
Ett klipp med saxen 
och ett kanonskott. 
Ostronets dag i 
Grebbestad invigdes 
av samhällets egen 
prins, Mattias Land-
gren. 

– Det är fantas-
tiskt kul att inleda 
något så speciellt 
som Ostronets dag, 
säger prinsen, som 
såg fram emot en 
rolig dag med 
många besökare och 
minst lika många 
ostron.

Under lördagen var Greb-
bestads inre hamn fylld av 
gourmetiska ostronälska-
re. 

Hela 4 000 ostron kon-
sumerades tillsammans 
med ett välsmakande glas 
champagne. De yngre er-
bjöds att måla på ostron-
skal vilket visade sig vara 
en uppskattad aktivitet. 
Synne Holtan, 8 år, tillhör-
de en av de koncentrerade 
ostronmålarna.

– Det är jättekul att måla 
på skalen. Det bästa är att 
jag ska få ta med dem hem, 
säger Synne.

Ett stort tält fyllt med ut-

ställare lockade nyfikna 
besökare som fick ta del av 
allt från utbildningar och 
ostronknivar till tång-

knäckebröd och prinslot-
teri.

Bo Helgesson stod för 
försäljningen av välarbe-

tade ostronknivar som han 
själv gjort. 

– Av de som vunnit 
världsmästerskap i ostron-

öppning är det hela fem 
stycken som använt mina 
knivar, förklarar Helgesson 
entusiastiskt.
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Störst i bygden – bäst på lokala nyheter

Ännu en kortförmån för dig som

prenumererar på Strömstads Tidning

GÖTA KANAL

Bokning och mer information:
0506-125 00
info@upplevelsepaket.se
www.upplevelsepaket.se
Uppge ”Sverigemärket” vid bokning.

Cykla två dagar utmed Göta Kanal
mellan Vänern och Vättern
En behaglig och barnvänlig cykeltur på kanalens bilfria dragvägar.  
Middagen intas på en av kanalens trivsammaste restauranger  
Pensionat Prästgården i Töreboda. Turen startar och avslutas i Töreboda 
som ligger mitt på Göta Kanal mellan Vänern och Vättern.  
Enkelt att ta sig till resmålet med tåg.

Med förmånskort
945 kr/pers (ord. 1.350 kr)
600 kr/barn 8-12 år (ord. 1.100 kr)
300 kr/barn 2-7 år (ord. 500 kr)
I paketet ingår: Cykel, 1 övernattning i stuga exkl. sängkläder,  
1 middag (exkl.dryck), 1 frukost, färdbeskrivning och karta.

Erbjudandet gäller 1/5-30/9.
Medtag ditt förmånskort 
vid incheckning.

Ostron i alla dess former vid 

Staffan Greby, hedersordförande i Ostronakademien öppnade ostron på löpande band.

– Det gäller att ha den rätta tekniken när man öppnar 

ostron, förklarar Staffan Greby. Det är svårt i början, men 

sedan sitter det för alltid.

Ostron i långa banor under Ostronets dag.

Mattias Landgren tänder på kanonen, som var en del av 

invigningen av Ostronets dag. 

Ostronakademiens nyvalda ordförande, Susanne Lin-

degarth, passade på att smaka på ett ostron.

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Ingen annan sjukdom skördar fler offer i Sverige än hjärt-
sjukdomarna. Varje timme dör någon i hjärtattack.

Det finns skickliga forskare och goda forskningsuppslag.
Men det saknas pengar. Din gåva kommer att göra nytta
och ge fler hjärtan chansen att klappa längre.

JAG har bestämt mig!

DU kan också vara med och
halvera antalet hjärtattacker
på 10 år!


