
Grebbestad 20130417; 
Hemvändare ser fram mot den stundande turistsäsongen 
Trots att vintern biter sig kvar och snön fläckvis skymtar med sin närvaro, är det en spänd  

förväntan inför sommarens aktivitetsfyllda säsong i Grönemad, utanför Grebbestad. Det 

nyetablerade familjeföretaget Skärgårdsidyllen, som drivs av hemvändaren Ingela Holgersson fd 

Haglund och hennes man Marcus Holgersson, ser fram mot att i än större utsträckning kunna bidra 

till eko-turismen i Tanums kommun. Vatten och hav är något som märkbart genomsyrar 

Skärgårdsidyllen och dess olika verksamhetsgrenar. Marcus Holgersson berättar; 

- Havet var ett av dragplåstren, när familjen beslutade sig för att lämna sitt inrutade liv med boende 

och fast jobb i Göteborg, för att ge det egna företagandet i Tanums kommun en chans. Vi märker att 

det är många som kommer till kusten och är snubblande nära att uppleva havet. Det jag menar är att 

få ”släppa förtöjningen”, komma ut till havs och smaka på friheten. Genom kajak- och båtturer kan vi 

vara med och öppna upp denna upplevelse för fler. 

Skärgårdsidyllen kommer använda sig av båten ”June af Grönemad” som haft Grönemad som 

hemmahamn sedan 1970talet, då Ingela växte upp. Ingela kommer ihåg; 

- När jag var liten, och under sommarmånaderna, var en av höjdpunkterna när fiskebåten landade vid 

bryggan och människorna flockades för att se dagens fångst. Det är inte samma gamla båt, men 

namnet har ärvts och nu är det tredje generationen ”June af Grönemad” som återigen kommer stå 

till tjänst, fast i en ny form.  

Från att förra året framgångsrikt bedrivit sommarsimskolan i havet Kustsimmarna på de kommunala 

badplatserna, ser paret nu fram mot att få en egen hemvist vid det fd Dykcentrets lokaler i 

Grönemad. I år kommer de ha tillgång till en avskiljd sträcka av stranden i Grönemad som kommer 

underlätta simundervisningen, särskilt under högsäsongsveckorna när stränderna är välfyllda under 

de fina sommardagarna.  Marcus Holgersson är glad åt; 

-Redan nu, innan informationen gått ut inför den stundande säsongen, har ett tjugotal familjer 

anmält sitt intresse för sommarsimskolan i havet. Från Belgien kommer de mest långväga deltagarna.  

Den avskilda badplatsen med tillhörande brygga, som Skärgårdsidyllen kommer ha tillgång till, är 

idealisk för olika vattenaktiviteter med sin fina sandbotten. Stranden kommer även nyttjas i den nya 

verksamhetsgrenen Kaffe & Kajak med kajakuthyrning, turer och undervisning. Ingela Holgersson 

menar med ett leende; 

-En tur på havet når sin topp med en kopp kaffe och en fika. En särdeles, unik, svensk tradition, som 

man utomlands häpnar av - därav namnet!  

Kajakerna har redan anlänt till Grönemad, så nu väntas värmen in, framförallt i havet. Men det finns 

gott om aktiviteter som skall sjösättas innan kajakerna skall i. Listan kan göras lång med bl a 

aktivitetskalendrar som skall fyllas, paketlösningar som skall sättas samman, möten, 

telefonbokningar och samarbeten som skall spikas. Marcus Holgersson menar; 

- Vi ser oss som ett komplement till t ex Kajakcenter i Grebbestad. Vi har haft intressanta samtal för 

att se hur vi kan hjälpa varandra. I ärlighetens namn, hjälper Kajakcentret oss mer, än vi hjälper dem 

såhär i etableringsfasen. Men vi hoppas kunna vara dragplåster och komplettera varandra. 



Skärgårdsidyllen Kaffe & Kajak hoppas att med sina ”nya” ögon, kunna tillföra ett och annat som i 

exempelvis kajaknätverket i Västsvenska Turistrådets regi. Marcus säger; 

- Rent konkret har vi inlett ett samarbete med Track n’ Trace där man med hjälp av GPSsändare kan 

öka både säkerheten och servicen för våra kajakturister. Detta erbjuder vi alla i kajaknätet och 

självklart är vi öppna för andra intressenter. Detta är även en teknik som med lätthet kan överföras 

till bl a höstens hummerfiske för att öka säkerheten till havs. 

 

I tillägg kommer Skärgårdsidyllen vid efterfrågan ordna kajaktransporter för egna kunder, kunder 

med egna kajaker och kunder till andra kajakaktörer, både till land och till havs i Bohuslän. I linje med 

båttransport för kajaker, kommer Skärgårdsidyllen även erbjuda båtturer till havs.  

För mer information och frågor, tag gärna kontakt med; 

Marcus Holgersson, 0702 -66 70 80 

Ingela Holgersson, 0708- 12 20 29 

Skärgårdsidyllen AB 
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1_Kaffe_kajak.jpg Ingela Holgersson fd Haglund, Skärgårdsidyllen Kaffe & Kajak har bråttom till fikat. 

Foto: Marcus Holgersson 

2_Krabbtur.jpg Marcus Holgersson med sin bror Christer njuter av hav och fiske. En upplevelse 

Marcus vill ge till fler. Foto: Ingela Holgersson 

3_Skärgårdsidyllen En riktig Skärgårdsidyll - Marcus och Ingela Holgersson vill öppna upp den för fler. 

Foto: Ingela Holgersson 

Faktaruta - GPSsändare - Havets motsvarighet till fjällens lavinsändare 
Havets Ortovox, en självklar säkerhetsutrustning enligt Marcus Holgersson. 
GPSsändare med larm och spårning med upp till 400 timmar standbytid, har används vid både 
livräddning och hjälpt polisen att klara upp stölder.  
 

 Larm funktion - SOSlarm samt zonlarm vid ankomst/avgång 

 Spårning – realtidspositionering för anhöriga 

 Personlig säkerhetsutrustning 

 Stöldskydd för kajaken, båten et c 

 Global täckning 

 Tillgänlig via smartphone, surfplatta och dator 

 Uppdatering var 2/5/10 minut 

 Upp till 400 timmar standbytid 

 Kunder från hela världen och inom alla områden - myndigheter, företag och privatpersoner 

 Dokumenterade fall av livräddning och stöldskydd 
 

För mer information och försäljning; www.skargardsidyllen.se/kajak/GPS 

 

Värt att notera är även att det under våren getts ut en bok om Grönemad; Vårt Grönemad genom 

tiderna. Boken går att köpa genom Grönemad Samhällsförening eller hos författarna Jörgen 

Wickström, Lambs väg 11 och Kjell Olsson, Malis väg 5, men även Ica Supermarket, Hedemyrs, 

Tanumshede. 

 

http://www.skargardsidyllen.se/kajak/GPS

