka till med allt spännande i fram-
tiden, och återigen slår dig mig att det är en tuff utmaning våra 
ungdomar har framför sig. Att kombinera skolgång på gymnasie-
skola med läxläsning och pendling med träning och fotbollsspel 
på så här pass hög nivå. Kämpa på! Ni är grymma!

OLIVER - 2000
Storebror Oliver har hunnit bli 18 år och går nu sista året på 
idrottsgymnasiet Uddevalla. Sist vi träffade Oliver hade han 
precis börjat första året på gymnasiet och hade mycket nytt 
framför sig. Det har gått bra för Oliver och trots att Oddevold 
och Ljungskile har varit och dragit i även honom så är också han 
kvar i sin gamla klubb Grebbestad IF. 

Men, nu är det inte därför vi ska skriva om Oliver denna gång. 
Oliver har nämligen under sommaren presterat mycket bra i en 
lite alternativ fotbollsgren, nämligen e-fotboll.

Oliver lyckades så bra att han kammade hem en första plats i 
Gothia e-Cup 2018.

Gothia e-Cup är en digital turnering inom EA sports FIFA, som 
är ett dataspel. Tävlingen riktar sig till spelare mellan 12 och 18 år. 

Första upplagan av Gothia e-Cup gick av stapeln sommaren 
2017, men då enbart för svenska ungdomar. I år, 2018, öppnade 
tävlingen upp för alla världens ungdomar mellan dessa åldrar, 
och här tog Oliver Uttgren hem första pris!

Mer än 2200 spelare deltog i årets omgång som ägde rum i första 
halvan av juli månad. Under ett par veckors tid spelade Oliver 
matcher hemifrån. Spelet gick så bra så slutligen kvarstod enbart 
åtta spelare som fick åka till Göteborg för att mötas på plats. 

Finalen i denna digitala tävling avgjordes parallellt med den 
fysiska fotbollscupen Gothia cup i mitten av juli.

Väl på plats fick Oliver möta många av de spelare han tidigare 
bara mött via internet, fast nu live. Som motståndare hade Oliver 
deltagare från hela världen att slåss emot. Men det gick bra, så 
bra att Oliver som tidigare presterat fint, fysisk på fotbollsplanen 
nu även visade sig vara mästare även på e-fotboll och spel på 
dataskärm.

En 1:a plats bland alla världens FIFA-dataspelande ungdomar, 
det är tusan inte illa!

På frågan om förberedelse och hur mycket tid Oliver tränat inför 
denna tävling berättar han att han under många år tycket mycket 
om att spela FIFA och att han spelar 2-3 timmar dagligen. Det var 
första gången han deltog i en tävling av detta slag och på frågan 
om vinsten så berättar Oliver att det inte får utgå några pengar 
som vinst då deltagarna är under 18 år, men han vann fina prylar 
och såklart äran! Flertalet tidningar uppmärksammade Olivers 
fina spel och vinst. 

Oliver har inga nya tävlingar inplanerade men är inte främ-
mande för att fortsätta sitt tävlande inom digitalt fotbollsspel. 
Men så länge fortsätter han att pendla mellan Uddevalla – Fjäll-
backa – Grebbestad för fortsatt fysiskt fotbollsspel. I väskan finns 
dock alltid dataspelet nedpackat, så Oliver är redo.

Båda bröderna verkar redo, redo för allt vad framtiden har att 
erbjuda. Så otroligt roligt att få följa era fina framgångar! Jag 
tackar för denna gång och kan inte undvika att med ett leende 
tänka och undra, vad det mådde bli nästa gång. Till dess, stort 
lycka till, båda två! n

Eva Tykesson – orienteringsmästarinna med rötter i Fjällbacka – Eva Björving • Foto: Johan Tykesson

Först en mycket kort presentation: Eva Tykesson är dotter till Brita 
Jonsson, som i sin tur är dotter till Sverker Stubelius. Sverkers pappa 
var känd folkskollärare i Fjällbacka och Sverkers mamma kom från 
Wingårds-släkten. Eva har alltså djupa rötter i Fjällbacka!

Eva är gift och bor vid Söderåsen i Skåne, men somrarna tillbringas 
till stor del tillsammans med mamma Brita i det blåa lilla huset på 
Kvarnberget, norr om Fjällbacka kyrka. 

Trots att Eva, vid sidan av sitt yrkesliv, 
är en stor idrottskvinna, så är hon 
ändå en doldis för många i Fjällbacka. 
De allra bästa meriterna har nog 
kommit det senaste året: 
• Under Veteran VM i orientering 2018 

i Danmark i somras tog hon silver-
medalj på medeldistans i damernas 
65-årsklass, endast två sekunder från 
guldet! Det var cirka 240 deltagare 
som sprang i den klassen.

• För några veckor sedan var det Veteran SM i orientering 2018 i 
Perstorp, Skåne. Det blev guld på medeldistans och silver på 
sprintdistans i D65.

Hon har förstås också en del meriter från tidigare år, varav några är:
• Silver på långdistans i D60 vid Veteran-SM Hälsingland 2014.
• Brons i D50 på O-ringen i Hälsingland 2006.
• Ett antal DM-guld i både orientering och skidåkning i Skåne. n

Oliver aka OliBoli7 i mitten, till vänster finalmotståndaren Paulo Neto, Brasilien.
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Sällan skådad snygging – Anders Torevi

Visst är bilden underbar? Stefan Gunnarsson, Bohusbilder, var 
uppe på Vetteberget vintern 2017 och fick se denna lätt narcis-
sistiska räv njuta av sin vackra och lurviga spegelbild. Mobilte-
lefonen fick duga som kamera denna gång. Vi tackar Stefan för 
bilden han låter oss ta del av. n

I Anråsälvens bräckta vatten – Anders Torevi

Linus Bogesjö fick i juli se denne lille krabat komma simmande 
vid bryggan i Mörhult. Troligen en gulörad vattensköldpadda som 
smitit hemifrån (han borde ju ändå gå att springa ikapp). Kanske 
har ägaren tröttnat och släppt ut den. Djurskyddet kopplades in 
men vi vet tyvärr inte hur det gick. Tack för bilden, Linus. n

Att skriva och att hitta flaskpost har alltid varit något spännande på kusten. 
Jag kommer ihåg att min klass fick en flaskpost som någon hade hittat, avsänd 
från en ungefär lika ung skolklass i Danmark. Vi gick nog i 3-4 klass och var och 
en av oss elever fick med detta en dansk vän att brevväxla med under ett tag. 

Sommaren 2007 var fyraårige Andreas och hans familj ute på segelsemester i 
Bohuslän. 19 juli befann de sig i Fjällbacka och mamma Gunilla satt med sonen 
och plitade ner ett meddelande som skickades som flaskpost. Åren gick och 
ingen tänkte väl något mer på detta men så i juli i år hittade norska flickan 
Cornelia flaskposten, alltså elva år senare, på Hvaler, nationalparken strax inne 
på norska sidan nordväst om Strömstad. Andreas ville ha svar via SMS på ett 
telefonnummer men det var inte längre i bruk. 

Upprop skedde via Cornelias mamma på Facebook. Hennes inlägg delades 
mer än 2500 gånger i Norge och i västsverige. Även Kungsbacka-Posten fick nys 
om detektivarbetet. De skrev om det och vipps så var Andreas funnen, ungefär 
12 timmar efter det att mamman startat. Vad som senare hände är oklart men 
visst är de sociala medierna en styrka, använda på rätt sätt. n

Flaskpost-upprop via Facebook hittade avsändaren – Anders Torevi

N O T I S E R
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Från Sälvik över Atlanten
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Tillhör Lisa och Johan Persson Del 4

När jag var liten läste jag Pippi Långstrump. 
Som ni alla vet så hade hon en pappa som 
var kung på Kurrekurreduttön i Söderhavet. 
Då, för mer än 40 år sedan, kunde jag inte i 
min vildaste fantasi tro att jag också skulle 
komma hit, men… 

Söderhavet är precis så exotiskt som det låter. 
Seglingen i stort kan enkelt beskrivas i tre ord: 
passadvindar, sol och dyning. I teorin är det 
bara att följa passadvindarna som ger oss en 
härlig läns mellan de olika ögrupperna, och 
det har stämt i de flesta fall. Vår segling mellan 
Galapagos och Marquesasöarna är vår i sär-
klass bästa/snabbaste segling vi någonsin 
gjort. 3000 nm klarade vi på 19 dygn. Det gav 
oss en snittfart på 6,3 knop (det är riktigt fort 
för vår båt). För varje avklarat dygn satt Johan 
och räknade ut snittfarter och distanser. Vi var 
helt lyriska. Förutsättningarna var perfekta 
med vindar mellan 8-18 m/sek och en dyning 
som hjälpte oss framåt hela vägen. Jag måste 
nämna att vår bästa dygnsetapp var 183 nm, 
det är 7,6 knop i snitt på 24h (vi brukar ligga 
på 130).

I Söderhavet finns det väldigt få marinor, på 
sex månader har vi bara legat i en marina 
(Tahiti). Vårt ankare har därför blivit flitigt 
använt. Johan styr in båten på plats, saktar 
farten, jag skickar ner ankaret och sätter på 
en ”snubber” (en lina med ryckdämpare på). 
Snubbern använder vi för att avlasta ankar-
spelet från ryck och belastning. Johan dyker 
alltid på ankaret och kollar att det grävt ner 
sig ordentligt och att inga stenar och koraller 
ligger i vägen. Enda gången som det verkligen 
blivit dramatiskt och kämpigt var på en enslig 
ankring bland Tuamotos-atollerna. 

Tuamotos är gamla vulkanöar där vulkanen 
kollapsat och kvar finns ett omringande 

Den 8 maj 2017 lade Lisa och Johan ut med sin Malö 39 Rubicon från Fjällbacka Hamn. Ambitionen var att först 
segla till Karibien och sedan fortsätta jorden runt, om allt fungerade. Vi har följt dem via deras resebrev över 
Biscaya och till Kap Verde, vidare över till Kariben och genom Panamakanalen till Galapagosöarna. I förra bre-
vet hade de just seglat över Stilla Havet och anlänt till Marquesas i Polynesien. Sedan dess har Lisa och Johan 
seglat i Söderhavet och angjorde Whangarei på Nya Zealand den 12 oktober. Halvvägs runt! Lisa berättar: 

korallrev med en lagun i mitten. Att ta sig in i 
dessa atoller är spännande, eftersom det bara 
finns några få öppningar i revet där vattnet 
passerar så blir det där väldigt strömt. Botten 
i dessa laguner är ofta täckt av sk. bommies = 
korallhuvuden som sticker upp. Vid ett tillfälle 
så vaknar vi på natten, vinden viner i riggen 
och ankarkättingen sliter och drar i båten 
så fören gör små nigningar ner mot vattnet. 
PANG säger det och vår snubber har gått av! 
Vi sätter dit en provisorisk snubber och pustar 
ut resten av natten. Dagen efter vill vi lämna 
platsen och det är då vi inte får upp ankaret. 
Kättingen har lagt sig runt flera bommies. 
Johan tar på sig dykutrustning och dyker ner 
för att guida hur vi ska köra för att få loss det. 
Efter lite trix fram och tillbaka så fick vi loss det 
och kunde ta oss ut ur den ankringen.

Efter Tuamotos fortsatte vi mot Sällskapsö-
arna, särskilt Bora Bora kommer att finnas i 
våra hjärtan. Resan fortsatte via Niue vidare 
mot Tonga. På Tonga var höjdpunkten att få 
simma med knölvalarna. Helt oförglömligt. 
Det är en otrolig känsla, lite som att sitta med i 
David Attenboroughs naturprogram när man 
ser valarna kasta sig upp ur vattnet (breacha) 
och är allmänt lekfulla. Allt detta upplever vi 
från vår sittbrunn!

Vi lämnar båten på Nya Zealand och tar en 
seglingspaus på några månader. Vi finns i 
Fjällbacka för den som vill komma förbi och 
snacka segling eller bara ta en kopp kaffe. 
Välkommen!

Och välkomna hem till Fjällbacka ett tag 
säger vi på Fjällbackabladet. Vill du veta 
mer om seglatsen så har Lisa och Johan en 
spännande blogg med mycket bilder och 
fantastiska videos på
www.syrubicon.wordpress.com. n 

▲  På span efter ”bommies”.
n  Valbesök på Ha’apai. 
▼  En ”Tiki” på Tonga.
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Allégatan 1, FJÄLLBACKA
Nedre Långg. 21, GREBBESTAD

BIKINI & BADDRÄKTER
som passar alla

Kupor från A-H
Mix & Match

Galärbacken 7 Fjällbacka     0525-31049    www.rogersfjallbacka.se

Annons 2018.indd   1 2018-05-03   13:29
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Text & foto: Anders Nilsson

Text & foto: Anders Nilsson

Under 2018 har fadderfamiljerna I Fjällbacka fortsatt att leve-
rera. Men i år har VVS vuxit! Grebbestad och Hamburgsund 
har anslutit till projektet. Detta är förstås mycket glädjande 
och tillsammans samlade vi ihop över 600 säckar skräp bara 
på Stora Fadderdagen. Det förekommer också kontakter med 
intresserade på andra Bohuslänska orter.

VVS deltog i november på Hankø-konferensen Tillsammans 
för ett renare Skagerack. 180 deltagare representerande myn-
digheter, organisationer och föreningar från Norge, Danmark 
och Sverige samlades för att diskutera vad som kan göras åt 
nedskräpningen i havet. En rad intressanta seminarier hölls 
under rubriker som: Finns det hopp för havet? Det spökar i havet, 
Betydelsen av strandstädning och European plastic strategy. 

Naturfotografen och programledaren Joakim Odelberg höll en 
skrämmande och inspirerande föreläsning under rubriken Havet 
– en förutsättning för liv. 

En omedelbar reflektion är att situationen är kritisk. Omfattningen 
av nedskräpningen av våra hav – med plasten som det största 
hotet - är svår att ta in och, som vi alla vet, THERE IS NO PLANET B. 

Men det finns många goda och starka krafter som arbetar med 
denna så angelägna fråga. Många är engagerade, medvetande-
graden ökar och ämnet har fått ökad prioritet. Det märks bland 
annat genom att det nu, till skillnad mot bara för ett par år sedan, 
avsätts medel för till exempel strandstädning. Det är för övrigt 
uppmuntrande för oss fadderfamiljer i VVS att många känner till 
vårt fadderprojekt och att det nämns som ett gott exempel på 
hur man tillsammans kan uppnå påtagliga resultat.

Konferensen avslutades genom att deltagarna enades om ett 
gemensamt huvudmål – att verka för ett rent och hållbart Ska-
gerack. Detta huvudmål, tillsammans med ett antal definierade 
delmål, ska presenteras för politiska församlingar och myndig-
heter men även användas i kommunikativa syften. n

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD

Havskräftor gifter sig med IPA

Sista helgen i augusti besökte Svenska Havskräftakademien för 
andra året den stora ölfestivalen Brewskivalen i Helsingborg. Det 
är en av Sveriges största ölfestivaler med nästan 100 bryggerier 
från hela världen. Här kan besökarna prova mängder av olika 
produkter, allt från mer traditionell lager till extrema versioner 
av IPA, suröl och cider. Branschfolk från när och fjärran visar upp 
sina innovativa produkter, diskuterar ölbryggning och umgås. 
Här föds många nya idéer och etableras nya samarbeten.

På en festival med tusentals besökare behövs mycket mat. Den 
typiska rätten på en ölfestival är definitivt hamburgare och 
köerna till hamburgerstånden var långa nästan hela dagarna. 
Förra året var besökarna något skeptiska till Havskräftakade-
miens wokade havskräftstjärtar. Men alla som provade blev 
begeistrade och i år var intresset betydligt större. Många av de 
vi träffat första året var på plats och längtade efter de kryddiga 
kräftorna. De drog med sig sina vänner och kön växte och vips 
var alla kräftorna slut i förtid.

Men vad gör Svenska Havskräf-
takademien på en ölfestival? Jo, 
många akademimedlemmar 
känner Marcus Hjalmarsson 
– ägare till det framgångsrika 
bryggeriet Brewski, festival-
general och återkommande 
besökare i Fjällbacka. På frågan 
om man verkligen kan dricka öl 
till wokade havskräftor svarar 
Marcus: 

– En ljus lager passar utmärkt 
till kokade havskräftor men till 
akademiens wokade kräftstjär-
tar väljer jag mustig en IPA alla dagar. 

Marcus berättar att han redan gjort en suröl med tång från 
havet utanför Fjällbacka och att han har planer på en stout med 
en havskräftfond i botten. n
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EUFORISKA, INSPIRERANDE OCH PEPPANDE - ROGERS FJÄLLBACKA HAR ÖPPNAT EN SYSTERBUTIK.
VÄLKOMNA TILL GALÄRBACKEN 11!

@STEPBYSTEP_ROGERS

AHLVAR    A PAIR    CATHRINE HAMMEL    FARROW    GRIFONI    GRAUMANN    IVY     LITTLE LIFFNER    RAG & BONE    RODEBJER     STYLEIN     TOTÊME    WHYRED
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Text: Gustav Juliusson • Foto: RS Fjällbacka  

SSRS kan få nya lokaler i hamnen

FJÄLLBACKA-BLADET • December 2018 • Nr 12537

Nästa år kan Sjöräddningssällskapet få 
nya lokaler i södra hamnen i Fjällbacka 
som ska ligga i närheten av den plats 
där de nuvarande räddningsbåtarna 
ligger förtöjda.

Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka genomför i medeltal cirka 
300 uppdrag per år, vilket innebär att stationen är en av de mest 
aktiva i landet. RS Fjällbacka täcker kuststräckan från Sotenäs till 
Kosterfjorden, vilket är ett mycket hårt trafikerat farledsområde. 
Stationen bemannas dygnet runt av cirka 35 frivilliga sjöräddare 
och totalt tre båtar.

Det planerade nya stationshuset kommer att ligga i närheten av 
den plats där räddningsbåtarna ligger förtöjda i södra hamnen.

– Det blir allt vanligare att SSRS på olika orter gör den här typen 
av satsningar, säger skepparen Anders Möllstam som även är 
sponsoransvarig för stationsprojektet. Det behövs ändamåls- 
enliga lokaler för att bedriva frivillig sjöräddning konstaterar 
Möllstam. 

Hittills har Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka, som fyller 50 år 
nästa år, löst verksamheten genom förråd i temporära containers 
samtidigt som man haft tillgång till en gammal brandstation på 
annan plats i Fjällbacka.

– Vi har svårt att samla besättningen för debriefing efter tuffa 
uppdrag samt sköta nödvändig utbildning av sjöräddarna så 
som det ser ut idag, säger Anders Möllstam.

Fått besked
– Vi har fått ett positivt besked från kommunen som innebär att 
vi kan få tillgång till en fastighet i hamnen och en ansökan om 
bygglov har lämnats in till kommunen, säger Bo Lundström, 
erfaren skeppare som även ingår i styrgruppen för den planerade 
satsningen på en ny räddningsstation i Fjällbacka.

När det gäller bygglovsprocessen pågår just nu en dialog med 
närmsta grannar och övriga berörda i Fjällbacka. Den 29 novem-
ber genomfördes ett möte med Fjällbacka samhällsförening 
och därefter planeras ett allmänt informationsmöte i samhället. 

Enligt Lundström finns det ett genuint stöd för projektet från 
ortsbefolkningen i Fjällbacka.

– Vi är måna om att det nya stationshuset är väl förankrat bland 
de som bor och verkar i Fjällbacka, säger Lundström.

Sökter sponsorer
I nuläget har RS Fjällbacka fått löften om ekonomiskt stöd mot-
svarande cirka 500 000 kronor och de pengarna ska användas för 
olika typer av kostnader, exempelvis markarbeten. Total kommer 
projektet att kosta cirka 4 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner 
behöver vara på plats innan bygget kan starta, enligt krav från 
Sjöräddningssällskapet centralt. 

– När dialogen med ortsbefolkning genomförts kan bygglovs-
processen avslutas. Vi kommer under slutet av denna fas att söka 
sponsorer och bidragsgivare på bred front säger Möllstam. Målet 
är att nå 1,3 miljoner till årsskiften och vi hoppas att stationshuset 
ska bli klart någon gång under 2019. n
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VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGBUTIK I HAMBURGSUND!

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-13  |  Industrivägen 4, Hamburgsund  |  golvfocus@telia.com  |  0525-322 50

BUTIK
GOLV, FÄRG & TAPETER

Golv
Färg / Båtfärg
Tapeter
Mattor / mattvätt
Tillbehör

Vi lämnar
ALLTID 20%

på tapeter!

57

Badholmen 
2 juli - 3 augusti 

YOGA
mån-ons-fre. kl. 8.00

GYMPA - STYRKA 
KONDITION

varje vardag kl. 9.00

Hälsan i Fjällbacka
Aspelidsvägen 2

Träna styrka och 
kondition ute i vår 

KROSSBOX

Bli yrkesfiskare för en 
dag!

Heldagstur med M/S Mira 
som ger dig en genuin 

inblick i hur det är att vara 
kräftfiskare i Sveriges 
vackraste skärgård.

halsanifjallbacka.se  0525-321 25, 070-265 79 76 • msmira.se 070-340 75 50

M/S MIRA

I FJÄLLBACKA

Skärgårdsturer!
Ingrid Bergmans torg

M/S Miras dagliga turer tar 
dig genom en av världens 
vackraste vildmarker. Hör 
skepparn berätta om skär-

gårdslivet förr i tiden.

Aktiviteter



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2018 • Nr 12539

w w w . f j a l l b a c k a b l a d e t . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Eva Björving · Foto: Göran Björving

30-års jubiléum för krabbmetet

Klass A (barn med vuxenhjälp)

1/ Salim Shoipov · 24
2/ Tuva Forsberg · 19 
3/ Ada Molinder · 18 

Klass B (barn upp till 17 år)

1/ Alma Nordblom Willig · 21 

2/ Axel Hargeby · 19 
3/ Klara Krüger · 18 

Klass C (vuxenklass)

1/ Ida Berlin · 8 
2/ Cecilia Berlin · 4 
3/ Jesper Berlin · 2 

Uppifrån: ivriga fiskare längst bryggorna, full fart vid 
inräkning efter fisket och en spännande piratshow. 
Vilken dag det blev i solskenet!

Årets krabbmetetävling var den 30:e sedan starten 1989 då 
Lisbeth Jöranli, dotter till FFF:s Maj Gustavsson, föreslog att 
föreningen varje år den tredje onsdagen i juli skulle arrangera 
en sådan krabbmetetävling för att ge barnen en egen som-
maraktivitet, något som har uppskattats mycket genom åren. 

2008 växte tävlingen rejält och blev nu ”Barnens Dag med 
Krabbmetetävling”. Detta innebar att programmet utökades 
med extra aktiviteter. Sjöräddningen ställer, sedan många år 
tillbaka, upp och visar sina båtar. Genom åren har det förekom-
mit ponnyridning, ansiktsmålning, golf-puttning, tipsprome-
nad mm. I år var det 5:e året i rad som Fjällbacka centrum på 
Barnens Dag ”invaderades” av den populäre piraten ”Gunnar 
Sparrow” och hans medhjälpare. I år förrättade piraten även 
prisutdelningen.

Det var underbart vackert och varmt väder den här dagen 
och som vanligt var det väldigt mycket folk i rörelse på torget! 
Agn till fisket hade vi som vanligt fått från Fiskaffären och alla 
deltagare kunde lätt få det agn som behövdes. 

I år fångades 494 krabbor och årets totalvinnare blev Shalim 
Shoipov, som fick upp 24 krabbor.

FFF sänder ett varmt och stort tack till alla våra generösa spon-
sorer! Och till Sjöräddningen, som så troget ställer upp! Men 
mest av allt vill vi uppmärksamma och tacka alla våra funktio-
närer, som i det heta vädret byggde och rev de båda tälten, 
räknade krabbor, hjälpte till att hålla ordning vid prisbordet 
och med alla andra sysslor som krävs för att arrangera den här 
roliga dagen. Utan glada funktionärer och sponsorer blir det 
ingen krabbmetetävling! n

Resultat 2018 (                 )siffran efter namnet  
anger antal krabbor
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Dinglevägen 2. För öppettider besök minigolfen.se. Välkommen!
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

Först, störst och bäst, trots allt...

1. Matin Andersson, Uddevalla – 1 st 
2. Per-Johan Åkerberg, Fjällbacka – 1 st 
3. Niklas Hjälmén, Fjällbacka – 1 st

Bästa dam: Pia Hansson, Fjällbacka – 1 st
Första fisk: Matin Andersson, Uddevalla
Största fisk: Matin Andersson, Uddevalla 450 g
Lagtävlingen: ”Make Fjällbacka great again”  
Johan Nilsson Stockholm, Stefan Jacobsson Stockholm 
Nick Davenport Manchester
Mest udda fångst: Linda Kristensson, Yllene - en smörbult
Priserna i övriga klasser lottades ut bland deltagarna.RE
SU

LT
A

T

Martin Andersson med segrarfisken.
 Pia Hansson, bästa dam och trean Niklas  
       Hjälmén småsnackar vid invägningen.

Alla rekord är till för att slås, så även bottennappen. Aldrig någonsin har så 
få makrillar landats under tävlingens 27 år. Men någon gång skall det ju ske.

Ynka åtta makrillar blev resultatet trots en svag sydväst, lite ström och 
389 deltagare. Anledningen stavas S Ä L. Ett antal av vårt både älskade 
och hatade landskapsdjur simmade käckt omkring bland båtarna i 
startfältet och som vi alla vet flyr makrillen så långt ifrån sälarna han 
kan komma för att klara livhanken. 

Till årets upplaga var det en ny konstellation som tagit över arrangörska-
pet. Carl Bräck, Olle Gustafsson, Linus Bogesjö och gänget runt dem skötte 
tävlingen grymt bra (tycker undertecknad som varit med och arrangerat 
de första 26 åren). Att makrillen flyr när sälarna dyker upp är svårt att lasta 
arrangörerna för. 

Första makrillen fick Martin Andersson från Uddevalla . Denna makrill 
visade sig bli en sällan skådat värdefull fisk. Den var inte bara först, den var 
även störst. När sedan ingen fick mer än en makrill innebar det att Martin 
även segrade i huvudtävlingen. En weekendresa för två till Bad Gastein 
med skidåkning och fina middagar, pris för första fisk och pris för största 
fisk. Om man sedan dividerar det med vikten på Martins fisk, 450 gram 
så är kilopriset i alla fall över 20.000 kronor. 

Andrapriset gick till Per-Johan Åkerberg och tredjepriset till Niklas 
Hjälmén, båda från Fjällbacka. Även resterande som fick en makrill till-
delades pris. Ytterligare två pris gick att dela ut på resultat. Bäst i motsatt 
kön (då segraren i år var man, en kvinna) blev Pia Hansson, Fjällbacka. 
Även lagpriset gick att dela ut. Med två små makrillar vann Johan Nilsson, 
Stockholm, Stefan Jacobsson, Stockholm, och Nick Davenport, Man-
chester, klassen. Resterande klassers priser lottades ut bland deltagarna.

Riktigt klent fiske men inte desto mindre spännande! Följebåtarna rap-
porterade den ringa fångsten för deltagarna under tiden fisket pågick och 
alla visste ju att en stor eller två små skulle kunna ge dem totalsegern. Så 
spännande var det hela tiden fram till slutsignalen ljöd. n
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KONST AV
PETER ENGBERG OCH OSCAR NORDBLOM

Södra Hamngatan 18 Fjällbacka
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FOTBOLL SPOR TEN

 

Seriesegrare direkt

Text & Foto: Anders Torevi

I vårnumret skrev jag om att 
Fjällbacka åter fått ett seni-
orlag i seriesystemet, inte 
fanken kunde jag drömma 
att de direkt skulle vinna divi-
sion sju och gå upp till sexan. 
Eller borde jag kanske fattat 
potentialen i laget? En härlig 
blandning av hemvändare, 
inflyttare och entusiaster från 
närområdet med pojklagsfot-
boll i bagaget i bästa fall. Vad 
kunde väl gå fel? 

Hemvändare som David 
Granqvist, vilken ligger bak-
om arbetet med laget och 
som spelade med Guldhe-
den, Watthana Andersson 
som  kom hem från Ham-
burgsund och Anton Benja-
minsson som i somras anslöt 
från Kungshamns IF. Inflyttare som greenkeepern Fredrik 
Oskarsson från Uddevalla med förflutet i Oddevold.

Den underbara stämningen i gruppen har gjort att fler 
och fler vill hänga på. Det blir ok att vara med och träna 
men laget kommer att i första hand bestå av spelare som 
varit med under uppstarten. Det kanske blir en sanning 
med viss modifikation om t ex Kim Källström, med som-
marhus på Valö skulle få lust att återuppta karriären? 

Nåväl, största frågan efter seriesegern har varit uppflytt-
ning till sexan eller inte. Fjällbacka har ju ett samarbete 
med Hamburgsund och HIF spelar i div. 6. Hur skulle det 
lösas med både FIK och HIF i samma serie? I dagarna har 
dock Lars Engberg fått besked att Bohusläns FF ”utgår ifrån 
att FIK spelar i division sex 2019” så det ser i dagsläget ut som 
det blir uppflyttning och spännande derby att vänta…

Nu hoppas vi på att den goda publiktillströmningen hål-
ler i sig. En del av årets matcher drog en större publik än 
vissa div. 2 matcher. 
Tack för underhållningen garbbar, vi syns till våren! n

Årets utmärkelser (i kortad version)
Årets spelare: med en otrolig inställning vid varje 
match där det bara finns 110%: Victor Karlsson
Skytteligan:10 mål stannade han på till slut, och vilka 
mål det var! Pådrivaren, lagkapten: David Granqvist
Poängligan: med både assist och mål inräknande nåd-
de han 14 poäng: David Granqvist.
Årets mål: med precision, kraft och skruv smekte David 
Granqvist under en match i Munkedal iväg en frispark 
rätt upp i krysset.
Årets överraskning: denna gången blir det delad första 
plats. Med en fantastisk utvecklingskurva och en lika fan-
tastisk inställning: Oliver Karlsson och Sebastian Lindell.
Årets Ledare: utan denna person hade vi haft bra myck-
et mer att göra och troligtvis inget lag. Hela föreningen 
har han i sin famn och vaggar lugnt fram och tillbaka. 
Talar förstås om: Lars Engberg.
Jury: ledare och spelarrådet.
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Text: Christer Lindh • Foto: Dance Port
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Glädje, Gemenskap & Guldglans för 10-åriga dansklubben

De första tio åren har verkligen gått som en dans 
för fjällbackaföreningen Dance Port. Det har varit 
mycket glädje, massor av skratt och svett i alla trä-
ningslokaler, det har varit mycket gemenskap och 
mängder med segrar på flera olika nivåer, fina ut-
märkelser både till dansare och till föreningen. 

Det hela började en kall marsdag 2008 i Fjällbacka IK:s klubb-
stuga. Ett gäng entusiastiska föräldrar, närstående samt dansin-
tresserade lokalbor beslutar sig för att bilda en ny dansförening 
på västkusten. Efter diverse namnförslag, väljs Dance Port 
Fjällbacka till föreningens namn. Nuvarande ordförande Anki 
Klarqvist säger att alla fick lämna in förslag men det förslaget 
vann.

– ”Dans Hamn Fjällbacka” passar bra då vi har dansare från 
många samhällen, men klubbens säte är Fjällbacka. 

Föreningen fick tillgång till FIK:s gamla lilla klubbhus. Efter lite 
renovering var det dags för första träningen. Redan då hade 
lokalen blivit för liten, det var många dansare som trängdes på 
det nylagda golvet. 

Lokalfrågan har följt klubben i alla år. Träningar har bedrivits 
i Gympasalen, Håkebackens gamla skola, Brisens övervåning, 
Församlingshemmet och nu i Gympasalen igen. 

– En egen danslokal står högt upp på önskelistan, enligt ord-
förande Anki.

Föreningens framgångar låter inte vänta på sig speciellt länge, 
redan efter två år tar Dance Port sina första SM-medaljer. Det blir 
ett silver för ungdomarna Odin Willig, Emma Lindh och Matilda 
Carlsson i Dubbelbugg. Odin och Emma tar även ett brons i Lindy 
Hop ungdomsklass detta år. 

Under de nästkommande SM-tävlingarna tas ett antal olika 
medaljer av föreningen. Bland annat blir det medalj i Lag-SM. 
Det första SM-guldet till föreningen tas 2013 i Karlstad. Det är 
återigen dubbelbuggstrion Odin, Emma och Matilda som slår 
till. Denna gång i juniorklass. 

Nästa milstolpe kommer redan i januari 2014. Föreningen skickar 
ett ungdoms- och ett juniorlag till Lag-SM i Umeå. Efter rafflande 
danser tar båda lagen varsitt guld till föreningen. 

Det har blivit tre SM-guld till under de tio åren, alla på de tre 
senaste.

2016 tar Martin Skarin och Ida Gullbrandsson guld i Boogie 
Woogie Ungdomsklass. De är fortfarande regerande mästare, 
då ungdomsklass inte funnits på de senaste SM-tävlingarna.

2017 var det återigen dags för SM-guld i Dubbelbugg junior. 
Denna gång av trion Jonas Skarin, Johanna Johansson och 
Matilda Lindh. Under samma SM tar Nicklas Skarin med partnern 
Fanny sig till final i Bugg vuxenklassen. Det som klubben första 
finalist i SM största gren. 

2018 upprepar Jonas och Johanna sin succé med SM-guld, 
denna gång i Lindy Hop. 

Dance Port har fått många fina utmärkelser. Finast är nog Årets 
Dansförening 2012 som tilldelas klubben av Danssportförbundet. 
Detta för att föreningen bedriver en nytänkande filosofi med 
mycket gemenskap och glädje hos dansare och föräldrar. Det 
har gjorts julbockar och grillats korv. Det har anordnas stora 
läger för alla dansare, samt klubbens hejarklack som åker med 
på alla tävlingar. Föreningen har fostrat landslagsdansare som 
tagit sig till EM- och VM-finaler. Många duktiga unga dansare har 
utvecklas som människor och dansare i föreningen.

Föreningen har på senare år startat danskurser för stora och små. 
Som mest lockade dessa populära kurser över 120 ungdomar. 
Några av dessa är nu duktiga tävlingsdansare i föreningen. 

Tävlingen Bryggdansen firar även den tio år 2018. Första tävlingen 
var DM för Västsvenska dansdistriktet. Den tävlingen har fören-
ingen anordnat hela fyra gånger på tio år, senast nu i oktober. Då 
vann de duktiga juniorerna alla sina klasser, Dance Port blev Bästa 
juniorklubb. Samma juniorer vann samma utmärkelse under SM 
i maj, vilket var andra gången. 

Föreningen har inte bara dansat under dessa tio åren. För ett antal 
år sedan startades ett samarbete med Fjällbacka IK för att arrang-
era Fjällbacka Kalaset, som föreningen numera har tagit över helt. 

Det städas stränder varje år. Både i Fjällbacka och på andra 
orter i området. 

Föreningen ser fram emot kommande tio år. Det finns så mycket 
energi och glädje i föreningen att det kan bli minst lika bra nästa 
decennium för Fjällbackas dansantaste förening. n 
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DANS SPOR TEN

 

Glädje, Gemenskap & Guldglans för 10-åriga dansklubben
Följ oss på Facebook!

2008-2018 – ett axplock

Första träningen i FIK:s gamla klubbhus 2008. 

...och VM-brons, ett poäng från guldet.

Mathilda, Odin och Emma efter första 
SM-tälvingen 2009. 5:e plats blev det...

...men på NM 2012 blev det guld i ”Dubbelbugg”...

Vid SM-tävlingarna 2014 var Dance Port största klubb deltagarmässigt.

Vid VM I Marseille 2017 blev Jonas och Johanna 10:a i ”Boogie Woogie”.SM-guld blev det för Ida och Martin 2016 i ”Boogie Woogie”.

Niklas och Elin tog SM-silver 2013 i ”Rock”. 
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ELINSTALLATION · TELEKOM · LARM · LÅS
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

WWW.CURATOR.SE   TEL. 010-762 40 00

Butiken är öppen vardagar kl. 9-18, lunchstängt kl. 13-14.

Välkommen till din ELON-butik på Metkroksvägen 3 i Fjällbacka!
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Golf – åretruntaktivitet i Fjällbacka

w w w . f j a l l b a c k a g k . s e GOLF SPOR TEN

Text: Johan Ulriksson, ordförande • Foto: Ture Eriksson och Robert Molin

Föreningen För Fjällbacka (FFF) och Fjällbacka Golfklubb (FjGK) 
har under två år haft ett samarbete kring att få fler aktiva knattar 
och juniorer att börja spela golf. FFF stöttar med att bekosta 20 
nybörjarkurser och FjGK deltar aktivt i arrangemang som FFF 
arrangerar i Fjällbacka tex. Barnens Dag / Krabbmetet. Därför 
är det extra kul att se att vi haft drygt 60 knattar och juniorer 
som varit på våra nybörjarkurser denna säsongen. Nu får vi göra 
allt för att få så många som möjligt att fortsätta spela golf 2019. 
Tomas Järund och Hans Kåwert kommer hålla knattekurser och 
Ture Eriksson tar sig an de lite äldre juniorerna under vintern 
och tidig vår.

Vi har även tack vare vår satsning fått ett flertal juniorer som 
är med i tävlingar arrangerade av Svenska Golfförbundet på 
distrikt- och riksnivå, bland annat på Teen Cup och Teen Tour.

Mycket träning och spel
Träning och spel ger fina resultat, även i år har FjGK haft 
stora framgångar i seriespelet med de 19 klubbar som ingår 
i Bohuslän-Dals Golfförbund. FjGK segrade i fyra av de tolv 
åldersklasserna nämligen Damer 70, Herrar 60, 75 samt 80. Vi 
är riktigt stolta.

Mycket aktivitet i klubbtävlingarna
Vi rivstartar tävlingssäsongen under en vecka i maj med en del-
tävling i Swedish Golf Tour. Då gästas vi av drygt 130 golfproffs 
från hela norden som gör upp om en prissumma på 420.000:-. 
Läs mer om detta på vår hemsida. FjGKs klubbtävlingar var i år 20 
till antalet och vi hade i snitt drygt 90 deltagare i partävlingarna 
och cirka 50 deltagare i singeltävlingarna. Utöver klubbtävling-
arna spelas det damtävlingar, onsdagstävlingar, juniortävlingar, 
seniortävlingar, golf-cuper och mycket annat hela säsongen. Det 
finns något för alla som vill vara med och är nyfikna på att mäta 
sina kvalitéer med andra golfare.

Vinterns projekt på banan
Varje vinter jobbar våra duktiga banarbetare, ledda av Banchef 
Robert Molin med diverse större och mindre projekt. Redan i 
oktober/november skall banans alla ytor förberedas för att kunna 
stå emot en vinter på bästa sätt. Bland annat dressas inspel- och 
greenområden, bevattningen töms, röjning av stubbar och 
buskage samt provisoriska vintergreener och -utslag förbereds.

Ett av de större projekten är att bygga en ny damm till bevatt-
ningen så vi är mer beredda om årets sommartorka skulle 
upprepa sig. Och denna damm kommer även bli ett intressant 
tillskott på listan över hinder på banan. Det kommer byggas en 
ny gång mellan 7:ans green och 8:ans tee, vissa bunkrar skall 
justeras och byggas om och mycket mer.

Läs mer om Fjällbacka Golfklubb på www.fjallbackagk.se. n

Full fart på knattar och juniorer, återväxter säkras...
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Närproducerad IT
Vi erbjuder bl a: 
•  Serverlösningar •  Kopiatorer
•  Butiksdatasystem  •  Online Backup
•  Datorer & skrivare •  Molntjänster
 •  Webb och...
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Lediga lokaler för
kontor och lager

nordervik@nordervik.se • 0525-323 20
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w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Följ oss på Facebook!

Segla vidare mot 2019

Text: Hans-Einar Forsberg, Tävlingsansvarig • Foto: Anders Nilsson

Sommaren har som vanligt varit full med aktiviteter och vi har 
haft bra vind i seglen hela säsongen.

Seglarskolan har haft full aktivitet i sju veckor. Optimistveckorna 
är väldigt eftertraktade och vi har haft nästan full beläggning. 
När barnen blivit lite större kan de segla i klubbens C55:or. Vi har 
kurser hela sommaren för dem också. Där är man 2-3 elever och 
en lärare i båten. Man kan ta dagsturer till Väderöarna eller andra 
platser som ligger utanför seglarskolans vanliga arbetsradie.
De allra yngsta barnen har haft fantastiska veckor i piratskolan.

Utöver seglarskolan som är den största aktiviteten i klubben 
jobbar vi mycket med att öka jolleseglingen t ex genom att vara 
med på våra träningar och torsdagsseglingar.

Torsdagsseglingarna är öppna för alla jolleseglare och är en 
serie över sex veckor. I år var vi över 20 båtar vid flera tillfällen. 
En annan rolig del i detta är att vi fick föräldrar och andra intres-
serade att vara seglingsledare, Janne som varit seglingsledare 
i flera år kunde nu få segla själv. Vi hade breda startfält även i 
optimist och det bådar ju gott för framtiden.

Årets höjdpunkt blev nog högsommaregattan, vi hade 65 del-
tagare som kämpade väl i hårda vindar. Alla resultat ligger på 
www.norderviken.se.

En vecka efter högsommaregattan var det dags för Väderö 
Race, det ordnade vi som vanligt tillsammans med Rogers och 
Sail Racing. 18 båtar ställde upp och som så många gånger förr 
vann Gunnar Sedén. I år hade han det tufft igen men kom ändå 
ut som segrare. Vid den första rundningen vid Sotens Svartskär 
låg han efter, men sedan nötte han på och lyckades till slut vinna 
med fem minuter.

Slutligen presenterar vi våra klubbmästare 2018: 

E-jolle:  Hilma Bergh  
Laser:  Andreas Ljungberg 
Optimist:  Julia Grimslätt  
Zoom 8:  Ella Holmqvist

Med två bilder från Högsommarregattan önskar SSN alla: 
God Jul och Gott Nytt år! n
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BADHOLMEN
Vandrarhem

Fjällbacka  
+46(0)525-321 50   
www.turistenvast.se

FYRBÄDDSRUM MED HAVSUTSIKT   -   BADSTRAND – CAFÉ – BASTU – BADTUNNA 

Mjukglass hela 
sommarn!

Är ni ett sällskap? 
Boka hela 

anläggningen 
inkl. partytält!

ÖPPET
ÅRET 

RUNT!



f a s t i g h e t s m ä k l a re
ustnära

• 
Hemsideleverantör i Fjällbacka sedan 2009 

Vi har levererat hemsidor i över 9 år 
Idag servar vi över 200 företag med hemsidor, webbhotell, 

domäner och e-post m.m.
Alla hemsidor vi levererar idag efterlever krav på GDPR och är 

säkra https-anpassade samt optimerade för Google. 

Att kunna leverera helheten från ide till marknadsledande hemsida 
med bästa placering på Google ser vi som en självklarhet! 

Ny hemsida inför 2019? Ring för bra priser redan idag! 
Kostnaden på 2018, 2019 eller delbetalning? Ni väljer själva! 

0737 4186691info@kustit.seIwww.kustit.se 
(Berätta att ni sett denna annons och få 20% rabatt+ fritt webbhotell 2019, erbjudandet gäller de 5 första nya kunderna!) 



Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet 

Som
 m

edlem
 i den lätt obskyra Valborgs orkester som

 m
usicerat på gator och torg under närm

are 40 år, blev jag lycklig när jag hittade bilden på m
anskören. Sång på Valborg var 

tradition även vid skiftet 1940-50-tal. Trappan till det som
 i dag är Rogers fick vara scen och publiken stod fram

för det gam
la busshuset på vilkets tak fotografen m

åste ha stått. 
Tre lite m

indre entusiastiska åhörare syns till höger. N
ågra i kören har vi lyckats identifiera: Karl-Em

il Bohlin, A
lrik A

ronsson, N
isse ”Barbis” Karlsson, G

eorg A
ronsson, Elon Engberg 

och körledaren Erik Eriksson.

Tryck 2018:


