
Sommartävling 2020 
 

Det har hänt mycket i Tanumshede de senaste åren. Testa dina kunskaper i denna 

digitala ”tipspromenad” med frågor om kommunens centralort. Om du klurar ut det 

ord vi söker har du chansen att vinna presentkort på en restaurang i kommunen.  

Ta bokstaven framför det rätta svaret på varje fråga och sätt samman till ett ord  

som har sommaranknytning. Lycka till! 
 

 

 
 

 

1. Tanumskolans tillbyggnad 
Tanumskolan byggdes nyligen ut. Tillbyggnaden stod klar 2019. Den nya tillbyggnaden är 

ihopbyggd med ursprungsbyggnaden. Ungefär hur många kvadratmeter är tillbyggnaden? 

OBS! Du har väl inte missat det svartvita foto av skolan när den en gång i tiden var nybyggd? 

Fotot är folierat på elskåpen på det lilla vita trähuset du har på höger sida när du går från 

Apoteksvägen nerför Skolvägen.  

 

C. Drygt 700 kvm 

M. Drygt 1 800 kvm 

N. Drygt 100 kvm 



 

2. Tanums Bostäders nya lägenheter på Affärsvägen 
Tanums Bostäder byggde 24 nya lägenheter på Affärsvägen, på platsen där Konsum tidigare 

låg. Beklädnaden på fastigheten är av sten, men vilken stensort? 

 

O. Granit 

J. Kalksten  

I. Skiffer 

 

 

3. Affärsvägen får nytt utseende 
Affärsvägen görs om helt och står klar nu i sommar. Hela Affärsvägen blir ett så kallat 

gångfartsområde, ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte 

framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående. Bilvägen blir 

enkelriktad och nu undrar vi vilket material den nya körbanan består av? 

 

D. Betongsten 

Z. Granit 

Ä. Asfalt 

 

 

4. Parken 
Parken på Affärsvägen är relativt ny. Arbete har pågått att anlägga stenmurar, planteringar, 

gångstråk, torgyta med mera. Där finns också en pergola som byggts ihop med den nya 

scenen. Vilket träslag är pergolan gjord av?  

 

S. Lärk 

Q. Fura 

G. Ek 

 

 

5. Nya lägenheter på Kattedaben 
Kattedaben kallas ett område i Tanumshede där det nu byggs flerbostadshus. Hur många 

lägenheter kommer det att bli i området, som står klart hösten 2020? 

 

V. 12 

O. 22 

R. 32 

 

 

6. Hedeträdgården 
Hedeträdgården är en fin oas i Tanumshede. Här finns blommor av alla de sorter. Trädgården 

brukar vara öppet för allmänheten, men i dessa pandemitider så får vi nöja oss med att kika 

genom/över staketet. Var ligger Hedeträdgården? 

 

Ö. Vid nya parken i Tanumshede 

M. Vid Hedegården 

X. Vid Tedacthuset 

 

 



7. Ombyggnad på Hedegården 
Under våren fick kommunen, på uppdrag av länsstyrelsen, i uppgift att skapa fler 

korttidsplatser på grund av pandemin. En ny avdelning har iordningsställts på Hedegården 

som ska, om det behövs, kunna vårda covid-19-patienter. Vad heter avdelningen? Om du läst 

vårt senaste nummer av informationstidningen du fått i din brevlåda så vet du svaret.  

 

Y. Solen 

H. Väderstrecket 

M. Kompassen 

 

 

8. Barnkullens nya förskolelokaler 

När Tanumskolan stod klar kunde elever från Hedeskolan flyttas till Tanumskolan. 

Hedeskolans lokaler blev då en del av intilliggande förskolan Barnkullen. Hur många 

förskoleavdelningar finns det nu totalt på Barnkullens förskola?  
  
A. 9 

G. 4 

L. 13 

 

 

9. Nytt vattenverk 
Ett nytt modernt vattenverk har byggts i Tanumshede. Det nya vattenverket kan leverera 

betydligt större mängder dricksvatten än det gamla. Vad har denna investering (inklusive ny 

reservoar) kostat? 

 

U. 275 miljoner kronor 

K. 20 miljoner kronor 

R. 75 miljoner kronor 

 

 

10. Ny räddningsstation på gång 
Det kommer att byggas en ny räddningsstation i Tanumshede. Var kommer den att ligga? På 

kartan är nuvarande station markerad med siffran. 

 

V. Samma plats som nuvarande 

B. Väster om Gärdesvägen 

S. Vid vattenverket 

 

 

11. Tedacthuset på Storemyrsvägen 
Där Extrafilm tidigare låg ligger nu Tedacthuset. Det är ett företagshotell och det finns även 

sammanträdesytor. Där har flera företag sina verksamheter och kontor. Hur många företag 

finns i Tedacthuset (enligt deras hemsida)? 

 

Å. 22 

T. 46 

J. 9 

 

 



12. Brixly har nytt kontor 
Brixly har byggt nytt kontor på Storemyrsvägen i Tanumshede. Brixly är ett relativt nytt namn 

på företaget, vad hette företaget före namnbytet? 

 

Å. Erlandsson Bygg AB 

S. Bohusbyggarna 

A. Mattsson & Nilsson 

 

 

13. Derome på Storemyrsvägen 
År 2016 startade företaget Derome i Tanumshede. De tog över en trävaruaffär och startade en 

fabrik. Vad tillverkar fabriken? 

 

F. Fönster 

P. Väggar till en husleverantör 

N. Takstolar 

 

 

14. Braxels lokaler på industriområdet 
Bröderna Axelsson började i februari 2018 att bygga 900 kvadratmeter nya stora lokaler i två 

plan i Tanumshede. Tidigare fanns de i Fjällbacka. När startade företaget? 

 

Ä. 1944 

G. 1974 

D. 2004 

 

 

Då var det slut på frågorna. När alla svaren är rätt har du ett somrigt ord 

som du ska skriva ner tillsammans med ditt namn, adress och mejladress 

på vår hemsida, där du hittade länken till frågorna. 

 

Glad sommar!  


