
Välkomna till Gåsö den 25 – 26 augusti. 

  
I år är det Lena och Göran Haeger som bjuder in oss till Gåsö för den traditionella 

sommarträffen. 

Gåsö ligger strax söder om Lysekil och samhället med hamnen hittar vi på östra sidan i sundet 

mot Skaftö. 

På programmet har vi som vanligt möjligheterna att studera varandras lösningar ombord på 

båtarna men också vandringar i den fina naturen. Till sitt förfogande har Lena och Göran ett 

före detta pensionat med bra kök där vi räknar med att gemensamt laga till kvällens supé. I 

pensionatets matsal tillbringar vi sedan kvällen med supé och eftersnack. För ingredienser till 

supén kommer vi att ta ut högst 120 kr/person som betalas kontant eller med Swish på träffen. 

Var och en tar med egen dryck. 

  

Vi räknar med att alla deltagare har kommit vid 16-tiden och samlas då kring en kopp kaffe på 

Pangets veranda. Därefter blir vi informerade om öns historia under en vandring till några 

intressanta platser runt byn. Tillbaka vid Panget blir det en drink på Pangets veranda. 

Sedan blir det lite fri tid innan tillagningen av kvällens supé startar. 

  

På söndag förmiddag kan de som önskar röra på sig gå med på en guidad tur till Gåsö Huvud 

om vädret tillåter. Det blir ca. 5 km i fin bohusterräng. 

  

För den som inte har möjlighet att komma med båt finns några gästlägenheter att övernatta i. 

Hamnen på Gåsö är inte speciellt stor och vissa platser är olämpliga vid hård vind från syd 

eller sydväst men upp mot ca. 8 båtar bör kunna få plats. Till de som anmäler sig först 

försöker vi hålla de bästa platserna. Hamnavgiften är 150:- per natt inkluderande vatten och 

el. 

  

Anmäl dig senast 5/8 till Lena och Göran, goran@haeger.org eller 0705-10 73 13. 

 

Mycket välkomna till denna helg i det vackra Bohuslän!   
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