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En bekvämare semester
Du kan enkelt nå oss oavsett var du tänker semestra i sommar.
Med en enda kod kan du använda mobilappen eller ringa  
Handelsbanken Direkt för personlig bankservice. Tjänsterna  
är alltid öppna och avgiftsfria.  

Fråga oss om mobila tjänster så hjälper vi dig.

Storgatan 9
Telefon 0530–360 30
handelsbanken.se/mellerud

Välkom
m
en!

SOMMAR-
JYMPA

Vita Sandar
Vecka 25 - 30
Månd & torsd
kl 19.00-20.00
GRATIS för alla

friskissvettis.se/mellerud

MELLERUD

centrumsalongen
Mellerud

The Angry Birds Movie
Fredag 1/7 kl. 17.00

7 år Pris 80:-  1 tim 38 min

 

MELLERUDS IF Vi finns på 

När en nära person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid ställs du 
inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir 

ett personligt avsked och ett fint minne.

Storgatan 30, Mellerud | 0530-100 45 
Jour dygnet runt | Hembesök | fonus.se

Det går aldrig 
riktigt att förbereda sig

Bokhandel
har tagit över
• Pass-, ID- och körkortsfoto         • Filmframkallning
• Mindre reparationer av telefoner
• Minneskort, telefoner och kameror
• Ombud för större reparationer typ TV, skrivare m.m.
• Priser & Pokaler, även gravering  • Tombolalotter
Nyheter Bokhandeln: Vuxenpussel, Posters

Tel. 0532-166 40
www.amalstravet.se

Åmålstravets tävlingsdagar 2016
Tisdag 7/6 kl. 18.25 V5  Melleruds Travklubb
Onsdag 22/6 kl. 18.30 V86 Ändå Något
Torsdag  30/6 kl. 12.20 LUNCHTRAV 
Lördag 2/7 kl. 12.00 PONNYTRAV 
Onsdag 6/7 kl. 15.00 V5 BLUESTRAV
Söndag 31/7 kl. 14.35 V64 The Right Way  Åmåls kommun
Söndag  14/8 kl. 14.00 V5  Hästägarföreningens dag
Torsdag 25/8 kl. 12.20 LUNCHTRAV  Brandtdagen
Lördag 10/9 kl. 11.00 V5  Provinstidningen, Dalslänningen och 
   Säffle Tidningens familjedag
Torsdag 22/9 kl. 12.20 LUNCHTRAV

Utgivare: Melleruds Nyheter AB

Tel: 0530 – 125 40

Adress: Storgatan 20, Box 43, 464 21 Mellerud

www.mellerudsnyheter.se

Tryck: VF Tryck AB, Karlstad

Annonser: Christina Callh, Maggan Lindholm

Sättning och bearbetning: Helen Gillqvist, Andreas Asp

Texter: Susanne Emanuelsson, Karin Åström, Marianne Karlsson, Kerstin  

Ljungqvist, Lars Nilsson

Foton: Susanne Emanuelsson, Karin Åström, Marianne Karlsson, Tanja  

Mueller, Kerstin Ljungqvist, Karin Ljungqvist, Maria Tisell, Eva Nilsson Olsson, Gunnar  

Landegren, Maria Ihrén, DVVJ, Hans Aronsson, Upperud 9:9, Martin Gustavsson

Foto förstasidan: Lotta Mueller i blomsterängen. Foto: Tanja Mueller, TM Foto, 

Köpmannebro.

Sommarmagasinet 2016

Susanne Emanuelsson, 
ansvarig utgivare

Mellerud – årets superkommun
Mellerud – årets superkom-
mun. Det låter väl härligt? 
Dessa superlativer kom-
mer från Dagens Samhälle 
som rankat Sveriges 290 
kommuner utifrån åtta fak-
torer som är avgörande för 
en kommuns framgång.  
Utmärkelsen Årets Super-
kommun bygger på beräk-
ningar där kommunernas 
utveckling och förutsätt-
ningar på åtta områden un-
dersöks.

Fyra av dem beskriver ut-
vecklingen de senaste fem 

åren. Det handlar om att-
raktivitet mätt i form av in-
rikes flyttnetto, hur många 
som lämnar grundskolan 
med gymnasiebehörighet, 
den kommunala ekonomin 
och utvecklingen av antal 
företag i kommunen. Den 
som placerar sig främst i 
sin kommunkategori är en 
”Superkommun”. 

För dig som besöker vår 
vackra kommun finns en 
centralt belägen turistby-
rå i Medborgarkontoret på 
Storgatan. En sommaröp-

pen turistbyrå finns även i 
Dalsland Center, Håverud.

Det finns massor att 
uppleva i Dalsland och inte 
minst i mellerudstrakten. 
Du hittar det mesta du be-
höver i centrala Mellerud 
som bland annat kan ståta 
med tre livsmedelsbutiker.

Vildmarken finns inpå 
knuten med skogarna på 
Kroppefjäll och slättlandet 
Dalboslätten där det finns 
olika trevliga butiker och 
besöksmål.

Akvedukten i Håverud är 
en höjdare i dubbel bemär-
kelse – hit vallfärdar varje år 
hundra tusentals besökare. 
Området vid Dalsland Cen-
ter är både vackert och har 
en intressant historia. I Dals 
Rostock hittar du Örtagår-
den, ett prunkande para-
dis, i Sunnanå en mysig 
hamn och trevlig golfbana 
och i Vita Sannar en fyr-
stjärnig camping med lång 

sandstrand. Detta är bara 
ett axplock.

Melleruds kommun pla-
cerar sig på första plats i 
kategorin skola i Dagens 
Samhälles undersökning. 
Mellerud är alltså den kom-
mun i landet där elever med 
gymnasiebehörighet ökat 
mest!

Ett väl så bra argument 
för barnfamiljer som står i 
valet och kvalet att flytta till 
kommunen. 

Svenskt Näringsliv pu-
blicerade i slutet av maj 
resultatet från en enkätun-
dersökning om företagskli-
matet i Sveriges kommuner. 
Melleruds kommun ligger 
kvar på betyget 3,7 på en 

skala 1-6. Det placerar Mel-
lerud på andra plats bland 
Fyrbodals 14 kommuner – 
en bit över riksgenomsnittet 
som ligger på 3,4.

Fram till år 2020 planerar 
Melleruds kommun sats-
ningar på upp emot 200 
miljoner kronor. Det hän-
der massor på byggsidan. 
Mängden detaljplaner har 
inte varit så här stor sedan 
1968. Invånarmässigt ökar 
Mellerud mest, procentu-
ellt sett, i hela Fyrbodal. En 
stor anledning är nyanlända 
invånare, som dessutom 
många gånger bär med sig 
kunskaper som företagare i 
kommunen kan ha god nyt-
ta av i framtiden.
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Storg. 10,  MELLERUD  
0530-131 10

fastighetsbyran.se/mellerud

Catrin Selenwall
Mäklarassistent
070-432 84 95

Olle Nellbro
Fastighetsmäklare
070-828 14 00

Fastighetsförmedling

Värderingar

Storgatan 8, Mellerud 0530-125 90

Mån-Fre: 10:00-18:00 Lör: 10:00-13:00

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50
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Det händer 
i Rådahallen

Welcome to Rådahallen!
Monday-Friday 11.00-16.00

Swimming pools, water slide, children´s pool,  
cafeteria (inside and outside), gym

Träna i sommar! 
 gymkort 1 månad  

endast 295:-

Bada hela sommaren

Måndag-fredag v.26-33

Familjebad 10.00-16.00

Rehabbad 9.00-10.00

I sommar kan ni även hyra 

sporthallarna för aktiviteter!

Very welcome to Mellerud
Mellerud may be a small town, with about 9 200 people in the municipality 

and about 3 700 in the town itself, but i has a lot to offer, especially in sum-

mer. Mellerud itself can be described as a miniature Sweden. In the east you 

have a long coast line and Lake Vänern, one of the biggest lakes in Europe. 

In the west, Kroppefjäll, our mountain. 

In the south you will find the agricultural 

district, and of course all our windmills. 

In the north we have the lakes, the fo-

rests and of course Dalslands Canal.
Mellerud is full of history as well. The 

church in Bolstad is the oldest in the 

whole of Dalsland, dating back to about 

1150. It is just one of our ten churches. 

Many of them trace their roots back 

hundreds of years. Today it may be only 

ruins left, but Dalaborgs fästning played 

an important part in Swedish medieval 

history. Dalslands Canal tell us of a glo-

rious industrial past, with paper and ste-

el mills. The aqueduct in Håverud, built 

in the 1860s to enable boats to pass 

safely over the waterfalls, is considered 

a great engineering feat, visited by more 

than 200 000 people each year.
If you are interested in local history you are well advised to visit our muse-

ums. Kanalmuseet in Håverud shows life around the canal and the lakes and 

our industrial past. The museums in Bolstad, Mellerud and Dals Rostock give 

you glimpses of everyday life the 19th and 20th century. And if you like art 

Dalslands konstmuseum is a nationally recognized art gallery that always show 

three temporary exhibitions together with their own art collection.

Mellerud is building a reputation for being a centre of music. In summer there 

are evening concerts in many of our chur-

ches, afternoon concerts in, sing-alongs 

in many places and of course musical 

entertainment in restaurants and bars. 

Check the “What’s on”-lists on www.

mellerud.se or the printed versions avai-

lable from the tourist information centre.

If you want to stay the night there are 

ample opportunities. We have a number 

of well-established camp-sites and hotel 

accommodations in Mellerud, Skållerud 

and Upperud. If you want to stay longer, 

why not rent a cottage?
We also have many restaurants of dif-

ferent kinds. Whether you want a pizza, 

Thai food or Swedish food you will find it 

here. Why not taste a “Mellerud special”, 

a hot dog, with mashed potatoes, served 

in a waffle.
If you want an active holiday there are 

places where you can hire a canoe, a good golf course, possibilities to go ri-

ding, or maybe fishing or just a long walk in one of our forests. There are also a 

number of good beaches, both by Vänern and by other smaller lakes.

So, welcome to Mellerud. We hope you will enjoy your stay, and that you will 

wish to come back once you leave for home. And if you have any questions or 

need any help, do not hesitate to ask the people you meet.
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Sö 19 juni Bouba Band 
Ti 21 juni Quintet of the Year 
To 23 juni The Iron Boys 
Sö 26 juni Katarina Kjörling & Smooth Jazz Quartet 
Ti 28 juni Duo Nagashima Forsebo. 
To 30 juni The Lunatics 
Ti  5 juli Emil och Zandra Ernebro 
To 7 juli Gun-Britt Gustafsson, Matilda och Mattias 
  Lundström 
Fr 8 juli Lilla Bandet & Lars Stam 
Lö 9 juli Fredrik Almqvist Trio 
Sö 10 juli SA:LAMI+
Ti 12 juli Cosmetisk Heesvijk 
To 14 juli Sjömila 
Lö 16 juli En Vokalist & En Cellist 
Sö 17 juli Odds and Ends 

Ti 19 juli 2 x Westby, far & son 
To 21 juli Valley Land Rockers 
Lö 23 juli Jazzfabriken med Sophie Adamsson 
Sö 24 juli Berit och Vibeke Knutsen Lundh 
Ti 26 juli Dick Johansson 
To 28 juli Kajsa-Stina, Pernilla & Gun-Britt 
Lö 30 juli Faust, Fredriksson & Blom 
Sö 31 juli Erica Larsson, Stellan Johansson, Lars 
  Pihlström & Sören Blom 
Ti 2 aug Karolina Larsson Trio 
To 4 aug BC Stompers
Sö 7 aug Happy Jazz Please 
Ti	 9	aug	 Peter	Tornborg	&	Josefine	Cederwall	
To 11 aug Emil Ernebro 
Sö	 14	aug	 The	Swinging	Big	Band

Eftermiddagsmusik
i Dalsland Center, Håverud

Samtliga konserter startar kl. 16.00
Entré: Vuxna 50 kr, barn/ungdomar t.o.m. 19 år 20 kr

Arr. Medverkande artister och Melleruds kommun
Med reservation för ändringar

Välkommen till 
butiken med det
breda sortimentet
av herr-, dam och
ungdomskläder.

Welcome to a
shop with a lot of 
mens-, ladies-,
and youth clothes.

BÖRSEN
— Storgatan 13 • Mellerud —

MODEHUSET TJEJER
& KILLAR
— Storgatan 16 • Mellerud —13

Tel. 0530-101 04

Sommaren har kommit in i butiken!

Skor för barn, dam & herr
Väskor & plånböcker

Storg. 15, Mellerud  
Tel. 0530-100 62

Mån-Fre 10:00-18:00 • Lör 10:00-13:00

ALLT INOM SPORT, 
KONFEKTION, CAMPING & FISKE

Köpmanstorget, Mellerud • Tel. 0530-103 75

Mellerud

Herzlich willkommen in Mellerud
Herzlich willkommen in Mellerud, einem lebhaften Handelsstädtchen west-

lich des Vänern im wunderschönen Dalsland.

Mellerud ist ein Eisenbahnknotenpunkt mit Verbindungen sowohl nach 

Stockholm, als auch nach Oslo 
und Kopenhagen. Sie finden 
hier ein erstaunlich grosses 
Angebot an Geschäften und 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen.

Dalsland bietet eine fantast-
sische Natur - ein typisches 
Postkarten-Schweden - mit 
reichem Kulturangebot und mit 
mannigfaltigen Erholungsmög-
lichkeiten.

Mellerud hat einen 18-Loch 
Golfplatz. Die Anlage ist her-
vorragend eingefügt in die 
Landschaft zwischen der Stadt 
und Sunnanå Hamn.

Folgt man der Strasse vom 
Golfplatz wenige Kilometer in 
Richtung Süden, gelangt man 
zu Badeplätzen mit Sand-
strand, wie man es am Vänern 
nicht so häufig findet. Die St-
rasse ist übrigens eine der ältesten dieser Region. Sie ist ein Teil der trasse 

Pilgrimsleden, welche durch Dalsland bis zum Nidaros-Dom in Trondheim 

führte.

Wenn Sie den Pilgrimsleden von Mellerud aus nach Norden wandern er-

leben Sie alle Facetten der einmaligen dalsländsichen Natur: Dunkle Nadell-

holz- und lichte Laubmischwälder, klare Seen, Blumenwiesen, Wildnis und 
immer wieder eindrucksvolle 
Felsformationen.

Wie Sie sicher wissen, gibt 
es bei uns das ”Allemansrätt”, 
dass heisst, jeder darf sich in 
Wald und Flur frei bewegen. Es 
wird aber erwartet, dass man 
sich rücksichtsvoll verhält ge-
genüber  Natur und Mensch. 
Fragen Sie zum Beispiel immer 
um Erlaubnis, wenn Sie frei 
campen wollen.

In unserem Bürgerbüro in der 
Storgatan erhalten Sie Informa-
tionen über alles was Mellerud 
an Service, Aktivitäten, Veran-
staltungen und Einkaufsmög-
lichkeiten für Sie bereit hält.

Hier erhält man ebenfalls In-
formationen über verschiedene 
Ferienhausangebote und Ho-
tels. Wanderkarten, Landkar-
ten, Ansichtskarten sowie Ang-

elkarten können Sie hier kaufen. Fahrpläne für Busse und Züge gibt es auch.

Nördlich von Mellerud, in Köpmannebro, beginnt der Dalslandkanal. Er 

führt durch zahlreiche Seen Dalslands und gilt als einer der schönsten Kanä-

le der Welt. Der Dalslandkanal verbindet den Vänern mit dem westlichen 

Värmland. Zu ihm gehört auch ein einzigartiges Baudenkmal, der berühmte 

Akvädukt in Håverud. Im dortigen Dalsland Center finden Sie übrigens auch 

eine Touristinformation.
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www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

FC Mellerud spelar nästa år i Svenska Futsalligan.  
Foto: Marcus Ek 
En ny bollhall för att komplettera  
Rådahallen. Beräknas klar under 2017.  

Kombohus likt detta på Tjörn kan bli aktuella i  Mellerud 
Nya hyresrätter i centrala Mellerud. 
Arbetet med detaljplaner för att 
möjliggöra detta har påbörjats.

Sommaravslutningsfest på Stinsen
En renovering av Ungdomshuset Stinsen. 
Påbörjas snarast.

DIN KOMMUN

Efter många år av minskning ökar Melleruds kommuns befolkning igen.  Förra året ökade vi procentuellt mest i hela Fyrbodal. 
I mars 2015 hade vi 8 991 invånare, nu har vi 9 167, en ökning med nästan två procent. Därför har vi nu möjlighet att satsa.   

Här är några exempel på vad som är på gång:

Mellerud – en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen,  
där barnfamiljer och ungdomar prioriteras.

 

På gång i och kring 
Dalsland Center 2016 

6/6	 Nationaldagsfirande

12/6–31/7	 Melleruds	fotoklubbs	Sommarutställning	2016	

15/6-31/8	 Unik	glasutställning	Målerås	Exclusive	2016	

18/6	 Dalslandslitteraturens	Dag	

26/6–30/9	 Temautställning	Konsthantverk	i	Dalsland	

3/7	 Kanalyran	

6/8	 Helyllehäng	i	Håverud	

13/8	 Helyllehäng	i	Håverud	

27/8	 Spelmansstämma	

12/11	 Eld-	och	Ljuskväll

26-27/11	 Julmarknad

Veckorna 26-32 i Dalsland Center 
Barnaktiviteter	—	tis-	ons-	och	torsdagar	15.00	-16.30	

Guidade	turer	längs	kanalen	–	två	avgångar	per	dag	

Tipspromenad	för	stora	och	små	

Eftermiddagsmusik	–	29	konserter 

 

Ta dig tid att uppleva 
Dalsland Center & Håverud! 

Lär	dig	om	kanalens	historia	under	en	guidad	tur.	 
Då	får	du	veta	mer	om	akvedukten	och	de	tekniska	 
lösningar	som	konstruktören	Nils	Ericsson	kom	på	för	 

att	binda	ihop	sjösystemen	med	varandra.	

Du	kan	också	ge	dig	ut	på	en	tidsresa	på	kanal-	
muséet,	flanera	bland	butiker,	se	säsongens	

utställningar	eller	lyssna	på	konsert.	

Varför	inte	prova	på	att	blåsa	glas,	äta	en	god	lunch	eller	 
njuta	en	glass	i	solskenet	vid	kanalens	kant!	 
Barnen	kan	under	tiden	vara	med	på	någon	av	 

våra	sommaraktiviteter.	

Om	du	hellre	vill	uppleva	området	till	sjöss	har	du	 
möjlighet	att	göra	det	från	någon	av	passagerar- 

båtarna	som	utgår	från	Håverud.	

Välkommen att kontakta oss

Kanalvägen 4, Håverud • www.dalslandcenter.se • tourism@mellerud.se • 0530-189 90
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JUNI
Fredag 3 juni
19.00 Fotboll – herr. Åse-
bro IF-Bengtsfors IF (div 5) 
Rudevi, Åsebro
Lördag 4 juni
09.30 Ungdomsfotboll. 
Klassbollen. Rådavallen, 
Mellerud
10.00 Karolinertrampet, 
OK-stugan, Dals Rostock
18.00 Mat&Musik. Dear-
woods. Upperud 9:9
Söndag 5 juni
Fotboll – herr. Håfreströms 
IF- Melleruds IF lag 2 (div 5) 
Håvåsen, Åsensbruk
Måndag 6 juni – Sveriges 
nationaldag
10.00 Trailloppet Karoliner-
joggen, OK-stugan, Dals 
Rostock
14.00 Nationaldagsfirande. 
Brunnsparken, Dals Ro-
stock
16.00 Nationaldagsfirande, 
Håverud
Tisdag 7 juni
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Torsdag 9 juni
19.00 Fotboll – herr. Krop-
pefjälls IF – Högsäters GF 
lag 2 (div 6) Brunnsvallen, 
Dals Rostock
Lördag 11 juni
15.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF–Munkedals IF (div 
4). Rådavallen, Mellerud
Söndag 12 juni
18.00 Musikgudstjänst. 
Red Wing Band och Skål-
leruds Drängar. Skålleruds 
kyrka
Tisdag 14 juni
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Fredag 17 juni
19.00 Fotboll – herr. Krop-
pefjälls IF – DLIK/LIF (div 6) 
Brunnsvallen, Dals Rostock
Lördag 18 juni
10.00-17.00 Dalslandslit-
teraturens Dag. Dalsland 
Center, Håverud
14.00 Fotboll – herr. Hå-
freströms IF-Färgelanda IF 
(div 5) Håvåsen, Åsensbruk
Dans. Kindbergs. Åsebro 
Festplats.
Söndag 19 juni
10.00 De vilda blommor-
nas dag. Örtagården, Dals 
Rostock
14.00 Kalle-dagen. Guds-
tjänst med biskop Esbjörn 
Hagberg, Skålleruds För-
samlingskör och Erika 
Larsson. Karl Karlssongår-
den, Anolfsbyn
16.00 Konsert. Bouba 
Band. Dalsland Center, Hå-
verud
Måndag 20 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 21 juni
16.00 Konsert. Quintet of 
the Year – jazz. Dalsland 
Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
19.00 Fotboll – herr. Åse-
bro IF-Bengtsfors IF (div 5) 
Rudevi, Åsebro

På gång sommaren 2016
Onsdag 22 juni
19.00 Allsång med Lil-
la Bandet. Köpmannebro 
sluss
Torsdag 23 juni
16.00 Konsert. Iron Boys. 
Dalsland Center, Håverud
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Fredag 24 juni –  
Midsommarafton
Midsommarfirande: 
• 14.00 Dalslands Konst-
museum. Spelmän, dansa-
re, lekar, fiskdamm, lotterier 
m.m
• 14.00 Brunnsparken Dals 
Rostock. Dans runt stång-
en, oxdans m m
• 15.00 Dalbergså. Mid-
sommarstång, dans och 
lekar.
• 15.00 Furusand, mid-
sommarcafé
• 15.30 Vita Sandar. Dans 
runt stången.
• 16.30 Sunnanå hamn. 
Dans runt stången.
Lördag 25 juni –  
Midsommardagen
21.00 Musik. Lars Stam. 
Skurken, Håverud
Söndag 26 juni
16.00 Konsert. Katarina 
Kjörling & Smooth Jazz 
Quartet. Dalsland Center, 
Håverud
18.00 Musikgudstjänst. 
Anna Forsebo och Martin 
Nagashima Toft. Skålleruds 
kyrka
Måndag 27 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
19.30 Fotboll – herr. Mel-
leruds IF-Vallens IF (div 4) 
Rådavallen, Mellerud
Tisdag 28 juni
16.00 Konsert. Duo Na-
gashima Forsebo. Dalsland 
Center, Håverud
Onsdag 29 juni
17.00-20.00 Skans 453 
öppen med guidning. Hå-
verud
19.00 Fotboll – dam. Åse-
bro/Brålanda-IF Viken (div 
2). Rudevi, Åsebro
19.00 Föredrag. Gudrun 
Rydberg om en obesvarad 
kärlek. Bolstad Prästgård
Torsdag 30 juni
16.00 Konsert. The Luna-
tics. Dalsland Center, Hå-
verud
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping

JULI
Fredag 1 juli
Kanalyran i centrala Melle-
rud
Lördag 2 juli
Kanalyran i centrala Melle-
rud
Söndag 3 juli
Kanalyran i Håverud
Fredag-söndag 1-3 juli
Opera på Bruket, Not Qui-
te, Fengersfors. ”Med näb-
bar och käkben”. Not Quiet 
Vokalensemble.
Måndag 4 juli
18.00 Lydnadstävling för 

hundar. Melleruds Bruks-
hundklubb stuga, Ragle-
bråna
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Tisdag 5 juli
16.00 Konsert. Emil & 
Zandra Ernebro. Dalsland 
Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Onsdag 6 juli
17.00-20.00 Skans 453 
öppen med guidning. Hå-
verud
19.00 Allsång med Lil-
la Bandet. Köpmannebro 
sluss
19.00 Föredrag. Jan An-
dersson om Målare-Lisa & 
Christian AArsrud. Bolstad 
Prästgård
Torsdag 7 juli
16.00 Konsert. Gun-Britt 
Gustafsson med Matilda 
och Mattias Lundström. 
Dalsland Center, Håverud
19.00 Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-

nen, Vita Sandars Camping
Fredag 8 juli
16.00 Konsert. Lilla Ban-
det. Dalsland Center, Hå-
verud
Lördag 9 juli
16.00 Konsert. Fredrik 
Almqviust Trio. Dalsland 
Center, Håverud
18.00 Furusandskväll, tips-
promenad vid Sommar-
hemmet Furusand. Avresa 
från kyrkan kl. 18. 19.00 
Grillkväll m. Britt-Marie & 
Yngve vid Sommarhem-
met, Furusand.
Söndag 10 juli
16.00 Konsert. SA:LAMI. 
Dalsland Center, Håverud
Måndag 11 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Tisdag 12 juli
16.00 Konsert. Cosmetisk 
Heeswijk. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Onsdag 13 juli
17.00-20.00 Skans 453 
öppen med guidning. Hå-
verud
19.00 Liten antikrunda med 
Sten Torstensson & Patrik 
Stridk. Bolstad Prästgård
Torsdag 14 juli
16.00 Konsert. Sjömila. 

Dalsland Center, Håverud
19.00 Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Lördag 16 juli
14.00 Vernissage. Dals-
lands konstmuseum, Up-
perud
16.00 Konsert. En Vokalist 
och En Cellist. Dalsland 
Center, Håverud
19.00 En kväll vid Vänern. 
Mat & Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
11.00-17.00 Rostocksrun-
dan. Dals Rostock
Söndag 17 juli
16.00 Konsert. Odds and 
Ends. Dalsland Center, Hå-
verud
Måndag 18 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Tisdag 19 juli
16.00 Konsert.2 x Westby, 
far och son. Dalsland Cen-
ter, Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn

Onsdag 20 juli
17.00-20.00 Skans 453 
öppen med guidning. Hå-
verud
19.00 Allsång med Lil-
la Bandet. Köpmannebro 
sluss
19.00 Föredrag. Anneli An-
dersson: Spår efter dals-
länningar i USA. Bolstad 
Prästgård
Torsdag 21 juli
16.00 Konsert. Valley Land 
Rockers. Dalsland Center, 
Håverud
19.00 Bente Hjelm, Sun-
nanå hamnkrog
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Lördag 23 juli
10.00-17.00 Dalskogsda-
gen
16.00 Konsert. Jazzfabri-
ken med Sophie Adams-
son. Dalsland Center, Hå-
verud
18.00 Furusandskväll, tips-
promenad på Sommar-
hemmet, Furusand. Avre-
sa fr. kyrkan kl. 18.  19.00 
Emanuel Georgson. Kvälls-
fika m.m Furusand
Söndag 24 juli
16.00 Konsert. Berit och 
Vibeke Knutsen Lundh. 
Dalsland Center, Håverud
Måndag 25 juli

19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Tisdag 26 juli
16.00 Konsert. Dick Jo-
hansson. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Onsdag 27 juli
17.00-20.00 Skans 453 
öppen med guidning. Hå-
verud
19.00 Happy Jazz Please. 
Bolstad Prästgård
Torsdag 28 juli
16.00 Konsert. Kajsa-Sti-
na, Pernilla och Gun-Britt. 
Dalsland Center, Håverud
19.00 Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen, Vita Sandars Camping
Lördag 30 juli
16.00 Konsert. Faust, Fre-
driksson & Blom. Dalsland 
Center, Håverud
19.00 En kväll vid Vänern. 
Mat & Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
Söndag 31 juli
16.00 Konsert. Erica Lars-
son, Stellan Johansson, 
Lars Philström & Sören 
Blom. Dalsland Center, Hå-
verud
18.00 Musikgudstjänst. En 
Vokalist & En Cellist. Skålle-
ruds kyrka

AUGUSTI
Måndag 1 augusti
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbollspla-
nen på Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 2 augusti
16.00 Konsert. Karolina 
Larsson Trio. Dalsland Cen-
ter, Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Onsdag 3 augusti
17.00-20.00 Skans 453 
öppen med guidning. Hå-
verud
19.00 Allsång med Lil-
la Bandet. Köpmannebro 
sluss
Torsdag 4 augusti
16.00 Konsert. BC Stom-
pers. Dalsland Center, Hå-
verud
Lördag 6 augusti
Sunnamo marknad
Helyllehänget i Håverud 
med Dalslands Most Wan-
ted. Dalsland Center, Hå-
verud
09.00 Spårtävling för hun-
dar. Melleruds Brukshund-
klubb stuga, Raglebråna
15.00 Fotboll – herr. Mel-
leruds IF – Ödsmåls IK (div 
4). Rådavallen, Mellerud
19.00 En kväll vid Vänern. 
Mat & Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
Ljusfest, Sunnanå hamn
Söndag 7 augusti
16.00 Konsert. Happy Jazz 
Please. Dalsland Center, 
Håverud
Ungdomsfotboll. Åseglass 
Cup. Rudevi, Åsebro.
Tisdag 9 augusti

16.00 Konsert. Peter Torn-
borg & Josefine Cederwall. 
Dalsland Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Torsdag 11 augusti
16.00 Konsert. Emil Erne-
bro. Dalsland Center, Hå-
verud
19.00 Fotboll – herr. Åse-
bro IF-Färgelanda IF (div 5) 
Rudevi, Åsebro
Fredag 12 augusti
19.00 Fotboll – herr. Hå-
freströms IF- Bengtsfors IF 
(div 5) Håvåsen, Åsensbruk
Lördag 13 augusti
11.00-15.00 Rostock-
smarknaden. Brunnspar-
ken, Dals Rostock
Helyllehänget i Håverud. 
Dalsland Center, Håverud
18.00 Furusandskväll, tips-
promenad på Sommar-
hemmet Furusand. Avre-
sa fr. kyrkan kl. 18. 19.00 
Sångkväll m. Inger Moberg, 
Tidaholm. Kvällsfika m.m
Söndag 14 augusti
16.00 Konsert. The Swin-
ging Big Band. Dalsland 
Center, Håverud
18.00 Musikgudstjänst. 
Peter Söderlund, Maria 
Fredriksson och Anselme 
Leroy. Skålleruds kyrka
Tisdag 16 augusti
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Onsdag 17 augusti
19.00 Allsång med Lil-
la Bandet. Köpmannebro 
sluss
19.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF–Brålanda IF (div 4). 
Rådavallen, Mellerud
Fredag 19 augusti
Åsebrostämman, Åsebro 
Festplats
Lördag 20 augusti
14.00 Fotboll – herr. Krop-
pefjälls IF – Bäckefors IF 
(div 6) Brunnsvallen, Dals 
Rostock
Åsebrostämman, Åsebro 
Festplats
Tisdag 23 augusti
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn
Fredag 26 augusti
Fotboll – herr. Håfreströms 
IF-Fengersfors IK (div 5) 
Håvåsen, Åsensbruk
Lördag 27 augusti
11.00-13.00 Vernissage. 
Biblioteket
15.00 Fotboll – herr. Åse-
bro IF-Melleruds IF lag 2 
(div 5) Rudevi, Åsebro
Dalslands Spelmansstäm-
ma, Dalsland Center, Hå-
verud
Dans. Black Jack. I baren: 
HitsDotCom. Åsebro Fest-
plats
Söndag 28 augusti
15.00 Föredrag. Ingvar Lisi-
us: Boken om Grinstadvat-
ten. Bolstad Prästgård
16.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF–Kungshamns IF (div 
4). Rådavallen, Mellerud
Tisdag 30 augusti
18.00-21.00 Veteranfor-
donsträff. Sunnanå hamn



Sommarmagasinet Mellerud 2016 7

Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, t o m sön v. 32, 2016 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

Grillkol & briketter
jfr-pris 13,80/kg

Salami
Parmesan och grönpeppar 

jfr-pris129:-/kg
Grillskivor

Picknickbog 
jfr-pris 59,00/kg

Öppet alla dagar 8 - 22

Välkommen till Hemköp Torget
I vår stora manuella köttdisk kan vi hjälpa dig med att krydda och marinera köttet.  
Vårt ekologiska kött kommer från Ekholmens gård, 4 km från Mellerud. Vi gör egna 

röror och sallader. Smörgåstårtor och festfat görs på beställning. 

Serrano
jfr-pris199:-/kg

GRILLA SOM EN MÄSTARE!
-BÄSTA RÅVARORNA HITTAR DU HOS OSS-

Fredag, lördag: 
Färska räkor  

till bästa dagspris69:-
 2 för

59:-
/kg

Fri parkering

Free parking

Kostenlose parkplätze

1290
 

/hg

1990
 

/hg

In unserer grossen Fleischtheke, mit persönlicher Bedienung, bieten wir gewürztes und mariniertes 
Grillfleisch an. Unser ökologisch priduzierters Fleisch kommt vom Hof Ekholmen, vier kilometer von 
Mellerud gelegen. Wir stellen auch eigene Dressings und Salate her. Für das Festbuffet liefern wir 

auf Bestellung typischen schwedischen Smörgåsdelikatessen.

At our meatdesk, full of varieties, we offer spiced and marinated grill-meat. Our ecologic meat is pro-
duced only four kilometers away at the Ekholmen estate. We also make our own salads and dressing. 

For festival occasions we offer typical swedish specialities, for example ”smörgåstårta”.

39:-
 

Korv & korvröd
Rybergs Uddevallare, 10-pack 
 Korvbrödsbagaren 10-pack



Sommarmagasinet Mellerud 20168

Kanalyran – en kär mellerudstradition
1968 fyllde Dalslands Kanal 100 
år. Som ett led av firandet ordna-
des den första Kanalyran i Melle-
rud. Sedan dess har evenemang-
et ägt rum första helgen i juli varje 
år.
Tredagars 
hemvändarfest
Kanalyran äger i år rum 1-3 juli. 
Den har en lokal prägel, och i 
stort sett alla artister kommer från 
eller har anknytning till närområ-
det. Yrans ambition är att erbjude 
något för alla, från barn till pen-
sionärer.
Barnunderhållning  
och dans
På fredagen håller vi till i centrala 
Mellerud. Det börjar på eftermid-
dagen med en barnkortege på 
cirkustema. Framme vid torgs-
cenen blir det underhållning, dels 
med talangfulla barn, dels med 
Cirkusexpressen, det vill säga 
Johanna Abrahamsson.
Senare på eftermiddagen är det 
kopremiering, Dalbokon, och 
jordbruksaktiviteter.

På kvällen blir det dans på Tor-
get. I år har vi slagit på stort och 
tagit hit Date, som faktiskt har lo-
kal förankring.
Lördag stora festdagen
På lördag fylls hela centrala Mel-
lerud av aktiviteter från 10 på för-
middagen fram till 16.30-tiden. 
På Torgscenen spelar Sjömila, 
Majid&Javad, Pernilla, Kajsa och 
Gun-Britt med kompband och 
partygänget Haaks. På olika 
platser uppträder Vänersborgs 
Stadsmusikkår och Dalslands 
Spelmansorkester. På Kapellga-
tan körs tre deltävlingar i Star-
ke Man. Det blir bilutställningar, 
motorcykeluppvisning, åkturer 
i höskrinda, vattenbollar, lopp-

marknad, knallemarknad och 
mycket annat.
Söndag i Håverud
För tredje året avslutar vi med ak-
tiviteter i Håverud och Upperud. 
Där avgörs Starke Man-tävlingen. 
Det blir Akveduktsjogg, korvätar-
tävling, vernissage för en spekta-
kulär glasutställning med mera. 
För musikunderhållningen står 
bland annat Gränsdraget och 
Jimsons.

Ett traditionellt söndagsinslag 
är en utomhusgudstjänst vid 
Dalslands konstmuseum. Där 
medverkar Gun-Britt Gustafsson 
och Matilda Lundström.
Kringaktiviteter
Förutom det Kanalyrekommittén 
anordnar blir det barnaktiviteter 
och beachfotboll på Mejeriet, 
Smyrna säljer fika och våfflor i sitt 
torg vid tältet, Mellerudskalaset 
med kända artister på Österrå-
daplan och musik på flera res-
tauranger, både i Mellerud och i 
Håverud. På Börsen spelar till ex-
empel Snowstorm på lördagen.

Allt om Kanalyran hittar du på 
www.kanalyran.se

Foto: U-Town Media
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torsdag fredag lördag 2-4 juli 2009En tradition sedan 1968

Söndag 3 juli – Håverud och Upperud – 11.00 och framåt
Friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum
Starke Man-tävling – de två avslutande grenarna
Barnunderhållning med Teater Mimulus
Musik med bland annat Skålleruds Brass, Gränsdraget och Jimsons
Korvätartävling
… och mycket mer …

Fredag 1 juli – Centrala Mellerud – 14.00 till sent
Barnkortege med cirkustema, Cirkusexpressen, vattenbollar
Dalbokon och jordbruksutställning
Mejeriet håller öppet
Dans på Torget 20.00-23.30 till Date
Musik på restaurangerna
… och mycket mer …

Lördag 2 juli – Centrala Mellerud – 10.00 till sent
  Kortege med föreningstävling
  Starke Man-tävling – de tre första grenarna
  Scenunderhållning med Sjömila; Majid&Javad; Kajsa, Pernilla och    
  Gun-Britt; samt Haaks
  Musik på stan med Vänersborgs Stadsmusikkår och  
  Dalslands Spelmansorkester
  Bilutställning och andra aktiviteter i P D Lundgrensparken
  Vattenbollar och föreningsaktiviteter
  Knallemarknad och bakluckeloppis
  Mejeriet håller öppet
  Musik på restaurangerna
  … och mycket mer …

Hela programmet och mer information på 
www.kanalyran.se

Kanalyran finns också på Facebook
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Välkommen in 
på en fika önskar 

Pressbyrån Mellerud

Gäller liten svart kaffe och valfritt fikabröd 
(ej mumsbitar och fyllda muffins). 
Ord. maxpris 43� . Prisavvikelser kan förekomma.

Välkommen in 
på en fika önskar 

Pressbyrån Mellerud

Gäller liten svart kaffe och valfritt fikabröd 
(ej mumsbitar och fyllda muffins). 
Ord. maxpris 43� . Prisavvikelser kan förekomma.

Kaffe & fikabröd

25� 
Student- & 
Pensionärskaffe

10� 

Andrahandsbutiken 7:an
www.andrahandsbutikensjuan.com

Norra Kungsgatan 9
464 30 Mellerud

Öppetider
Tisdag-Fredag 11-17

V.27-32
Torsdag-Fredag 11-17

Lördag 10-14

Öppettider
Tisdag-Fredag 11-17

V.26-32
Onsdag-Fredag 11-17

Vi finns på

Sunnamo – en ”riktig” marknad 
Lördagen 6 augusti är det 
marknad på Sunnamon, där 
det varit marknad mellan 
1788 till 1892. Hembygds-
föreningen tog åter upp den 
gamla traditionen och hade 
sin första marknad här 1983 
och har hållit på sedan dess. 
Marknaden hålls i gammal 
stil med försäljning av gedi-
get hantverk och allehanda 
ting och du måste absolut 
prova på klengås och ris-
grynspudding med sylt. 

Vägbeskrivning: 2 km norr 
om Mellerud tag av mot 
Holm/Sunnanå. Kör 3-4 km 
vidare, parkeringen brukar 
vara vid golfbanan.

I samband med markna-
den arrangeras en veteran-
fordonsutställning vid Sun-
nanå Hamn krog i Sunnanå 
hamn. På kvällen är det 
ljusfest i hamnen, en tradi-
tion sedan långt tillbaka där 
man tänder upp brasor runt 
på alla öarna och det tänds 
även marschaller runt om i 
hela hamnen.

Veteran Classic Dalsland
Tisdagskvällar fram till 
30 aug Kl: 18.00 – 21.00 
Tisdagsträffar i Sunnanå 
hamn, Mellerud. Kaffe och 
matservering finns. www.
veteranclassic.se
Sön. 19 juni kl: 10-15. 
Baldersnäs, utst. av for-
don, veteranmarknad, 
barnaktiviteter, servering, 
underhållning. Pris till olika 
klasser. Öppet för bil, mo-
ped, mc, traktorer, lastbil, 
ombyggda fordon. 
Lör 2 juli Kanalyran, Melle-
rud. Utst. i PD Lundgrens-
parken kl. 10-15.
Tor. 7 juli Fordonsträff 

Torps gamla skola, Fär-
gelanda kl. 18-21.
Tor. 14 juli Fordonsträff i 
Brålanda på Fixus, kl. 18-
21. 
Tor. 21 juli Fordonsträff på 
torget i Färgelanda, kl. 18-
21. 
Tor. 28 juli Fordonsträff i 
Råggärd, Högsäter, kl. 18-
21. 
Lör 6 aug kl:10-14 Sunna-
mo marknad med fordons-
utställning vid Sunnanå 
hamnkrog, Mellerud. Pris 
finaste bil, moped/mc.
Lör 13 aug. Veteranrally i 
Mellerud vid Bildelsshopen, 

Mellerud. Dalslandsturen 
BDS. Öppet för fordon äld-
re än 25 år kl. 10-14. Sam-
ling kl.10.
Lör 27 aug Harvens dag 
m. veteranfordonsutställ-
ning Färgelanda kl 10-15. 
Finaste fordon koras.
Tis. 6 sept Final på ve-
teranträffarna på DMK:s 
klubblokal på Västerråda. 
Kl 18-21.
Lör. 10 sept Bygdefest 
med veteranfordonsträff, 
Brålanda kl. 10-15.
Lör. 24 sept. Veteranmark-
nad, Bildelsshopen, Melle-
rud kl 9-14.                

Jympa med Friskis&Svettis

Midsommarveckan startar 
den härliga sommarjympan 
i gröngräset på fotbollspla-
nen vid Vita Sandars Cam-
ping.
 Varje vecka hela somma-
ren fram till sista juli anord-
nas jympa på måndagar 
och torsdagar. Alla är väl-
komna och det är helt gra-
tis. Vi gör det tillsammans 
för att det är så kul! Och 
härligt att få ge kroppen 
en liten omgång efter skö-
na, lata, härliga och soliga 

dagar vid stranden eller i 
hängmattan. Ett svalkande 
bad efteråt i Vänerns vatten 
fullbordar upplevelsen.

Första passet den 20 juni 
startar vi litet mjukt med 
Softjympa för att kom-
ma igång och vänja oss 
vid jympa på mjukt gräs, 
som är litet annorlunda 
än på ett hårdare jympa-
golv inomhus. Sedan blir 
det omväxlande Bas- och 
Medel-jympa, Core och In-
tervallFlex så att du kan få 

prova träningsformer med 
litet olika intensitet. Alla kan 
hänga med – man gör så 
gott man kan, orkar och 
har lust till.  

Om du inte redan trä-
nar med oss så ger som-
marjympan dig bra till-
fällen att pröva och få 
uppleva rörelseglädjen i ett 
Friskis&Svettis-tränings-
pass. Kom och testa - enda 
risken är att du blir fast.
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KronanKronan i Mellerud

Alla dagar

7-2 2
Vi är ombud för

Landsvägsgatan 53, telefon 0530-106 33, telefon lager 0530-105 04
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Intressanta utställningar
KONSTRUMMET, MELLERUDS BIBLIOTEK:
18 juni – 13 aug 
Sommarutställning. Nina Jonasson: Måleri
27 aug – 17 sept
”Landskap”. Harriet Gulin. Måleri. Olja med kallt/varmt 
vax
24 sept – 15 okt
Märit Gustafsson. Måleri.

DALSLANDS KONSTMUSÉUM, UPPERUD:
Till 10 juli
Yvonne T Larsson: Innocence. Papper skulptur.
Samlingsutställning: DJUR … överallt
Maggie Taylor: Stranger Things Have Happened
16 juli – 11 sept
Tiina Kivinen: Grafik
Britt Marie Christofersson: Brodera på stickat
Ralf Borselius: Träskulptur 

BOLSTAD PRÄSTGÅRD
15 maj – 15 okt
Åsebro Glassfabrik och Målare-Lisas tavlor

DALSLAND CENTER
30 april – 31 aug
Dalslands Glashyttas jubileumsutställning ”I glasets 
tjänst”.
6 juni – 31 aug
Konsthantverk i Dalsland

12 juni - 31 juli 
Melleruds fotoklubb
3 juli – 31 aug
Glasutställning: Målerås Exclusive

KERSTINS ATELJÉ, Dals Rostock
25 juni - 21 aug.
 
TANJA MUELLER, Stallet, Ryrhalvön
Onsdag-söndag. Foto och teckningar

SUNNANÅ HAMNMAGASIN
Hela sommaren. Fotoutställning. Melleruds fotoklubb 
visar bilder.

NOT QUITE, FRÄNDEFORS:
Oceanhallen: 
Plan 2: 6/6-28/8: Not Quite sommarutställning. Kon-
fliktens anatomi.
Plan 3: -26/6: Funny Livdotter & Mie Felth. Textil, in-
stallation. 9/7-28/8: Katarina Gatialora. Posters.
Galleriet:
-21/6: Emelie Rygfelt Wilander & Cornelia Gardella. 
Textil.
26/6-17/7: Liv Midbø. Textil, installation.
23/7-14/8: Karin Roy Andersson & Linnéa Eriksson. 
Smycken.
20/8-10/9: Anna Eggert. Skulptur.
17/9-8/10: Klara Berge. Textil.

Lilla Bandet i 
Köpmannebro

Lilla Bandet kommer att 
ha allsång i Köpmannebro 
sluss:
Onsdag 22/6
Onsdag 6/7
Onsdag 20/7
Onsdag 3/8
Avslutning allsång 
onsdag 17/8

För alla datum gäller:
Kl: 19.00 – ca 21.00
Kaffe och våffla säljs från 
kl. 18.00. Inträde: 30 kr, 
under 12 år gratis. Medtag 
egen stol. Vid regn inställt. 
Arrangör: Lilla Bandet och 
Lars Stam.

Skyltar med konst
För andra året i rad blir det i sommar 
konstutställning i skyltfönstren i centrala 
Mellerud. Tio mellerudskonstnärer visar 
upp sina alster längs Storgatan och runt 
Torget.

Konst i Centrum bygger på tanken att ta 
konsten till folket istället för att tvinga folket 
att komma till konsten. Projektet ger cen-
trumbesökarna chansen att uppleva god 
konst samtidigt som de uträttar vardagliga 
ärenden.

Konst i Centrum har vernissage på Ka-
nalyran fredag 1 juli och konsten hänger 
kvar minst till 7 augusti.

Vid årets Konst i Centrum medverkar föl-
jande konstnärer: Lena Bergsman, Katar-

zyna Dudzinska, Vivian Kryle, Linnea Jen-
sen, Tanja Mueller, Fredrik Fabó, Lillemor 
Andersson, Olle Rudolf, Runo Eriksson 
och Margitta Ekstedt.

Projektet är ett samarbete mellan konst-
närerna, ABF, Melleruds kommun och 
medverkande affärer. I ABF:s skyltfönster 
på Storgatan kommer varje konstnär fin-
nas representerad med ett verk.

Lokal litteratur lyfts
Dalslandslitteraturens Dag anordnas i år 
för tredje året i rad. Evenemanget äger rum 
i Dalsland Center lördag 18 juni.

Dalslandslitteraturens Dag är precis vad 
namnet säger, en dag som fokuserar på lit-
teratur om Dalsland och av författare med 
anknytning till Dalsland. All typ av litteratur 
är välkommen, så det blir en blandning av 
hembygdsböcker, poesi, fackböcker, no-

vellsamlingar och romaner. En och annan 
visdiktare brukar slinka med av bara farten.

En stor del av dagen är utställning och 
försäljning av litteratur. Det sker också bok-
presentationer och uppläsningar och för 
ett par böcker är det releaseparty.

Dalslandslitteraturens Dag ordnas i sam-
arbete mellan Dalslands Skrivarförening, 
Melleruds kommun och Dalsland Center.

Tanja Mueller

Keramikmuggar av Lena Bergsman

Olle Rudolf.

Katarzyna Dudzinska

Ljusfest i Sunnanå

Lördag 6 augusti hålls det ljusfest i Sun-
nanå hamn under kvällen, en tradition 
sedan långt tillbaka där man tänder upp 
brasor runt på alla öarna. Det tänds även 
tusentals marschaller runt om i hela ham-
nen.

Evenemanget är frukten av ett samar-
bete mellan sjöbodsföreningen, Melleruds 
båtklubb och Sunnanå hamnkrog. 

Samma dag anordnas även Sunnamo 
marknad.
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Vi på Coop vill göra det lättare att väl-
ja ekologisk mat. Nu har vi märkt 
ut de varorna med ”Alltid bra pris” 
-pilar, så att de är lättare att hitta. 
Och du vet väl att vi varje vecka dess-
utom sänker priset rejält på flera eko-
logiska varor? Håll utkik efter Veck-
ans Eko-symbolen!

ÖPPETTIDER MÅN-LÖR 08 -20  SÖN 10 - 20 

–
ÅR

ETS
 INSATS 2015 VINNARE

Läs mer på coop.se

Sveriges
Grönaste 

Varumärke

SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 2014 - ÄNGLAMARK
SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE I KATEGORIN 
DAGLIGVARUHANDEL - COOP
Enligt undersökning av varumärkesbyrån Differ.

ÅRETS INSATS INOM HÅLLBART VARUMÄRKESBYGGANDE 
2015 FÖR KAMPANJEN #EKOLÖFTET - COOP
SVERIGES MEST HÅLLBARA MATBUTIK 2015 - COOP
Enligt Sustainable Brand Index.

ekologiska
 cocktailtomater i ask
Spanien/Italien/Coop Änglamark
250 g, jfr-pris 50:-/kg. Klass 1.

25k  
2 för  

40k  
2 för  

ekologisk fetaost
Coop Änglamark
150 g, jfr-pris 133:33/kg.

ekologisk Juice
Coop Änglamark
Välj mellan apelsin och äpple. 1 liter.

59)=/kg

 

färsk fläskkotlett
Sverige/Scan
Benfri, i bit. Ca 820 g.

alla grillar

olika.

10k  /st

 

kanon-
pris

Du kan alltid räkna med bra priser på kött hos oss. 
Vi har sett över ordinariepriserna på allt kött vi säljer 
och sänkt ett flertal av dem. följ pilarna i butik! 

–

Veckans erbJuDanDen 18/5–24/5   

läs mer på coop.se

C
K
_v
21
_B

oh
us
la
n_
s1
-8

Storgatan 7 | Mellerud | 0530-133 13
www.jessicasdelikatesser.se

Jessica’s
Delikatesser

• Sallader 
• Smörgåsar 
• Pajer 
• Piroger
• Smörgåstårtor
• Bufféer

Vi har 
maten för 
stranden

Melleruds Museum
& Släktforskararkiv

Öppet: Sommartider juni, juli, augusti
Tisdag-fredag 10-16 lördag 11-15 
Övriga månader vardagar 10-16

Tingshusgatan 1 (E45) • Tel. 0530-132 14
www.mellerudsmuseum.se

Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00, Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17.  Lördag 10-13

Är ditt hus rustat
för det nya klimatet?
Få utomhusfärg till rätt pris

Köpmantorget 3
Tel. 076-163 07 95

Många fina
erbjudande 

 i butiken

Tillbehör
& foder 

Nybakat varje dag hos 
din lokale bagare!

Trivsam inne- 
och ute-
servering

Förstklassiga 
konditorivaror, 
landgångar, tårtor, 
smörgåsar m.m. 

Storgatan 28 • MELLERUD  • Tel 0530-101 62

Öppet: 
mån-fre 9-18 lör 9-14

Storg. 17 Mellerud  0530-135 20

Öppettider
Månd-Fred 9-20 

Lörd 10-16
Drop in & Tidsbeställning

Dam & Herrfrisering

Storgatan 7  
Tel: 073-890 03 57, 0530-101 79
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Fullständiga rättigheter              www.restaurangbörsen.se

Restaurang
Börsen

Pizzeria – Bar – Gatukök –  Á la carte – Glass – Catering
Köpmantorget 3 Mellerud

Tel. 0530-101 32

Öppettider:
Måndag-torsdag 11.00-22.00
Fredag 11.00-23.00
Lördag 12.00-23.00
Söndag 12.00-22-00

Dagens lunch

11.00-14.00

Husmanskost

Kanalyrelördagen 2 juli • Fri entré
Öltält

Lunchbuffé Mån-fre 11.00- 14.30
Thaibuffé vardag 85:-
Thaibuffé lörd & sönd 135:-
• Á la carte • Mat för avhämtning • Ska ni ha fest? Vi lagar maten!

• Större sällskap upp till 100 p/även slutna sällskap • Fullständiga rättigheter

Öppettider:
Månd-Torsd 11.00-21.00 Fred 11.00-22.00 Lörd 12.00-22.00,

Sönd 12.00-21.00 Köket stänger 1/2 timma före stängning
Storgatan 1, Mellerud Bordsbeställning tel: 0530-124 00

www.thairestaurangen.se

Pizzeria Vita Sannar
Storgatan 22, Mellerud
0530-134 34
Välkommen

Vi har goda och 
stora pizzor

www.vitasannar.se             Facebook: Vita Sannar

Öppettider
Mån-tors 11-22
Fre 11-23
Lör 11-23
Sön 11-22

Vi levererar till Vita Sandar Camping  
& Sunnanå vid beställning av minst 5 pizzor

Vandra på Pilgrimsleden
Pilgrimsleden genom Dals-
land är drygt fem mil lång 
och går från Holms kyrka 
i Mellerud till Edsleskogs 
kyrka i Åmåls kommun. 

Längs leden finns läger-
platser med vindskydd och 
eldstäder. Från Edsleskog 
går det bussar till Åmål och 
därifrån tar man sig tillbaka 

till Mellerud med tåg eller 
buss. Den som har krafter 
kvar kan vandra från Eds-
leskog till Åmål på Storspå-
ret som är en cirka två mil 
lång vandringsled. 

Under flera hundra år 
vandrade pilgrimer genom 
Dalsland på sin väg till Ni-
darosdomen i Trondheim, 

där Olav den heliges reliker 
förvarades. Gustav Vasa 
förbjöd pilgrimsvandring 
1527 och några år efter det 
upphörde de. Stridsyxorna 
i Melleruds kommunvapen 
är ett av Olav den Heliges 
attribut.

Mellerud idag
”Dagens besöksmål” på Melleruds kom-
muns Facebook-sida ersätts i år av något 
som kallas ”Mellerud idag”. Varje dag un-
der perioden 20 juni-14 augusti presente-
ras ett evenemang eller ett besöksmål på 
Facebooksidan i text och bild.

Mellerudspromenaden
Mellerudspromenaden är 
en cirka fyra kilometer lång 
promenad i centrala Mel-
lerud med start och mål 
vid Medborgarkontoret på 
Storgatan. Promenaden är 

märkt med blå markeringar. 
Till promenaden hör en 

gratis guide som kan lad-
das ner från Melleruds 
kommuns hemsida, eller 
hämtas i pappersform på 

bland annat biblioteket 
och Medborgarkontoret. 
Guiden lyfter fram historien 
bakom många av de plat-
ser man passerar under 
promenaden.

Mellerud är Skandinaviens
demografiska mittpunkt

Skandinaviens demografiska (befolkningsmässiga) mittpunkt ligger i Melleruds kommun. 
Närmare bestämt i Vänern en bit utanför tätorten, vid Hjortens Udde. Härifrån är det kor-
tast avstånd till och från alla i Sverige, Norge och Danmark, fågelvägen. 

Om parkering
Alla kommunens parkeringsplatser är av-
giftsfria, men vissa parkeringar har en be-
gränsad parkeringstid. Exempelvis torg-
parkeringen där man får stå parkerad i max 
tre timmar. På de tidsbegränsade parke-
ringsplatserna skall p-skiva användas. 
P-skivan är rikstäckande, så har du p-ski-
va från någon annan kommun kan du an-
vända den. P-skivan har delats ut gratis till 
alla hushåll i Mellerud´s kommun och finns 
nu att köpa på Medborgarkontoret för tio 

kronor. De 
flesta affärer 
har p-skivor 
till försälj-
ning. 

Har du ingen tillgång till någon p-skiva, 
skriv en tydlig lapp med ankomsttid och 
lägg i fönstret på din bil.

I Melleruds kommun gäller bestämmel-
sen om datumparkering. Datumparkering 
gäller hela året kl. 0.00-10.00. Datumpar-
keringsregeln innebär att parkering är för-
bjuden på gatusida med jämna husnum-
mer under jämna datum. Motsvarande 
gäller udda husnummer/udda dagar.
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I vårt cafe´& restaurang kan du välja mellan Ita-
liensk mat och Amerikanska grillrätter. Vi har även 
en salladsbar samt en mängd olika kaffesorter. 
Cafeét serverar smörgåsar och delikatesser från 
Italien. I vår butik kan du även handla Italienska 
råvaror.

Vi serverar lunch alla dagar i veckan mellan 
kl. 11:30-14:00. I anläggningen finns även en 
engelsk bar, vinterträgård samt en inglasad 
terass.

EN LITEN BIT AV 
ITALIEN

Välkommen till oss på Café Gruzzolo & Wärdshuset på Dal!

Här får du en god natts sömn på vårt hotell som 
ingår i Sweden Hotels-kedjan. Från Wärdshuset har 
du nära till centrala Mellerud,

På våra rum finner du kabeltv, sängar av mycket hög 
klass och uppkoppling till internet som ingår i priset. 
Naturligtvis finns dusch samt toalett på rummen och 
självklart är rummen rökfria och handikappanpas-
sade.
I vår restaurang får du även en god frukostbuffe när 
du bokar hotellrum hos oss!

Moderna konferenslokaler i olika storlekar finns att 
erbjuda. Öppet hela veckan från 07.00.

Hotell & konferens

Tingshusgatan 1, 464 31 Mellerud  • Tfn: 0530 - 126 64  Fax: 0530- 131 26  • www.gruzzolo.se

Hitta till Dalsland

Det är enkelt att hitta till Dalsland, även kallat ”Ett Sverige 
i miniatyr”. Melleruds kommun ligger mitt emellan Väners-
borg/Trollhättan i söder och Karlstad i norr. Centralorten 
Mellerud ligger cirka tolv mil norr om Göteborg.

Skulpturen 
Kristallbron

I centrala Mellerud, intill 
Tingshuset, står skulpturen 
Kristallbron. Den är gjord 
av Bruce White, professor i 
konst i Chicago. 

Skulpturen är fyra meter 
hög och drygt tre meter 
bred. Den symboliserar 
de dalsländska amerikafa-
rarnas samhörighet med 
sina svenska rötter. Emig-
rationen från Dalsland 

var mycket stor under 
1800-talet. Professor Whi-
tes förfäder kom just från 
en del av nuvarande Melle-
ruds kommun.

Skulturen invigdes 25 
maj 1991. Då stod den intill 
väg E45, någon mil norr om 
Mellerud. Den flyttades till 
sin nuvarande plats som-
maren 2009.

Fotoutställning
Melleruds Fotoklubb ställer ut bilder på andra våningen i 
Sunnanå Hamnmagasin 4 juni och över sommaren. 

Tips på campingar

Dalbergså camping vid Vänern
Dalskogs stugby och camping
Hallebäcks camping, mitt i Dalslands skogar
Håveruds camping vid Dalslands kanal och den världs-
berömda akvedukten
Kerstins camping mellan Mellerud och Dals-Rostock
Vita Sandars camping vid Vänern

Det är tillåtet att gå, jogga, rida och åka skidor över 
annans mark – om du inte skadar gröda, skogsplantering 
eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller 
vistas på en privat tomt, det klassas som hemfridsbrott. 
Tomten som inte alltid är inhägnad, är området närmast 
boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred – 
”hemfridzonen”. Är huset skyddat från insyn kan du pas-
sera ganska nära, men helst inte närmare än tio meter.

Om hemfriden
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Vard 7-17 Lör 10-13

Nu är sommaren här!
Måla först, grilla sen!

Fasadfärg Plus 
Cuprinol, 2in1 - Fasadfärg och grundfärg i ett. En 
heltäckande vattenburen oljefärg för målning av trä 
utomhus. Färgen ger en yta som klarar de hårdaste 
väderpåfrestningarna. Tack vare det patenterade 
bindemedlet som ger ett tjockare skikt så behöver du 
inte lägga tid och pengar på att grundmåla först. 10 l vit
Ord. pris: 1948:- 

Nu: 1299:-

GRUNDFÄRG +
FASADFÄRG

Täckfärg
Cuprinol vattenbaserad 10 l vit. En halvmatt täckande 
färg för träfasader. Färgen är av mycket hög kvalitet 
och håller upp till 16 år och har genom ett unikt 
bindemedel dessutom självrengörande egenskaper. 
Ord. pris: 1225:- 

Nu: 995:-

Klotgrill
Landmann 11100 57 cm. Rejäl klotgrill med 
askuppsamlare samt helemaljerat klot. Med 
termometer på locket.
Ord. pris: 1195:-

Nu: 995:-

Gasolgrill
Landmann 12932 Triton PTS. 3 brännare, utrustad med 
nytt värmesystem för optimerad grillvärme.
Ord. pris: 4495:-

Nu: 3995:- -

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Visas på Ute & Inne

#aag_industrikonsult 

Lunch och nöjen på Café Gruzzolo
Intill E45 i Mellerud ligger Café Gruzzolo. 
Här serveras fräsch lunchbuffé måndag 
till fredag. Den in glasade uteserveringen 
under tak, Terazzan, är en skön plats för 
avkoppling.

Inredningen i den genuina engelska Pub 
Andree är inspirerad av White Star-linjens 
fartyg Titanic och Olympic. 

Café Gruzzolo är även ett populärt dans-
ställe med uppträdanden av kända artister 
året runt.

Sommarens största begivenhet är WM i 
beachvolley, lördagen den 9 juli. Den myck-
et populära turneringen anordnas på Vita 
Sandar Camping med musikunderhållning. 

På kvällen är det prisutdelning och festlig-
heter på Café Gruzzolo natten lång. Man 
ser fram emot en fartfull sommar!

Hotelldelen går under det anrika nam-
net Wärdshuset på Dal. Hotellrummen är 
mysigt utsmyckade i en maritim miljö. Här 
finns också budgetrum i ett annex där du 
kan bo billigare och ändå ha hela anlägg-
ningens service och standard tillgänglig. 
Anläggningen har 45 bäddar samt konfe-
renslokaler. Verksamheten är ansluten till 
kedjan ”Sweden Hotels”. 

Du kan hålla dig uppdaterad både på fa-
cebook och instagram.

Vid Köpmantorget i Mellerud ligger Res-
taurang Börsen. Här dröjer sig kvälls-
solen kvar och du kan sitta ute länge 
på uteserveringen. Inomhus tar lokalen 
drygt 70 sittande gäster. Det finns skjut-
bara dörrar mot uteserveringen, som 
kan öppnas upp när vädret tillåter.

Här finns en fräsch bar med fullstän-
diga rättigheter. Restaurangen serverar 
dagens lunch, á la carte, GI-rätter, pizza 

och sallader. Här finns även glass och 
en korvkiosk. På storbilds-tv:n visas ofta 
olika sportsändningar. 

Under Kanalyran kommer Börsen att 
ha ett stort restaurangtält med under-
hållning.

Ägarna driver även en glasskiosk 
sommartid på torget, där du kan sitta i 
lugn och ro och njuta av sommaren och 
vimlet runt torget.

Restaurang vid torget
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Vi finns i bygden
Närhet och lokal kunskap

Lastbilar för transport av eget 
och andras material

Bergskross, kvarts, naturgrus,  
barkmull, jord I alla de olika sorter

Rolf Johansson 0530- 414 30,  070-537 34 72

DALVÄRM

Service  
Reservdelar

Tel 0530-106 66 
Victoriag. 1

mitt emot Polisstationen

SpecialitéSKODA VOLKSWAGEN AUDI

VI INSTALLERAR
OCH SERVAR!

Klippare med robusta knivsystem som mal ner
kvistar, kottar och fallfrukt till gödning!

VAR RÄDD OM DIN FRITID,
LÅT EN ROBOT GÖRA JOBBET!
VAR RÄDD OM DIN FRITID,
LÅT EN ROBOT GÖRA JOBBET!

ERVINGS
ENTREPRENAD

070-66 70 442
Ring för offert och  
fri tomtbesiktning!

Delbetala 6, 12 eller 24 mån.

Säljer även GreenWorks 
80V gräsytemaskiner

Lunch och fika 
hos Jessica

Jessicas Delikatesser, i 
nyrenoverade lokaler på 
Storgatan, är ett av Melle-
ruds populära matställen. 
Här serveras lunch varje 
vardag, både varma rätter, 
pajer, sallader och piroger. 
Det finns bakverk, chok-
lad, teer och annat läckert 

att köpa. Man kan bestäl-
la smörgåstårta eller en 
buffé till det egna kalaset 
eller bara slå sig ner i den 
mysiga lokalen för en fika. 
Jessicas Delikatesser har 
öppet måndag till lördag. 
Veckorna 26 till 33 stänger 
restaurangen klockan 15. Beskrivning av Melleruds kommun

Melleruds kommun ligger intill Vänern, mitt emellan Karl-
stad och Göteborg. Kommunen har 9 158 invånare och 
omfattar 515 kvadratkilometer.

I översiktsplanen delas kommunen in i fem geografiska 
zoner. Vänerstranden, det vill säga den långa kuststräckan 
i öster, Dalboslätten, jordbruksmarkerna i sydost, Södra 
och Norra Kroppefjäll, som utgörs av skogs- och bergs-
området i väst, samt Sjölandskapet, den nordöstra delen, 
som inkluderar Dalslands kanal. Norra och västra delarna 
av kommunen är sammantaget skogs- och sjörika.

Kommunen har fyra tätorter. Centralorten Mellerud, 
med närmare 4 000 invånare, Dals Rostock, knappt 900, 

och i norr Åsensbruk, cirka 500, och Bränna, cirka 200. 
De två senare är i det närmsta hopväxta. Dessutom finns 
fyra småorter. Dalskog i väster, Erikstad i söder, Håverud i 
norr samt Köpmannebro i nordost.

Melleruds kommun har en god infrastruktur. Tre järnvä-
gar går igenom kommunen; Vänerbanan mellan Karlstad 
och Göteborg, Norgelänken från Göteborg till Oslo samt 
Dalslands Västra Värmlands Järnväg, från Mellerud till 
Årjäng. Två större vägar finns, E45 som passerar kom-
munen i nord-sydlig riktning, samt väg 166 som går från 
Mellerud västerut. Även väg 2221, från Mellerud upp mot 
Åsensbruk och Håverud, är en viktig transportled.
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Hus med intressant historia

Karl Karlssongården.
Poeten Karl Karlsson (1921-1999) levde hela sitt liv i ”Nol i Stuga” i Anolfsbyn, numera 
känd som Karl Karlssongården. Gården är uppförd 1828 av hans förfäder i samband 
med att de flyttade ut från den tidigare byn. Släkten har funnits i området sedan med-
eltiden och livnärt sig som småbrukare.

Karl Karlsson själv försörjde sig som kyrkskrivare i Skålleruds församling. Hans första 
diktsamling, Allemans rike och Ingenmans land, kom så sent som 1982. Han publi-
cerade ytterligare tre diksamlingar. 2009 publicerades en samlingsvolym med hans 
samtliga dikter.

Gården sköts nu av Karl Karlssongårdens vänförening. Mer information finns på för-
eningens hemsida.

Bolstad Prästgård.
Bolstad kyrka är daterad till mitten av 1100-talet. Hur länge det också har funnits en 
prästgård här är inte känt. Första gången man med säkerhet vet att det fanns en präst-
gård i Bolstad är under Kalmarkriget 1611-1613, då den brändes ner. Den nedbrända 
prästgården låg något öster om den nuvarande.

Den nuvarande prästgårdens manbyggnad är från 1825. Den norra flygeln är från 
1826, den norra från 1827.

Av ekonomiska skäl beslutade Bolstads pastorat år 2000 att sälja prästgården. I 
samband med detta bildades föreningen Bolstad Prästgårds vänner. Föreningens syfte 
är att bevara prästgården och skapa ett kyrkohistoriskt museum.

I prästgården anordnas numera regelbundet utställningar och olika typer av kulturak-
tiviteter. På sommaren äger aktiviteterna rum i trädgården. I en av flygelbyggnaderna 
ligger Gunnars Bygdemuseum.

Tingshuset.
Tingshuset, på väg E45:s västra sida i centrala Mellerud, invigdes 1909 då domstols-
distrikten Nordals och Sundals härader slogs samman. I huset fanns ursprungligen 
två celler för personer som skulle lagfaras vid tinget.

Melleruds kommun köpte 1976 Tingshuset från Domstolsverket, men huset fung-
erade som domstolslokal fram till 1996, dock i begränsad omfattning.

Idag används Tingshuset för många olika ändamål. På de två övre våningarna åter-
finns Melleruds museum och ett välbesökt släktforskningsarkiv. Sessionssalen på ne-
dervåningen används för möten, både av kommunen och av föreningar.

Eds skola.
Eds gamla skola ligger i närheten av Forsebol, på västra sidan av Borekulle. Skolan 
byggdes 1878 och innehåller ett klassrum på 49 kvadratmeter och två mindre rum. 
Fram till 1926 bodde läraren på skolan i två mindre rum i skolhuset. Dessa togs senare 
i bruk av skolan och det byggdes en separat lärarbostad.

Skolan stängdes 1952. Sista året gick där bara sex elever. Fyra år senare, 1956, bild-
ades Fjällets hembygdsförening. Föreningen har som mål att bevara den gamla skolan 
och visa upp hur undervisning bedrevs förr i tiden.

Eds skola öppnas för besök efter överenskommelse med Fjällets Hembygdsförening.

Kyrkor i Mellerud
Inom Melleruds kommun 
finns tio kyrkor, guds-
tjänstlokalen i Melleruds 
församlingshem oräknad. 
Merparten av kyrkorna har 
anor från medeltiden. Till 
exempel är det vanligt med 
dopfuntar från 1200-talet.

Ett gemensamt drag för 
kyrkorna är att de har skif-
fertak, ett annat att de ofta 
ligger utanför själva tätor-
terna. Dock saknar Melle-

rud, Dals Rostock, Håverud 
och Åsensbruk egen kyrka.

Kommunen har två 
träkyrkor; Skållerud och 
Dalskog. 

Dalskog, Gunnarsnäs, 
Holm, Järn och Ör sak-
nar torn och har istäl-
let klockstaplar, i tre fall 
helt skiffertäckta såda-
na. Kyrkorna ingår sedan  
1 januari 2013 i ett gemen-
samt pastorat.

Skålleruds kyrka utsågs 2004 till Sveriges vackraste kyrka.

Melleruds kommuns 
kyrkor: Bolstad kyrka (från 
1150-talet, är Dalslands 
äldsta daterade kyrka), 
Dalskogs kyrka, Erikstad 
kyrka, Grinstad kyrka, 
Gunnarsnäs kyrka, Holms 
kyrka, Järns kyrka, Klö-
veskogs kyrka, Skålleruds 
kyrka, Örs kyrka. I närhe-
ten av Erikstad kyrka ligger 
kommunens enda bevara-
de kyrkoruin.

Holms kyrka är troligen från 1200-talet.
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Välkommen till

Fredagar och lördagar
Pub med trubadur

Onsdagar 
Karaoke med tacobuffé 

vecka 27-30

Torsdagar
Musikquiz

vecka 27-30

Välkomna
Tel. 0530-122 60

mail@vitasandarscamping.se       www.vitasandarscamping.se

Badmöjlighet hela sommaren
Rådahallen Sport och 
Friskvårdscenter har öp-
pet måndag till fredag hela 
sommaren. Ett utmärkt al-
ternativ som är tillgängligt 
för alla!

Familjebadet har både 
25-metersbassäng, bub-
belool, rutschkana och 
klättervägg. Dessutom hit-
tar du det fantastiska barn-
landskapet för de minsta 
barnen, alltid uppvärmt till 

35 grader. Missa inte heller 
den varma mellanbassäng-
en med samma vattentem-
peratur som barnlandska-
pet. Under hela sommaren 
kan du som vill rehabträna i 
varmvattnet göra det varje 
morgon innan familjebadet 
öppnar.

Cafeterian erbjuder fika, 
sallader, smörgåsar, glass 
och godis. Sommarens fi-
kastunder är otroligt härli-

Lockande badplatser
I Melleruds kommun finns hundratals 
sjöar och tjärn du kan bada i. Vid någ-
ra av dessa finns anlagda badplatser, 
där kommunen ansvarar för skötsel 
och underhåll. Dessa är Vita 
Sannar, öster om Mellerud, 
Strömmersvik, vid norra de-
len av Örsjön, Näs Sandar, 
sydost om Mellerud samt 
Sundserud, mitt emellan Hå-
verud och Åsensbruk. Mellan  
1 maj och 30 september är det 
förbjudet för hundar att vistas 
på kommunens badplatser. 

Du hittar även en fin badplats vid Upperuds 
båthamn. Vid Sikhalls camping, sydost om 
Brålanda, finns också en långgrund badvänlig 
sandstrand.

ga att avnjuta i cafeterians 
uteservering där barnen i 
samband med detta kan 
leka utomhus. I simhallen 
hittar du hela utbudet från 
cafeterian och för den som 
vill finns det även plats att 
avnjuta egen medhavd fika.

Vill du vara aktiv på annat 
sätt?

Det finns möjlighet att 
hyra sporthallarna i Råda-
hallen under hela somma-
ren. I sporthallarna kan ni 
utöva nästintill alla sporter. 

Gymmet har öppet alla 
dagar i veckan för de med 
giltigt passerkort. Vill du 
endast träna någon gång, 
är gymmet tillgängligt de 
tider cafeterian är öppen. 
Ett månadskort på gymmet 
passar utmärkt för dig som 
vill träna flitigt under som-
maren.
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Välkommen till Bilbolaget i Mellerud
ETT HUS – MÅNGA MÖJLIGHETER

Besök vår nya anläggning – sommarpriser på nya Hyundai, Mercedes 
och alla våra fina begagnade bilar

Vi är auktoriserad verkstad för Hyundai, Mercedes, Saab, Opel, Fiat och Mekonomen, 
dessutom utför vi service och reparation av husbilar.

Försäljning mån-fre 9.00-18.00
Verkstad butik 7.00-16.30

Tel. 0530-444 40 Vi har bilar för uthyrning

Intill E45:an, vid vägkorsningen Bengtsfors/Ed/Åmål, nära 
Melleruds centrum ligger expansiva Västerråda handels- 
och industriområde med ett drygt 30-tal köpmän och fö-
retagare. Det ser inte så ut när man betraktar rivningstom-
terna i hörnet av området, men skenet bedrar. På dessa 
tomter kommer inom kort ett köpcentrum med många 
butiker att byggas. Samtidigt ska torget och centrum av 

Mellerud, med en stor variaton av butiker, restauranger 
och caféer, utvecklas så att Mellerud ytterligare kan stärka 
sin position som handelscentrum i Dalsland. På följande 
sidor ser du ett urval av vad för slags tjänster de redan 
befintliga företagen  på Västerrådaområdet erbjuder. Du 
kan välja mellan däck, bildelar, husbilar, cyklar, glasmästeri 
(med modebutik), flera olika bilfirmor, blommor, elartiklar, 

plåtslageri, djurfoder, bokföringsföretag, bensinstationer, 
motorsågar, entreprenadmaskiner,  bilbesiktning, färg, ta-
peter, inredning, med mera. Dessutom finns här båtförsälj-
ning av både nya- och begagnade båtar samt båtmotorer, 
plus ett av Melleruds två stora byggvaruhus.

Besök gärna Västerrådaområdet



Öppettider:
Mån-fre 7-18, Lör 9-14

Ovan priser gäller tom. 31 augusti 2016.
Med reservation för slutförsäljning.

Välkommen till vår butik.

179:-
Rek. ca pris 299:-

Sommar!

Sapphultsgatan 12, Mellerud · 0530 33 000
www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se

30-40%
UTOMHUSFÄRG 10 L 

NU 1 495:-

BECKERS och JOTUN
Valfri kulör, tillägg 129:-/10l
Prisexempel:
Beckers, Perfekt Akrylat
Plus, 10 l

Följ & Gilla oss 
på Facebook

Rek. ca pris 2 365:-

Gasolgrill Bluegaz Z-3 i rostfritt och
pulverlackerat stål, tre högeffektiva keramiska
brännare och en sidokokplatta.

5 995:-
Rek. pris 6 895 :-

Hos oss hittar du allt för
ditt byggprojekt, ute som inne.

Vi är återförsäljare
för AGA Gasol.

Fyllning PC10

449:-

 Elektrisk start och bekvämt
självgående. Multiclipfunktion -
du klipper och göder i ett svep. 

Multiclip Plus 50 SE B
STIGA

5 995:-

TIPS!
Högtryckstvätt C130.2-8 X-TRA

inkl. tillbehörspaket, 1995:- 

Vi är auktoriserad serviceverkstad
och utför service från  849 :-

Rek. pris 6 600 :-

Hos oss finns allt du behöver för 
en lyckad grillkväll!

39:-/påse
3 påsar för 100:-

99:-
REJÄLA PLINTAR

Betongplint
500 mm. Komplett
inklusive valfri justerbar
stolpsko i stor lekarna
2”, 3”  eller 4”. Pris/st.

MARKSTEN
– SNYGGT, PRAKTISKT
OCH ENKELT ATT LÄGGA

Byggmaterial, infästning, färg,
tapeter, golv, verktyg, trädgård,

maskiner, badrumsinredning,
skjutdörrar och förvaring,

kakel och klinker mm.

5 000 m2 under tak
fylld med..ÄNTLIGEN

Rustik Grå Normalblock
190x390x138mm

159:-/m2

Rustik Grå 200x133x50mm

45:-/st

En ytterdörr med stort ljusinsläpp, 
spårfräst utsida och slät insida med
klarglas. Dörren har låskista ASSA 
8765 samt tre gångjärn med
bakkantssäkring.
Finns i storlekarna:
9-20/21 och 10-20/21

4 995:-
Rek. pris 7 500 :-

Förrådsdörr 10o, 9x21.
Isolerad. Rak furupanel.
2-glas isolerruta
med spröjs.
Sparkplåt svart.

1 995:-
Se priset!

209:-
249:- Grillkol &

Grillbriketter

Spara 870:-

1 695:-
Rek. ca pris 3 295:-

Fullt tryck 
C130.2-8 X-TRA.

GasregulatorsetGrillset rostfritt 3 delar 

Ordinarie pris tillbehörspaket 599:-
Terasstvätt, rör- och avloppsrensare & tvättborste
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Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com

Öppettider 
Mån-fre 7.00-16.00      

JohnDeere.se 17
43Alla priser är inkl moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 30/6 2015. 

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00. 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74. 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20. JÖNKÖPING 
Svenssons Motor AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD 
Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal 
& Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans 
Traktorcentrum, 013-36 77 02. LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice 
AB, 0530-511 85. SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 
0142-29 88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 
0155-20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 
50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

JohnDeere.se 17
43Alla priser är inkl moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 30/6 2015. 

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00. 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74. 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20. JÖNKÖPING 
Svenssons Motor AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD 
Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal 
& Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans 
Traktorcentrum, 013-36 77 02. LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice 
AB, 0530-511 85. SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 
0142-29 88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 
0155-20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 
50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

Tango Serie II
Robust chassi

Stark kniv
Korridordockning
936 kr/mån*

19 995 kr
inkl. moms

Z335
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie
1 762 kr/mån*

38 995 kr
inkl. moms

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

297 kr/mån*

5 295 kr
inkl. moms

JS63V
53 cm klippbredd

Ståldäck
Variabel hastighet

371 kr/mån*

6 995 kr
inkl. moms

X354
107 cm klippbredd
Fyrhjulsstyrning

Twin Touch växelpedaler
2 240 kr/mån*

49 995 kr
inkl. moms

X105
107 cm klippbredd

med sidoutkast
Steglös transmission
1 110 kr/mån*

23 995 kr
inkl. moms

AutoMats 
Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Problem med bilen?
Ring oss!

Peters Plåtslageri 
utför allt inom plåtslageri

 • Kompletta takarbeten, bandtäckningar, även profilerad plåt. 
 • Skorstensbeslag, skorstenshuvar och ventilationshuvar. 
 • Tillverkning av beslag, plåtlister och fönsterbleck.
 • Ventilationsarbeten

Välkommen till Sapphultsgatan 14

Däckarna
i Mellerud AB

www.dackteam.se/mellerudÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

DÄCKARNA

Vi löser dina däckproblem

Öppettider  
Vecka 26-32  
8.00-16.00

ÖPPETTIDER: Månd, Tisd, Torsd, Fred
9.00-18.00

TIDS-
BOKNING!

Tel: 0530 10515
Landsvägsg. 80,  Mellerud

 

Framtidens 
förbränningstoalett 
är redan här!

Öppettider
Mån-fre  09:00-18:00
Lördag 10:00-13:00

från 38.550:-

Melleruds muséum och släktforskningsarkiv
I Melleruds Tingshus, upp-
fört 1909, finns sedan 1985 
Melleruds museum och 
dess förnämliga släktforsk-
ningsarkiv. 

På andra våningen och 
i det stora vindsutrymmet 
finns miljöer uppbyggda 
samt gamla ting från slutet 
av 1800-talet och början av 
1900-talet. På ”Torget” hit-
tar du en fotoateljé, skolsal, 
telefonväxel och speceri-
affär. Utmed den mysiga 
”Hantverksgatan” besöker 
du skomakarens, skrädda-
rens, snickarens, blecksla-
garens, strykerskans och 
smedens verkstäder. 

Medeltidsborgen Dala-
borg har avbildats i en två 
meter hög rekonstruktion, 
som byggdes av Olof Ljung 
1988. Materialet består av 
fura från 1400-talet som 
hämtats från Dalaborgsom-
rådet. Dalaborg uppfördes 
1304 vid Vänerns strand 

och brändes ner 1434 un-
der Engelbrekts resning. 

Släktforskningsarkivet 
som är känt långt utanför 
Sveriges gränser omfattar 
sju datorer med Arkiv Di-
gital, SVAR, Sveriges be-
folkning, Emigranten, med 
mera. Det finns även två 
läsapparater för microkort. 

I det angränsande ”Stal-

let”, där tingshusbesökar-
na stallade upp sina häs-
tar, finns idag en stor och 
ljus samlingslokal. På lof-
tet har man byggt upp en 
stor modell av landskapet 
hur det såg ut för omkring 
80 år sedan vid trakten av 
Vänerns strand, Mellerud, 
Dals Rostock och fram till 
Kroppefjäll.
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Scan 64-1 

15.900:-

Riktigt bra erbjudanden på 
iktigt bra varor med 
iktigt bra service hos en 
iktig servande fackhandel
iktig serviceverkstad

Välkomna 

till oss på

www.tlab.se

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Bensintrimmer
FS 38

1.790:-
Ord. pris  
2 090:-

TLAB Maskinuthyrning

FS 130 RÖJSÅG 
inkl. trippel skärutrustning 

4.990:-

CC 714 TF
Klippbredd 96 cm. 
Motor: OHV 11.5 hk
Växellåda: Transmatic

16.900:-

HÄCKSAX HS 45
Ord. pris  
3 990:- 2.990:-

Motorsåg
MS 181
Ord. pris  
3 490:-

3.190:-

Vårt kunnande Er trygghet Priserna gäller så långt lagret räcker

ingår i

NU 18.200:-
Ord. pris 22.200:-

Kostnadsfri offert på 
kamin och skorsten 

Vi utför även installation

JØTUL F 165

ROBOTKLIPPARE
MI 422

VIKING MB2 RT

3.990:- 10.900:-
från

Vi utför installationen

Kap- och 
gersåg 
C8FSE
1.050W,  
Nu med mjukstart.

3.690:-

Vinkelslip G13SR4

775:-

1.190:-

Sågbord 015

ROBOTKLIPPARE
MI 632

20.900:- Vi utför installationen

Maskinuthyrning
Dalslands största maskinpark

HÖGTRYCKSTVÄTT 
RE 129 PLUS
Ord. pris  
3 790:-

3.190:-

JØTUL F 602

BESÖK
VÅR

KAMIN- 
UTSTÄLLNING NU 7.600:-

Ord. pris 9 .600:-

29.900:-

Stiga Park 220
Inkl. klippaggregat
Ord. pris 32.000:-

Kampanjen gäller t.o.m. 22 juli 2016

Erbjudandet gäller till och med 19 juni 2016

Byggställningar
Golvslip
Högtryckstvätt
Jordborr
Laserinstrument
Markvibrator
Betongblandare
Minigrävare
Skylift
Vedklyv
Samt mycket mer
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”Dalslands Riviera”
Fyrstjärniga Swecamp Vita 
Sandars camping ligger 
fyra kilometer från Melle-
ruds tätort, vid Vänerns 
strand. Anläggningen går 
under namnet ”Dalslands 
Riviera” med sina lång-
grunda vita stränder, glitt-
rande rent vatten och ett 
brett utbud av aktiviteter 
för hela familjen. Den njur-
formade poolen är solupp-
värmd. Vattenrutschbanan 
är många barns favorit. På 

poolområdet hittar du även 
en bar och glassförsäljning.

Restaurangen med 180 
sittplatser både inom- och 
utomhus har fullständiga 
rättigheter. Från uteser-
veringen kan du blicka 
ut över den lång   sträckta 
sandstranden. Intill recep-
tionen finns en butik. Tack 
vare begränsad biltrafik 
inom området är det myck-
et barnvänligt. På scenen 
anordnas trubadurkvällar, 

JUNI:
18 Sommarpremiär i puben med Reborn Band
24 Midsommarafton. I puben Thomas Andersson. 
Dansbanan: Spotlight.
25 Puben: Micke Nannini
JULI:
6 Karaoke
7 Sommarquizz
8 Puben: PS.Live
13 Karaoke
14 Sommarquizz
15 Puben: LineUp Duo
16 Puben: Johan Bruno
20 Karaoke
21 Sommarquizz
22 Puben: Thomas Andersson
23 Puben: Thomas Andersson
27 Karaoke
28 Sommarquizz
29 Puben: LineUp Duo
30 Allsång med Ålefeskarn
AUGUSTI:
6 Grand Finale med Reborn Band

Underhållning i sommar

allsång, quiz och karaoke i 
sommar.

En tolvhåls äventyrsgolf-
bana med puttinggreen har 
ersatt den gamla minigolf-
banan – perfekt för hela fa-
miljen! Du kan också spela 
volleyboll, klättra i den sju 
meter höga klätterspindeln, 
leka i pirat skeppet, hyra 
roddbåtar, kanoter eller 
cyklar. 

Vecka 28-31 anordnas 
ledarledda barnaktiviteter i 
”Barnklubben Trollet”. Det 
utlovas bland annat ponny-

ridning, minidisco, skattjakt 
och ansiktsmålning.

I  ”kulhuset” intill recep-
tionsbyggnaden, ett 70 
kvadratmeter stort lekhus 
för barnen, hittar du studs-
matta och bordtennis. En 
aktivitet för barnen är en 
hoppkudde på 100 kva-
dratmeter. Det finns även en 
lekplats för de mindre bar-
nen, mellan tre och sju år. 

För den golfintresserade 
finns Melleruds golfklubb 
med en 18-hålsbana en-
dast tre kilometer bort. 

Campingen har 247 el-
platser, 26 fyrbäddsstugor, 
fyra tvåbäddsstugor samt 

tio fullt utrustade villavag-
nar.

Golfbanan i Sunnanå

Sunnanå golfbana ligger 
strax före Sunnanå hamn. 
Här finns en fin 18-håls-
bana och en trevlig och 
aktiv golfklubb med Birger 
Kjellstedt som pro. Det är 
en vacker plats, på pro-
menad- eller cykelavstånd 
från Mellerud, Sunnanå 
hamn och Vita Sandars 
camping. 

Melleruds GK har drygt 
200 medlemmar. Årets 
största tävlingar är Golf-
veckan och finalen i Dals-
land Tour 17 september. 
Även onsdagsgolfen för 
både damer och herrar 
med samkväm på kvällen 
är populärt. 

Banan är en lätt kupe-
rad ängs- och parkbana 

med naturliga vattenhin-
der i vackert landskap.  
De första nio hålen på 
18-hålsbanan fungerar 
dessutom som pay and 
playbana.

Du bokar greenfee och 
golfpaket i restaurangen. 
Här finns ett bassortiment 
av golfprylar. I den an-
gränsande fastigheten hit-

tar du fyra nyrenoverade 
B&B-rum och konferens-
lokal. Bokar du golfpaket 
spelar du golf på dagen, 
äter trerätters middag på 
Sunnanå hamnkrog och 
bor i B&B-rummen. Per-
sonalen sköter transpor-
ten mellan boendet och 
hamnen.
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Varuhuset är sprängfyllt inför sommaren 
välkommen att fynda!

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3 km norr om Mellerud avfart Håverud

     Öppet
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Välkommen in!Kaffe, glass eller 
á la carte

Välkommen in
till Café Brevé!

Lösgodis

Väskor / Plånböcker 
Resväskor

590
/ hg

• Fritid/Verktyg
• Grillartiklar
• Hygienartiklar
• Städ/tvätt
• Hund/kattartiklar
• Sportkläder

• Underkläder
• Damkläder
• Herrkläder
• Barnkläder
• Leksaker
• Väskor

• Porslin/Heminred.
• Hemtex/Mattor
• Smink
• Skor

Våra avdelningar

Med reservation 
för slutförsäljning

T-Shirt

Följ oss på

2 för 

100:-
59.90 / st

Leksaker
Kubb

Krocket

9950
119:-
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Glasblåsning & försäljning
Prova på att blåsa glas

Kontakt: info@dalslandsglashytta.se • Mobil: 0709-969 149 Kanalvägen 4, 464 72 Håverud • www.dalslandsglashytta.se
Öppet: 1 maj - 31 augusti alla dagar. I september lör-sön och efter överenskommelse.

AKVEDUKTSHOPEN

Hos oss kan ni handla 
Bruks- & konstglas • Keramik • Smide • Ljus & Linne 
• Souvenirer & Presenter • Campingkort • Fiskekort 

• Kanotuthyrning • Glass • Godis m.m. m.m.

MÅLERÅS
SWEDEN

Since1890

30 april – 31 augusti 2016

JUBILEUMSUTSTÄLLNING
”I glasets tjänst”

GÄSTUTSTÄLLNING
Målerås Exclusive 2016
Formgivare: Mats Jonasson, Ludvig Löfgren och Morgan Persson

3 juli – 31 augusti 2016
Hallingsalen, Dalsland Center

30
ÅR

1986-2016

Välkommen till Håverud och akvedukten

kan mötas på samma plats 
men på olika nivåer gör Hå-
verud och dess akvedukt 
så unikt.

Vid sidan om akveduk-
ten finns Dalsland Center 

ett stenkast bort. Centret 
har café, turistinformation 
och utställningar. Dalslands 
Glashytta har öppnat buti-
ken Akveduktshopen inn-
anför entrén. Du kan  boka 

de olika passagerarbåtarna 
på Dalsland Center.

Håveruds Brasseri er-
bjuder läcker mat till fin–
smakare. För dig som vill 
leva lite enklare finns tält- 

och husvagnscamping 
i Håverud. Kanalmusé-
et ligger intill kanalen vid 
Dalsland Center med an-
gränsande Håveruds Vand-
rarhem.

Slussarna som ligger 
inbäddade i grönskan tra-
fikeras av flera kanalbåtar. 
Dessa är M/S Storholmen, 
M/S Dalslandia och M/S 
Nils Ericson af Håverud.

Akvedukten i Håverud är 
unik, intressant och väl-
besökt. En halv miljon 
människor hittar årligen 
till friherren Nils Ericsons 
världsunika byggnadsverk.  
Istället för att dra en järnväg 
mellan sjöarna kom friher-
ren Nils Ericson på den ge-
niala idén att bygga slussar 
och en akvedukt. Bygg-
nadskonstruktionen i järn 
är sammansatt med  33 
000 nitar och fungerar fort-
farande tillfredsställande.

När du kommer på E45, 
antingen från Åmål i norr 
eller Vänersborg söderut, 
svänger du av vid Bloms 
Varuhus som ligger tre kilo-
meter norr om Mellerud. 

Kör mot Åsensbruk och 
Håverud, sväng höger över 
järnvägsspåret. Där slingrar 
sig vägen i fantastisk natur 
genom Upperud där du 
hittar Dalslands Konstmu-
seum innan du kommer till 
Håverud och akvedukten. 
Fortsätter man däremot 
rakt genom Åsensbruk, så 
kör du därefter cirka en ki-
lometer där akvedukten i 
Håverud ligger.

Akvedukten är förmodli-
gen den mest fotografera-
de platsen i Dalsland. På 
sommaren är naturen som 
en vacker tavla. Stora ni-
våskillnader och det faktum 
att både bilar, båtar och tåg 
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Upperudsvägen 4, 464 72 Håverud  •  Tel. 0530-103 10  •  info@thevisitor.se  •  www.thevisitor.se

UPPLEV DALSLANDS KANAL!

          Turlistan gäller fr.o.m. 18 juni

Kanalturer genom Slussarna och Akvedukten
Avgår dagligen kl. 13.15. Åter i Håverud ca. kl. 16.45.   

RÄK–KRYSSNINGAR  onsdagar och lördagar kl. 19.00
alternativt laxtallrik vid större sällskap

SKRÄDDARSY DIN EGEN KRYSSNING! RING FÖR INFO!
Servering ombord, smörgåsar, kaffe/te i trevlig miljö. Fullständiga rättigheter.

För mer information och priser se vår hemsida

M/S

af Håfverud
Nils Ericson

STUGBY & VANDRARHEM

- I hjärtat av Håverud -

• Restaurang

• Grill

• Pizzeria

•  Stugby med 20 stugor, samtliga utrustade med

  5 bäddar, minikök, dusch och toalett

•  Utomhusspa

•  Kanalturer

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

För mer information och priser se vår hemsida

Njut av en tur på Dalslands kanal
Dalslands kanal – en av 
Europas vackraste kana-
ler – är 254 kilometer lång, 
där du mestadels färdas 
på trolska sjöar och andra 
naturliga vattendrag. Den 
grävda kanalen är bara 
dryga milen. Du passerar 
31 slussar för att klara ni-
våskillnaden på 66 meter. 

Kanalbygget startade år 
1864 och invigdes av Karl 
XV under stort jubel 1868. 

Dalslands kanals sjö-
system sträcker sig mellan 
Köpmannebro vid Vänern 
till sin nordligaste punkt 
Östervallskog. I väster pas-
serar du den norska grän-
sen in till den gamla omlast-

ningsstationen Otteid. Lite 
fakta: 66 meter i nivåskill-
nad. 17 gästhamnar för fri-
tidsbåtar, 120 lägerplatser 
för kanotister. Max mått för 
båtar: 4.05 m bredd, 22.75 
m längd, 1,8 m djup och 12 
m (fri höjd över vatten). Vis-
sa delsträckor kan ta större 
båtar.

Dalslands kanal trafikeras 
av två stora passagerarbå-
tar som går enligt turlista i 
samtrafik med DVVJ;  M/S 
Dalslandia och M/S Stor-
holmen. En period i som-
mar är dock tågtrafiken 
begränsad och ersatt med 
bussar.  

M/S Dalslandia trafike-
rar hela kanalen från Hå-
verud till Bengtsfors.  Dals-
landia tar 110 passagerare 
och ett 50-tal matgäster i 
restaurangen som serve-
rar god hemlagad mat och 
har fullständiga rättighe-
ter. Dalslandia passerar 16 
slussar som lyfter båten 41 
meter över Vänerns yta.

M/S Storholmen har 
trafikerat Dalslands kanal 
sedan 1938 och har plats 
för 100 gäster. Här ser-
veras god hemlagad mat 
och det finns 50 platser i 
salongen. Restaurangen 
har fullständiga rättighe-
ter. Storholmen går enligt 
turlista varannan dag från 
Håverud och varannan dag 

från Bengtsfors. Charter-
turer anordnas mellan maj 
och september. 

Dessutom trafikerar pas-
sagerarbåten M/S Nils 
Ericson af Håverud kan-
alen. Akveduktturen är en 
resa som börjar i Håverud, 
slussning genom akveduk-
ten, upp till sjön Åklång och 
vidare genom den hand-
drivna slussen i Buterud. 
Efter en tur på Råvarp åter 
genom akvedukten till Hå-
verud. Resan tar cirka 3.5 
timme. Avgång dagligen  
mellan 18 juni till 14 au-

Dalslands kanal är som gjord för kanoting, ef-
tersom sjöarna är långsmala och det innebär att 
det nästan aldrig går några höga vågor. Du bjuds 
på ett rikt djurliv och kristallklart vatten. Det går 
att hyra kanoter hos någon kanotcentral längs 
sjösystemet.

Håll hunden kopplad
Hunden får följa med i naturen men under tiden 1 mars 
– 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. 
Även under annan tid på året måste du ha din hund un-
der sådan uppsikt att den inte kan skada eller skrämma 
vilda djur. Tänk på att även den fredligaste lilla sällskaps-
hund kan skrämma djuren med sin blotta närvaro. Tänk 
också på att din hund kan skrämma andra människor.

gusti. Det anordnas även 
kvälls/räkkryssningar ons-
dagar och lördagar perio-
den 29/6 till 17/8. Det finns 
en lättare servering ombord 

och du kan välja om du vill 
sitta under tak eller under 
bar himmel. Även charter 
och beställningstrafik.



Sommarmagasinet Mellerud 201628

Campingen ligger i kanten av Dalslands kanal och den berömda  akvedukten i Håverud. 
50 platser för vagnar och tält (de flesta med el). Campingstuga 5-6 bäddar. 

 Servicehus med dusch, toalett, varmt och kallt vatten.

Tel. 070-219 79 15 
www.hafrestromsif@telia.com

Håveruds Camping

Öppet från 25 april - 19 september. 
Välkommen! Du blir inte besviken!

Båt,tåg eller dressin 
längs Dalslands kanal

DVVJ, Dal Västra Värm-
lands Järnväg – även kallad 
De Vackra Vyernas Järnväg 
är tillsammans med båttra-
fiken en av regionens po-
puläraste turistattraktioner. 
DVVJ trafikerar sträckan 
Bengtsfors-Mellerud, med 
rälsbussar från 50-talet, 
på lördagar.  Övriga dagar 
kör en modernare rälsbuss 
i samtrafik med kanalbåtar-
na på Dalslands kanal en-
ligt tidtabell. Rälsbusstra-
fiken på DVVJ går från 20 
juni till 27 augusti. Övriga 
dagar går trafiken enligt an-
nonserad tidtabell.

Stora Kanalrundan 
går mellan Håverud och 
Bengtsfors, halva Kanal-
rundan går mellan Håverud 
och Långbron, medan Lilla 
Kanalrundan går mellan 
Långbron och Bengtsfors. 
Samtliga tur och retur.

DVVJ underhåller de 
gamla motorvagnarna kon-
tinuerligt för att kunna er-
bjuda en annorlunda och 
nostalgisk resa som följer 
spåret utmed Dalslands ka-
nal med vyer som blånande 
berg, böljande fält, gröna 
skogar och vidsträckta 
sjöar. Har du tur kan du se 
både älgar och rådjur.

På DVVJ anordnas också 
dressintrafik mellan Årjäng  
och Bengtsfors (50 kilome-
ter). En dressin tar lätt två 
personer – en som trampar 
och en som åker. Längden 
på dressinturen bestämmer 
du själv. Dressinturen kan 
kombineras med kanotfärd 
en eller flera dagar. Andra 
paketlösningar kan vara;  
fiske, femkamp, med mera.

Sveriges roligaste väg
Enligt tv-programmet Motorjournalen, bi-
lister och massor av hojåkare  är Brudfjälls-
vägen Sveriges roligaste väg. Brudsfjälls-
vägen, mellan Håverud och Tisselskog, 
är rena rama berg- och dalbanan och ger 
dig en magkittlande upplevelse. Varför inte 
kolla själv? Sträckan är en orgie i kurvor 
med en lutning på hela 21 grader! Som 
smalast är vägen bara 3,5 meter och man 
förstår varför vägen fungerat som en täv-
lingssträcka i Midnattssolrallyt.

Rösena längs vägen har sina sägner, 
som denna: ”Mellan Håverud och Hög-
sbyn i Tisselskog ligger Brudfjället. Där är 
stora stenrösen och mitt för dessa rösen 
möttes två brudföljen. Båda paren mörda-
de varandra där. Efteråt skulle var och en 
som for förbi kasta en sten eller en kvist på 

det stället. Och därför har de båda stenrö-
sena kommit till och vägen fått sitt namn”.

Brudfjällsvägen ligger endast 15 mil norr 
om Göteborg.

Ryggåsstugor i Tingshusparken

Två vackra gamla grå ryg-
gåsstugor finns bevarade i 
Tingshusparken, Mellerud.  
Den minsta av stugorna 
är Anna-Majas stuga, med 
endast 110 centimeter hög 
ingång. Den först kände 
invånaren var Bryngel Lars-
son, född 1785 i Grinstad. 
Han och hustrun Marta flyt-
tade in i den lilla backtugan 
1827. Dottern Anna-Maja, 

som namngett ryggåsstu-
gan, föddes 1842.

Den andra stugan heter 
Gärdserudsstugan, som 
1931 räddades genom att 
flyttas till Gärdserudspar-
ken, söder om Mellerud. 
Året efter invigdes den av 
landshövding Axel von 
Sneidern. Eftersom stugan 
utsattes för inbrott beslöt 
hembygdsföreningen att 

flytta Gärdesrudstugan till 
Tingshusparken, där den 
var bättre skyddad. Stugan 
är en av Bolstads sockens 
äldsta och bäst bevarade 
ryggåsstugor. Den som sist 
bodde i stugan var skoma-
karen Anders Pettersson, 
född 1874 och som avled 
1931.
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Välkommen till 

Allsångskvällar
i Köpmannebro sluss

Onsdagar:
 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8

Start kl. 19.00
Mer info: www.lillabandet.se

Arrangör: Lilla Bandet från Färgelanda

Country Thyme
Present & Dekor

i Countrystil
Kika in och ta en fika!

Öppet: mån-fre 10.00-18.00  
   lör 10.00-14.00

Linderud 6 • Mellerud 0530-41500

VÄLKOMNA!

Håfveruds Brasseri
Vid akvedukten Dalslands kanal. 
Läcker meny i prislägen för alla. 
Från grillat till kallskuret.
Laxrätter från husets rökeri är vår 
specialitet. Bord direkt vid kanal- 
kanten.

Laxbutik
med våra rökta läckerheter och 
tillbehör.

Glasseriet
Glass & våffelcafé med härlig uteser-
vering över forsen

Håfveruds 
Rökeri
Fiskrökeri med 
specialiteterna 
gravrökt herrgårds-
lax och varmrökt 
regnbåge. 
Öppet året runt.  
Tel. 0530-351 81

Öppet alla dagar juni-aug.
Maj & september lörd-sönd

Övriga tider öppnar 
vi gärna mot förbokning

Bordsbeställningar, 
grupper och bussar. 

Tel. 0530-351 31 • www.haverud.se

Den här fisken har högre kvalitet, för den har
odlats med metoder som är skonsamma mot

miljön, helt utan konstgjorda tillsatser i fodret.

Glassbar på bryggan
Mjukglass, kaffe och fika.

Sommarkonserter i Håverud

Sommarkonserterna i Ka-
landersalen i Dalsland Cen-
ter börjar bli en kär tradi-
tion. I år körs konsertserien 
för sjunde året i rad. Totalt 
blir det 29 konserter med 
start 19 juni och avslutning 
14 augusti.

Årets program är troligen 
det starkaste hittills. Här 
finns i stort sett all musik 
representerad, från klas-
siskt med Duo Nagashima 

Forsebo, över visor och 
folkmusik, till både tradi-
tionell och modern jazz till 
rockabilly med Valley Land 
Rockers.

Vissa artister återkom-
mer varje år, som Emil & 
Zandra Ernebro, En Voka-
list & En Cellist, Gun-Britt 
Gustafsson, Happy Jazz 
Please och avslutande The 
Swinging Big Band. Andra 
gör debut i år, som Lilla 

Bandet & Lars Stam samt 
Sjömila.

För att förenkla för besö-
karna så har alla konserter 
gemensam starttid, och 
entréavgiften är densamma 
varje gång. Den senare går 
oavkortat till artisterna som 
uppträder då det är de själ-
va som står arrangörer för 
respektive konsert.

 

Program (Med reservation för ändringar)

Sö 19 juni Bouba Band. Afrikanska trumrytmer.
Ti 21 juni Quintet of the Year. Jazz.
To 23 juni The Iron Boys. Akustisk gitarr med bas och trummor.
Sö 26 juni Katarina Kjörling & Smooth Jazz Quartet. Från Adele till Bernstein och en 
del däremellan.
Ti 28 juni Duo Nagashima Forsebo. Den dalsländska näktergalen bjuder på opera, 
arior och svenska visor.
To 30 juni The Lunatics. Melodiös rock, egen och andras.
Ti 5 juli Emil och Zandra Ernebro. Virtoust gitarrspel och skönsång.
To 7 juli Gun-Britt Gustafsson, Matilda och Mattias Lundström. Finstämt, flerstämt 
och familjärt.
Fr 8 juli Lilla Bandet & Lars Stam. Let’s twist again - En musikalisk resa genom 50 år.
Lö 9 juli Fredrik Almqvist Trio. Jazz i Charlie Normans anda.
Sö 10 juli SA:LAMI. Akustisk country med Sarah, Lasse, Mikke och Liisa.
Ti 12 juli Cosmetisk Heesvijk. Duo med egna tolkningar av ”den flygande holländaren”.
To 14 juli Sjömila. Grupp med nysläppt CD.
Lö 16 juli En Vokalist & En Cellist. Visor och humoristisk konstmusik.
Sö 17 juli Odds and Ends. Amerikanska singer-songwriters.
Ti 19 juli 2 x Westby, far & son. Klassiskt, visor, blues och jazz m gitarren i centrum.
To 21 juli Valley Land Rockers. Ungdomlig rockabilly.
Lö 23 juli Jazzfabriken med Sophie Adamsson. Elvislåtar på nytt sätt.
Sö 24 juli Berit och Vibeke Knutsen Lundh. Klassiskt och folkmusik.
Ti 26 juli Dick Johansson, (titel ej klar).
To 28 juli Kajsa-Stina, Pernilla & Gun-Britt. Unplugged svensk soul/pop.
Lö 30 juli Faust, Fredriksson & Blom. Folkmusik.
Sö 31 juli Erica Larsson, Stellan Johansson, Lars Pihlström & Sören Blom. Vi minns 
Cornelis Vreeswijk.
Ti 2 aug Karolina Larsson Trio. Visor och folkmusik.
To 4 aug BC Stompers. Glad jazz.
Sö 7 aug Happy Jazz Please. Cool jazz.
Ti 9 aug Peter Tornborg & Josefine Cederwall. Opera, cabaret, kuplett och en liten visa.
To 11 aug Emil Ernebro. Gitarrvirtous på egen hand.
Sö 14 aug The Swinging Big Band. Storbandsjazz.

Skans 453 i Håverud
Skans 453, ett pansarskyt-
tevärn från andra världskri-
get, är öppen för visning 
under 29 juni till 3 augusti. 
Information – ring Kanal-
museet i Håverud. Skan-
sen ägs och underhålls av 
Skålleruds hembygdsför-
ening som har inrättat ett 
litet museum inne i skansen 
som visar beredskapsti-
den 1939-1945. Värnet 
är insprängt i berget och 
är omgivet på båda sidor 
av pansarhinder, så kall-
lade draktänder. Här finns 
bland annat skyddsrum för 
tolv man (liggande), vapen-
förråd och ammunitions-
uppläggning samt pansar-

värnsgarage. Hitta dit: Kör 
cirka 1 km norr om Håver-
ud längs Brudfjällsvägen. 

På vänster sida, ungefär 
mitt emot Glycksjön ligger 
Skans 453. 

Bouba Band inleder 
årets konsertserie.

En Vokalist & En Cellist är en annan grupp 
som spelat flera somrar i rad.

Valley Land Rockers är de yngsta deltagarna i år. De gör sin Håveruds-

debut i sommar.
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SOMMAR PÅ MUSEET

16 JULI – 11 SEPTEMBER

Tiina Kivinen, Finland Grafi k

Britt-Marie Christoffersson
»Brodera på stickat« 

Ralf Borselius Träskulptur

14 MAJ – 10 JULI 

»DJUR… överallt« Samlingsutställning
Anne Carlquist, Maria Cotellessa, Eva Dahlin, 
Britt Marie Jern, Mia Olsson, Ulrika Roslund Svensson

Yvonne T Larsson Papper skulptur

Maggie Taylor, USA »Stranger Things Have Happened.«

M US E I CAFÉ

M US E I CAFÉ

Fri
entré

Nybakat och hemlagat med 
Hesselbomsk utsikt. 

öppet ons–sön 11–17
hela juli alla dagar 11–17

Upperud 464 40 Åsensbruk
Tel: 0530-300 98 

www.dalslandskonstmuseum.se

Maria Cotellessa
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Mollys  
Loppis

Antikt & Retro – Gammalt & Nytt
Dalsjövägen 29 i Köpmannebro

11/6 - 21/8
Porslin, keramik, glas, lampor, koppar, 
mässing, tenn, tavlor, lite möbler och 
mycket mer. Välkommen att fynda i liten 
stuga med många prylar och glada priser.
R45: Sväng Dalslands kanal. Följ skyltar.  
Öppet: Tisdag, onsdag, torsdag 12-17. 
Lördag-söndag 12-16. Klipp ut och spara 
annonsen för öppettider. !

Turistbyrå, glashytta och butik under samma tak

Innanför entrén hittar du Dalslands 
Glashyttas butik Akveduktshopen i 
Håverud. Här verkar Ingrid och John-
ny Persson. Glasblåsaren Johnny 
Persson, som gjort sina lärdoms år vid 
Boda glasbruk i Småland, kommer att 
demonstrera konsten att blåsa glas i 
butiken i sommar.

Veckorna 27-32 (tisdagar, onsdagar, 
torsdagar) är det drop-in för att under 
Johnnys ledning prova på att blåsa 
glas.

Butiken innehåller förutom glaskonst 
(bruks- och konstglas) även linne, 
smide, keramik, smycken, souvenirer, 
glass och godis. Här hittar du också 
glaskonst av Mats Jonasson, Målerås 
Glasbruk. 

Hans konst visas också i 
gästutställningen ”Målerås 
Exclusive” som visas i Hal-
lingsalen. 

Johnny Perssons egen 
utställning ” I glasets tjänst”, 
med anledning av glashyt-
tans 30-årsjubileum kan ses 
i glashyttan.

Glashyttans butik hyr även 
ut kanoter och säljer fis-
kekort och campingkort.

Vägbeskrivning: Från Melle-
rud:17 kilometer. Kör från Melle-
rud norrut tre kilometer på E45. 
Tag vänster mot Håverud och 
fortsätt denna väg cirka 12 kilo-
meter så kommer du till Håverud. 
Kör till höger direkt efter järnvägs-
övergången. Följ skyltningen till 
Dalsland Center.

Akvedukten i Håverud är intressant och välbesökt. En halv miljon människor 
hittar årligen till friherren Nils Ericsons världsunika byggnadsverk. Stora nivåskill-
nader och det faktum att bilar, båtar och tåg kan mötas på samma plats men 
på olika nivåer gör Håverud och dess akvedukt så unikt. Slussarna som ligger 
inbäddade i grönskan trafikeras av flera kanalbåtar som tar besökare med på 
Dalslands kanal. Det är M/S Storholmen, M/S Dalslandia och M/S Nils Ericson 
af Håverud.

På Dalsland Center in-
till Dalslands kanal vid 
akvedukten hittar du en 
fullvärdig turistbyrå med 
information och tips som 
gör din semester i Dalsland 
till ett fantastiskt äventyr. 
Under samma tak finns en 
utställningshall, två kon-
sert- och konferenslokaler 
för 150 respektive 200 per-
soner, souvenirshop, glas-
hytta samt ett café.

För femte året i rad ges 
en sommarutställning på 
temat Dalsland. I år vi-
sar konsthantverkare från 
Dalsland upp sig och sina 
verksamheter i utställnings-
hallen. 

I Hallingsalen visas ut-
ställningen ”Målerås Ex-
clusive 2016” med glas av 
formgivarna Mats Jonas-
son, Ludvig Löfgren och 
Morgan Persson. Den på-
går från 3 juli till 31 augusti.

Musik i Dalsland Center 
kommer i Kalandersalen 

att bjuda på ett stort antal 
konserter med bland annat 
visor, folkmusik, jazz, klas-
siskt och mjuk rock (se se-
parat program). I salen visar 
också Melleruds Fotoklubb 
sina bilder.

Den 18 juni är det dags 
för tredje upplagan av Dals-
landslitteraturens Dag, då 
lokala skribenter får chans 
att visa upp sig. Första hel-
gen i juli innebär Kanalyra 
och även i år flyttas sönda-
gens program till Håverud. 
Starke man, akveduktsjog-
gen, akustisk musikfestival 
med mera står då på pro-
grammet. Sommarlovsak-
tiviteter som pyssel, lekar 
och skattjakter anordnas 
för barn på tisdagar, ons-
dagar och torsdagar under 
veckorna 26-32.

För den som vill veta 
mer om Håverudsområ-
det, Dalslands kanal och 
akvedukten erbjuds gui-
dade turer dagligen under 

juni-augusti. Det sker i tu-
ristbyråns regi, och guid-
ningar görs på både svens-
ka, engelska, holländska 
och tyska. För att hålla dig 
uppdaterad om vad som 
händer på Dalsland Cen-
ter är du välkommen att 
besöka den nya hemsidan 
www.dalslandcenter.se 
och gilla oss på facebook.
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Museet där Dalsland är som vackrast
Välkommen till Dalslands konstmu-
seum, beläget i vackra Upperud, ett 
självklart besöksmål för alla dals-
landsresenärer! Med endast fem 
minuter från akvedukten i Håverud 
ligger museet alldeles där Dalsland 
är som vackrast. Museibyggnaden i 
sig är speciell, helt byggd i lokalpro-
ducerat naturmaterial.

Samlingen visar konsthantverk 
och konst från landskapet. Här finns 
måleri av Otto Hesselbom, konstnä-
ren som målade den berömda tav-
lan ”Vårt land”, här finns K Ragnar, 
Gunnar Larsson och andra dals-
landskonstnärer av betydelse repre-
senterade.

I butiken hittar du dalslandslitte-
ratur, konstvykort, exklusivt konst-
hantverk och design samt museets 
egenproducerade brickor med dals-
landsmotiv. Längre in i museet visas 

alltid intressanta tillfälliga konst- och 
hantverksutställningar i två stora 
vackra utställningsrum samt i det 
lilla Galleriet. Under varje period vi-
sas tre olika utställningar. Med tolv 
olika utställningar per år – från mars 
till november – och en stor variation 
i uttryck och tekniker finns alla möj-
ligheter att hitta en utställning för alla 
smaker. Inriktningen är materialba-
serad konst med fokus på mötet 
mellan naturen och det konstnärliga 
uttrycket.

Museet anordnar konserter och 
andra evenemang. Museets traditio-
nella firande med musik, dans och 
lekar varje midsommarafton lockar 
hundratals besökare varje år. När 
höstmörkret sänker sig bjuder mu-
seet in till en stor härlig Eld & Ljus-
fest! Alltid i november.

Museicafé Bonaparte  är in-

rymt i före detta brukshotellet från 
1830-talet, ligger alldeles bredvid 
museet. Där kan du njuta av utsikten 
över sjön Spången från glasveran-
dan eller utomhus. Meny innehåller 
ekologiskt, nybakat och hemlagat.

Tomten sträcker sig ända ner till 
sjön Spången, en del av Dalslands 
kanal.  Där finns en stor skulptur-
park, strandtomt och egen gäst-
brygga. På tomten finns lekskulp-
turer för barnen. Nytt för i år är ett 
ateljéhus som går att hyra om du 
vill ha ro att arbeta i fin miljö i en 
härlig ateljé. Plats för fyra bäddar. 
Mer detaljerad information finns 
alltid på hemsidan.

Café, fredagspub och boende

Upperud 9:9, beläget med Uppe-
rudshöljen på västra sidan och Öst-
ebosjön på den östra, har ett perfekt 
läge för vandrare på Pilgrimsleden, 
kanotister på Dalslands Kanal och 
alla andra som gillar musik, god mat, 
snygg design och underbar sjöutsikt. 

Det gamla sädesmagasinet har den 
gångna vintern genomgått en total 
renovering som storligen överraskar 
sina gäster. Förutom café och en 
stor härlig matsal i spännande design 
har fem semesterlägenheter byggts 

i det som en gång var sädessilos på 
övervåningen. Varje lägenhet har fem 
bäddar och eget kök och badrum. 
För den som önskar bjuds sommar-
tid en frukostbuffé, övriga tider kan en 
frukostkorg beställas. Caféet öppnar 
tisdag efter midsommar och har öp-
pet varje dag fram till den 12 augusti. 
Varje fredag under sommaren är det 
pubkväll med musik. Den som önskar 
en middag innan musiken tar vid bör 
förbeställa. Den stora bryggan som 
vetter mot Upperudshöljens glitter har 

bästa tänkbara aftonsolsläge. 
Upperud 9:9 har redan i vår 
haft många bokningar  som 
dagskonferenser, bröllopsfes-
ter och annat som högtidligt 
ska firas av större eller mindre 
sällskap.
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Mat, boende och utespa
Restaurangen The Visitor, belägen i den 
före detta brukshandeln vid infarten till 
Dalsland Center i Håverud, erbjuder väl-
smakande thaibuffé, tacobuffé, pizza och 
à la carte. Restaurangen har fullständiga 
rättigheter. 

Det finns även ett 80-tal bäddar fördelat 
på stugor och rum. De tjugo topputrusta-
de rödmålade stugorna har en vidunderlig 
utsikt över kanalområdet och det finns ett 
utomhusspa med utsikt över akvedukten.

Det finns plats för ett 60-tal matgäster 
inomhus, plus ett 30-tal utomhus. På ne-

dervåningen finns ett minilivs, en perfekt 
lösning för både ortsbefolkning, turister 
och båtgäster som besöker området och 
behöver handla. 

Hos The Vistor kan du även boka båttur 
med M/S Nils Ericson längs Dalslands ka-
nal. Här anordnas även populära tränings-
läger och lydnadskurser för hundar. 

Närheten till Brudfjällsvägen som slingrar 
sig fram i vacker natur mellan Håverud och 
Dals Långed/Tisselskog gör att många 
motorcykelburna gäster tar en paus hos 
The Visitor. 

Läckert på Håfveruds 
Rökeri och Brasseri

Vid akvedukten i Håverud, i det gamla 
pappersbrukets verkstad ligger Håfver-
uds Brasseri och Rökeri. Restaurangen 
för vid första anblicken tankarna till någon 
storstad i Europa - rymlig lokal med högt i 
tak, andan från industritiden finns kvar och 
den som inte trodde att en travers kan vara 
vacker bör åka hit och titta. Även de om-
kringliggande skogarna med sin historia 
har hittat sin plats i designen.

Lars Lundberg startade rökeriet och 
brasseriet för tjugo år sedan, då i min-
dre lokaler, och kundkretsen sträcker sig 
långt utanför Dalslands gränser. I år är det 
20-årsjubileum och som krona på verket  
hade brasseriet äran att få Kung Carl  den 
XVI Gustav på lunch i april. 

Hela sortimentet av rökta produkter görs 
hantverksmässigt och är ekologiskt cer-
tifierat. Härifrån säljs lax till butiker i hela 
Västsverige, till Stockholm och till gräns-
handeln mellan Sverige och Norge. 

Norsk fjordlax, regnbåge, makrill, sik, 
fjällröding, böckling och räkor återfinns i 
butiken och på brasseriets meny, vars fisk-
soppa är vida berömd.

Även Vänerlax kommer att finnas på me-
nyn i sommar och för den som inte vill äta 
fisk finns olika kötträtter, pasta och kyck-
ling. Genrösa räkmackor finns också. 

Cafédelen inne på Dalsland Center drivs 
i brasseriets regi och här finns ett Glasse-
ri. Italiensk glass från göteborgsbaserade 
glassbolaget Lejonet och Björnen säljs 
här, tillsammans med kaffe och våfflor. 
Glass-sortimenet återfinns även i glasski-
osken utomhus, vid slussen på framsidan 
av Brasseriet.

Underhållning är det torsdagar fredagar 
och lördagar hela sommaren. Torsdagar 
står jazz på programmet, de andra dagar-
na varierar utbudet.

En bra kräftskiva  brukar höra till höjd-
punkterna i augusti.

Mysig camping vid akvedukten
På vägen mot Håverud är 
det skyltat till Håveruds 
Camping, belägen invid 
Dalslands kanal och med 
en fantastisk utsikt över 
sjön Höljen. 

Campingen drivs av Hå-
freströms IF och har ett 65-
tal husvagnsplatser varav 
44 el    platser och en cam-
pingstuga med fem-sex 

bäddar. Servicebyggnaden 
är utrustad med dusch, to-
alett, tvättmaskin, torktum-
lare och spis. Grillplatser 
finns i anslutning till cam-
pingen.

Du bor ett stenkast från 
Dalsland Center, akveduk-
ten och Kanalmuséet. I den 
fantastiska naturen finns 
härliga promenadstigar 

och du har gångavstånd 
till passagerarbåtarna på 
kanalen. 

En åttakantig stor dans-
bana finns strax intill cam-
pingplatsen. Framför scen-
vagnen står en sittbänk 
med plats för ett 40-tal 
personer. Utsikten ner mot 
vattnet är bedårande. 

Det finns ingen recep-

tion, men det kommer 
någon och tar upp avgift 
fredag och lördag kväll om-
kring klockan 19-20 och på 
på vardagar på morgonen. 
Du kan även betala avgif-
ten på Dalslands Glashytta 
i Dalsland Center, som tar 
betalkort.

Hungrig eller fikasugen?
Befinner du dig i Melle-
rud med omnejd finns 
det goda chanser att bli 
mätt och belåten. Här 
har vi:
• Melleruds Pizzeria Ga-
tukök & Bar, på Lands-
vägsgatan.
• Thairestaurangen på 
Storgatan. 
• Café Gruzzolo,  ligger 
mittemot, på Landsvägs-
gatan.
• Jessicas Delikatesser, 
Storgatan 7.
• Restaurang Vågen finns 
vid torget.
• Restaurang Börsen, vid 
torget. 
På Storgatan finns  
pizzeriorna:
• Pizzeria Vita Sannar.
• Pizzeria Restaurang Fon-
tana.
• Restaurang och pizzeria 
Da Giovanni, onlinepizza.
I omnejden finner ni:
• Mammas Mat, Tillhagen, 
om ni befinner er ute på 
slätten.
• Hamnkrogen, Sunnanå 
Hamn.
• Restaurangen vid golfba-
nan i Sunnanå.

• Restaurangen vid Vita 
Sandars Camping
• Mat & Café Brevé, vid 
Bloms Varuhus
Fikasugen?
• NK Nya Konditoriet finns 
på Storgatan
• Kaffetorpet, söder om 
Mellerud.
• Hamrane Bak & Kaffe-
stuga, Hamrane söder om 
Mellerud
• Café i Brunnsparken i 
Dals- Rostock
• Café Tid & Rum på 

Storgatan. Här finns även 
konst, kuriosa och litteratur 
att köpa.
• Café på Rådahallen
Om färden går till 
Håverud och Upperud:
• Håfveruds Brasseri
• Håfveruds Rökeri, om ni 
tänker göra picknick.
• The Visitor Grill & Café. 
• Restaurang The Visitor .
• Skålleruds Gård, hotell, 
restaurang, värdshus, vid 
Skålleruds kyrka.
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LANTLIGT ANNO 1785
Lantlig heminredning & Café

Öppettider:
Alla dagar 11-17 v.26-35

Egetproducerat ekologiskt nötkött 
Café med hembakat och smörgåsar

Heminredning

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

Vid foten av Kroppefjäll

Fikat äter ni på vår veranda med 
böljande jordbruksbygd utanför 

Kontakt: 070-322 59 62

Guidning av kungarum 
söndagar kl. 13.00 

ROSTOCKS-
RUNDAN

lördag 16 juli 11.00-17.00
Väg 166 vägskylt till Dals Rostock

Rundans karta kan hämtas vid alla 
stationer 

Hantverk, loppis, hembakat,  
caféer, konst, antik,  

kuriosa, stickvaror m.m. m.m.

Aktiviteter för barn.
En familjedag för alla

Välkomna!

Dals Rostock

Välkommen till 
Brunnsparken!

Museum & Kafé
Öppet alla dagar 25/6 -28/8

kl. 11-17 

www.hembygd.se/kroppefjall

Örtagården
Damm och geologisk utst.

Visningsbikupa
Alltid öppet     

25 juni - 28 aug: alla dagar 11-17 
Övriga året öppet för det mesta

Ateljé  växthus  butik   

För info eller guidning ring 
 0530-206 80 / 0730-58 68 47

www.rostock.se

Besök även
 stationshuset!
En modell i halv skala 

Nyckel kan lånas i affären 
bredvid, alla dagar 10-19

1 km. söder om Brunnsparken

Textilmuseum
25 juni - 28 aug: alla dagar 11-17
Övrig tid efter överenskommelse

Tel: 0707 - 59 23 72

Försäljning av plantor dygnet runt

Museum: 0702-95 29 96
Kafé: 0706-82 06 70

Brunnsmuséum och café
Dals Rostocks samhälle har 
vuxit upp kring hälsobrun-
nen som var i gång från 
mitten av 1700-talet till 
1948. Brunnsområdet är 
nu hembygdspark och 

ägs av Kroppefjälls Hem-
bygdsförening. I den gamla 
brunnsrestaurangen med 
kök, matsalar och rum 
finns idag ett innehållsrikt 
hembygdsmuseum.  

Utställningar berättar 
bland annat om brunn-
sepoken och skifferbryt-
ningen. En lång veranda 
vetter mot sommarcaféet i 
den gamla läkarvillan, där 
man kan fika under som-
marmånaderna. 

På övervåningen kan 
man bland annat se en 
spännande apoteksmiljö, 
så som det kunde se ut för 
hundra år sedan. Förutom 
att det i Rostock funnits 
stora odlingar av medicinal-
växter har här även funnits 
ett apotek. Ett av de första 
apoteken i norra Älvsborgs 
län förlades hit eftersom det 
var kurort med hälsobrunn 
och provinsialläkare.

Örtagård ger kunskap
Dals Rostock var för omkring 
hundra år sedan ett centrum 
för hela Sveriges odling av 
medicinalväxter till apoteken. 
Till minne av detta finns idag 
en välbesökt örtagård med 
omkring 300 olika växter 
som kan användas till med-
icin eller andra nyttiga ända-
mål – som kryddor textilfib-
rer, färgning eller till prydnad. 
Framför allt är det de höga, 
lättlästa skyltarna som ut-
märker denna örtagård och 
det finns mycket intressant 
och spännande att läsa om 
växterna.

Örtagården drivs av Kerstin 
Ljungqvist som också har 
skrivit en bok om medicinal-
växtodlingen och om över 
tusen växters användning 
och kulturhistoria. Man kan 
även köpa plantor enligt ett 
självbetjäningssystem som 
fungerar alla tider på dygnet. 
Försäljningen finns utanför 
Kerstins ateljé och växthus. 

Bredvid örtagården finns 
en intressant geologisk av-
delning med mineraler och 
bergarter från Dalsland och 
närliggande landskap. Det 
finns även en stor damm 
med bäckar, en liten mosse 
samt en visningsbikupa. 

Intresserade kan beställa 
guidning om växternas an-
vändning och historia samt 
om hälsobrunnen och övriga 
sevärdheter i samhället.

Ateljé med brett utbud
Kerstin Ljungqvists ateljé, 
inrymd i det vackra gamla 
församlingshemmet, lig-
ger strax intill örtagården 
och Brunnsparken. Här 
kan man se måleri, deko-
rationsmålning, egende-

signade möbler, kalligrafi, 
sömnad med mera.

Kerstin Ljungqvist är 
både konstnär, botanist 
och författare och hennes 
tavlor, kort och böcker kan 
jämte mycket annat köpas i 

Dals Rostock – en ort 
med hälsotraditioner

Precis där jordbruksbyg-
den möter Kroppefjälls 
vildmark ligger Dals Ro-
stock. Samhället klättrar 
uppför bergets östslutt-
ning och från många plat-
ser har man en storslagen 
utsikt. Dals Rostock har en 
ovanligt intressant historia 
och tre verksamheter av 
större omfattning har varit 
knutna till vård och häl-
sa: Rostocks hälsobrunn, 
Kroppefjälls sanatorium 
och de stora medicinal- 
växtodlingarna.

butiken i ateljén. Kerstin har 
skrivit klassikern Nyttans 
Växter, en uppslagsbok om 
växternas användning. Hon 
har även skrivit en bok om 
Kroppefjälls Sanatorium 
tillsammans med Per-Olof 
Lampers samt en bok om 
Rostocks Brunn tillsam-
mans med Anders Roth.

På baksidan av ateljén 
finns ett vackert växthus 
med förstuga samt ett litet 
orangeri uppe på bergs-
sluttingen. Allt är öppet och 
Kerstin finns på plats med 
sin stora kunskap, i stort 
sett varje dag. Man kan 
även köpa plantor enligt 
ett självbetjäningssystem 
som fungerar alla tider på 
dygnet.
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För ytterligare information se vårt  
annons- och programblad

www.dalskog.nu

SCENVAGNEN
Konfrencier under dagen Anders Ljungqvist
10.00 Invigningstal av Torsten Lindblom, grundare av 
 Dalskogsdagen! Öppnar dagen samt berättar lite 
 om Dalskogs historia.
10.30 Dalsländers - svängig dansmusik av duon Sture 
 Lindmark och John Johansson
11.00 Startskottet Dalskogslunken för barn
11:05 Pilgrimskören – sångare från Skållerud och Dals 
 Rostock sjunger folkvisor
11:30 Startskottet för Dalskogslunken
11:45 DNA and the cellarboys – Gött gäng från 
 Bäckefors som spelare sin egen musik de kallar 
 countrybilly
12:45 Prisutdelning i Dalskogslunken
13:00 Barnallsång med Anders och Camilla
13:15 Camilla och Jan Berglöv - läsarsånger på ett
 personligt och lättsamt sätt
14:00 We on the line - linedanceuppvisning
14.30 Lilla Bandet - “Sveriges minsta orkester”
15.00 Dragning på Programbladstävlingen och resultat av 
 brevduvetävlingen. Utdelning av Dalskogsutmärkelsen
15.15 Dalsländers med Dalskogsbuggen
16:00 Tack för i år!

PARKOUR
Uppvisning varje hel timme!
11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Alla som vill kan prova på Parkour mellan uppvisningarna!!

MOTIONSLOPPET DALSKOGSLUNKEN
Start vid scenvagnen och mål vid kyrkan, anmälan i röda 
”busskuren” ½-timma före start. Gå, lunka, spring ca 5 km lätt 
bana med gemensam start 11.30. Presentkort från Team Sportia 
lottas ut bland de startande. Avgift 30:- upp tom 18 år, 50:– för 
vuxna. Barnlunken: Kort bana för barnen med gemensam start 
vid scenvagnen kl 11.00. Gratis, ingen föranmälan krävs.

I kyrkan visar Torsten Lindblom över 4000 bilder bla skolfoton, 
bilder på folk och gårdar i Dalskog.

Hantverk, Dalslandsmat, utställningar, grillat och kaffe m.m.
Lieslåtter och höhässjning med Ingmar Andersson
Brevduvetävling: Köp din lott vid Chokladhjulet 10.15-14.00.
Gosa med killingar, titta på höns m.m.

Dalskogsdagen 23 juli

Dr Saedéns runda
Kroppefjälls Sanatorium 
byggdes som sjukhus 
för lungtuberkulossjuka 
och drevs mellan 1911 
och 1960. Det uppför-
des högt uppe på berget, 
den friska skogsluften 
ansågs välgörande för 
de sjuka. På det forna 
sanatorieområdet är de 
flesta byggnaderna be-
varade och för tillfället 
fungerar de som asylbo-
ende. I skogen omkring 
finns en promenadstig, 
Doktor Saedéns runda, 

med 25 monument från 
sanatorietiden, uppförda 
av sten och trä. Det är 
bland annat tempel, fyr-
fat och inskrifter i berget 
som gjordes för att mani-
festera kampen mot sjuk-
domen. Här finns även 
ett par fina utsiktsplatser 
där man kan se ända till 
Kinnekulle på andra si-
dan Vänern. Området 
är även ett kommunalt 
naturreservat, Mörttjärns 
naturreservat.

Karl XII:s led 
– Karolinerleden
En av de gamla vägarna till 
Norge gick över Kroppefjäll 
och det var bland annat 
den som avdelningar av 
Karl XII:s armé marsche-
rade vid anfallet på Norge 
år 1718. Vägen övergavs 
dock sedan och var under 
lång tid helt igenvuxen. 
Men i början av 1960-talet 
återupptäcktes den. Intres-
serade röjde vägen och 
ordnade vägvisning över 
fjället. 

Numera är Karl XII:s väg 

en av Dalslands populäras-
te turistleder. Den är cirka 
12 km lång och sträcker 
sig från torpet Forsebol, 
cirka 6 km söder om Dals 
Rostock, över fjället till Jär-
bo kyrka på västsidan.

Vid Hästskotjärn på fjället 
har man byggt en knuttim-
rad raststuga som är öp-
pen året runt, där vem som 
helst får ta in – under förut-
sättning att gästen lämnar 
stugan i minst lika städat 
skick, som när han kom dit.

Järnvägsstation i halv skala
Missa inte att göra ett be-
sök i ett av Sveriges mest 
charmiga stationshus. Det 
är en modell i skala 1:2, 
halv storlek, av det sta-
tionshus som en gång 
stod här. Väntsalen har illu-
sionsmålat klinkergolv och 
tidstypisk inredning. Större 
delen av byggnaden utgörs 
av stinsens bostad, inredd 
med korkmattor, kakelug-
nar, tapeter, en liten ved-
spis samt andra för tiden 
typiska detaljer.

En ideell förening, Sta-
tionshusföreningen, äger 
och sköter huset och dess 
trädgård. Mot en liten av-
gift kan man låna nyckeln 
och gå in och titta i huset. 
Nyckeln finns i affären intill 
som är öppen alla dagar i 
veckan.

Massor av happenings under Dalskogsdagen
satts ihop av arrangerande 
Dalskog Tennisklubb och 
Byalag. Här finns garante-
rat något för alla smakrikt-
ningar, gammal som ung!

Evenemangets grund-
are, Torsten Lindblom, hål-
ler invigningstal och berät-
tar samtidigt om Dalskogs 
historia. Underhållningen 
står dansbandet Dals-
länders, Pilgrimskören, 
barnallsång med Anders 
och Camilla, Lilla Bandet, 
Jan och Camilla Berglöv 
och coverbandet DNA för. 

Lokala hantverkare och 
producenter säljer sina va-
ror, det visas konst i Bystu-
gan och i Dalskogs kyrka 
kan du se gamla bilder på 

människor, skolfoton 
och gårdar i Dalskog.

Andra program-
punkter är motionslop-
pet Dalskogslunken, 
linsdanceuppvisning 
och parkouruppvisning 
med tre unga killar från 
Tanum. Du kan få pro-
va på parkour! Ingmar 
Andersson slår gräs 
med lie och hässjar 
hö, det anordnas pon-
nyridning, uppvisning 
av veterantraktorer, 
veteranmopeder och 
veteranbilar. Det finns 
också skogsmaskiner 
och grävmaskiner från lo-
kala företag att titta på.

Andra roliga program-Parkouruppvisning!

Missa inte lördagen 23 
juli när sjätte upplagan av 
Dalskogsdagen anordnas i 
det lilla samhället Dalskog, 
som ligger längs länsväg 

166. Nytt är att scenvag-
nen flyttats in mot centrala 
Dalskog, till grönområdet 
efter järnvägsövergången.

Ett digert program har 

punkter: Brevduvetävling, 
killingar, höns, åka häst-
skjuts med Roland Skarin, 
information av Dalslands 

ballongklubb. Är vädret fint 
finns ett ”ballonghav” att 
leka i. I Bystugan serveras 
grillat och fika.

Textilmuseum  
Tant Vanja
Mittemot Kerstins Ateljé 
finns ett litet mysigt tex-
tilmuseum. Det är Kerstin 
Lindeberg som i många 
år samlat på äldre textilier, 
redskap och annat som 
har med det gamla textil-
hantverket att göra. Kerstin 
har uppkallat museet efter 
sin svärmor Vanja och må-
let är att fånga upp gamla 
kunskaper som är på väg 

att glömmas och föra dem 
vidare till nya generationer. 

De som vill får gärna prö-
va på att karda, spinna, 
väva, knyppla, sticka eller 
något annat som hör de 
gamla teknikerna till. Mu-
seet är handikappanpas-
sat och det går att ta sig in 
med rullstol.

Rostocksrundan höjdpunkt i juli
Den 16 juli är det dags för Rostocksrundan. Förra året 
deltog 24 utställare som öppnade sina hus och trädgår-
dar och sålde allt från hembakat bröd, loppis/kuriosa, 
kläder, fågelholkar, antikt och mycket annat.

Många föreningar var med och Dals Rostocks muséer 
och serveringar höll öppet. Succén var ett faktum och i 
sommar upprepas den.

I år blir det fler barnaktiviteter och fler ställen där be-
sökarna kan vila eller äta en enkel lunch. Arrangörerna 
bakom Rostocksrundan vill gärna att man går rundan till 
fots eller cyklar. Dotorps traktorklubb står därför beredd 
med traktorer och vagnar som kör besökarna från Ekhol-
mens  Säteri, där det finns gott om parkeringsmöjligheter 
för bilar, till Dals Rostocks by. Det blir också ponnykör-
ning med start i Brunnsparken. I år innehåller rundan tolv 
stationer med tre eller fyra utställare på varje. Rundans 
karta kan hämtas på samtliga.
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Antikt
Kuriosa

ca 750 kvm stort.
Vi tar kontokort 

och Swish

Eva Wandel • Tel. 070-621 94 98, 070-340 77 53
Ugglom 1 • 464 93 Mellerud

eva@wandelshandel.se • www.wandelshandel.se

Loppis

Följ oss på 

Fiska på Kroppefjäll
Kroppefjälls Fiskevårdsom-
råde är ett unikt område 
för både sportfiskaren och 
naturälskaren. Elva mindre 
sjöar inbjuder till ett mycket 
varierande och spännande 
fiske. Kroppefjäll ligger väs-
ter om Dals Rostock. Om 
du gillar bra fiske i kombi-
nation med vacker natur 
har du absolut kommit rätt.
De fiskevatten som ingår 
i området är Dammtjärn, 
Grästjärn, Långtjärn, Övre 
Strussåstjärn, Nedre Strus-
såstjärn, Helvetestjärnet, 
Kotjärnet, Långetjärnet, 
Rötjärnet, Skedtjärnet och 
Mörttjärn.

Fiskarter: Abborre, brax-
en, gädda, id, karp, mört, 
regnbåge och öring.

Kortförsäljare: Med-
borgarkontoret Mellerud 
0530-189 00, Kroppefjälls 
asylboende 0530-413 00 
samt Byxfickans Livs, Dals 
Rostock 0530-204 04

Bestämmelser: Max tre 
fiskar får behållas av regn-
bågslax. All karp som fång-
as måste återutsättas. För 
årskort gäller ett år framåt 
från det datum man köper 
kortet och inte kalenderår. 
Endast fiske med handred-
skap.

Lantligt Anno

På Ekholmens Säteri, gran-
ne med Gunnarsnäs kyrka, 
finns den mysiga butiken 
och caféet Lantligt Anno 
1785, som drivs av Irene 
Eriksson. Byggnaden är 
från år 1785 och den gamla 
stilen är väl bevarad.  

I butiken hittar du inred-
ningsprylar i alla prisklas-
ser. Irene inspireras av den 
lantliga stilen och här finns 
bland annat porslin, ljuslyk-
tor, träleksaker, lampor och 
mycket annat som pryder 
ett hem.

Allt i det hemtrevliga ca-
féet är hembakat. Det finns 
sittplatser både inom- och 

utomhus på den stora ny-
byggda verandan med ut-
sikt över landskapet. På ve-
randan serveras en  härlig 
kakbuffé den 3 juli och den 
7 augusti. Att ringa innan 
rekommenderas.

I butiken säljs även går-
dens egenproducerade 
kött. Kryddor och annat 
som passar till erbjuds ock-
så.

Hitta hit: Från Mellerud 
tag västerut mot Bäcke-
fors/Halden. Kör cirka 6 km 
och tag vänster mot Gun-
narsnäs kyrka. Förbi denna 
finns Ekholmens Säteri.

Muséum på  
Ekholmens Säteri
Inne i huvudbyggnaden på 
Ekholmens Säteri, byggd 
år 1799, finns ett muséum 
där Kjell Eriksson, som bor 
i fastigheten  med sin familj, 
har guidade vandringar på 
söndagar. Han informerar 
om Karl XIV Johan som 
övernattat på gården, stif-
telsen som äger gården 
och lantbruket som famil-
jen bedriver. De har cirka 
200 mjölkkor och bedriver 
ekologiskt lantbruk. Det 
går även att ordna guidning 
på andra tider, men då bör 
sällskapet vara på minst tio 
personer och du får ringa 
innan. 

Inne i mangårdsbygg-
nadens museum finns en 
väl bevarad inredning från 

1830-talet med bland an-
nat vägg- och takmålning-
ar. 

I den övre våningen finns 
tre rum, möblerade som 
de var när Karl XIV Johan 
övernattade där under sina 
resor till Norge. Den säng 
som han sov i finns kvar i 
ett av rummen.

På gården hittar du även 
den mysiga butiken och 
caféet Lantligt Anno 1785, 
som drivs av Kjells hustru 
Irene. 

Hitta hit: Från Mellerud 
tag västerut mot Bäcke-
fors/Halden. Kör cirka 6 km 
och tag vänster mot Gun-
narsnäs kyrka. Förbi denna 
finns Ekholmens Säteri.

Klengås och kaffe i Hamrane

På Dalboslätten söder om 
Mellerud ligger en gam-
mal röd Dalslandsstuga. 
Tillsammans med andra 
byggnader på den gamla 
gården i Hamrane renove-
rades den med varsamhet 
för mer än 30 år sedan. 
De gamla rummen blev 
mysiga kafferum där käns-
lan från förr finns kvar. På 
Hamrane råder än idag den 

gamla tidens lugn och ro. 
En flock hönor kluckar nöjt 
och plockar kring den stili-
ga tuppen. Får med lamm 
och kvigor betar fridfullt på 
ängen. 

Gästerna sitter och njuter 
av lugnet och atmosfären 
och känner doften av färsk 
”klengås” och kaffe. För 
summan du betalar får du 
äta så mycket du orkar.

Vad är klengås? Förr i ti-
den träffades grannarna på 
hösten för att hjälpas åt när 
julostarna skulle ystas. Då 
bjöds det alltid på klengås. 
En nybakad brödkaka med 
smör och riven ost som 
klenades på med tummen.

På Hamrane kan du se 
hur brödet hällbakas i ved-
eldad ugn, precis som förr 
i tiden. I syrenbersån finns 

bord och stolar uppställda 
och dessutom finns en rejäl 
uteservering, delvis under 
tak. Det finns även en lop-
pis på gården, granne med 
hönshuset.

Hitta hit: Strax söder om 
Mellerud i Erikstad utefter 
E45 svänger du mot Ham-
rane. Det är cirka 4 km och 
bra skyltat.

Gunnars Bygdemuseum

Grinstads Bygdemuseum 
skapades av Gunnar Jo-
sefsson och inrymdes i en 
gammal skola i Grinstad. 
Efter hans bortgång våren 
2007 önskade anhöriga att 
hela hans samling skulle 
övertas av Bolstad hem-
bygdsförening. 

Den ena flygeln vid Bol-
stad prästgård renovera-
des. Där visas en genuin 
samling av konfirmations-
kort från Grinstad med 
början år 1893 och bruks-
föremål från tidigare Grin-
stads bygdemuseum – till 
exempel hushåll, jordbruk, 
textilier, hobby och från 
indianmålaren Carl Oskar 
Borgs far. Det finns även 
en likvagn från tidigt 1900 
tal som kan dras av en eller 
två hästar. I samband med 
återinvigningen den 14/juni 
2009 intog museet namnet 
Gunnars Bygdemuseum i 
Bolstad prästgård.

Museet hålls öppet en 
timme innan aktivitet i Bol-

stad Prästgård, av Präst-
gårdens vänner, eller enligt 
överenskommelse. 

Vägbeskrivning: Kör från 

45:an tag av mot Bolstad 
Gestad, kör 5,6 km, på 
höger sida innan älven Lill-
ån, ligger Bolstads gamla 

Prästgård, Museet inryms 
i flygeln.

Koordinater: WGS84: N 
58 34 577 E 12 29 179
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Mammas Mat

Tillhagen 6, Bolstad Tel. 0521-330 03, 0705-75 23 15

Lunch
Ons - tors kl. 12-14

hela året

Vi ordnar middagar, 
dagskonferenser,  

stora och små kalas.  
Ingen beställning är
för stor eller liten.

Catering 
Ska ni ha fest? 

Låt oss fixa maten.

DALBERGSÅ
CAMPING & GÄSTHAMN

Stuga och rum uthyres året runt
Cabin to let all year around

Tel/fax 0521-330 09 • dalbergsa@hotmail.com

Utställningar i Bolstad prästgård

i mitten av 1800-talet. Efter 
Annas död flyttades stu-
gan till sin nuvarande plats. 
Stugan kom nu under en 
period att hysa två familjer, 
tillsammans inte mindre 
än elva personer. Den var 
bebodd fram till 1935 och 
redan 1936 bildades Bol-
stads hembygdsförening, 
just för att bevara denna 
stuga. Bland föremålen i 
stugan kan omnämnas ett 
ganska stort ben av en val. 
Det hittades för många år 
sedan vid brunnsgrävning 
i trakten. På den tiden tog 
man det som ett bevis för 
syndafloden.

Stugan är öppen under 
hela juli månad samt andra 
tider om ni kontaktar Gun-
nar Jansson 0704-965743.

Stig in och sitt ner på 
köksoffan och känn efter 
hur det skulle vara att bo 
elva personer i denna lilla 
stuga.

Vägbeskrivning: Kör förbi 
Bolstad kyrka 650 m. Tag 
av till höger kör 2,4 km. 
Den lilla stugan ligger på 
vänster sida, ca 25 m in på 
vägen till Gaseberg. 

Ryggåsstugan Fôttestôva Dalaborgs slottsriun 
en historisk plats

Dalaborgs slottsruin lig-
ger på en udde i Vänern. 
Platsen för borgen valdes 
av försvarsskäl. Uddens 
klippor stupar brant ner 
mot Vänern.  Att döma 
av de återstående mur-
resterna bestod borgen 
av ett fast hus med en 
bottenvåning i gråsten 
och en övervåning av 
timmer. Borgen anlades 
1304 av hertigarna Valde-
mar och Erik i samband 
med stridigheterna med 
kung Birger. Det var för 
övrigt här på Dalaborg 

som drottning Margareta, 
regent över Norge och 
Danmark, år 1388 erkän-
des som regent även över 
Sverige. Under 1400-talet 
blev borgen en fast punkt 
i ”Dalaborgs län”, som då 
omfattade större delen av 
Dalsland. År 1434 intogs 
Dalaborg och förstördes 
av en bondehär.

Kvar finns vallgraven, 
vallar, en terrass och käl-
laren till ett blockhus. En 
modell av Dalaborg innan 
förstörelsen finns att se på 
Melleruds museum.

Café och lanthandel
Den gamla inredningen 
såsom våg och skyltar 
är bevarad i lanthandeln.  
I det mysiga caféet ser-
veras kaffe med fikabröd, 
smörgåsar, våfflor, glass 
med mera. Hantverkare 
ställer ut och säljer sina 
alster. Verksamheten drivs 
för fjärde året av Carina Hå-
kansson med familj.

Från 4 juni har de öppet 
på helger.  Öppet dagligen 
är det från torsdag 23 juni.

Hitta hit: Från Grin-
stad eller Bolstad kör till 
Dalbergså. Butiken ligger 
i anslutning till Dalbergså 
Camping och Gästhamn.

Lanthandeln på slätten
I Grinstad på Dalboslätten 
ligger Ica Nära - Grinstad 
Lanthandel. Agneta Johans-
son med personal håller öp-
pet veckans alla dagar och i 
denna välsorterade livsmed-
elsbutik hittar du allt från färs-
kvaror, fräscha grönsaker och 
frukt till husgeråd, presenter, 
blommor och mycket annat. 

Lanthandeln i Grinstad är 
en omtyckt samlingspunkt 
för bygdens folk och för som-
marens många gäster. Lant-
handelns dag firas i år extra 
festligt, då Agneta Johansson 
firar 30 år som lanthandlare.

I år är det 15 år sedan Bol-
stads prästgård med sina 
två flyglar och stora träd-

gård övertogs av Bolstad 
Prästgårds Vänner. 

Årets utställning, maj till 

oktober, visar föremål från 
Åse-glass och berättar om 
tiden mellan 1963 – 1979 
då glasstillverkningen fanns 
i Åsebro i Melleruds kom-
mun. Det var ett hårt och 
tungt arbete med mycket 
bärande i trapporna på fa-
briken. Glassfabriken flytta-
des till Trollhättan och idag 
finns en av glassorterna 
kvar i sortimentet. 

Johan Bolin, Ör, Melle-
rud, vars farfar arbetade 
hos Åse-glass, har lånat ut 
delar av sin stora samling.

Den 6 juli berättas det 

om och invigs utställningen 
med Målare-Lisas tavlor. 
Hon bedrev jordbruk i Brå-
na i Järns socken tillsam-
mans med sina bröder. På 
äldre dagar, tidigt 1960-ta-
let, började hon måla. Hon 
var självlärd i gåramålning, 
på pannåer.

Öppet är det på onsda-
gar 18-21 i samband med 
någon trevlig program-
punkt.  

Prästgården ligger intill 
Bolstad kyrka och i flygeln 
hittar du Gunnars bygde-
museum.  

Bolstads hembygdsfören-
ing vårdar en liten, gam-
mal ryggåsstuga från 1730 

med torvtak i norra Hagen, 
sydöst om Bolstads kyrka. 
Här bodde Anna på Hagen 
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www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Pensionat
Pälsvård
Kloklipp
Hundaktiviteter
Promenader
Sommarträning

Dalbergså 
Café & Handel

Öppet 
Helger från 4 juni

Från 23 juni 

ÖPPET
ALLA DAGAR

Välkomna önskar
Carina & Co
070-726 98 00
Koordinater 

N 58°35,772 E 12°35,590.

- en välsorterad ICA-butik på landet

GRINSTAD 
LANTHANDEL

ÖPPETTIDER HELA ÅRET
måndag–fredag 9–19 

lördag 9–15 söndag 11-15
juli & augusti

lördag 9-16 söndag 10-16

Tel: 0530-500 50 
I bygdens tjänst sedan 1861

Öppet dagligen maj-aug kl.10-18
samt helgerna i april & september.

Övriga tider efter överenskommelse.
Välkomna!

Skyltat från Erikstad E 45:an

Tel. 0530-511 73 • www.hamrane.se

Servering av hällbakat bröd, 
inne och ute i trivsam miljö!

Camping och gästhamn 
i natursköna Dalbergså

Vad händer i sommar?
19 juni   Allsång kl 17.00 m Guddehjälmarna.
24 juni: Midsommarfirande, dans och lekar vid mid-
sommarstången kl 15.00. Logdans på kvällen.
3 juli: Allsång kl 17.00 m. Spelevinkarna.
17 juli: Allsång kl 17.00 m. Lätt o Lagom.
22 juli: Spelträff. Underhållning och dans från kl. 18.00
23 juli: Spelträff m. allspel kl.15, scenframträdande kl. 
15.20. Dans ca kl. 21.
31 juli: Allsång kl 17.00 m. Gubes.
(Vid regn sker alla aktiviteter inomhus)

Dalbergså har en vacker 
och välskött gästhamn med 
camping. Här finns 20-25 
båtplatser och ett 30-tal 
elplatser för campingens 
gäster. En fullt utrustad 
vinterbonad tvårumsstuga 
med kök hyrs ut året runt. 
På området finns även två 
övernattningsrum med to-
talt åtta sängplatser. 

En servicebyggnad finns 
tillgänglig för samtliga gäs-
ter. Cyklar finns att hyra 
för gästerna. Dess utom 
finns tillgång till kanot och 
en eka. I samlingslokalen 
samlas gästerna för trevlig 
samvaro eller för att titta på 
TV. Man kan även anordna 
festligheter för upp till 60-
70 personer i lokalen. 

Läget är perfekt: den 
skyddade, lugna viken för 
båtfolket, campingområ-
det omgärdad av lägivan-
de barr- och lövskog samt 
den omedelbara närheten 

till landets största innanhav. 
En liten naturlig badplats 
ligger i närheten. 

Populära  allsångskvällar 
och spelträff anordnas på 
området. Midsommarfiran-
det drar också många be-
sökare. Bara ett par hundra 
meter norr om utloppet och 

anläggningen är ruinerna av 
Dalaborg belägna. 

Hitta hit: Cirka 8 km sö-
der om Mellerud på E45, 
tag vänster till Bolstad/
Gestad. Fortsätt genom 
Bolstad och följ skyltar mot 
Dalbergså.

Hantverk och kafé 
under samma tak
Alldeles intill E45, söder om 
Mellerud, ligger Hantver-

ket & Kaffetorpet. Du hittar 
både hantverk och kafé un-

Fyllt med antikt, loppis och kuriosa
Wandels Handel på Uggloms gård 
i Grinstad med både antikt, loppis 
och kuriosa hittar du i ett ”stall” på 
cirka 750 kvadratmeter  fullproppat 
med prylar, möbler, glas, porslin och 
vintagekläder (från 1900 – 1980). 
Det finns även skor och hattar med 
mera. 

Butiken ligger mitt ute på Dal-
boslätten, cirka sju kilometer från 
E45:an i Erikstad mot Grinstad. Se 
skyltar.

Eva Wandel har utökat med en 
lada fylld med möbler med mera. 
Här kan du fynda prylar till hemmet i 
de enorma lokalerna.

– Ja, många blir förvånade när de 
kommer hit, att det är så stort, säger 
Eva. 

Wandels Handel har öppet dag-
ligen från midsommar till mitten av 
augusti. Vår och höst uppdateras 
öppettiderna på Facebook och 
Instagram. Du kan också ringa.

Husmanskost i Tillhagen
På den ljusa, vida slätten 
i Bolstad ligger Tillhagen. 
En liten by som för tankar-
na till Bullerbyn. Här finns 
restaurangen Mammas 
Mat som har öppet året 
runt och är inrymd i ett litet 
rött hus med vita knutar.

Trädgårdens björkar va-
jar i vinden och man har 
en vidsträckt utsikt över 
det omkringliggande od-
lingslandskapet.

Inomhus finns det plats 
för 50 sittande matgäster. 
Här serveras lunch ons-
dagar och torsdagar året 
runt.

Förbokad grillbuffé er-
bjuds på fredagar i juli.

Alla dagar är boka-

de sällskap välkomna 
för middag – små eller 
stora kalas. Restaurangen 
har fullständiga rättigheter.

Mammas Mat serverar 
äkta husmanskost tillagad 
efter gamla recept av när-

producerade råvaror. De 
fixar även cartering.

Hitta hit: Från E45, 
sväng mot Bolstad – Ge-
stad. Från Bolstad kyrka 
är det skyltat.

der samma tak. Inspireras 
av bruks- och konstglas, 
trä, smide, presenter och 
souvenirer i den före detta 
glashyttan (som flyttat till 
Dalsland Center i Håverud).

Njut av hembakat kaf-
febröd, våfflor eller glass i 
det trevliga lilla kaféet som 
fått utmärkelsen ”Sveriges 
bästa bord” i flera år. Avslu-
ta gärna besöket med god 
hallonsaft, en läcker kaka, 
kaffe, glasblåsarmuffins el-
ler något annat av allt det 
goda i kaféet.
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När tjocka släkten kommer på besök, vill du slippa ifrån alla bekymmer 
istället kan ni stöka ner vårt kök och festlokal som mången rymmer 

är ni sedan trötta efter all förplägning, är sköna sängar ingen hägring!

Rumsstandard och tillval: Bastu, Jacuzzi, lakan, frukost 
e. önskemål/tillgång

OBS: Blockflöjtspel ingår inte i rumspriset, däremot 
trevligt bemötande!

Tel. 0521-302 02 

www.bralandavandrarhem.se

Mitt i den dalsländska myllan ligger sä-
songsöppna Rökila  Blomstergård. 
Anläggningen består av fem växthus, 
där man får strosa fritt och välja mel-
lan många fina sommarblommor och 
amplar. Här finns också cirka 200 styck-
en olika sorters perenner, vackra krukor 
och olika trädgårdsprydnader. Person-
lig service och kunnig personal ger alla 
möjligheter att hitta rätt i det stora utbu-
det. www. rokilablomstergard.se

Upplev Brålanda med omnejd

I Brålanda finns flera loppisar att fynda i.

Traditionellt midsommarfirande blir det vid Åttersrud bygdegård. Varje år kommer över 300 personer och firar midsommar här. Det är en härlig tillställning där barn och vuxna umgås, dansar kring stången, åker häst och vagn, deltar i lekar, fikar med mera. www.attersrud.se
Sommaren 2016 har Brålanda 
Galleria öppet på lördagar och 
tisdagskvällar utom i juli. Här hit-
tar Du Rosenrummet, Ugglebo-
den, Agnetas honung och örter, 
Annas lilla presentbod, Skoma-
karen, Helles deco/betong/kort. 
Grubbetorp hem och kuriosa, 
Carinas smycken & loppis, Yolan-
das barnhjälp och Britts Bakstu-
ga och Café samt turistbroschy-
rer.  

Du kan även tillfälligt hyra in dig 
med ett bord.  

Andra lördagen i månaden är 
det temadagar. Juni – djur. Juli 
– tema rosor med rosutställning 
som Brålanda Trädgårdsfören-
ingen ansvarar för. Augusti – 
närproducerat med torghandel. 
September – bygdefest. Okto-
ber – loppisrundan. November – 
hantverk.

Vid temadagarna har alla som 
vill möjlighet att delta och affärer-
na profilerar sig på dagens tema.

 För mera information se på 
facebook, Brålanda Galleria eller 
www.bralandaforetagarforening.se

Poolbad och simskola
För 21:a året driver Annelie 
Andersson friluftsbadet i 
Brålanda, strategiskt pla-
cerat vid förskolan, skolan, 
sporthallen och fotbolls-
planerna. Vattnet i bas-
sängen, 25 gånger 8 me-
ter, värms upp till minst 28 
grader via fjärrvärme från 
Brålanda närvärmeverk. 
För 16:e året arrangerar 
Annelie sommarsimskola.

Tre veckor i början av 
barnens sommarlov, 13 
juni till 1 juli, är det simsko-
la. Det finns även en sim-
skola precis innan skolstart 
och den simskolan är mel-
lan 1 till 12 augusti.

Däremellan kan man 
bada fritt på allmänhetens 
bad eller boka badet för ett 
barnkalas eller kanske en 
släktträff? Det finns även 
möjlighet att boka priva-
tundervisning.

Annelie har åtta utbilda-
de simlärare med många 
års erfarenhet av simun-
dervisning för både vuxna 
och barn. 

Simlärarna har flera på-
byggnadskurser vilket gör 
att de kan nå ut till ännu 
fler barn och vuxna.

Det finns även två ut-
bildade HLR-instruktörer 

som lär ut Barn HLR och 
Vuxen HLR.

Vuxna som vill lära sig 
simma är en grupp som 
ökar. En del har inte haft 
möjlighet att lära sig simma 
som barn och en del har 
kanske blivit rädda för vat-
ten. Oavsett anledning är 
det ett stort steg att ta att 
som vuxen lära sig simma. 
Simlärarna på Brålandaba-
det  har utbildning för att 
kunna bemöta vuxna som 
vill lära sig simma.

– Vi har simskola för barn 
och vuxna, tekniksim för 
barn och vuxna och vatten-
gympa för både barn och 
vuxna, berättar Annelie. Alla 
får lära sig bad-, båt-, sol 

och isvett, fria luftvägar och 
stabilt sidoläge. HLR-ut-
bildning erbjuds också till 
föräldrarna. Nytt för i år 
är att vi kommer att ha en 
livräddningsutbildning för 
vuxna. Vi lär ut teknik och 
kunskap om livräddning i 
och vid vatten. Vi har även 
lagt till en extra simskole-
grupp för barn mellan 3-5 
år där en förälder är med i 
vattnet. Vi kommer att lära 
ut teknik och olika övningar 
som man kan träna på ihop 
med sitt barn.

Ett populärt inslag under 
sommarsimskolan är grill-
kvällen då man grillar sin 
medhavda korv och badar 
länge. 

Gården där Åkessons loge ligger är belägen på 
Dalboslätten i Brålanda socken, norr om Väners-
borg. Här finns ett trevligt gårdsmuseum med 2 
000 gamla allmoge- och bruksföremål att beskå-
da. Den första dansen ägde rum 29 juni 1974, 
sedan dess har det bjudits till dans varje år. 

I sommar bjuds tolv tillfällen. Förra året lät de 
flytta ner scenen från rännet så att kontakten mel-
lan musiker och dansare blivit närmare. De har 
även en ljudnivåmätare för att skydda hörseln på 
gästerna. Kaffekorg medtages.

Vid andra tidpunkter kan man besöka muse-
et efter överenskommelse. Cirka 4 000 personer 
besöker Åkessons loge varje sommar.

Hitta hit: 20 km norr om Vänersborg. Ta E45 
mot Åmål, Karlstad och sväng av mot Åstebo, 
kör 4 km, sväng av mot Bodane.
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Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna till oss!

9 995:-
ENTRÉ Ställbar säng

Entré Ställbar säng 90 x 200 inkl Bäddmadrass 
Polyeter Kant exkl. ben. (Ord. pris 12 995:-)

JUST NU
KAMPANJPRIS

9 995:-
ENTRÉ Ställbar säng

Entré Ställbar säng 90 x 200 inkl Bäddmadrass 
Polyeter Kant exkl. ben. (Ord. pris 12 995:-)

JUST NU
KAMPANJPRISSundals Ryrsleden

I Sundals Ryr finns ett 
aktivt byalag som arbetar 
för att människor ska vil-
ja bosätta sig i bygden. I 
ett Leaderprojekt har de 
anlagt Sundals Ryrsle-
den, närmare tio mil akti-
vitetsled för ridning, cykel 
(MTB) och vandring. Man 
kan exempelvis börja vid 
Västra Bleken, Bollung-
sjön eller Evenstorp och 
komma till naturreser-
vatet på Kroppefjäll.

Byalaget visar vilka 
möjligheter Sundals Ryr 
numera kan erbjuda för 
den som vill ha ”Tid för 

dig själv”! På en karta 
med tillhörande broschyr 
är leden markerad där du 
kan läsa beskrivning av 
leden och om eventuella 
sevärdheter, som hällrist-
ningar, grottor, lingrop, 
utsiktsplatser med mera.

Ta chansen att prova 
en kortare tur, dagstur 
eller varför inte en långtur 
med övernattning i någon 
av stugorna som hyrs ut i 
Sundals Ryr.

Kartan och broschy-
ren finnas till försäljning, 
bland annat i gårdsbu-
tiken i Evenstorp, vand-

Mysig gård med djur, 
hallon och rabarber
På Evenstorps gård i Sun-
dals Ryr socken, en mil 
väster om Brålanda vid 
foten av Kroppefjäll odlas 
hallon och rabarber som 
förädlas och säljs i gårds-
butiken. Det finns mycket 
annat gott i butiken, som 
är medlem i Dalslandsmat. 
Här kan du också fika med 
hembakat och våfflor med 
gårdens hallonsylt. Det 
finns en nybyggd serve-
ringsdel eller så tar du med 
kaffekorgen och väljer ett 
bord ute på gården. 

Sofia och Magnus Karls-
son föder även upp kött-

djur och säljer köttlådor 
på beställning. I år har de 
gjort en stor satsning och 
byggt en kombinerad ladu-
gård med växthus. Under 
vinterhalvåret kommer de-
ras Hereforddjur att bo där 
och under sommarhalvåret 
frodas och skördas 950 
hallonplantor i ladugården. 

För barnen finns det flera 
olika djur, som kaniner, get-
ter, grisar och alpackor,  att 
titta och klappa på. En unik 
hällristning som är värd att 
besöka finns på gångav-
stånd från gården. 

I sommar har Evenstorps 

gård öppet varje dag under 
veckorna 26-34. www.eko-
logiskahallon.se

Hitta hit: Från Brålanda, 
kör mot Stigen, ta av mot 
Årbol, fortsätt mot Stigen 
i Årbols 4-vägskorsning, 
sväng vänster vid Evens-
torps skylt.

Från Frändefors (45:an): 
Kör mot Stigen/Färgelan-
da på väg 173, ta av mot 
Sundals Ryr, kör 7km, ta 
vänster mot Stigen i Årbols 
fyrvägskorsning, ta av för-
sta väg vänster Evenstorps 
skylt.

Hällristningar i Evenstorp
Den är en av Dalslands fyra 
mera kända figurristningar 
och innehåller för landska-
pet delvis unika figurer. Här 
finns skepp, skålgropar, 

solkors, ormar, fotsulor, 
djur och människofigurer.  
Framför allt är människ-
orna märkliga. Den stora 
figuren med ett så kallat 

trepunktsansikte och lyfta 
händer saknar motsvarig-
het i landskapet. 

Hällristningen är 16 x 3 m 
stor och ligger på en flack 
bergsrygg i åkermark. Uni-
ka för området är även de 
båda processionerna av 
enkelt återgivna människor. 
Den stora figuren till vänster 
om mannen med lyfta hän-
der är kanske en gud mot 
vilken de båda processio-
nerna riktas.

Vägbeskrivning: I Brålan-
da kör vänster mot Stigen, 
höger mot Årbol och sedan 
vänster mot Evenstorp. 
Parkering vid vägen. Följ 
den skyltade stigen fram till 
hällristningen.

rarhemmet och Gallerian i 
Brålanda, VISIT Vänersborg/
Trollhättan och Ragneruds 
camping. www.sundalsryr.se
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Vi utför de flesta på marknaden förekommande 
markarbeten med tyngdpunkt på anläggning.

Vi har även försäljning av tillbehör som rör markarbeten 
som rördelar, grus, jord även i småpartier för 

avhämtning eller utkörning.

Lastväxlartransporter och kranbilskörning

Nu även personbilsverkstad 0521-302 54

Gatans Entreprenad AB • 0521 - 307 08 • 070 - 673 01 07

Kör en mindre väg och upplev naturen. Ta en mindre väg 
genom Dalsland och upplev naturens skönhet och sevärd-

heterna utmed vägarna. Från söder på E45, sväng höger 
mot Gestad 17 km i dagligt tal Gestad/Timmerviksvägen.

Sommaren innebär många tillfäl-
len till stillhet och musik i kyrkorna. 
Timmerviks kyrka är värd ett be-
sök. Under juli och augusti träffas 
man på söndagskvällar till ”Musik 
i sommarkväll” med inbjudna mu-
sikanter.

Man kan välja att norr om Timmerviks kyrka ta av mot 
Sikhall. På en naturskön klippudde vid Vänerkusten 
står ett spännande stenmagasin, Sikhalls magasin 
kan berätta om en dramatisk tid i landskapets historia. 
De tjocka väggarna står stadigt på sin stenfot och är 
prydda med ankarslut av järn; på västra väggen bildar 
de årtalet 1874, det år då magasinet stod klart. Häri-
från skeppades havre till England. I dag handhas det 
av en stiftelse som hyr ut det till bröllop, fester, guds-
tjänster med mera.

I en skarp sväng, efter några kilometer, ligger en ryg-
gåsstuga, Sven i Lias stuga. Den är från slutet av 
1800-talet och sköts av Gestad hembygdsförening.

Sikhalls Kiosk och Camping. Badar gör du i Vänern. Här finns en långrund sandstrand 
utmärkt för barnen. Restaurangen  har fullständiga rättigheter. Underhållning är inplane-
rad några kvällar. www.sikhallscamping.se

Missa heller inte Mur-
ängen, ett fornminne, 
intill Lövås och Gestad 
kyrka

Upplev naturen längs småvägar

Milstenar finns bevarade bland annat utmed Gestad-/
Timmerviksvägen, via socknarna Frändefors, Gestad, 
Bolstad, Grinstad till Mellerud samt i Sundals Ryr 
socken. Milsten eller milstolpe ges följande beskrivning 
i ett lexikon: ”Trästolpe, huggen sten eller järnhäll med 
miltal, som häraderna enligt äldre lag och gästgivare-
ordning (1649) ställde upp längs allmän väg vid varje 
1/4 (=2672 m), 1/2 (=5344 m) och hel (= 10 688 m) 
gammal svensk mil (de vid hel mil var störst). De bar 
även årtal samt ofta landshövdingens namn och ibland 
kungens namnchiffer”. 

Milstolpar eller milstenar uppsattes för första gång-
en efter 1649 års skjuts- och gästgiveriförordning då 
vägnätet uppmättes och skjutsnätet ordnades. I och 
med 1891 års väglag upphörde milstolpssystemet att 
gälla. En väg med milstolpar markerar att det är en his-
toriskt viktig led som också utgjort en del av ett större 
sammanhängande vägnät.

Hembygdsgården Granbacken: Ladugården med vasstak och stuga med ved-
eldad bakugn är värd ett besök. Här har Gestad hembygdsförening olika aktiviteter. 
I sommar är boningshuset uthyrt. I månadsskiftet augusti september blir det guds-
tjänst. En aktivitetsdag för alla åldrar, med tema ”Hushåll på gammaldags vis” blir 
det den 17 september. Då ska det ystas ost, kärnas smör, malas på stenkvarn, 
tvättas i dammen och brännas tjära. En nyhet är att man utvinner så kallad ”ryssol-
ja” ur björk. Det blir hökörning med häst och vagn. Bröd från gårdens bakugn ska 
också finnas. 

Häljeruds gårdsbageri 
erbjuder matbröd och bul-
lar. Annat fås på beställ-
ning.

Sommarprogram för 
Svenska Kyrkan i Frändefors

Frändefors församling i samarbete med

Past.exp. tel. 0521-400 14 VÄLKOMNA!

KYRKANS DAG PÅ URSAND
19/6 kl. 14 Friluftsgudstjänst. Husbandet. 
 Gustav Ekmark, Amanda Larsson, 
 Angelica Jacobsson, sång. Kyrkfika, 
 lekar och tipspromenad.
 Ralph Liljegren.

KONSERT OCH   
MUSIKGUDSTJÄNSTER
28/7 kl. 19 ”Hasse Sporre Swing Quartet” 
 – solist Gudrun Bruna
7/8 kl. 18 ”Gröna små epli” 
 – En Vokalist & En Cellist
28/8 kl. 18 ”Finna fokus” En musikalisk upp-
 levelse med närvaron i centrum. 
 Maria och Helena Henriksson, 
 violin, sång och piano.

SÅNGSTUND 
17/7 kl 14 Hembygdsdag på Rönnästugan. 

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER
31/7 kl. 14 Ralph Liljegren
14/8 kl. 14 Ralph Liljegren. 
Se annons som kommer senare.

VÄGKYRKAN
är öppen 4/7-23/7
Måndag till lördag 14 -18 med  
musikandakt kl 17
Lördagar med helgmålsbön kl 18.

Medverkande musiker är
4/7 17 Daniel Bengtsson 
5/7 17 Gustav Hauri
6/7 17 Nils Dahlgren Freddie Carlsson 
7/7 17 Camilla Svensson 
8/7 17 Annika Larsson
9/7 18 Hertha Dahlgren 
11/7 17 Jesper Östergren, Johan Dahlberg 
12/7 17 Moa (7 år) och Tommy Olsson, 
  Martin Rhodén
13/7 17 Sara Lilja, Caroline Larsson
14/7 17 Stefan och Triolerna
15/7 17 Josefin Johansson
16/7 18 Amanda Larsson Angelica Jacobsson
18/7 17 Mattias Alvsjö, Leo Hansen
19/7 1530 Den Rosellska släkten, föredrag av 
  Gunnar Andersson
 17 Gustav Ekmark
20/7 17 Emmy Sandelin, Johnny Sandelin
21/7 17 Pernilla Nilsson
22/7 17 Sommarkören
23/7 18 Lilla Bandet



Sommarmagasinet Mellerud 2016 41

Gårdsbutik med café
Här kan du i lantlig gårdsmiljö fika och under tiden bekanta 

dig med flera olika smådjur.
 I gårdsbutiken hittar du många godsaker både från oss 

och andra närproducenter.
Vi säljer ekologiska hallon, rabarber och svarta vinbär i 

säsong från egna odlingar.

Öppet alla dagar kl 11-18 från v. 26-34 

www.ekologiskahallon.se / 0730-26 79 95

Varmt välkommen till Sundals Ryr, 1 mil väster om Brålanda

Bilverkstad
Bildelar
Cyklar
Livs

Presentartiklar 

Öppettider: 
 Måndag-Fredag 7.30-19.00
 Lördag  8.00-18.00
 Söndag  9.00-18.00

www.rappetappen.se
Rapp Bensin AB, Frändefors 

Tel. 0521- 401 92

FRENDO

Tel. 0521-373  06

Ragges runda

Terrängloppstävlingen ”Ragges runda – i Farfars fot-
spår” anordnas i Frändefors lördag 6 augusti. Du kan 
även gå den snitslade stigen som ren vardagsmotion. 
Hitta hit: Från Rösebo kör du mot Stigen. På Tjärtakan-
vägen kan du vid Kopperud gå den 5 km långa snitslade 
stig, Ragges runda, i skog med information om gången 
tid. Du kommer även in på stigen vid Tjärtakan Ranch el-
ler vid Skarbo. Start av Ragges runda sker vid Tjärtakans 
Ranch. Robin Hallsten är initiativtagare. www.raggesrun-
da.se eller på Facebook/raggesrunda

Vandrarhem i 
Brålanda med 
hotellstandard
Personalen på Brålanda 
vandrarhem ger tips om 
utflyktsmål och aktiviteter 
och erbjuder ett paket med 
frukost och därefter glas-
blåsning  i Håverud.
 På vandrarhemmet bor du 
bekvämt och billigt mel-
lan E45 och Kroppefjäll 
när man vill uppleva Dals-
land med Kroppefjäll, Dal-
boslätten, Håverud och Vä-
nern eller vid genomresa.  
Vandrarhemmet är tillgäng-

lighetsanpassat och har en 
utemiljö med grillplats.

Här är det även lämp-
ligt att ordna festligheter, 
släktträffar, sammanträden, 
konferenser och bussresor. 
Mat ordnas via catering om 
så önskas.  Vandrarhem-
met ägs och drivs av tolv 
privatpersoner och företa-
gare. Vandrarhemsvärd är 
Annika Wallöf. Skyltar vi-
sar vägen. www.bralanda-
vandrarhem.se

Unik råskogsstuga och museum
Råskogsstugan är unik 
med sin ålder och välbe-
varad med en intressant 
historia för att inte tala om 
allt det som inryms i stu-
gan. Råskogsstugan är 
grå till färgen – men ståt-

lig trots sina nära 300 år 
(byggd omkring år 1720). 
Inne i stugan möts du av 
allehanda gamla ting, som 
lakegryta, potatiskvarnar, 
mjölksilar, grytor och kittlar, 
spinnrock och vagga.

Det nybyggda museet

Invigningen av 
Råskogstugan skedde 
med pompa och ståt 1936. 
Landshövdingen von Snei-
dern talade och föredrag 
hölls, ”publiken var mång-
tusentalig” står att läsa i ett 
tidningsreferat från invig-
ningsfesten.

2015 invigdes ett nytt 
hus för visning av de gam-
la föremålen och förråd 
alldeles i närheten. Det är 
byggt med Fastregårn som 
förebild, en hörnsten finns 
kvar från det 100 åriga hu-
set som revs 1920. Många 
ideella krafter och lokala 
företag har bidragit med allt 
från grund till tak

Söndagen 7 augusti 
kl. 14 är den traditionella 
gudstjänsten med serve-
ring av klengås och kaffe. 

Medverkar gör komminister 
Anette Jarsved Carlson och 
solisten Christina Svensson   

För att komma till 
Råskogsstugan tar du av 
från E45 i Brålanda och 
kör mot Stigen. Efter cirka 
tre kilometer finns skyltarna 
Råskog, Hembygdsgård 
med väg till vänster

Vid E45 strax söder om Frändefors 
samhälle ligger Rapp Bensin AB – 
bensinstationen på landet med det 
lilla extra. Förutom drivmedel, oljor, 
biltillbehör och bilverkstad finns här 
cyklar, presenter, baslivsmedel, kiosk-
varor, korvmeny, strandprylar, leksa-

ker, hemtrevlighetshöjande pynt med mera.
Familjeföretaget har sålt svensktillverkade cyklar 

sedan 1964. Syskonen Lars, Stefan och Carina 
Rapp driver den anrika anläggningen sedan 1990.

Frändefors församling erbjuder många 
möjligheter till samvaro under somma-
ren. För åldrarna förskoleklass till års-
kurs sex finns det ferieverksamhet med 
bland annat kanotpaddling veckorna 
27-28 måndag till torsdag, anmälan till 
församlingsassistenten 0521-262363. 
Aktiviteterna utgår från församlingshem-
met.

Den 19 juni blir det Kyrkans dag på Ursand med fri-
luftsgudstjänst, kyrkfika, lekar och tipspromenad.

  Mellan 4-23 juli är det vägkyrka med musikandakt. 
På lördagar med helgmålsbön. Många av församling-
ens och närliggande församlingars duktiga ungdomar 
medverkar med sång och musik.  Den 19 juli blir det 
dessutom ett föredrag av Gunnar Andersson om Den 
Rosellska släkten.

I samband med hembygdsdagen den 17 juli i Rön-
nässtugan blir det även en sångstund.

Konserter och musikgudstjänster bjuds det på den 
28 juli samt 7 och 28 augusti.

Lite från Frändeforstrakten

Från E45 in vid Ekenäs 
finns Ekenäs Hantverk 
med högkvalitativa ull- och 
skinnprodukter. www.eke-
nashantverk.se
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Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Mångsidiga fiskevatten
Fiskemöjligheterna är sto-
ra i Melleruds kommun.  
I Vänern kan du fiska bland 
annat lax och i de mindre 
sjöarna kan du fiska abbor-
re, gädda, regnbåge, öring 
och mycket mer. 

Nära fyra mil gränsar i 
öster till Vänern, det sto-
ra innanhavet med cirka  
22 000 öar, holmar och 
skär, som är berömt för sitt 

unika laxbestånd. Förutom 
de traditionella fiskesät-
ten är trollingfisket mycket 
populärt. Den största av 
Vänerlaxarna, Gullspångs-
laxen, är världens största 
insjölax och kan väga över 
20 kilo. Vänern är den sjö 
i Europa det förmodligen 
är enklast att dra upp lax i 
femkilosklassen.

Lax är naturligtvis inte den 

enda arten i Vänern, sam-
manlagt finns det cirka 35 
olika fiskarter.

Sunnanå hamn är den na-
turliga platsen att utgå från 
om man vill fiska i Vänern. 
Här har du en fin gästhamn 
med ett flertal gästplatser, 
dusch och tvättmöjlighe-
ter, gasol, tankmöjligheter, 
kranlyft och restaurang.

För dig som inte vill ge dig 

ut på Vänern för att fiska 
finns det 100-tals sjöar och 
tjärn i kommunen. Där kan 
du bland annat hornsimpa, 
som är Dalslands land-
skapsfisk.

I Vänern är det fritt fiske, 
men alla som ska fiska i 
en insjö måste ha tillstånd. 
Detta fås enklast genom att 
köpa fiskekort för det fiske-
vårdsområde du är intres-
serad av. I vissa sjöar är det 
enskilt fiske, vilket betyder 
att endast fiskerättsägarna 
har rätt att fiska. Om du 
inte har egen båt finns det 
möjligheter att hyra. Hör 

med turistbyrån så hjälper 
de dig.

Butik med amerikansk lantlig stil
Country Thyme med butik 
och café har en lantligt rus-
tik stil som kan beskrivas 
som ”lite american coun-
trystyle”. Mustiga färger 
och prylar du inte hittar på 
så många andra ställen 
finns i hyllorna. Färgglada 
filtar i indiansk stil, bam-
bustolar, korgar, lyktor, tex-
tilier, stråhattar  och massor 
av presentartiklar för både 

ung som gammal finns 
här. Doftljus från USAfinns i 
långa rader i hyllorna.

Dessutom finns det kryd-
dor, kex, teer, kaffe, mar-
melader och olika slags 
choklad i läckra present-
förpackningar. På ett bord 
hittar du diverse långkoks-
grytor med timer, också 
det typiskt amerikanskt. In-
spiration för verandan eller 
balkongen lockar blickarna 
till sig.

Cafeet är rymligt och 
har plats för mellan 25-30 
sittande gäster. En del fi-
kabröd är hembakat och 
en del inköpt. På helgerna 
serveras även mackor. Kaf-
fet från Bergstrands i Göte-
borg kan även köpas med 

hem i form av hela kaffebö-
nor.

– Tanken är att du ska 
kunna ta din kaffekop och 
gå runt i butiken. Det ska 
vara en avkoppling att 
komma hit och handla, ing-
en stress utan mina kunder 

ska kunna ladda batterier-
na här, berättar Ann-Sofie 
Fors.

Hitta hit: Kör E45 norr ut 
från Mellerud. Efter dryga 
halvmilen ligger Country 
Thyme på vänster sida.
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Vi fräser
bort dina
stubbar!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

Tommy Håkansson
KL Maskin AB 
Brålanda/Säffle 
Tel. 0521-57 73 81 
Bil. 070-589 24 55

BRÅLANDA GALLERIA
Öppet lördagar 10-14
tisdagar 16-19 (ej juli)

VÄLKOMMEN!
Storgatan 15, Brålanda

•Café
• Delikatesser från 

 Dalslandsmat  

• Honung • Presenter
• Symaskiner

• Skomakeri mm
Turistbroschyrer  
från närområdet

Full service i vackra Sunnanå hamn

Sunnanå hamn i Melleruds kommun, lig-
ger endast fem minuters bilkörning från 
Mellerud. I gästhamnen finns 25 gäst-
hamnsplatser med full service av diesel, 
bensin, septitanktömning, dricksvatten, 
dusch, toalett, tvättmaskin och tork-
tumlare. Vid gästbryggan finns tio plat-
ser vid boj på insidan av bryggan och 
lika många på utsidan. Det går också 
att ligga långsides på utsidan av bryg-
gan. Det är cirka tre meter djupt kring 
gästbryggan. Om det skulle vara fullt vid 
gästbryggan kan hamnkaptenen anvisa 
någon av de andra 280 platserna som 
kan vara ledig. 

På området hittar du till exempel Sun-
nanå Hamnkrog, grillstuga, lekplats och 
boulebana. 

Den äldsta byggnaden är hamnma-
gasinet. Dess bottenvåning byggdes 
på 1600-talet på ruinerna av en tidigare 

försvarsanläggning. Numera bedrivs det 
försäljning i magasinet, och på övervå-
ningen är det sommartid utställningar.

På området finns även 79 sjöbodar/
fritidshus på fast mark samt 48 stycken 
på pontonbryggor. 

I området finns kiosk med livsmedel 
och restaurang, samt grillplats och lek-
område för barnen. Det går bussar till 
centrala Mellerud där det erbjuds ett 
brett utbud av affärer, inklusive apotek 
och systembolag.

Norr om Sunnanå hamn, i området 
mellan hamnen och Holmsån, ligger ett 
kommunalt naturreservat som omfattar 
137 hektar. I reservatet finns många få-
gelarter, inklusive Vänerns största skratt-
måskoloni. Havsörnen gästar då och 
då området, och bland växterna märks 
bladvass och svärdslilja.

Naturskönt boende vid sjön Ärr
Gården Stora Strand ligger belä-
gen vid den vackra sjön Ärr, strax 
utanför Åmål/Ånimskog. Här kan 
du hyra ditt boende – eller var-
för inte hela gården som har 200 
sängplatser? Du hittar enkelrum, 
dubbelrum och 4-6-bäddsrum av 
vandrarhemsstatus, allt är fräscht 
och snyggt. Självklart finns tråd-
löst nätverk.

Föreståndaren Maria Tisell be-
rättar att man investerat i ett nytt 
restaurangkök. Det finns en kiosk 
och du kan hyra kanoter på plats, 
det finns ett 20-tal. I anslutning till 

matsalen finns en uteplats. Stora 
Strand har även lekplats för de 
yngre barnen, rymliga uppehålls-
rum och grupprum, fotbolls- och 
volleybollplan, flera badplatser 
med bryggor varav en har en sjö-
bastu. Varför inte testa områdets 
motionsspår och grillplatser?

Hitta hit: Kör från Mellerud på 
E45 norrut mot Åmål. Efter 1,5 
mil, sväng vänster mot Snäcke. 
Följ sedan vägen 1,7 mil. Skylt 
”Stora Strand” som ligger på vän-
ster sida.
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Mysig loppis i Köpmannebro
Mollys Loppis hittar du i en 
liten mysig stuga på tom-
ten hemma hos Mari-Anne 
Edmark på Dalsjövägen i 
Köpmannebro. 

Här finns antikt, retro 
(från 1920-1960-talet), ku-
riosa, vintage och loppis 
– både gammalt och nytt. 

Keramik av kända svenska 
tillverkare, glasprylar, kop-
par och tenn samsas med 
plåtburkar, träskrin, porslin 
och lampor. Det finns även 
ett mindre sortiment av 
möbler.

– Jag har haft kunder 
från Stockholm, Norge och 

Danmark, även många tu-
rister hittar hit. En del men-
ar att det är mycket roligare 
att gå på loppis än i de sto-
ra affärerna. Det finns de 
som åker på så kallat ”lop-
pisrally”, säger Mari-Anne.

Mollys Loppis har öppet 
alla dagar utom måndagar 

och fredagar perioden 11 
juni till 21 augusti.

Hitta hit: Nio kilometer 
norr om Mellerud, vid Köp-
mannebro, sväng höger 
mot Dalslands kanal. Se-
dan är det skyltat. Loppi-
sen ligger 450 meter från 
E45.

Konst, galleri 
butik och café
Not Quite har sina loka-
ler i det gamla bruket i 
Fengersfors, Sedan 2002 
pågår förverkligandet av 
ett levande kulturcentrum. 
Här har konstnärer och 
hantverkare av skilda slag 
sina ateljéer och verkstä-
der. Här finns även konst-
hallar, galleri, butik och 
café.

Not Quite har på kort tid 

gjort sig känt som ett av 
de främsta besöksmålen i 
regionen genom kombina-
tionen av högklassig konst 
och konsthantverk i natur-
skön Dalslandsbygd.

Kombinationen av hög-
klassig konst och konst-
hantverk med goda för-
utsättningar för fika eller 
lunch, har visat sig vara ett 
vinnande koncept.

Galleri på vackra Ryrhalvön 
Missa inte att besöka Gal-
leri Stallet som finns vack-
ert belägen på Ryrhalvön, 
norr om Köpmannebro, 
omgiven av Svanefjorden 
och Östebosjön. Stallet lig-
ger mitt i ett naturreservat 
som bjuder på olika vand-
ringsleder och badmöjlig-
heter. 

I Galleriet finns fotografi-
er och teckningar av Tanja 
Mueller. Motiven är häm-
tade från den närmaste 
trakten och andra delar av 

Dalsland. Tanja tar också 
fotouppdrag när det till ex-
empel gäller bröllop, djur-
porträtt och företagsfoto-
grafering.

Galleriet, öppet under 
hela sommaren till oktober, 
är mysigt inrett inför sä-
songen med bord och sto-
lar så att det finns möjlighet 
till fikaplats även under tak. 
Här finns glass, karameller, 
läsk samt närproducerad 
rapsolja och honung, re-
produktioner, kylskåps-

magneter och vykort med 
mer än 60 olika motiv. 

Även större grupper kan 
boka in sig för besök. Har 
du lång resväg, ska du 
helst ringa innan för säker-
hets skull. Är det fotojobb 
bokat kan Galleriet vara 
stängt för tillfället. Ett av 
Tanjas fotouppdrag under 
våren 2016 bestod av att 
fotografera Kungen Carl 
XVI Gustaf under besöket 
av ett företag i Åsensbruk. 

Tanja undervisar även 

nybörjare i hur de kan an-
vända en systemkamera, 
inte bara i autoläge. Du har 
möjlighet att boka in dig till 
fotokurs året om. Det finns 
alltid tillgång till fina motiv i 
närheten, till exempel går-
dens highland cattlekor el-
ler tinkerhästar som redan 
finns förevigade och blivit 
framgångsrikt uppvisade 
även utanför Dalslands 
gränser i samband med 
exempelvis SM i fotografi. 

Tuppen Sverker. Foto: Tanja Mueller.

Highland cattle Kommandoran. Foto: Tanja Mueller.

Vitsippor på Ryr. Foto: Tanja Mueller.
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Travskolan har 
något för alla!
Upplev hästen, farten och spänningen – boka en gratis lektion.

För mer information kontakta  
Iia Abenius, Travbanechef
E-post travskolan@amal.travsport.se 
Tel 076-109 59 98

För nybörjare... och mer erfarna,..  
för stora och små.

Travskolan erbjuder även företagsaktiviteter, 
barnkalas, körning med dubbelsulky. Vi har 
lösningen, en spännande och annorlunda 
aktivitet med häst i stallmiljö. 

Upplev vårt vackra Dalsland från 
 Ånimmens strand!

Välkommen!
www.dalgast.se

För mer information, öppettider eller bokning,  
ring 0532-250 11 eller info@dalgast.se

Restaurang •Gästbrygga
Boende •Konferens •Relax

Stora Strands  
lägergård

För bokningar och frågor kontakta  
föreståndare Maria Tisell

tel: 0532-220 12, 070-261 59 10
mail: maria@storastrand.se

Stora Strand, 662 97 Ånimskog 
www.storastrand.se

NU ÄNTLIGEN 
lördag 2 juli 

öppnar vi 

Salebols Sockenstuga 
på Västsidan i Ånimskog

Kaffe & våfflor m.m.  
serveras

dagligen kl. 15-20
Västsidans i Ånimskog  

Intresseförening

www.viaif.se

Gästhamnar

Dalbergså
Dalbergså gästhamn vid 
Vänern
Håverud
Håveruds gästhamn vid 
Dalslands kanal
Köpmannebro
Inloppet från Vänern till 

Dalslands kanal
Sunnanå
Sunnanå gästhamn vid Vä-
nern
Upperud
Upperuds gästhamn vid 
Dalslands kanal

Utsiktsplatser i 
Melleruds kommun

Borekulle
Utsiktsplatsen Borekulle vid 
Örsjön
Brattås
Utsikt från Brattås, 
Dals-Rostock
Buterudsklacken
Buterudsklacken vid Dals-
lands kanal
Skalåsknatten

Längs Pilgrimsleden kom-
mer man till Skalåsknatten
Tavlekullen
Tavlekullen ligger i Ranne-
bergets naturreservat
Dr Saedéns runda
På Kroppefjäll finns ett ut-
kikstorn längs Dr Saedéns 
runda

Hästen på 
Köpmantorget

Det finns starka hästtraditioner i Melleruds kommun. På 
1940-talet anordnades det till exempel travtävlingar vin-
tertid på sjön Kolungens is. På Köpmantorget hölls förut 
hästpremieringar och Mellerud har enligt uppgift Sveriges 
största travklubb.

Häststatyn på Torget är en gåva av Melleruds Kafé AB. 
Den är tillverkad 1972 av Karl-Erik Granström, konstsmed 
och lärare på Stenebyskolan.

Dalslandsleden
Dalslandsleden är att re-
kommendera för den cy-
kelintresserade. Hela leden 
sträcker sig 358 km och 
startar i Vänersborg. Den 
går runt i Dalsland genom 
orterna Mellerud, Åmål, 
Dals Långed, Bengtsfors, 
Ed, Färgelanda och åter till-
baka till Vänersborg.

Dalslandsleden, som 
består mestadels av as-
faltsväg, erbjuder fantastisk 
naturupplevelse då den går 
genom nationalparker, fjäll-
natur, skogar och slättland-
skap.

Du passerar du sevärd-
heter och aktiviteter som 
kan vara värda att göra ett 
litet stopp vid:
Akvedukten i Håverud
De orörda skogarna i Tres-
ticklans nationalpark
Dalslands konstmuseum
Kanotpaddling i Dalslands 
kanal
Utsikten från Sörknatten
Högsbyns hällristningar
Dals Rostock
Yttre Bodane
Åmåls stadskärna
Halmens hus, Bengtsfors

Muséer och konst
I Melleruds kommun finns ett antal muséer. Konst kan du 
se på Dalslands Konstmuseum i Upperud samt i utställ-
ningshallen på biblioteket i centrala Mellerud. 

Är du intresserad av lokal historia finns fyra muséer att 
besöka: Melleruds Museum, Hembygdsmuséet i Dals Ro-
stock, Stationshuset i Dals Rostock och Kanalmuséet i 
Håverud. Dessutom finns ett litet skolmuseum uppe på 
Kroppefjäll, och Nordiska Tomtemuseet i centrala Melle-
rud. 

Växter av många olika slag finns att beskåda i Örtagår-
den i Dals Rostock.

Om du ska slå upp ett tält något eller några dygn är detta 
tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som 
ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus 
du vill tälta och ju större risken är att du kan störa någon, 
desto större anledning är det att be markägaren om lov. 
Hur länge du kan tälta beror på omständigheterna. Allde-
les utanför en tomt är det högst olämpligt att tälta ens en 
natt utan lov. För husvagn gäller delvis andra regler.

Camping – vad är rätt?
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www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda

www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM
SVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL

www.be-film.se

”Det � nns något naivt över idén 
om att frälsa en bruksort 
genom trägiraffer och halmfåglar. 
Men faktum är 
att det tycks 
ha fungerat.”

NYA MAGASINET, DALS LÅNGED 
ÖPPET ALLA DAGAR KL 13–17, 6 JUNI–6 SEPT 

VERNISSAGE 6 JUNI KL 15 

VÄLKOMEN TILL

EN HISTORISK UTSTÄLLNING 
OM SKOLAN, MÄNNISKORNA 
OCH HANTVERKET

Trivselkvällar i Dals-Ed
Torsdagskvällar hela som-
maren anordnas under-
hållning från scenen vid 
Timmerhusen i Dals-Ed, 
mittemot Gröne Backe 
camping. Det bjuds på 
trivsel, trängsel och här-
lig gemenskap. Fika och 
mingel från 18. Klockan 19 
börjar underhållningen från 
scenen. Tag med egen sitt-
plats.

Torsdag 30 juni: 
HAAKS. Haaks har genom 
årens lopp blivit ett av Sve-
riges mest populära och 
anlitade underhållnings-
band. Något som verkligen 
är unikt med Haaks är de-
ras egen sommarkonsert 
på Scen på Bönn i Ham-
burgsund.

Torsdag 7 juli: Lill-Ing-
mars & Ingvar Karlsson 
ger årets sommarshow 
”Vilken härlig fest”. Bandet 
som bildades 1964 har nått 
positionen som kultband 
för nostalgiker, det bjuds 
på kända låtar, främst från 
50- och 60-talet.

Torsdag 14 juli: Stel-
lan Olofsson – Grisnils. 
Tredje gången gillt för 
värmlänningen, musikern 
och underhållaren Stellan. 
Föäreställningen är inget 
för känsliga personer, men 
gillar du go’ musik blandat 
med fräckisar på värmländ-
ska, då ska du inte missa 
den här kvällen.

Torsdag 21 juli: Kikki 
Danielsson, en av Sveri-

ges dansbandsdrottningar. 
– Jag kommer ju självklart 
ha med en del gamla låtar, 
jag har varit med så länge 
så folk vill inte bara höra 
nytt. Vi får väl till och med 
göra om ”Bra vibrationer” i 
lite countrytappning säger 
Kikki med glimten i ögat.

Torsdag 28 juli: Sten & 
Stanley. Under sommaren 
2016 är det värmländska 
bandet på vägarna igen 
med sin nya show ”En him-
la massa låtar” med stor-
publik vid sina spelningar. 
Showen innehåller nästan 
bara kända gamla goding-
ar, det blir säkert en hel del 
allsång också.

Country vid Timmerhusen
Första lördagen i augusti 
blir det countryfest vid Tim-
merhusen i Ed. Edsbandet 
Tricky Trail finns med som 
medarrangör och står som 
countrygarant med sin 
långa meritlista, inte minst 
från sina framträdanden på 
SM i country.
På scen: Tricky Trail, 
Pitchfork Five, Home-

Tricky Trail

Bakluckeloppis

På torget i Dals-Ed sam-
las cirka 80 loppisförsälja-
re och säljer allt – och då 
menar vi verkligen ALLT! 
Här finns alla prylar samla-
de på ett ställe, kläder, hus-
geråd, LP-skivor, leksaker, 
cyklar, bildelar, blommor 
och massor av saker som 

du inte hade en aning om 
att du behövde. När? Lör-
dag 2 juli Centrumtorget 
i Ed. Lördag 16 juli Nös-
semarks camping. Lördag 
30 juli Centrumtorget i Ed. 
Lördag 20 augusti Cen-
trumtorget i Ed.

Baldersnäs en pärla i Dalsland
Mitt i en vidsträckt, ro-
mantisk park på en halvö i 
Laxsjön, ligger Baldersnäs 
herrgård. 

Baldersnäs har speglat 
världens gång i 160 år ge-
nom sin omväxlande his-

toria. Himlen över näset, 
Balder på sin upphöjda po-
sition, den ståtliga byggna-
den och den vackra parken 
som är lika härlig som den 
alltid har varit. Här finns sti-
gar, grottor och konstgjor-

da holmar. En promenad ut 
på näset och genom par-
ken är en njutning, du har 
en underbar utsikt över den 
vackra Laxsjön. 

I restaurangen som är 
rekommenderad av Whi-

te Guide samt certifierad i 
Smaka på Västsverige kan 
man boka en femrätters 
meny alla kvällar i veckan. 
Lunch serveras varje dag 
och i caféet kan man bland 
annat få lokalproducerad 
glass. Här finns en vinkälla-
re där det ordnas vinprov-
ningar och ett spabad fat-
tas heller inte.

Baldersnäs har 38 ljusa, 
vackra rum, några med 
terrass och samtliga med 
utsikt över sjön eller par-
ken. Du kan välja att bo i 
Herrgårdsbyggnaden eller 
i flyglarna med utsikt över 
Laxsjön. Totalt kan 79 per-
soner få ett kvalitetsboende 
i herrgårdsmiljö.

Sommartid arrangeras 
även ett flertal spännande 
evenemang på Baldersnäs.

Sagan om Steneby
Utställningen Sagan om 
Steneby invigs 6 juni och 
pågår till 6 september 
på Stenebyskolan i Dals 
Långed. Den handlar om 
en hantverksskolas födel-
se och utveckling. Dals 
Långed/Mustadfors, 1920-

tal. Bruksorten känner av 
den deppiga konjunkturen. 
Många invånare får spar-
ken från hästskosömfabri-
ken. Många super. Det är 
kärvt. Då passar magister 
Borglund och hans pola-
re på att lansera slöjden. 

Färgglada leksaksfigurer 
som kan sprattla. Stjärnor 
och änglar i råghalm. Hant-
verk och en vacker livsmiljö 
som väg till ett bättre liv. 
Egen verkstad som metod 
till ny försörjning. Stickning 
och svarvning som om-
skolning för de invalida. I 
enlighet med andra samti-
da föregångare var visshet-
en stor om den skillnad en 
moderniserad slöjdunder-
visning skulle ha för den 
växande ungdomen och ett 
omsorgsfullt utformat hem 
för hela befolkningen. Det 
finns något naivt över idén 
med att frälsa en bruks-
ort genom trägiraffer och 
halmfåglar. Men faktum är 
att det tycks ha fungerat.

Eleverna har arbetat med 
allt i från bandsåg och täljk-
niv till redigeringsprogram 
för ljud, film och text, de har 
bläddrat bland tusentals 
bilder och texter och pratat 
med många av dem som 
följt stenebyverksamheten 
på nära håll.  Besökaren 
kan gå runt och lägga sitt 
eget pussel, där bitarna är 
med och formar Sagan om 
Steneby. En läshörna för 
fördjupning utlovas också.

town Marie och The Blue 
Mountain Boys.

Det blir också uppvisning 
i linedance med Crazy Li-

ners och mat och dryck 
med cowboystuk från res-
taurang det stora partytäl-
tet.

www.mellerudsnyheter.se
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Baldersnäs, ett romantiskt Herrgårdshotell i den 
Engelska Parken med fantastiskt boende, lustfyllda smaker 

och storslagen natur!  På våra menyer hittar ni tolkningar av 
klassiska rätter lagade med passion och lekfullhet.

Pröva vår Restaurang, Spabad, Vinkällare med 
provning, Terrasscafè och Hantverksmagasin.

För info och bokning: Tel: +46(0) 531-41213 www.baldersnas.com

Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

Byxa i 
många 
färger  

och
modeller  

pris  
från

799:- 
och

899:-

Nytt från

www.bengtsforshus.se

”Just nu 2 lediga lägenheter 
i Bäckefors”

Lördag 9 juli kl. 10–17. Söndag 10 juli kl. 10–15.

VINN EN TRAKTOR
Fordson Major

Lottpris 20:-

TAG MED OCH VISA
Gammalt, udda, roligt.

Traktor, moped, lastare...

Entré 100:-
Barn under 15 år och 

utställare, fri entré

INFO
073-086 85 85

BTMF.se

Gapungebyns grusgrop, steneby, 9-10 juli 2016

Bakluckeloppis i ED
2016

Välkommen att fynda!
Info: 070-574 28 52

Sommartrivsel i Dals-Ed
Timmerhusen

BANDEN I ÅR ÄR:
• Tricky Trail
• Pitchfork Five
• Crazy Liners
• The Blue Mountain Boys
• Hometown Marie
• Carlos Wunderbarth Band

MEDLEMMARNA I BANDET ÄR:
-  Carlos Barth – Sång, gitarr & manager för Mando Diao
-  Daniel Haglund – Edsbo & keyboardist Mando Diao
-  Björn Dixgård - Sång, gitarr i Mando Diao
-  Patrik Heikinpeiti - Trummis i Mando Diao
-  Carl-John Fogelklou - Bas i Mando Diao
-  Jens Siverstedt - Gitarr i Mando Diao

Info 070-574 28 52

Partytält med mat och Ölservering.
Förköp 150:- hos Rest Lilla Lee på Gröne 
Backe Camping och på Edsgrillen.

Torsdag

30
Juni

Torsdag

14
Juli

Torsdag

7
Juli

Torsdag

28
Juli

Torsdag

21
Juli

Lördag

2
Juli

Lördag

16
Juli

Lördag

30
Juli

Lördag

20
Augusti

Timmerhusen

Lördag

6
Augusti

Lill-Ingmars
med Ingvar Karlsson

Gris
Nils

Sten & Stanley

Kikki
Danielsson

100 loppisknallar säljer allt mellan himmel och jord. 
Marknaden öppen kl 9-14.

NÖSSEMARK

2016

Info 070-574 28 52

Trivselentré

Fika och mingel från kl. 18.
Uppträdande kl. 19. Ta med egen stol

100 kr

Filmfestival 25-årsjubilerar
Filmfestival På Dal är Sveriges tredje störs-
ta filmfestival och har stort 25-årsjubileum 
17-26 mars 2017. Filmfestivalen brukar 
locka många tusen besökare från hela lan-
det och i gränstrakterna i grannlandet Nor-
ge. Det visas alla typer av filmer och för alla 
åldrar. Det brukas visas runt 65 olika lång-
filmer på fem biografer runt om i Dalsland. 
Jonny Andersson som har varit i ledningen 
för Filmfestival På Dal sedan starten säger 
det här är en folkfest som verkligen startar 
turistsäsongenen varje år i Dalsland.

Invigningen blir på den över 100-åriga 
kulturbiografen Långeds Bio i Dals Långed, 
en av Dalslands äldsta föreningar, förening-
en Långeds Folkets Hus som driver biogra-
fen, firar även 110 år 2017. 

– Det är även billigt att se film under Film-
festival På Dal:s tio visningsdagar, då det 
under filmfestivalen säljs filmkort och när 
det gäller ungdomar så säljs ett allfilmskort 
som inte kostar mer än en biobiljett till en 
filmvisning i storstäderna, säger Jonny An-
dersson. 



Understruken tid = Anslutning till kanalbåt    Reservation för ändringar av turlistan och hinder av alla slag.

Avgång Bengtsfors station
       Måndag-lördag
Bengtsfors  13.43 16.40
Billingsfors  13.56 16.53
Friluftsgården  14.01 16.58
Långbron  14.04 17.01
Dals Långed  14.07 17.04
Tisselskog  14.14 17.11
Buterud  14.20 17.17
Håverud  14.24 17.21
Åsensbruk  14.29 17.25
Mellerud  14.42 17.36

Avgång Melleruds station
      Måndag-lördag
Mellerud  15.10 17.55
Åsensbruk  15.23 18.07
Håverud  15.30 18.12
Buterud  15.36 18.16
Tisselskog  15.42 18.22
Dals Långed  15.49 18.28
Långbron  15.52 18.32
Friluftsgården  15.55 18.34
Billingsfors  15.59 18.38
Bengtsfors   16.13 18.52

TURLISTA Rälsbuss på DVVJ 20 juni-27 augusti 2016

Biljettpriser
Stora Kanalrundan 410:-
Halva Kanalrundan 360:-
Lilla kanalrundan 260:-

Båt- och tågbiljetter för barn 0–6 år 25%, 7–12 år 50%. Endast tågbiljett 7–12 år 50%

Båtbiljett Bengtsfors–Håverud 320:-
Tågbiljett Bengtsfors–Mellerud 110:-
Tågbiljett Bengtsfors–Håverud 90:-

Charter- och linjetrafik med rälsbuss mellan Bengtsfors och Mellerud. 
Dressinuthyrning mellan Bengtsfors och Årjäng, kan kombineras med 
kanotpaket och övernattning på hotell, vandrarhem eller camping.

TURLISTA Rälsbuss på DVVJ 30 juni-16 augusti 2014
Avgång Bengtsfors station Avgång Melleruds station

Bengtsfors                 
Billingsfors
Friluftsgården
Långbron
Dals Långed
Tisselskog
Buterud
Håverud
Åsensbruk
Mellerud

13.43
13.54
13.59
14.01
14.06
14.12
14.17
14.20
14.27
14.40

16.35
16.45
16.47
16.52
16.55
17.01
17.06
17.09
17.16
17.32

Mån-Lör
Mellerud
Åsensbruk
Håverud
Buterud
Tisselskog
Dals Långed
Långbron
Friluftsgården
Billingsfors
Bengtsfors

15.10
15.23
15.30
15.33
15.39
15.45
15.48
15.51
15.55
16.05

17.40
17.53
17.57
18.00
18.04
18.09
18.11
18.14
18.18
18.25

Understruken tid = Anslutning till kanalbåt   Reservation för ändringar av turlistan och hinder av alla slag              

Dal-Västra Värmlands JärnvägDal-Västra Värmlands JärnvägDal-Västra Värmlands JärnvägDal-Västra Värmlands Järnväg

Båtbiljett Bengtsfors–Håverud  300:-
Tågbiljett Bengtsfors–Mellerud 110:-
Tågbiljett Bengtsfors–Håverud 90:-

Stora Kanalrundan 390:-   
Halva Kanalrundan 340:-
Lilla Kanalrundan 230:-

  Biljettpriser 

Samtliga båt-& tågbiljetter för barn 7-12 år halva priset

Mån-Lör

Dal-Västra Värmlands Järnväg

Y7 endast Lördagar Y1 Måndag – Fredag

16–29 juni samt 18–30 augusti
Måndag–Lördag. Anslutning med landsvägsbuss. 
Gäller endast rundtursresenärer.
Avg. 13.43 Bengtsfors-Långbron-Håverud
Avg. 15.30 Håverud-Långbron-Bengtsfors
Avg. 16.35 Bengtsfors-Långbron-Håverud

TURLISTA M/S Storholmen 20 juni-27 augusti 2016

Måndag • Onsdag • Fredag
Håverud
Mustadfors
Långbron
Baldersnäs
Billingsfors
Bengtsfors

Avg 10.50
Avg 13.00
Ank 13.52
Avg 14.25*
Ank 14.40
Ank 15.50

Tisdag • Torsdag • Lördag
Avg 09.50
Avg 11.00
Avg 11.20*
Avg 11.40
Avg 12.40
Ank 14.30

*Baldersnäs angörs endast vid förfrågan   Reservation för förändringar av turlistan och hinder av alla slag

Bokning: 070-54 10 633, 070-33 82 550
Storholmens Kanaltrafik AB, Bengtsfors

kanaltrafik@storholmen.com
www.storholmen.com

Priser och anslutningstider se DVVJ:s turlista

Bengtsfors
Billingsfors
Baldersnäs
Långbron
Mustadfors
Håverud

M/S Storholmen är inte bara en transport på kanalen utan en upplevelse som bara ett 120-årigt fartyg kan ge!
Hon är den äldsta turbåten som trafikerar Dalslands Kanal och har varit kanalen trogen sedan 1938. Alla våra turer passe-
rar den nästan 150-åriga akvedukten i Håverud. Vi månar om våra gäster med god lokalproducerad mat (Håveruds varm-
rökta lax m. tillbehör), fullständiga rättigheter, guidning och en fantastisk kultur/naturupplevelse.
Vi trafikerar kanalen 1/5–30/9. Storholmen går att hyra för företags- och föreningsträffar eller andra sammankomster.

M/S Storholmen
sekelskiftesbåten

Håverud
Mustadfors
Långbron
Baldersnäs
Billingsfors
Bengtsfors

Måndag • Onsdag • Fredag
Avg. 10.50
Avg. 13.00
Ank. 13.52
Avg. 14.25*
Ank. 14.45
Ank. 16.00

Tisdag • Torsdag • Lördag
Bengtsfors
Billingsfors
Baldersnäs
Långbron 
Mustadfors
Håverud

Avg. 09.50 
Avg. 11.00
Avg. 11.20*                          
Avg. 11.40
Avg. 12.40 
Ank. 14.30

*Baldersnäs angörs endast vid förfrågan    

Gruppresor & charterturer maj-september

Turlista  M/S DALSLANDIA 27 juni-27 augusti 2016 M/S DALSLANDIA

M/S Dalslandia trafikerar hela Dalslands Kanal mellan Håverud och Bengtsfors, via den berömda akvedukten i Håverud.
På sträckan passeras 16 slussar som knyts samman med orörd natur, rikt fågel- och djurliv. Dalslandia är speciellt byggd för kanaltrafik 
och har plats för 110 passagerare. Restaurangen tar 50 gäster som bekvämt kan njuta av god hemlagad mat. Fullständiga rättigheter.

Rederi Dalslandia, Köpmannebro
Bokning: 0530-310 27 • 0706-65 96 03

info@dalslandia.com  www.dalslandia.com

Res med tåg och båt längs

DALSLANDS KANAL


