PROGRAM FÖR VÄSTERHAVSVECKAN PÅ
GULLHOLMEN/HÄRMANÖ 7/8 – 15/8 2021
FÅGEL- / NATURGUIDNING
Thorbjörn Hansson guidar i museet som visar ett stort antal objekt varav ca 150 fåglar, drygt 10
däggdjur och några havsorganismer. De flesta djuren presenteras i tittskåp med uppbyggda miljöer
och årstider.
Tid: Lördag 5/8 – söndag 15/8 kl 12.00 – 15.00 (ej måndag 9/8).
Plats: Gullholmens Fågel- och Naturmuseum, Gullholmsgården
INTERAKTIV HAMNPROMENAD MED HAVSKUNSKAP
Sök upp spännande platser i Gullholmens hamnområde med hjälp av karta vid hamnkontoret.
Använd QR-läsare för att ta del av informationen om havet vid varje punkt. Hittar du alla punkter?
Tid: 7/8 – 15/8 kl. 9.00 – 19.00.
Plats: Starta vid Hamnkontoret intill Glasskiosken i Gullholmens hamn.
PROVA PÅ SEGLING
Föranmälan

Nu har du chansen att få prova på att segla jolle!
Vi seglar RS Feva med instruktör i båten, en deltagare per båt, ca 30 min.
Du ska ha fyllt minst 8 år, ha god fysik, vara lättrörlig och kunna simma ordentligt. Ta med flytväst!
Tid: Tisdag 10/8 kl. 11.00 – 16.00 (förbokade tider).
Plats: Ångbåtsbryggan på Gullholmen.
Aktiviteten ställs in eller datumändras vid hårda vindar eller kraftigt regn.
Föranmälan till Erland Jakobsson 070 919 98 99, senast söndag den 8 augusti.
SÄLSAFARI med m/s TRECE
Avgift och föranmälan
Två turer på olika dagar, lördagen den 7 augusti kl 13.00 – 15.00 samt söndagen den 8 augusti kl
13.00 – 15.00.
Turerna går insidan i stora farleden till Käringön och rundar Måseskär. Vi hoppas få se sälar och
diskuterar skeppsvrak och deras miljöpåverkan. Om vädret tillåter går vi utsidan av Härmanö
tillbaka. Kläder efter väder. Turen ställs in vid hårda vindar eller kraftigt regn.
Tid: Lördag 7/8 kl. 13.00 – 15.00
Tid: Söndag 8/8 kl 13.00 – 15.00
Plats: Samling på bryggan vid affären på Gullholmen.
Avgift 300 kr per vuxen och 200 för barn under 12 år.
Föranmälan till 0730-22 47 98, senast fredag 6/8 respektive lördag 7/8.

TVÅ VANDRINGAR PÅ HÄRMANÖ – när ljungen blommar.
Föranmälan
Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns både den karga, exponerade västsidans
gnejsklippor, genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar.
Du kan välja mellan en vandring på knappt 7 timmar till Härmanö Huvud med natur och kultur,
eller en tur över ängarna och bergen till västra stranden på nära 5 timmar med sensommarblomning
och bäverdammar. Första sträckan är lämplig för barnvagn eller rullstol. Riklig matsäck och kraftiga
skor. Samverkan med Västkuststiftelsen och Västerhavsveckan.
Tid: Söndag 8 augusti kl. 10.45 – 15.45 / 17.30 (Vi anpassar tiderna till färjans tidtabell.)
Plats: Samling på Gullholmen Piren, där färjan lägger till.
Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl 10.30 och ankommer till Piren 10.35. Guider; Gunilla
Olander (telefon: 0730-22 47 98) och Berth Kullholm (telefon: 0703-33 61 14).
Föranmälan till guiderna senast 7 augusti. Begränsat antal deltagare.
VATTENEXPERIMENT
Gör spännande vattenexperiment tillsammans med Maritiman!
Maritimans pedagog Johannes kommer ut till oss med sitt mobila laboratorium. Deltagarna blir
utrustade med riktig labutrustning, och får göra häftiga experiment med ämnen som de senare kan
hitta hemma i skafferiet. Samtidigt får barnen lära sig mer om vattnets egenskaper och hur havet
funkar.
Tid: Måndag 9 augusti två tider: kl 11.45 – 12.45 samt 13.45 – 14.45
Plats: Gullholmsgården på Gullholmen
Föranmälan till 073 022 47 98 senast söndag 8 augusti. Helst SMS. Begränsat antal deltagare.
HAVSVERKSTAN
Björn Källström, utvecklingsledare på Akvariet, Göteborgs Sjöfartsmuseum, visar och berättar.
Lär känna djuren i klappakvariet, experimentera och lär mer om vattenkraft, flytkraft, Arkimedes
princip, musslors reningsförmåga och mycket mer. Ta gärna med egna strandfynd till vår
marinbiolog som svarar på dina frågor.
Tid: Söndag 15/8 kl. 10.00 – 15.00.
Plats: Bryggan vid affären på Gullholmen.

