
 

Värdskapsinformation	2021	
Varmt välkomna ut till Väderöarnas Lotsutkik! 


 Denna sammanställning är till för er som är                                     
eller vill vara värdar i vår unika lotsutkik.


”Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se besökarna 
som vi möter i utkiken, som våra gäster. Ett gott värdskap rymmer begrepp som 
omtanke, service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett 
välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter.”	
Föreningen	Väderöarnas	lotsutkik	har	som	syfte	att;	
Föreningens	medlemmar	(värdar)	ger	besökande	möjlighet	att	se	byggnaden	inifrån	samt	att	informera	om	det		
månghundraåriga	behovet	för	sjöfarten	av	lotsar,	som	en	gång	var	anledning	till	att	Väderöarna	befolkades.	

Föreningens	uppgift	är	att	i	allra	möjligaste	mån	hålla	lotsutkiken	öppen	för	besökare,	framför-allt	under	högsäsong	juni	–	
augusti	(då	flest	besökare	är	ute	på	Väderöarna).	Detta	kan	Föreningen	göra	genom	att	våra	medlemmar	bidrar	med	att	som	
värdar	hålla	lotsutkiken	öppen.	Även	för	perioder	april-maj,	september-oktober	är	det	värdefullt	med	värdar.	Under	perioden	
november-mars	är	det	dock	färre	besökare	ute	på	Väderöarna	varför	vi	då	inte	aktivt	söker	värdar.		
Det	är	viktigt	att	framhålla	att	vår	uppgift	ligger	i	vårt	syfte	och	vi	som	Förening	och	värdar	har	ansvaret	att	hålla	öppet	och	stå	
för	ett	positivt	Värdskap.		Vi	har	ingen	roll	att	verka	som	Guider	när	vi	är	där	som	Värdar.	



Kort	om	våra	uppgifter	som	Värdar.	
•		Hålla	öppet.	
•		Informera	kort	om	Föreningen	(ideell	förening).	
•		Informera	om	historien	kring	Lotsar,	Båtsmän	och	lotsutkiken.	
•		Berätta	lite	om	lotslivet	för	lotsarna	och	dess	familjer	på	Väderöarna.	
•		Omtänksamhet	om	besökarna	under	besöket.	
•		Uppmärksamma	om	trappan	upp	i	tornet,	att	gå	baklänges	ned.	
•		Informera	om	att	barn	måste	ha	med	sig	målsman/vuxen	för	att	gå	upp	i	tornet.	
•		Att	besökare	klättrar	upp	och	nedför	trappan	till	tornet	på	ett	tryggt	sätt.	
•		Se	till	så	att	det	inte	blir	för	många	som	är	uppe	samtidigt	i	tornet,	begränsat	med	plats,	ca.	8	personer	samtidigt	max.	
•		Tacka	för	besöket	(bidrag,	köp,	tecknande	av	medlemskap!)	önska	trevlig	vistelse	på	Väderöarna.	

Ett	gott	värdskap	ger	kraft	åt	vår	förening,	det	goda	värdskapet	i	vardagen	bekräftar	den	positiva	bild	som	vi	som	ideell	
förening	står	för.	Ett	gott	värdskap	ger	mycket	nöjda	gäster	och	kan	ge	oss	stöd	för	vår	fortsatta	verksamhet.		
Varje	år	får	vi	på	plats,	höra	från	våra	besökare	att	de	känner	sig	väl	bemötta.	De	uttrycker	ofta	tacksamhet	över	att	vi	
engagerar	oss	för	att	ha	lotsutkiken	öppen	och	att	för	att	de	får	höra	berättelser	om	lotslivets	historia	på	Väderöarna.	
Informationen är på inget sätt fullständig, men vi hoppas att vi täcker in det mesta som man behöver veta om 
man funderar på att vara värd i lotsutkiken. Vi tar tacksamt emot tips och idéer på hur vi kan utveckla denna 
vidare. Maila gärna i så fall era tankar till info@vaderoarnaslotsutkik.se 

Härligt med en ny säsong 2021. Sommaren 2020 blev väldigt annorlunda mot alla andra somrar sedan lots-
utkiken öppnade igen 2007 efter renovering. Vi valde att för säsongen 2020 inte ta in besökare i lotsutkiken. 
De som bokade in sig som värdar fick stå utanför och berätta om lotsutkiken dess historia och hur lotsarna 
och deras familjers levde på Väderöarna. Besökarna var väldigt förstående inför detta. Många som brukar 
vara värdar valde 2020 att inte vara värd, detta framförallt för att de flesta av dem befann sig i riskgrupper. 
Många av våra värdar var väldigt kreativa och lyfte ut bord med broschyrer, böcker, t-shirts osv. Vädermässigt 
får vi väl säga att det var en OK sommar. Själv hade jag turen att vara där veckan efter midsommar och då var 
det 3-4 dagar med strålande sol och stilla dagar. Under dessa dagar låg det många båtar vid klipporna då 
även de med mindre båtar tog sig ut för att njuta av Väderöarna. Som alltid hade vi många trevliga besökare, 
dock inte så många som kom utanför Sverige och mycket färre norska besökare. Antal besökare kunde vi inte 
räkna under 2020 då vi inte tog in några besökare i utkiken och utanför var det svårt att räkna och en 
besökare räknas bara när den varit inne i utkiken. Det blev då också färre dagar då värdar var på plats 44 
dagar under juni-augusti jämfört med 62 under 2019. Tack vare alerta värdar fick vi 23 nya medlemmar under 
sommarsäsongen.  
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Föreningens huvudsyfte är att bevara, underhålla och göra lotsutkiken tillgänglig för så många besökare som 
möjligt. Framförallt under månaderna maj - september. Det finns vissa möjligheter att vara värd även andra 
tider på året. Ju oftare vi kan ha värd i lotsutkiken desto mer fyller vi vårt syfte som med att hålla öppet.  

Ni som värdar gör ett uppskattat och fantastiskt engagerat arbete som uppskattas av våra besökare. Ni är viktiga 
ambassadörer för föreningen, vilket på alla sätt är mycket värdefullt. De senaste åren har vi haft flera som prövat 
på värdskap för första gången och som återvänder året därpå. Återkopplingen från våra besökare är unison, de 
är väldigt glada och tacksamma att vi vårdar lotsutkiken och håller den öppen för besök. De som varit värdar, 
berättar också om den glädje alla trevliga besök ger. Vi får många intressanta möten och samtal med våra 
besökare, där många bjuder på historier med koppling till Väderöarna, lotsliv och annat med anknytning till hav 
och natur. Kul också med alla internationella besökare som fascineras över lotsutkiken, vårt arbete och miljön. 
Från vår loggbok har vi i slutet på denna sammanställning lagt in en del citat från besökare 2017, 2018, 2019 några från 2020.                  

Bokning av Värdtid 
För säsongen 2021 öppnade vi för bokning av tider den 15;e mars. Din värdbokning gör du genom att maila 
dina önskemål till info@vaderoarnaslotsutkik.se (använd gärna ämne; värdtider). Därefter sammanställer vi alla 
värddagar. Vid lika önskemål gäller ”först till kvarn”. Under vaderoarnaslotsutkik.com/kalender/ på 
föreningens hemsida ser du ”lediga” datum.  

Då intresset av att vara värd ute vid lotsutkiken är stort, tycker vi det är viktigt att så många som möjligt bereds 
tillfälle, att för några dagar vara värd på denna fantastiska plats. Önskemålet är därför att man håller sig till 2-5 
dagar för sitt värdskap.  
I början på juni går vi ut med information på föreningens hemsida, med ev. lediga dagar för den som vill 
upprepa sitt värdskap eller som känner för att vara värd. Behöver din värdbokning ändras så anmäl snarast till 
info@vaderoarnaslotsutkik.se eller ring någon i värdgruppen enligt kontaktinformation i slutet. Ta alltid kontakt 
med värd före dig, via telefon samt kontakta värd som kommer efter dig, detta för att underlätta 
kommunikation, t ex om något nästa värd behöver köpa med sig osv. 
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Vi har principen; man är där just de dagar man är uppsatt på, men har "tjing" på att komma kvällen innan, om 
man vill och kan. Kan nästa värd inte vara där kvällen innan tillträde, så stänger man när man anser det lämpligt 
på em/kväll med tanke på hemfärd. Nästa värd anländer då påföljande dag. Bra om detta kan antecknas på 
tavlan. Om man inte är där de dagar man satt upp sig för, måste man meddela detta snarast möjligt så någon 
annan ev. kan vara värd. 

Öppettider  
Meddela gärna Värdshuset när du kommer ut, att du ska vara värd och för vilka dagar. Vår målsättning är att se 
till att öppna lotsutkiken för besökare senast vid kl.10.00 oavsett väder/vind under högsäsong (juni-augusti) detta 
förutsatt att transporten ut har fungerat, tex. ”Har ni åkt ut med Donalda, får det bli strax efter ni anlänt”. Vi ser 
gärna att det är öppet till kl. 21.00 på kvällarna, men absolut öppet fram till kl. 20.00 (juni-aug.). Det är därefter 
upp till respektive värd att anpassa såväl lunchtid, som när man stänger för kvällen, allt efter eget omdöme, 
väder och besöksintensitet. Vid bra väder brukar det komma många besökare även sen kvällstid. Många vill 
kunna njuta av den vackra solnedgången vid lotsutkiken. 

Ha alltid den stora svenska flaggan eller vimpeln uppe under de dagar då värd finns på plats (ska ej behövas tas 
ner om man är på lunch eller stängt av liknande skäl). Flaggan ska dock halas på kvällen när man stänger. Vid 
kraftig blåst använd gärna vimpeln. Förvara stora flaggan och vimpeln på stolen uppe i tornet. Självklart kan ni 
stänga för lunch, men detta avgör ni själva. Försök då att ta lunch samtidigt som de flesta besökare på ön, 
ca.12.00 -14.00 (juni-aug.). Lyssna gärna med Värdshuset om de vet om någon konferens eller större sällskap är 
ute på Väderöarna eller på ingång. Då kan du anpassa dina tider lite så att vi kan ta emot dessa besökare. 

Du måste alltid se till låsa utkiken när den står obemannad. När du lämnar lotsutkiken för lunch, 
promenad, hemresa eller liknande se till att, alltid låsa Lotsutkiken. Anteckna på utvändiga tavlan när utkiken 
öppnar igen (typ lunch mellan 13-14 eller nästa värd kommer xx/xx). 



Transport 
Nu finns endast möjligheten med antingen egen båt eller ut med Värdshusets båtar, se till att boka i god tid 
innan utfärd då dessa ibland är fullbokade (utgår från Färjeläget i Hamburgsund under högsäsong även från Fjällbacka) 

https://www.vaderoarna.com/vaederoearna/resan-till-oen/ spara kvitto och skicka till Mikael Westerberg (Madbäcksvägen 

2C, 426 77 Västra Frölunda) och ange ditt kontonummer och få halva kostnaden betald (sänd med kvittot eller kopia-

gäller under maj-september). Du som har möjlighet och föredrar att åka ut med egen båt kan lägga denna inne i 
Rockan på västsidan där vi har en brygga till förfogande. Kontrollera detta först med Mikael Westerberg 070-685 
42 99. Du kan också välja att ligga vid gästhamnen eller i Strömsundet men då får du betala den avgift som 
gäller där.  

Nyckel 
Nyckelskåpet till Lotsutkiken finns inne i toahuset vid SMHI stugan uppe vid Lotsutkiken. Nyckel till hänglås 
toalett/förråd sitter på baksidan av toaletten mot SMHI-stugan, tredje plankan ovanifrån. Detta är ett kodlås där 
du får koden i samband med att du åker ut för ditt värdskap. Vi har även en ”reservnyckel”, om du skulle behöva 
den, ring någon i Värdgruppen. 

Boendet 
Vi har det lilla röda huset kallat (SMHI-stugan), alldeles intill lotsutkiken till vårt förfogande för självhushåll. Här 
finns kylskåp, mikro, kokplatta, vattenkokare, kaffebryggare och div. husgeråd och porslin. Här finns också två 
bäddar (våningssäng) med kudde och täcke. Det finns ingen möjlighet att handla på Väderöarna. Men 
Värdshuset serverar lunch och mat samt dryck varje dag under säsong och har öppet till oftast sen kväll. Ska ni 
äta på kvällen kan det vara bra att boka plats. 
Bra att ta med sig: Lakan, påslakan samt örngott, köks- och badhandduk, mat, dricksvatten ca.1-5 liter., toa- och 
hushållsrullar, 10-kronor för myntautomat i gästhamnens duschanläggning. Det finns vattentunnor med regnvatten vid SMHI-
stugan men det är ingen garanti att de innehåller något regnvatten. Som alltid, se till att städa när du lämnar ditt pass som 
värd så att det är rent och snyggt för kommande värdar. Ta med dig ditt skräp, släng detta i soprummet nere i Gästhamnen. 

OBS: Toalettpapper måste läggas i separat hink och slängas vid avfärd. Inget toalettpapper får läggas ned i torr-
toan! (Du kan även lägga toapapper i komposten ca. 20 meter sydost en bit nedför berget. När toaletthinken är full så 
tömmer du även den i komposten. Här kan du även tömma övrig kompost). Vi har principen att inte ha med husdjur när 
man bor i SMHI-stugan. Stäng inte av kylskåpet när du lämnar ditt värdskap. Glöm inte att ta med dina 
livsmedelsvaror när du åker hem. 
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Dusch och Toalett  
Vi har tillgång till soprum, toalett och dusch med myntautomat i anläggningen nere i Gästhamnen. För att 
komma in dit köper vi en kod i Värdshuset, denna är daglig och kostar 30kr/dygn (man har avsaltningsmaskin 
samt att det kan vara torrt vid bra väder så vattenmängden blir begränsad - kommunalt vatten finns ej på Väderöarna). 
OBS! Värdshuset byter till ny KOD varje dag kl. 10.00 för utrymmen i Gästhamnen. Använder du denna möjlighet så 
skickar du in kvittot tillsammans med ev. resekostnad för färjan till Mikael enligt adress under Transport och skriv 
utlägg dusch/toalett och var pengarna ska sättas in. 

Värdskap 
Det finns en loggbok i lotsutkiken för värdar att skriva lite kring egna upplevelser och betraktelser. Alla blir glada 
när ni skriver några ord om er vistelse på Väderöarna. Skriv gärna ditt/era namn och datum. 

Men framförallt skriv in hur många besökare ni haft per dag. Skriv in det i Loggboken, ringa 
gärna in siffran och skriv den uppe i högerhörnet. Detta är en viktig uppgift för Föreningen då vi årligen 

redovisar antal besökare i lotsutkiken till Statens Fastighetsverk. Vi tillåter inte barn att gå upp i utkikens 
torn utan de har målsmans sällskap eller någon myndig anhörig.      
Uppmuntra gärna besökare till att skriva några ord i vår Gästbok.                                          
Använd gärna räknaren som finns i utkiken. Låt denna alltid hänga direkt på dörren till vänster när man går in i 
lotsutkiken. Lägg gärna upp bilder med lite text från ditt värdskap på Föreningens Facebooksida eller sänd 
till Sänd in dina bilder och filmer till info@vaderoarnaslotsutkik.se Max 10MB per e-mail. Facebook - 
”Väderöarnas Lotsutkik” www.facebook.com/pages/Väderöarnas-Lotsutkik/375903731910 
Använd gärna vår namnskylt - ”värdar” eller jackan som hänger på dörren. 
Som värd berättar du lite kring lotsutkiken, lotsarna, båtsmän, och lotslivet för lotsfamiljerna på Väderöarna. Ställ 
gärna ut och förankra tubkikaren vid tjänlig väderlek, låna gärna ut kikaren, visa dem fotopärmen.   

I lotsutkiken finns en liten bössa där besökare ger Föreningen stöd med sina bidrag. Dessa pengar samlar ni in 
och överför sedan summan till föreningens eget konto 8351-9, 38071411 på Tanums Sparbank. Du som Värd 
kan även swisha in beloppet du räknat samman i bössan och behålla kontanterna. Ange på swish att det avser 
”bidrag bössan lotsutkiken” och gärna ditt namn. (Om ni får många norska mynt tar ingen bank emot dessa, 
tips: samla ihop en summa och ”rea ut” mot en svensk summa). Nu med färre kontanter och mynt så föreslå 
gärna att besökare swishar på 123 024 14 89 och att de anger - bidrag besök. Vi har nu även möjlighet att ta 
emot norska Vipps med nummer 560554 kvittensen blir LOS Nordka som är vår kassörs bolag i Norge. 
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Det var enda möjligheten att lösa det på. Vi säljer någon bok, pins, t-shirts i lotsutkiken – gör de väl synliga och 
uppmuntra besökare att köpa dem. Pengar från försäljning redovisar ni enligt samma princip som bössan. För 
den som köper något och vill ha kvitto så finns kvittens-block i lotsutkiken. 

Medlemskap/Gåva/Bidrag 
Medlemskap går alldeles utmärkt att betala för med swish eller för norska medborgare med vipps. Ni får 
gärna uppmuntra fler att bli medlemmar (liten fickbroschyr ligger i utkiken) i föreningen och också ta betalt 
direkt i lotsutkiken kontant. Be dem gärna notera sitt namn, adress, mobilnummer och mailadress och du som 
värd sänd denna information till info@vaderoarnaslotsutkik.se 
Ni har också möjlighet att genom swish och vipps ta bidrag/betalning direkt. Många besökare har inte 
kontanter med sig. 
En telefonlista med namn och värddatum får ni med mail ett par dagar innan ert värdskap börjar. Ring gärna, 
under ditt värdskap, den värd som kommer efter dig och meddela om det är något denna bör ha information 
eller tips om innan den kommer ut (det är ju inte alltid man möter den som varit innan man själv kommer som 
värd). Stäm alltid av med värd som kommer efter dig om när överlämning sker. Då kan du skriva på anslagstavlan 
när nästa värd kommer. 

Föreningen har Olycksfallsförsäkring för värdar, hos Länsförsäkringar. 

Kontaktinformation - Värdgruppen att kontakta vid eventuella frågor: 
Birgitta von Below Örneblad, birgitta@gnejs.eu - 070 – 337 05 20 
Hans Rosenhoff, hans.rosenhoff@bredband.net - 070 – 713 06 72 
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Citat ur 2020 års loggbok: 
”En kakafoni av fåglar och doften av skörbjuggsörten sprider sig över kullen" 
”Strålande solsken, och störtskön vistelse” 
”Tobisgrisslan gör mig sällskap nere vid badet" 
”… och vaknar på britsen i utkiken vid 04.30. Kaminen har kallnat och jag går i 
sömnen ner till SMHI-stugan”  
”Fina samtal med besökare.” 

”norskt/svenskt yngre par med lotssläkt från ön, akvarellmålande 
Stockholmsdamer, en 6-årig pirattjej, makrillfiskare från Varberg på besök” 

”Totalt denna dag hade vi 103 besökare och vi fick in två nya medlemmar. Hurra för 
det och tack för en härlig dag. Vi kröp in i vårt lilla hus och sov gott hela natten” 

”Blåst, grått, vitt och härligt. Morgondoppet blev kort” 

”Blåsten har tilltagit och solen lyser intensivt på havet som skiftar i allt från vitt-gult-grönt-blått-turkost. Allt är 

magiskt vackert och kraftfullt” 
 

Citat ur 2019 års loggbok: 
"Natten var stilla, kall och fullmånen lyste klart." 
”Regnskurar och åska över land men inte här:" 
”Kaprifolen på stigen upp mot utkiken är översållad av blommor." 
”Besökarna kom tidigt och det har varit trevliga möten." 
"Ett härligt lugn och ro har infunnit sig i kroppen." 
”Så många underbara besökare och så härliga berättelser och frågor man får." 
"Bevittnade ett fint bröllop här utanför utkiken tidig eftermiddag. Så vackert!." 
”Ännu en förföriskt vacker vy att vakna till!.” 

Citat ur 2018 års loggbok: 
”Ännu en fantastisk morgon och dag!” 

”Stiltje, 20° inte ett moln på himmelen! Otroligt vackert ställe!” 

”Lotsutkiken fylldes på kvällen med toner av Evert Taube” 

”Måsen Niklas är här och gott om grodor. Allt är som det ska.” 

”Åskan mullrar över havet” 

”Är så tacksam att få vara värd här” 

”Det har strömmat till besökare hela dagen.” 

”Kvällen avslutades med att det kom en norsk kille som ställde sig uppe i utkiken och spelade trumpet till flaggans nedtagande, mycket pampigt! 

”Härligt att vara tillbaka!” 

”Sälarna låg högt upp på klipporna för att inte sköljas ned”. 

”Många besökare med stort intresse för öns historia och för fågellivet här ute. Vi lär oss lite nytt varje gång vi är värdar här. Roligt!” 

”På eftermiddagen helt tomt. Bra tillfälle att repetera P-E Erikssons C-uppsats om lotsarna på Väderöarna”. 

”Alla väderslag och alla sorts besökare har passerat här i dag.” 

”Allt som allt en härlig dag!” 

Citat	ur	2017	års	loggbok:	
”Hur gjorde lotsarna i dimman”? 

”1:a gång som värd för mig-kul!” 

”50-års kalas i värdshuset under kvällen med 27 gäster och de flesta kom nog upp hit”. 

”Blåst men vackert väder. Bröllop här uppe på berget”. 

”Sommarens varmaste dag, helt otroligt mycket folk, 241 stora och små”. 

”Flaggan hissad och redo för nya besökare. Lätt bris och uppklarnande”. 

”Besökare från Australien, via Gothia Cup i Göteborg”. 

”Ideellt arbete är oslagbart när det fungerar! Fint i stugan när vi kom. Bra med renoverat fotoalbum, tycker jag”. 

”Putsar fönster. Evighetsarbete men lite kul också! 

"Kan det vara så att vi tangerar rekord i år, 328 besökare!” 

”Kom med Donalda. Alltid ett nöje att åka med Lisbeth och Torsten!” 

”Blåsigt och regnskurar hela dagen. besökare kommer i en jämn ström o vi får tid att prata med dem, 51 st, från många länder”. 

”Tänk så trevliga besökare det kommer hit!” 

”Fantastiskt klar sikt, solande sälar, tumlare och seglande gäster”. 

"Underbar solnedgång! Som en röd apelsin sjunker solen bakom horisonten!.” 

”Vi har haft en fantastisk vecka här med väder över all förväntan. Sååå fint!” 



Välkomna ut till Väderöarnas lotsutkik och hoppas ni får härliga 
värddagar med många fina möten!


