
  

Näverkärrsdagen lördagen 28 maj kl 11-16

Västkuststiftelsen hälsar dig varmt välkommen ut 
till fagra Näverkärr – längst ut på på Härnäset. 

Gården tros ha anor ända tillbaka till vikinga- 
tiden. Boningshuset uppfördes troligen i början 
av 1700-talet och byggdes senare till under första 
halvan av 1800-talet. Sedan 2018 genomgår fastig-
heten en varsam restaurering.

Naturreservatet Näverkärr, som är Bohusläns  
första naturreservat, är bland annat känt för sin 
rika blomning av gullvivor om våren. Här finns  
både skärgård, kulturlandskap och frodig lövskog.

I år blir det för första gången som Näverkärrs- 
dagen arrangeras – med utställningar, marknad 
och guidade vandringar. Vi ses!

Vi bjuder på guidade vandringar
l Thomas Eliasson, Bohusläns geologi och Bohusgranit
l Thomas Andersson, natur och historia i Näverkärr

Båda startar kl 11 vid reservatsparkeringen

Utställningar och föredrag
l Bilder och berättelser Annika Rockström
l Närvarande Foto Lisa Gustafsson 
l Tillverkning av stockbänkar – möjlighet att beställa
l SLOW HOUSE – att med känsla bevara gamla hus
l Restaureringen av parstugan i Nyböle
l Svenska Byggnadsvårdsföreningen
l Lysekils Hemslöjdsförening
l Studieförbundet Vuxenskolan

Försäljning av
l Lammskinn, italiensk olivolja m m
l Plantor för köksland och växthus samt äppleträd.
l Bilder, böcker och äpplemust
l Lokalproducerad honung
l Staket, vindskydd och korgar av pil.
l Japanska trädgårdsstegar
l Färgglada disktrasor
l Service och reparation av cyklar

Servering m m
l Caféservering i trädgården
l Träffa personal från Väskuststiftelsen. Ställ frågor om   
    vandringsleder, naturreservat, strandstädning m m. 

l Pil & Anläggning Christian Erlandsson l Bilder och berättelser Annika Rockström l Kiki Eldh design 
l Stuveröds fårgård Marie Erbéus l Olssons gård Kristoffer o Karolina Kiel Olsson l Bro Cykelkök Michael Ocenas 

l SLOW HOUSE Marie Erbéus, Anita Larsson Modin, Lisa Gustafsson, Gunnar o Kicki Eldh  
l Närvarande Foto Lisa Gustafsson l Bubacka gård Marie Melander l Svenska Byggnadsvårdsföreningen 

l Lysekils Hemslöjdsförening l Studieförbundet Vuxenskolan l Kallbadhusets vänner

Välkommen till

Ställ bilen på reservatsparkeringen. Därifrån är det en kort promenad till gården. OBS! Ingen parkering vid gården.
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Foto: Mikael Klarström

http://pilanlaggning.se
https://www.annikarockstrom.se
https://designtorget.se/inspiration/textilkonstnaren-kiki-eldh-om-sina-svensktillverkade-disktrasor
http://www.erbeusjarlov.se/allmogefar/
https://www.facebook.com/olssonsgardpalogen
https://www.facebook.com/brocykelkok/
http://www.erbeusjarlov.se/slow-house/
https://www.facebook.com/narvarandefoto/
https://byggnadsvard.se
https://hemslojden.org/forening/lysekils-hemslojdsforening/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/
http://www.lysekilkallbadhus.se
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