
Branteviksdagen
Lördagen den 20 juli

10.00 - 11.00 Nya utegymet vid Pantaregatan. Cirkelträning med Kerstin Amnert. Anmälan från 9.30 
på plats. 

10.00 - 12.00 Pilktävling. Vem fångar den längsta torsken? Följ med ut i Norra 
Hamnlagets båtar. Båt med skeppare och pilkar tillhandahålls. Anmälan på 
Hamnkontoret i Norra Hamnen från 9.00.  
För den som inte vill pilka torsk. Gå en tipspromenad för hela familjen runt hamnen. 

10.00 - 12.00  För alla barn. Vi tillverkar flaggspel som vi sedan sätter upp på olika platser i byn. Samling vid 
tälten på Bäckudden. 

10.00 - 16.00 Varvet i Södra hamnen. Besök varvet och se stora sågen i arbete. 
Försäljning av varvets produkter och av kepsar, muggar, mm. 

11.00 - 15.00 Sjöfartsmuseet Hoppet - Öppet Hus. Besök oss, och fråga oss om 
”Attiraljen”, dvs kvarlevorna efter Branteviks hundraåriga period som 
sjöräddningsstation åren 1855 till 1957! Eller fråga vem som bebodde Ert 
gamla hus under 1800-talet. Eller låt oss berätta om några av de 
avporträtterade Branteviksskutorna som hänger på Hoppets väggar!! Vi ritar 
och berättar! Välkomna till Pantaregatan 20! 

11.00 och 12.30 Hur rensar och filéar du en torsk? Fiskareföreningen och ”Hemmahamnen” visar hur man 
rensar och filéar fisk. Välkommen till kajen i södra hamnen. 

11.00 - 15.00 Södra Hamnlaget. Minimuseet öppnar kl 11.00. Tomas Fulup, fiskare på båten Ymer, visar 
mellan 11-13 hur du ”bödar” (lagar) fiskegarn. Rökning av sill pågår under dagen och försäljningen 
öppnar kl 13.00. Här kan du smaka på och köpa nyrökt sill. ”Brantevikare” till 
försäljning. 

11.00 -12.00 Prova på Boule. För dig som inte har spelat och vill lära dig lite om teknik och 
regler. Välkomna till Boulebanan. 

12.30 - 17.00 Sommarboule. Branteviks Bouleklubb anordnar bouletournering i tvåmannalag. 
Startanmälan från 12.30 på Boulebanan. Spelstart 13.00. (Obs. förkortade 
matcher.)  

14.00 - 15.00 Nya utegymet vid Pantaregatan. Cirkelträning med Kerstin Amnert. 
Anmälan från 13.30 på plats. 

18.00 -... Sommarfest. Knytkalas  på Bäckudden med underhållning och prisutdelning från dagens 
aktiviteter. 

Trollkonstnären Douglas Nordenbelt är tillbaka och 
trollar för vuxna och barn  
Prisutdelning  
Tag med något att äta, tillbehör samt stol 
Vi håller med bord, men inga stolar 
Vi bjuder på kaffe och tårta 
Vid dåligt väder se anslag på Samhällsföreningens 
hemsida och Bäckudden 

Välkomna alla i Brantevik 
önskar 

Bouleklubben, Branteviks Samhällsförening,Fiskareföreningen, Föreningen Jakten, 
Galleri Bäckudden Norra Hamnlaget, Sjöfartsmuseet Hoppet, Södra Hamnlaget


