
  Ljungskileortens Hembygdsförening bildades 1932. 

Anledningen var förslag på byggnation av kustvägen till Ulvesund. 

Sedan 1984 utger föreningen varje år ”Minnesbilder” som berättar om 

bygden, dess historia och människor. I föreningens årliga program 

framgår vilka olika aktiviteter som planeras, över 50 per år.  

Kalender ges årligen ut med bilder från Fotoarkivet. 

Våra byggnader som förvaltas av föreningen är: 

1. Bella Vista (BV) från 1886. Föreningens administrativa centrum. 
Restaurerat till ”sekelskifteskaraktär” för möte, kaffeservering m.m. 
Fastigheten är byggd i slutet av 1800-talet och testamenterades 1995 till 
Ljungskileortens Hembygdsförening av Erik Svensson. I huset har bl. a. 
bedrivits pensionatsverksamhet fram till 1945. 
 

2. Muséet (Annex till BV) från ca 1920. Hembygdsmuseum fr.o.m. 1999 
med gammaldags handelsbod. Samlingar på 3 våningar. 
 

3. Lyckorna torp från 1840-tal med lekstuga. Torpet flyttades 1977 till 
nuvarande plats och är Lyckornas äldsta hus. Det fanns redan innan 
Lyckorna blev badort 1877 och är således minst 150 år gammalt. För 
hembygdsdagar, kvarnkvällar m.m. Lekstugan uppfördes på Villa Coronas 
tomt och 1948 överläts stugan till Lyckorna torp och 1973 flyttades den till 
sin nuvarande plats.  
   

4. Lyckorna kvarn från 1810. Lyckorna kvarn började som husbehovskvarn 
under Anfasteröd år 1810 och blev skattlagd 7 år  senare. År 1845 köptes 
Anfasteröd av Andrew Macfie, far till grundaren av Lyckorna badort, 
Robert Macfie Andrew lät bygga ett nytt kvarnhus med 4 kvarnstenar, och 
här fanns också en benstamp. Till en början drevs kvarnen av ett 
underfallshjul. På 1940-talet byggdes kvarnen om till valskvarn som drevs 
elektriskt. Den fungerade ännu på 1960-talet. Den höga, tornliknande 
utbyggnaden på taket gjordes 1942 för att ge plats åt en ny valssikt. 
”Höghuset” har använts som virkesupplag, mangelbod, hyvleri, frörenseri, 
torkrum för tvätt under vintertid samt byggplats för kanoter. I augusti 2006 
revs en del av kvarndammen för att laxen lättare skall kunna vandra 
uppför ån. 

 
5. Sädesmagasinet kommer från gården Övre Ryr, Restenäs. Uppfördes i 

mitten på 1800-talet. Flyttades hit 1987. 
 

6. Soldattorpet Vadet och Kommissionärsskjulet. Vadet flyttades hit 
1992 från Berg, då det låg i vägen för motorvägen, det låg 
ursprungligen i anslutning till Arödsån. Torpet är känt i skrifterna 
redan 1748. Byggnaden är sannolikt från mitten av 1800-talet. 
Används idag för brödbak i vedugn, möten m.m.  
Kommissionärsskjulet har under mycket lång tid stått vid Lyckorna 
brygga och uppfördes som förråd för Bohuslänska Kustens 
kommissionär på Lyckorna och som väntrum för 
ångbåtspassagerarna. Byggnaden användes flitigt av skepparna när 
de väntade på badgäster att ta med ut på en båttur. 
Flyttades hit år 2000. 
 

7. Aröds kvarn. Den nuvarande kvarnbyggnaden lär vara nyuppförd 
eller restaurerad år 1855. I början av 1940-talet lades kvarnen ner. 
1945 övertog hembygdsföreningen kvarnen och på 1980-talet 
började man renovera den. Sedan 1988 mal den mjöl igen på de 
årliga kvarndagar föreningen ordnar. Kvarnen var skattelagd på 
1600-talet. 
 

8. Resteröds skola från 1924. Används i huvudsak av Ljungskile 
Dansare och Spelmän till dans, hantverk och spelträning. 
 

9. Restenäs smedja från 1893, var i drift fram till 1947. Här visas varje 
sommar ”smed i arbete”. 

Vi har 3 aktiva byalag: Grinneröd, Ljung och Resteröd  
15 arbetskommittéer: Aröds kvarn-, Bella Vista inomhus- och 
utomhus-, Byggnads-, Dokumentations-, Foto-, Hemside-, Loppis-, 
Lyckorna torp och kvarn inomhus-  och  utomhus-, Muséi-, Natur och 
Miljö-, Program-, Redaktions-, Restenäs Smedjekommittén. 

   Medlemskap: 125:- per person och år. Plusgirokonto 281958-9.  

   Ange namn, adress och gärna e-postadress. 

   Kontaktpersoner: 

   Ordförande, Lars-Magnus Olovson, lars-magnus@olovson.se  
   Fotoarkivet, Ingemar Nordmark, fotoarkiv.ljungskileorten@gmail.com   

   Muséet, Marita Svantesson, marita.svantesson@telia.com 
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