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Stenhuggeriet på Svarteborg 
Stencenter ger upplevelser att  
bära med sig långt efter ett 
besök. Med konsthantverks-
butik, konstutställningar, fö-
retagsaktiviteter, guidningar, 
café och naturnära camping 
lockar företaget allt fler be-
sökare som önskar det lilla 
extra.

Svarteborg Stencenter kan erbjuda 
en av Västsveriges största butiker 
för konsthantverksföremål där ett 
50-tal väl utvalda hantverkare stäl-
ler ut till försäljning. I anslutning 
till butiken och Café Släggan öpp-
nar Stencentrets årliga konstutställ-
ning på midsommarsöndagen och 
pågår fram till 7 augusti.

– Gunilla Falck, uppvuxen i 
Svarteborg med flera separatutställ-
ningar bakom sig i Sverige, ställer 
ut tillsammans med konstnärerna 
Marie Öhman, Helena Wikland-
Skårbratt och Kikki Hovland under 
temat ”Humor & Glädje”, säger Siv 
Boström.

Munkedals enda camping
Med tjuvstart förra sommaren, 
öppnar nu officiellt Svarteborg 
Stencenters Vildmarkscamping, 
den enda campingen i Munkedals 
kommun.

– Vi erbjuder en strategiskt be-
lägen camping där vi garanterar 
lugn och ro och älgbesök utan att 
göra avkall på bekvämligheter som 
duschar, wc och tvättmaskiner för 
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Känsla för tradition 
och design. 

Med företaget BroGranit 
utför Siv även grav-

vårdstillverkning. 
På bilden tillsammans 

med kunden 
Gudrun Järlkvist.

En utflykt utöver det vanliga

våra gäster. Hos oss är även husdjur 
välkomna. 

Stenens plats i människans 
tillvaro
Något som uppskattas allt mer är 
stenhuggeriets aktiviteter för grup-
per, företag och organisationer. Det 
innebär allt från guidningar i sten-
huggeriet (”Vad du inte visste att 
du ville veta om sten”) till fysiska 
övningar och teambuildning - allt 
efter gruppernas behov. Även målti-
der i spännande miljöer kan ordnas.
I Norge marknadsförs från och med 
i år Svarteborg Stencenter i paket 
tillsammans med Nordiska akva-
rellmuseet i Skärhamn.

Inskription vid nya bron
Siv Boström har nyligen fått förfrå-
gan om att göra inskriptionen vid 
den nya Svinesundsbron av de två 
kungarna Carl XVI Gustavs och Ha-
ralds namnteckningar följt av min-
nestexten; Svinesundsförbindelsen 
byggd på två nationers samarbete.

Svarteborg Stencenters verksam-
het sätter sina outplånliga avtryck 
lite här och där.

Dagligvaruhandlare Anders Andersson ser bara 
fördelar med Hemköpskonceptet:

– Vi stärker profilen som färskvaruorienterad 
matbutik där vi kan erbjuda allt från manuell deli-
katessdisk och närodlad mat till lågprisvaror.

Nya Hemköp på Munkeland är med sina 8 000 produkter 
störst i Munkedal på livsmedel. När nu Axfood-koncernen 
möter den ökade konkurrensen på dagligvarumarknaden 
med att samla sina butiker under varumärket Hemköp stär-
ker man sin ställning och sitt koncept.

– Vi är i en organisation som jobbar hårt med nyheter 
och prisbild. Man kan lita på att nya Hemköp har allt på 
ett ställe.

Gröna gårdar
Nytt för i år är att Hemköp i Munkedal kan erbjuda närpro-
ducerat kött under varumärket Gröna gårdar. 

Anders Andersson förklarar:
– Det garanterar att köttet kommer från djur som lever 

sina liv på Bokenäset och Orust. Dessa djur hängmöras och 
föds upp uteslutande på gräs vilket innebär ett högt innehåll 
av nyttiga Omega 3 fettsyror. Det här är vi ensamma om i 
centrala och norra Bohuslän.  

Att köpa Gröna gårdars mat innebär, förutom att den även 
är nyttigare, att man stödjer svensk djurhållning, öppna bo-
huslänska landskap och miljövänliga transporter.

Hemköp erbjuder även färsk fisk och skaldjur samt fest-
mat för beställning som partybrickor, smörgåstårtor och 
skaldjurstallrikar.

Hemköp har öppet vardagar kl. 9-20, lördagar kl. 9-16 
och söndagar kl. 11-16.

Tel: 0524-102 21  •  Fax: 0524-133 50

Nya Hemköp störst på mat

Störst på mat. 
Nya Hemköp på Munkeland 
stärker sin profil som färskvarubutik 
med bemannad delikatessdisk.


