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Vad händer i sommar?

Söndag 25 juni
16.00 Konsert. Tommy 
Christensson Jazz Trio. 
Dalsland Center, Håverud
18.00 Musik i Sommarkväll. 
Ingrid Langaard. Kyrkans 
Hus, Mellerud
Måndag 26 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 27 juni
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Ivan Eliasson 
Quintet, jazz. Dalsland Cen-
ter, Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
19.00 Fotboll – dam. Åsebro/
Brålanda – Lödöse Nygård 
IK (div 2). Rudevi, Åsebro
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Onsdag 28 juni
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
17.00-20.00 Skans 453 öp-
pen med guidning. Håverud
19.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – IF Viken (div 4) 
Rådavallen, Mellerud
Torsdag 29 juni
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Katarina Kjör-
ling & Smooth Jazz Quartet 
Dalsland Center, Håverud

18.30 Vandring. Grinstad – 
Carl Oskar Borg. Samling: 
Stationshuset, Dals Rostock 
(alt Grinstad kyrka 18.50)
19.00 Fotboll – herrar Åse-
bro IF – Melleruds IF lag 2 
(div 5) Rudevi, Åsebro
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Fredag 30 juni
Kanalyran i centrala Melle-
rud:
* 14.00 Barnaktiviteter med 
kortege och Varieté Vagant
* 17.00 Film. Centrumsa-
longen. 
* 20.00-23.00 Dans på Tor-
get till Bjarnez
19.00 Musik med Sara Kany-
inda och Annelie Jacobsson. 
Upperud 9:9

JULI:
Lördag 1 juli Kanalyran i 
centrala Mellerud
Söndag 2 juli Kanalyran i 
Håverud
17.00 Allsång. Lätt o Lagom. 
Dalbergså camping
18.00 Musik i sommarkväll. 
Elever från kulturskolan. 
Klöveskogs kyrka
Måndag 3 juli
16.00 Lydnadstävling för 
hundar. Melleruds Bruks-
hundklubb stuga, Raglebrå-
na
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-

planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 4 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Gruppen Plus 
med sånger från när och 
fjärran. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
19.00 Föredrag. Silverskat-
ter på Dalboslätten, Ulf Rag-
nesten. Bolstad Prästgård
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Onsdag 5 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
17.00-20.00 Skans 453 öp-
pen med guidning. Håverud
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 6 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Hultins Pia-
nobar med Leif Hultin. Dals-
land Center, Håverud
18.30 Vandring. Ör – Anolfs-
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JUNI:
Torsdag 1 juni
18.30 Vandring. Ör – Örnäs 
– Söderbloms. Samling vid 
Stationshuset, Dals Rostock
19.00 Fotboll – herr. Åsebro 
IF – Frändefors IF (div 5) 
Rudevi, Åsebro
Lördag 3 juni
10.00 Cykel. Karolinertram-
pet, OK-stugan, Dals Ro-
stock
14.00 Vernissage. Dalslands 
konstmuseum, Upperud
15.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Brålanda IF (div 
5). Håvåsen, Åsensbruk
Söndag 4 juni
18.00 Musik i sommarkväll 
med Stig-Arne Larsson. Klö-
veskogs kyrka
Tisdag 6 juni – Sveriges 
nationaldag
11.00 Löpning. Karoliner-
joggen. OK-stugan, Dals 
Rostock.
11.00 Nationaldagsfirande, 
Tingshusaparken Mellerud. 
Sång: Anna Forsebo
14.00 Nationaldagsfirande. 
Brunnsparken, Dals Rostock
16.00 Nationaldagsfirande, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Torsdag 8 juni
18.30 Vandring. Dalskog – 
Båsane. Samling vid Sta-
tionshuset, Dals Rostock
Lördag 10 juni
09.30 Ungdomsfotboll. 
Klassbollen. Rådavallen, 
Mellerud
14.00 Fotboll – dam. Åsebro/
Brålanda – Herrestads AIF 
(div 2). Rudevi, Åsebro
Söndag 11 juni
16.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – Herrestads AIF (div 
4) Rådavallen, Mellerud
16.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF – Bengtsfors IF lag 
2 (div 6) Brunnsvallen, Dals 
Rostock
Tisdag 13 juni
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Torsdag 15 juni
18.30 Vandring. Holm – Sun-
nanå - Almqvistviken. Sam-
ling vid Stationshuset, Dals 
Rostock
Lördag 17 juni

10.00-16.00 Dalslandslitte-
raturens Dag. Dalsland Cen-
ter, Håverud
15.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Frändefors IF 
(div 5). Håvåsen, Åsensbruk
15.00 Fotboll – herrar Åse-
bro IF – Bengtsfors IF (div 
5) Rudevi, Åsebro
Pubafton. Reborn Band. Vita 
Sandars Camping
Söndag 18 juni
16.00 Konsert. Emil och 
Zandra Ernebro. Dalsland 
Center, Håverud
17.00 Allsång. Guddehjäl-
marna. Dalbergså camping
18.00 Musikgudstjänst. 
Skålleruds Brass. Dalskogs 
kyrka
Måndag 19 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 20 juni
16.00 Konsert. Visor röda,o-
ch svarta, gula och blå med 
Cornelisgänget. Dalsland 
Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Onsdag 21 juni
19.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – Färgelanda IF (div 
4) Rådavallen, Mellerud
Torsdag 22 juni
16.00 Konsert. Quintet of the 
Year - jazz. Dalsland Center, 
Håverud
17.00 Vandring. Örs bygde-
gård. Samling vid Stations-
huset, Dals Rostock. Föran-
mälan 0530-42041
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Fredag 23 juni – Midsom-
marafton
Midsommarfirande:
14.00 Dalslands Konstmu-
seum. Spelmän, dansare, le-
kar, fiskdamm, lotterier m m
14.00 Brunnsparken Dals 
Rostock. Dans runt stången, 
oxdans m m
15.00 Dalbergså. Midsom-
marstång, dans och lekar. 
Logdans på kvällen

15.00 Furusand. Café, som-
marsånger
15.30 Vita Sandar. Dans runt 
stången.
16.30 Sunnanå hamn. Dans 
runt stången.
Pubafton. Thomas Anders-
son. Vita Sandars Camping
21.00 Musik. Lars Stam. 
Skurken, Håverud
Lördag 24 juni - Midsom-
mardagen
16.00 Friluftsgudstjänst med 
flöjtmusik. Karl Karls-
son-gården, Anolfsbyn
Pubafton. Micke Nannini. 
Vita Sandars Camping

Buteruds sluss är den åttonde slussen i Dalslands kanal, mellan sjöarna Åklång och Råvarpen. Foto: Susanne Emanuelsson.
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byn - Örud. Samling vid 
Stationshuset, Dals Rostock
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Fredag 7 juli
16.00 Konsert. Kajsa-Stina, 
Pernilla & Gun-Britt. Dals-
land Center, Håverud
16.00 Clownerna Max och 
Monick. Vita Sandars Cam-
ping
Pubafton. Line Up Duo. Vita 
Sandars Camping
Lördag 8 juli
Dagtid Beachvolleyboll. 
Wärdsmästerskapen. Vita 
Sannar
16.00 Konsert. Sandra Zack-
risson med Salamandra Mu-
sic. Dalsland Center, Håverud
19.00 Furusandskväll. Tips-
promenad, grillning. 
Britt-Marie & Bengt Yngve. 
Sommarhemmet Furusand
Söndag 9 juli
16.00 Konsert. Alban & the 
Iron Boys. Dalsland Center, 
Håverud
18.00 Musik i Sommarkväll. 
Blue Eyed Blondes. Kyrkans 
Hus, Mellerud
17.30 Allsång med Lilla 
Bandet. Köpmannebro sluss
Måndag 10 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 11 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Cosmetisk 
Heeswijk. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
18.30 Mindisco för oss upp 
till 13 år. Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Onsdag 12 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
17.00-20.00 Skans 453 öp-
pen med guidning. Håverud
19.00 Åktur med Veteran-
bussen från 1957 med Evert 
Norrman. Bolstad Prästgård
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 13 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Lotta Lager-
löf. Dalsland Center, Håver-
ud
18.30 Vandring. Gestad – 
Gällenäs - Månsudden. Sam-
ling vid Stationshuset, Dals 
Rostock (alt Brålanda kyrka 
18.50)
19.00 Sommarjympa med 

Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Fredag 14 juli
16.00 Konsert. Lilla Bandet 
med Lars Stam. Dalsland 
Center, Håverud
Lördag 15 juli
11.00-17.00 Rostocksrun-
dan. Dals Rostock
14.00 Vernissage. Dalslands 
konstmuseum, Upperud
16.00 Konsert. Petronella 
Thorin, cello. Dalsland Cen-
ter, Håverud
Pubafton. Thomas Anders-
son. Vita Sandars Camping
Söndag 16 juli
16.00 Konsert. Odds and 
Ends. Dalsland Center, Hå-
verud
17.00 Allsång. Smepöjka. 
Dalbergså camping
17.30 Allsång med Lilla 
Bandet. Köpmannebro sluss
18.00 Musikgudstjänst. 
Petronella Thorin, cello. 
Skålleruds kyrka
Måndag 17 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 18 juli
11.00 Mr Berger & Gyckla-
ren Ann.Vita Sandars Cam-
ping
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Emil Erne-
bro. Dalsland Center, Håver-
ud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
18.30 Mindisco för oss upp 
till 13 år. Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Onsdag 19 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
17.00-20.00 Skans 453 öp-
pen med guidning. Håverud
19.00 Föredrag. Ingevalds-
släkten i Sankt Petersburg, 
Kaj Janzon. Bolstad Präst-
gård
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 20 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Swingin’ 
Blondes sjunger jazziga 
schlagers. Dalsland Center, 
Håverud
18.30 Vandring. Holms kyr-
ka – Östanå kapell. Samling: 
Stationshuset, Dals Rostock 
(alt Holms kyrka 18.50)
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping

Fredag 21 juli
18.00 Spelträff. Underhåll-
ning och dans. Dalbergså 
camping
Lördag 22 juli
15.00 Spelträff. Allspel och 
scenframträdande. Logdans 
på kvällen. Dalbergså cam-
ping
16.00 Konsert. Dick Johans-
son. Dalsland Center, Håver-
ud
19.00 Furusandskväll. Ema-
nuel Georgson. Sommar-
hemmet Furusand
Pubafton. Toffe. Vita San-
dars Camping
Söndag 23 juli
11.00-16.00 Örtagården 30 
år. Jubileumsfirande. 
Brunnsparken, Dals Rostock
16.00 Konsert. Lasse & Ag-
nes sjunger Taube. Dalsland 
Center, Håverud
17.30 Allsång med Lilla 
Bandet. Köpmannebro sluss
18.00 Musik i Sommarkväll. 
Vänerkvintetten, brassmu-
sik. Kyrkans Hus, Mellerud
Måndag 24 juli
11.00 Sagolik Magi. Vita 
Sandars Camping.
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Tisdag 25 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. En Vokalist 
och En Cellist. Dalsland 
Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
18.30 Mindisco för oss upp 
till 13 år. Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Onsdag 26 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
17.00-20.00 Skans 453 öp-
pen med guidning. Håverud
19.00 Happy Jazz Please. 
Bolstad Prästgård
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 27 juli
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Groupa. 
Dalsland Center, Håverud
18.30 Vandring. Kroppefjäll 
- Kullen. Samling vid Sta-
tionshuset, Dals Rostock (alt 
Västra Bleken 19.00)
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Fredag 28 juli
Pubafton. P S Live. Vita San-
dars Camping
Lördag 29 juli

Vad händer i sommar?

Karl Karlssongården i Anolfsbyn mellan Mellerud och Åsensbruk. Foto: Susanne Emanuelsson.

16.00 Konsert. SA:LAMI+. 
Dalsland Center, Håverud
19.00 En kväll vid Vänern. 
Mat & Musikunderhållning, 
Sunnanå hamnkrog
Allsång med Ålefeskarn. 
Vita Sandars Camping
Söndag 30 juli
16.00 Konsert. Faust, Fre-
driksson & Blom. Dalsland 
Center, Håverud
17.00 Allsång. Gubes. Dal-
bergså camping
17.30 Allsång med Lilla 
Bandet. Köpmannebro sluss

AUGUSTI
Tisdag 1 augusti
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. B C Stom-
pers, jazz. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 2 augusti
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
17.00-20.00 Skans 453 öp-
pen med guidning. Håverud
Torsdag 3 augusti
12.00-14.00 Prova på glas-
blåsning, Dalslands Glashyt-
ta, Dalsland Center, Håverud
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Dalslands 
Spelmansorkester. Dalsland 
Center, Håverud
18.00 Musikgudstjänst. Ro-
land Utbult med flera. Grin-
stads kyrka
18.30 Vandring. Gunnarsnäs 
– Hällan – Bäckebol Norra. 
Samling vid Stationshuset, 
Dals Rostock
Fredag 4 augusti
19.00 Fotboll – herrar Åse-
bro IF – Fengersfors IK (div 
5) Rudevi, Åsebro
Lördag 5 augusti
Sunnamo marknad
09.00 Spårtävling för hun-
dar. Melleruds Brukshund-
klubb stuga, Raglebråna
19.00 En kväll vid Vänern. 
Mat & Musikunderhållning, 

Sunnanå hamnkrog
Ljusfest, Sunnanå hamn
Pubafton. Line Up Duo. Vita 
Sandars Camping
Helyllehänget i Dalsland 
Center, Håverud
Söndag 6 augusti
11.30 Vandring från Mörtt-
järn, Dals Rostock till Eds 
gamla skola. Friluftsguds-
tjänst kl. 14. Arr: Dalskogs 
TK & Byalag, Melleruds 
pastorat.
16.00 Konsert. Alban Faust 
& Josué Trellar. Dalsland 
Center, Håverud
17.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF – Färgelanda IF lag 
2 (div 6) Brunnsvallen, Dals 
Rostock
18.00 Musik i sommarkväll 
med Stellan Johansson. Klö-
veskogs kyrka
Ungdomsfotboll. Åseglass 
Cup. Rudevi, Åsebro.
Tisdag 8 augusti
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. For Evert. 
Dalsland Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 9 augusti
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
Torsdag 10 augusti
15.00-16.30 Barnaktiviteter, 
Dalslands Center, Håverud
16.00 Konsert. Leif Hultin 
sjunger Frank Sinatra. Dals-
land Center, Håverud
18.30 Vandring. Skållerud - 
Havden. Samling vid Sta-
tionshuset, Dals Rostock (alt 
Skålleruds kyrka 18.50)
Lördag 12 augusti
15.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Åsebro IF (div 
5). Håvåsen, Åsensbruk
16.00 Konsert. Vokalgrup-
pen Encore. Dalsland Center, 
Håverud
19.00 Furusandskväll. Sång-
kväll med Inger Moberg. 
Sommarhemmet Furusand
Pubafton. Reborn Band. Vita 
Sandars Camping
Söndag 13 augusti
16.00 Konsert. Fredrik Alm-
qvist Trio. Dalsland Center, 
Håverud
18.00 Musik i Sommarkväll. 
Torbjörn & Alicia Strand, 

fiol och sång. Kyrkans Hus, 
Mellerud
Tisdag 15 augusti
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 16 augusti
19.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – Kungshamns IF 
(div 4) Rådavallen, Mellerud
Torsdag 17 augusti
18.30 Vandring. Dalskog. 
Samling vid Dalskogs kyrka
Fredag 18 augusti
Åsebrostämman, Åsebro 
Festplats
Lördag 19 augusti
Åsebrostämman, Åsebro 
Festplats
13.00-17.00 Dalslands Spel-
mansstämma, Dalsland Cen-
ter, Håverud
Söndag 20 augusti
16.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF – Högsäters GF lag 
2 (div 6) Brunnsvallen, Dals 
Rostock
Musikgudstjänst. Matilda 
Lundström och Daniel Jarl 
sjunger Duke Ellington. 
Skålleruds kyrka.
Tisdag 22 augusti
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Lördag 26 augusti
14.00 Fotboll – dam. Åsebro/
Brålanda – Bullarens GOIF 
(div 2). Rudevi, Åsebro
15.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – Stala/Myckleby IF 
(div 4) Rådavallen, Mellerud
21.00-01.00 Dans. Framed. 
Åsebro Festplats
Söndag 27 augusti
15.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Melleruds IF lag 
2 (div 5). Håvåsen, Åsens-
bruk
15.00 Föredrag. Bygdemåla-
ren Anders Jonsson i Kasa, 
Gunvor Rydberg. Bolstad 
Prästgård
Tisdag 29 augusti
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
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Herzlich willkommen in Mellerud
Herzlich willkommen in 
Mellerud, einem lebhaften 
Handelsstädtchen westlich 
des Vänern im wunderschö-
nen Dalsland.

Mellerud ist ein Eisen-
bahnknotenpunkt mit Ver-
bindungen sowohl nach 
Stockholm, als auch nach 

Oslo und Kopenhagen. Sie 
finden hier ein erstaunlich 
grosses Angebot an Geschäf-
ten und kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen.

Dalsland bietet eine fan-
tastsische Natur - ein typi-
sches Postkarten-Schweden 
- mit reichem Kulturangebot 

und mit mannigfaltigen Er-
holungsmöglichkeiten.

Mellerud hat einen 18-
Loch Golfplatz. Die Anlage 
ist hervorragend 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 
Sandstrand, wie man es am 
Vänern nicht so häufig fin-
det. Die Strasse ist übrigens 
eine der ältesten dieser Regi-
on. Sie ist ein Teil der trasse 
Pilgrimsleden, welche durch 
Dalsland bis zum Ni-

daros-Dom in Trondheim 
führte.

Wenn Sie den Pilgrimsle-
den von Mellerud aus nach 
Norden wandern erleben Sie 
alle Facetten der einmaligen 
dalsländsichen Natur: Dunk-
le Nadellholz- und lichte 
Laubmischwälder, klare 

Very welcome to Mellerud
Mellerud may be a small 
town, but i has a lot to offer, 
especially in the summer. 
Dalsland itself can be de-
scribed as a miniature Swe-
den. 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 forests and of course 
Dalslands kanal.

Mellerud is full of history 
as well. The church in Bols-
tad is the oldest, dating back 
to 1150. It is just one of our 
ten churches. Many of them 
trace their roots back hun-
dreds of years. Today it may 
be only ruins left, but Dal-
aborgs fästning played an 
important part in Swedish 
medieval history. 

Dalslands kanal tell us of a 
glorious industrial past, with 
paper and steel mills. The 
aqueduct in Håverud, built in 
the 1860s to enable boats to 
pass safely over the water-
falls, is considered a great 
engineering feat, visited by 

more than 130 000 people 
each year. If you are intere-
sted in local history you are 
well advised to visit our 
museums. 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 every-
day 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 rep-
utation for being a centre of 
music. In summer there are 
evening concerts in many of 
our churches, afternoon con-
certs, 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 
available from the tourist 
information centre.

If you want to stay the 
night there are ample oppor-
tunities. We have a number 

of well-established camp-si-
tes and hotel accommoda-
tions in Mellerud, Skållerud 
and Upperud. If you want to 
stay longer, why not rent a 
cottage?

We also have many restau-
rants of different 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 pota-
toes, served in a waffle.

If you want an active holi-
day there are several places 
where you can rent a canoe. 
You will also find a good golf 

course, possibilities for 
horseback-riding, fishing or 
just to take a long walk in one 
of our forests. There are also 
a number of good beaches, 
both by Vänern and by small-
er lakes.

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

stay, and that you wish to 
come back once you leave 
for home. If you have any 
questions or need any help, 
do not hesitate to ask the 
people you meet.

Seen, Blumenwiesen, Wild-
nis und immer wieder ein-
drucksvolle Felsformatio-
nen.

Wie Sie sicher wissen, gibt 
es bei uns das ”Allemans-
rätt”, dass heisst, jeder darf 
sich in Wald und Flur frei 
bewegen. Es wird aber er-
wartet, dass man sich rück-
sichtsvoll verhält gegenüber  
Natur und Mensch. Fragen 
Sie zum Beispiel immer um 
Erlaubnis, wenn Sie frei 
campen wollen.

In unserem Bürgerbüro in 
der Storgatan erhalten Sie 
Informationen über alles was 
Mellerud an Service, Aktivi-
täten, Veranstaltungen und 
Einkaufsmöglichkeiten für 
Sie bereit hält.

Hier erhält man ebenfalls 
Informationen über verschie-
dene Ferienhausangebote 
und Hotels. Wanderkarten, 
Landkarten, Ansichtskarten 
sowie Angelkarten 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 Dals-
lands und gilt als einer der 
schönsten Kanäle der Welt. 
Der Dalslandkanal verbindet 
den Vänern mit dem westli-
chen Värmland. Zu ihm ge-
hört auch ein einzigartiges 
Baudenkmal, der berühmte 
Akvädukt in Håverud. Im 
dortigen Dalsland Center 
finden Sie übrigens auch eine 
Touristinformation.
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EN RIKTIG
BYGGHANDEL

Sapphultsg. 12, Mellerud · Tel: 0530-33 000 
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00, lör 9.00-14.00 

www.xlbygg.se · info@mellerud.xlbygg.se

Hos oss hittar du allt för ditt byggprojekt
UTE SOM INNE!

Trall
28x120 mm

12,95
Pris/ lpm

89:-
Pris/ burk

159:-
Rek. ca pris 338:-

Terrasslasyr
3 l

Elit Träolja 2,7 l
Träolja av högsta kvalitet. Motverkar uttork-
ning och sprickbildning samt gör ytan vatte-
navvisande och lätt att underhålla.
Åtgång ca 5-10 kvm/ liter.

Terasslasyr 3 l
Ger en vacker lyster och 
kulör samtidigt som den ger ett 
hållbart och slitstarkt resultat. 
Anpassad för lasering av
terrasser, staket och
trädgårdsmöbler. Finns i 6
kulörer. Kastanj, Teak, Kol, 
Gneijs, Vit och Tjära.
Pris före rabatt 349:-.
Åtgång ca 10-15 kvm/ liter.

Vardagar 7-18 
Lördag  9-14

Elit Träolja
2,7 l

Trallskruv
4,2x55

Prisexempel Reglar
Regel imp 45 x 95       17,95:-/lpm
Regel Imp 45 x145     26.95:-/lpm

Byggmaterial, infästning, färg, tapeter, golv, verktyg, trädgård,
marksten, maskiner, badrumsinredning, skjutdörrar, förvaring, kakel, klinker och mycket mer.

Avvikande öppettider:
Butiken har stängt
Nationaldagen 6/6 
Midsommarafton 23/6 
Midsommardagen 24/6 

VI HAR ÖPPET

VÄLKOMMEN!

Normalblock
Rustik Grå

190x390x138 mm

45:-
Pris/ st

Rustik Grå
200x133x50 mm

159:-
Pris/ m2

OCH ENKELT
ATT LÄGGA!

Perfekt
Akrylat Plus 10 l

Utevit

2 195:-
Pris efter rabatt*.

Perfekt Akrylat Plus
En fasadfärg av absolut högsta kvalité,
särskilt utvecklad för att ge en
motståndskraftig yta som minskar
smutsupptagning och ger en optimal
kulörhållning.

VÅR MEST HÅLLBARA
FÄRG NÅGONSIN!

*RABATT PÅ BECKERS FÄRG

Rabatt gäller inte på kampanj, nettopris-
satta och ”alltid bra pris” artiklar.

Du som har kundnummer har alltid:
10% rabatt på 0,5-1 liters burkar.
15% rabatt på 3-5 liters burkar.
25% rabatt på 10 liters burkar.

5 000 m2 under takfylld med..

1 646:-

Borrskruvdragarset Ryobi
RCD18-LL25T
Paketet innehåller en 
18V ONE + batteridriven 
borrmaskin och ett 17-delars 
kit samt en kompatibel 
verktygslåda. I paketet ingår 
även två stycken 2,5 Ah Li + 
batterier som är optimerade 
för  snabbladdaren.

MARKSTEN
– SNYGGT
– PRAKTISKT

Ryobi
Borrskruvdragare

1 799:-
Tillhör ONE+ 

serien!

349:-
Pris efter rabatt*.

297:-

Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 juli 2017

Trallskruv 4,2x55
Korrosivitetsklass C4. För 28 mm trall.  
250 st/ burk. Rek.ca pris 174:-.
Finns även i hink, 2000 st. Pris 749:-.
Rek. ca pris 960:-
Skruvåtgång ca 30 st/ kvm.
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Massor händer på Dalsland Center

En av Dalslands mest välbesökta turistattraktioner Dalsland Center lockar med mängder av aktiviteter. Foto: Eva Olsson Nilsson.

På Dalsland Center in-
till Dalslands kanal vid 
akvedukten hittar du en 
fullvärdig turistbyrå med 
information och tips som 
gör din semester i Dals-
land till ett fantastiskt 
äventyr. 
Under samma tak finns en 
utställningshall, två konsert- 
och konferenslokaler för 150 
respektive 200 personer, 
souvenirshop, glashytta samt 
ett café.

För sjätte året i rad ges en 
sommarutställning på temat 
Dalsland. I år visas en fo-
toutställning, Dalsländska 

ögonblick, del 2. 49 fotogra-
fer, både amatörer och proffs 
med koppling till Dalsland, 
har tillsammans skickat in 
441 bilder. Ett 80-tal bilder 
har valts ut och motiven är 
varierande: natur, vatten och 
akvedukt såklart, men man 
möts också av dalsländska 
ögonblick av mer oväntad 
karaktär.

Eftermiddagsmusiken i 
Dalsland Center, som i år 
körs för åttonde året i rad, 
kommer att bjuda på 31 kon-
serter med bland annat jazz, 
visor, folkmusik, klassiskt 
och mjuk rock (se separat 
program). Man kommer att 

ha möjlighet att lyssna till 
lokala musiker, men även 
band som till exempel Grou-
pa kommer att äntra scenen i 
Kalandersalen. I samma lo-
kal visas utställningar av 
olika slag.

Helyllehäng i Håverud, 
som anordnas av Kulturrepu-
bliken Dalsland i samarbete 
med flera av verksamheterna 
i området, bjuder den 5 au-
gusti på musik med Marit 
Bergman med flera – boka in 
denna dag redan nu! Den 
19:e i samma månad arrang-
eras Dalslands Spelmans-
stämma i Håverud.

Den 17 juni är det dags för 

Dalslandslitteraturens 
dag. Skribenter och bokför-
lag med dalsländsk förank-
ring visar upp sig i korta fö-
redrag, workshops och 
försäljning med mera. www.
mellerud.se/litteratur

Första helgen i juli innebär 
Kanalyra och även i år flyt-
tas söndagens program till 
Håverud. Starke man, ak-
veduktsjoggen och mycket 
annat roligt står på program-
met som finns att läsa på 
www.kanalyran.se. 

I sommar kommer ett dals-
landsmästerskap i fågel-
holk att hållas. Bland annat 
under Kanalyresöndagen i 

Håverud och som barnaktivi-
tet kommer man att kunna 
måla en fågelholk som sedan 
kommer att vara en del av ett 
fågelholksreservat här i Hå-
verud. Mot slutet av säsong-
en kommer en jury att utse 
den för våra fjäderklädda 
gäster finaste, mest fantasiri-
ka holken. Ett fint pris utlo-
vas till vinnaren. Färdiga, 
neutrala fågelholkar finns 
(till självkostnadspris,) men 
vill man skapa en egen, utef-
ter givna ramar, är det också 
tillåtet – det är bara att låta 
fantasin flöda! Mer informa-
tion om detta finns på www.
dalslandcenter.se. 

Under veckorna 26-32 
anordnas Sommarlovsskoj 
(tisdag – torsdag) Barnen 
kommer att, förutom att måla 
fågelholk, också kunna gå på 
skattjakt, pyssla, spela kubb 
och annat skoj och kreativt. 

Ingen anmälan krävs – alla är 
välkomna!

För den som vill veta mer 
om Håverudsområdet, Dals-
lands kanal och akvedukten 
erbjuds guidade turer dag-
ligen under juni-augusti. Det 
sker i turistbyråns regi och 
guidningarna görs på svens-
ka, engelska eller tyska.

Dalsland Center håller 
öppet mellan 30 april och 30 
september, men även under 
resten av året anordnas eve-
nemang, bland annat mo-
delljärnvägsmässa, eld- och 
ljusfest, julmarknad, auktio-
ner och konserter. 

För att hålla dig uppdate-
rad om vad som händer är du 
välkommen att besöka  
www.dalslandcenter.se eller 
gilla oss på facebook.

Fotoutställningen ”Dalsländska ögonblick” visas i sommar. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Dalslands kanal passerar den världsberömda akvedukten i Håverud, ett byggnadsverk utöver det vanliga. Foto: Susanne Emanuelsson.

Besök Håverud och den berömda akvedukten
Akvedukten i Håverud 
är unik, intressant och 
välbesökt. En halv miljon 
människor hittar årligen 

till friherren och ingenjö-
ren Nils Ericsons världsu-
nika byggnadsverk.  
Lösa bergarter, stark ström 

och branta stup. En vanlig 
sluss var inte att tänka på. Då 
kom Nils Ericson på den 
geniala idén att bygga slussar 

och en akvedukt. Byggnads-
konstruktionen i järn är sam-
mansatt med  33 000 nitar 
och fungerar fortfarande 

tillfredsställande. I Upperud 
hittar du Dalslands Konst-
museum innan du kommer 
till Håverud och akvedukten, 

som förmodligen är den mest 
fotograferade platsen i Dals-
land. På sommaren är natu-
ren som en vacker tavla. 

Stora nivåskillnader och 
det faktum att både bilar, 
båtar och tåg kan mötas på 
samma plats men på olika 
nivåer gör Håverud och dess 
akvedukt så unikt.

Vid sidan om akvedukten 
finns Dalsland Center ett 
stenkast bort. Centret har 
café, turistinformation och 
utställningar. Dalslands 
Glashytta har öppnat butiken 
Akveduktshopen innanför 
entrén. Du kan  boka de olika 
passagerarbåtarna på Dals-
land Center.

Håveruds Brasseri erbjud-
er läcker mat till finsmakare. 
För dig som vill leva lite 
enklare finns tält- och hus-
vagnscamping i Håverud. 
Kanalmuséet ligger intill 
kanalen vid Dalsland Center 
med angränsande Håveruds 
Vandrarhem.

Slussarna som ligger in-
bäddade i grönskan trafike-
ras av kanalbåtarna M/S 
Storholmen, M/S Dalslandia 
och M/S Nils Ericson af Hå-
verud.
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Båt, tåg eller dressin längs vattendragen
DVVJ, Dal Västra Värm-
lands Järnväg – även kallad 
De Vackra Vyernas Järnväg 
är tillsammans med båttrafi-
ken en av regionens populä-
raste turistattraktioner.

 DVVJ:s rälsbussar trafike-
rar sträckan Bengtsfors-Mel-
lerud enligt tidtabell från 19 
juni till 2 september. och 
vissa turer passar med kanal-
båtarna på Dalslands kanal . 

DVVJ erbjuder en annor-
lunda och nostalgisk resa 
som följer spåret utmed 
Dalslands kanals vattendrag 
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 kom-
bineras med kanotfärd en 
eller flera dagar. Andra pa-
ketlösningar kan vara;  fiske, 
femkamp, med mera.

Att trampa dressin är en ny upplevelse för de flesta. En dressin tar lätt två personer, ibland tre. Foto: DVVJ.

Ta en tur på vackra Dalslands kanal

DVVJ:s rälsbussar trafikerar sträckan Bengtsfors-Mellerud från 19 juni till 2 september. Foto: DVVJ.

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 nivåskill-
naden på 66 meter. Kanal-
bygget startade år 1864 och 
invigdes av Karl XV under 
stort jubel 1868. 

Dalslands kanal är som gjord för 
kanoting, eftersom 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 av kanot-
centralerna längs sjösystemet.

M/S Nils Ericsson af Håverud avgår dagligen mellan 19 juni och 13 augusti.M/S Dalslandia trafikerar hela kanalen från 26 juni till 26 augusti.

M/S Storholmen går varannan dag från Bengtsfors och varannan dag 
från Håverud. Från 19 juni till 13 augusti.

Unikt byggnadsverk

Akvedukten i Håverud är intressant och välbesökt. En halv miljon människor hittar årligen 
till Nils Ericsons världsunika byggnadsverk. Stora nivåskillnader 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.

I akvedukten möts tåg, båtar och bilar på samma plats. Foto: AnnChristine Ivarsson.

kerat Dalslands kanal sedan 
1938 och har plats för 100 
gäster. Här serveras god 
hemlagad mat och det finns 
50 platser i salongen. Restau-
rangen har fullständiga rät-
tigheter. Storholmen går en-
ligt turlista varannan dag från 
Håverud och varannan dag 
från Bengtsfors, från 19 juni 
till 2 september. Charterturer 
anordnas mellan maj och 
september. 

Dessutom trafikerar passa-
gerarbåten M/S Nils Ericson 
af Håverud kanalen. Ak-
veduktturen är en resa som 
börjar i Håverud, slussning 
genom akvedukten, upp till 

sjön Åklång och vidare ge-
nom den handdrivna slussen 
i Buterud. Efter en tur på 
Råvarp åter genom akveduk-
ten till Håverud. Resan tar 
cirka 3.5 timme. Avgång 
dagligen  mellan 19 juni till 
13 augusti. Det finns en lätt-
are servering ombord och du 
kan välja om du vill sitta 
under tak eller under bar 
himmel.

Det anordnas även kvälls/
räkkryssningar onsdagar och 
lördagar perioden 18 juni  till 
13 augusti. Charter och be-
ställningstrafik körs också.

Dalslands kanals sjösys-
tem sträcker sig mellan Köp-
mannebro vid Vänern till sin 
nordligaste punkt Östervall-
skog. I väster passerar du den 
norska gränsen in till den 
gamla omlastningsstationen 
Otteid.

Lite fakta: 66 meter i ni-
våskillnad. 17 gästhamnar 
för fritidsbåtar, 120 läger-
platser för kanotister. Max 
mått för båtar: 4.05 m bredd, 
22.75 m längd, 1,8 m djup 
och 12 m (fri höjd över vat-
ten). Vissa delsträckor kan ta 
större båtar.

Dalslands kanal trafikeras 
av två stora passagerarbåtar 
som går enligt turlista i sam-
trafik med DVVJ;  M/S Dals-
landia och M/S Storholmen. 
En period i sommar är dock 
tågtrafiken begränsad och 
ersatt med bussar.  

M/S Dalslandia trafikerar 
hela kanalen från Håverud 
till Bengtsfors 26 juni till 26 
augusti. Dalslandia tar 110 
passagerare och ett 50-tal 
matgäster i restaurangen som 
serverar god hemlagad mat 
och har fullständiga rättighe-
ter. Dalslandia passerar 16 
slussar som lyfter båten 41 
meter över Vänerns yta.

M/S Storholmen har trafi-
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Fiska på Kroppefjäll
Kroppefjälls Fiskevårdsom-
råde är ett unikt område för 
både sportfiskaren och natur-
älskaren. Elva mindre sjöar 
inbjuder till ett mycket varie-
rande och spännande fiske. 
Kroppefjäll ligger väster om 
Dals Rostock. Om du gillar 
bra fiske i kombination 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: Medbor-
garkontoret Mellerud 0530-
189 00, samt Byxfickans 
Livs, Dals Rostock 0530-
204 04

Bestämmelser: Max tre 
fiskar får behållas av regn-
bågslax. All karp som fångas 
måste återutsättas. För års-
kort gäller ett år framåt från 
det datum man köper kortet 
och inte kalenderår. Endast 
fiske med handredskap.

Mångsidiga fiskevatten

Trollingfiske är mycket populärt på Vänern. Foto: Hans Aronsson.

När storlaxen hugger bugar spöt och rullen knarrar högljutt. Nu gäller det! Foto: Peter Grahn.

Mari Kristin Stenvik Kruge med sin rekordöring på 9 450 gram. Den tog i ett dubbelhugg med en gädda. Foto: Privat.

Fiskeguide 
på Vänern

Dalsland Fishing drivs se-
dan 20 år av Tommy Ner-
strand från Bengtsfors. 
Han har jobbat elva år 
som fiskeguide på heltid. 
Laxtrolling på Vänern är 
hans specialitet. 
Att ge sig ut på Sveriges 
största insjö för att prova 
fiskelyckan i en av Västsve-
riges häftigaste trollingbåtar 
kanske vore något? Koncep-
tet lockar många och fiske-
guiden Tommy Nerstrand har 
händerna fulla.

– Jag tar med upp till fem 
personer och lägger i anting-
en i Sunnanå hamn eller i 
Tösse, berättar Tommy, som 
kör sin 7,5 meters kabinbåt 
McLay med en 300-hästars 
motor. En robust båt helt 
byggd i aluminium.

– Den har värme i kabinen, 
hög säkerhet och prestanda, 
förklarar Tommy.

Varma flytoveraller ingår 
liksom fiskeutrustning (tio 
spön). Man är ute i minst sju 
timmar under en heldag. Är 
det för blåsigt på Vänern 
finns två alternativ; byta dag 
eller byte av sjö.

– Om det är okej för kun-
den erbjuder jag fiske norr 
om Bengtsfors, i Västra eller 
Östra Silen eller Lelången. 
Där finns det också lax och 
öring. Vi fiskar på samma 
sätt, men på en mindre sjö där 
det är lättare att hitta lä. Det 
alternativet har räddat många 
fiskedagar, konstaterar Tom-
my.

Avgörande för ett bra fiske 
är vattentemperaturen, som 
helst ska ligga på fem till sju 
grader. Höstsäsongen, som 
enligt Tommy är lite trixiga-
re på grund av vindarna, 
omfattar 1,5 till två månader.

– För att laxen ska vara 
godkänd måste fisken vara 
minst 60 centimeter och inte 
ha kvar fettfenan. Är den 
oklippt är det en vildfisk och 
ska tillbaka i sjön, förklarar 
Tommy.

Snittvikten ligger på strax 
under fyra kilo. Under 2016 
vägde den största fisken 8,7 
kilo. Men under åren som 
guide har det dragits upp ett 
tiotal laxar eller öringar på 
över tio kilo i hans båt.

Vårens största öring i Vänern som Tommy Nerstrand t.h guidade en 
gäst till. Den vägde drygt 9,5 kilo. Foto: Privat.

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

Nära fyra mil gränsar i 
öster till Vänern, det stora 
innanhavet med cirka  
22 000 öar, holmar och skär, 
berömt för sitt unika laxbe-
stånd. Förutom de traditio-
nella fiskesätten är trolling-
fisket mycket populärt. Den 
största av Vänerlaxarna, 
Gullspångslaxen, är världens 
största insjölax och kan väga 
över 20 kilo. Lax är inte den 
enda arten i Vänern, sam-
manlagt finns det cirka 35 
olika fiskarter.

– Hans ”Pallen” Aronsson, 
känner till både inre och ytt-
re skärgården som sin väst-
ficka. Ett tips till den som vill 
fiska gädda är att det finns 
gott om dem från Köpmanne-
bro mot Upperud och vidare 
upp mot Snäcke. 

– Det är det bästa gäddvatt-
net, säger Hans.

Han tipsar hobbyfiskaren 

att stanna i innerskärgården, 
här finns gott om både gädda 
och abborre och längre ut kan 
det vara besvärligt för den 
som inte är rutinerad.

Fina platser finns det gott 
om i skärgården.

– På Vänern har varje tid 
sin plats, säger Hans ” Pallen 
Aronsson”.

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 tvättmöjligheter, 
gasol, tankmöjligheter, kran-
lyft 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 fånga horn-
simpa, som är Dalslands 
landskapsfisk.

I Vänern är det fritt fiske, 

men alla som ska fiska i en 
insjö måste ha tillstånd. Det-
ta fås enklast genom att köpa 
fiskekort för det fiskevårds-
område du är intresserad av. 
I vissa sjöar är det enskilt 
fiske, vilket betyder att en-
dast fiskerättsägarna har rätt 
att fiska. 

Om du inte har egen båt 
finns det möjligheter att hyra. 
Hör med turistbyrån så hjäl-
per de dig.
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På gång i och kring 
Dalsland Center 2017 

30/4-30/9 Temautställning: Dalsländska ögonblick, del 2 
 En fotoutställning gjord av oss dalslänningar -  
 tillsammans

30/4-30/9 Utställningar i Kalandersalen

6/6	 Nationaldagsfirande
2/7 Kanalyresöndag i Håverud 
5/8	 Helyllehäng	i	Håverud	-	Marit	Bergman	med	flera
19/8 Dalslands spelmansstämma 

16-24/9 Arenavecka 

11/11 Eld- och Ljuskväll. Modelltågsmässa

2-3/12 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 – 31 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 Ericson 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 är välkomna att 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

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

MYCKET ATT SE,
 MYCKET ATT GÖRA

Dessutom erbjuder Mellerud i sommar: Sjöar med goda bad- och fi skemöjligheter, historiska platser som Dalaborgs slo� sruin, e�  rikt
restaurangliv, bygdemuseer, Kanalyra, konserter och allsångskvällar och mycket mer. 
Evenemangslistor och tips på besöksmål hi� ar du på vår hemsida. 

Håveruds-Upperudsområdet har varje år 
cirka en kvarts miljon besökare. Här fi nns 
Dalslands kanal, den riksbekanta 
akvedukten, fl era museer, restauranger
med mera. 

Sunnanå är en Vänerhamn med anor från 
medeltiden. Här fi nns idag gästhamn, de 
välkända sjöbodarna, restaurang med 
mera. Sunnanå är en av fl era gästhamnar i 
Melleruds kommun.

Örtagården i Brunnsparken, Dals Rostock, 
är e�  av många besöksmål vid Kroppe� äll. 
Här fi nns bedårande utsikter, vackra sjöar 
och motionsspår. 
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Äventyr och upplevelser i skog och mark

Vill du ha en annorlunda 
och spännande semester? 
Då är upplevelsecentret 
Dalslands Aktiviteter på 
Steneby gård helt rätt.
Under sommaren har man 
drop-in dagtid för att göra de 
olika aktiviteterna. Nytt för i 
år är två nya höghöjdsbanor. 
En med 25 stationer för barn 

med  en höjd på tre till fem 
meter och en för vuxna med 
25 stationer på tio till sjutton 
meters höjd.

– Vi har ett kontinuerligt  
säkerhetssystem från 
Schweiz för båda banorna, 
berättar vd:n Pontus Gyllen-
berg.

Just höghöjdsaktiviteterna 
lockar många äventyrliga 

besökare. Här finns till ex-
empel två ziplinor på tillsam-
mans nästan en kilometer, 
stolphoppet och jättegungan. 
Här handlar det om att över-
vinna sina rädslor. Allt sker 
under överinsikt av erfaren 
guide.

Nästa nyhet är att älgpar-
ken byggts ut. Nu kan man 
promenera bättre i parken 

och en utkiksplats förhöjer 
upplevelsen. Förutom älgar 
finns både dovhjortar och 
mufflonfår i hägnet.

2017 har man utökat 
hästutbudet till 16 hästar 
varav två är ponnyer. Du kan 
välja olika längder på ridtu-
ren, allt från uteritt i en timme 
till Dalslandsritten över fyra 
dagar.

Du kan vaska guld, vandra 
Stenebyleden längs den 
vackra Stenebyälven, åka på 
bäversafari, titta på sötvat-
tensakvariet, kasta yxa eller 
prova bågskytte. Utbudet är 
brett och passar de flesta.

Det går också att boka fa-
miljepaket där man bor i en 
kåta och fiskar, vaskar efter 
guld och badar. 

Välrenommerade restau-
rangen Stenebygrytans älg-
burgare är vida kända. Me-
nyn består mestadels av 
lokalproducerat viltkött.

 Anläggningen tilldelades 
Dalslands turistpris 2016.

Dalslands Aktiviteter lig-
ger längs väg 172 i korsning-
en mot väg 164.

Älgparken är utbyggd i år och har utrustats med en utsiktsplats. Här går 
även dovhjortar och mufflonfår. Foto: Jonas Ingman.Här anordnas turridning i det vackra landskapet. Hästutbudet består av 16 hästar varav två är ponnyer. Foto: Jonas Ingman.

Varför inte boka övernattning i en kåta med mat från restaurang Stene-
bygrytan? Foto: Dalslandsaktiviteter. 

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

Sofia och Magnus Karls-
son föder även upp köttdjur 

och säljer köttlådor på be-
ställning. De har byggt en 
ladugård kombinerad med 
växthus. Under vinterhalvå-
ret bor deras Hereforddjur 
där och under sommarhalvå-
ret frodas och skördas 950 
hallonplantor i ladugården. 

För barnen finns det flera 
olika djur, som kaniner, mi-
nigetter, minigrisar, höns  
och alpackor. Det finns ett 
smådjurshus för smådjuren 
där barnen lätt kan gå in till 
djuren. 

En unik hällristning som är 
värd att besöka finns på 
gångavstånd från gården. 

I sommar har Evenstorps 
gård öppet varje dag under 
veckorna 26-34. 

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

Från Frändefors (E45): 
Kör mot Stigen/Färgelanda 
på väg 173, ta av mot Sundals 
Ryr, kör 7 km, ta vänster mot 
Stigen i Årbols fyrvägskors-
ning, ta av första väg vänster 
Evenstorps skylt.

www.evenstorpsgard.se

Hallon och rabarber odlas och förädlas. På Evenstorp finns alpackor, kaniner, höns, minigrisar och minigetter. Här föder man även upp köttdjur.
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Sommarprogram för 
Svenska Kyrkan i Frändefors

Frändefors församling 
i samarbete med

Past.exp. tel. 0521-26 23 65 
Välkomna!

MUSIKGUDSTJÄNSTER 
9/7 kl. 18 Evelina Johannesson, 
 Maja Korp 
16/7 kl. 18 En Vokalist & En Cellist 

MUSIK VID HELGSMÅL 
8/7 kl. 18 Pernilla Nilsson,
 Kajsa Johansson 
15/7 kl. 18 Hertha Dahlgren 
22/7 kl. 18 Gustav Hauri 

SÅNGSTUND 16/7 kl 14 
Hembygdsdag på Rönnässtugan 
Husbandet medverkar 

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER 
18/6 kl. 14 Hos Eva och Gunnar Hallsten
 i Kopperud. Ralph Liljegren 
30/7 kl. 14 Hos Åke och Marika Karlsson
 i Kasen Ekenäs. Ralph Liljegren 

VÄGKYRKAN 
är öppen 3/7-21/7 
Måndag � ll fredag 14-18 med 
musikandakt kl. 17 

Medverkande musiker är: 
3/7 Sara Lilja, Caroline Larsson 
4/7 Jesper Östergren, Johan
 Dahlberg 
5/7 Camilla Svensson 
6/7 Stefan och Triolerna 
7/7 Annika Larsson 
10/7 Angelica Jacobsson, 
 Amanda Larsson 
11/7 Medlemmar från kören   
 Englarna 
12/7 Nils Dahlgren, Freddie
 Carlsson 
13/7 Moa & Tommy Olsson,
 Mar� n Rohdén 
14/7 Gustav Ekmark 
17/7 Sandra Zackrisson 
18/7 Ma�  as Alvsjö, Leo Hansen 
19/7 Daniel Bengtsson 
20/7 Emmy Sandelin, Johnny
 Sandelin
21/7 Sommarkören

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

Sö 18 juni Emil och Zandra Ernebro
Ti 20 juni Cornelisgänget
To 22 juni Quintet of the Year
Sö 25 juni Tommy Christensson Jazz Trio
Ti 27 juni Ivan Eliasson Quintet
To 29 juni Katarina Kjörling & Smooth Jazz Quartet
Ti 4 juli Gruppen PLUS
To 6 juli Leif Hultin
Fr 7 juli Kajsa-Stina, Pernilla & Gun-Britt
Lö 8 juli Sandra Zackrisson med Salamandra Music
Sö 9 juli Alban & the Iron Boys
Ti 11 juli Cosmetisk Heesvijk
To 13 juli Lotta Lagerlöf
Fr 14 juli Lilla Bandet & Lars Stam
Lö 15 juli Petronella Thorin
Sö 16 juli Odds and Ends

Ti 18 juli Emil Ernebro
To 20 juli Swingin’ Blondes
Lö 22 juli Dick Johansson
Sö 23 juli Lasse & Agnes 
Ti 25 juli En Vokalist & En Cellist
To 27 juli Groupa
Lö 29 juli SA:LAMI+
Sö 30 juli Faust, Fredriksson & Blom
Ti 1 aug. BC Stompers
To 3 aug. Dalslands Spelmansorkester
Sö 6 aug. Alban Faust & Josué Trellar
Ti 8 aug. For Evert
To 10 aug. Leif Hultin
Lö 12 aug. Vokalgruppen Encore
Sö 13 aug. Fredrik Almqvist Trio

DALSLANDS 
KONSTMUSEUM 
Dalslands Louisiana!

Samtidskonst – samling – kafé

Kommande utställningar: 
www.dalslandskonstmuseum.se

ROSTOCKS-
RUNDAN

lördag 15 juli 11.00-17.00
Väg 166 vägskylt till Dals Rostock

Rundans karta kan hämtas vid alla 
stationer 

Hantverk, loppis, knivslipning,  
caféer, konst, antik, kuriosa,  

stickade och handvävda varor m.m.

Aktiviteter för barn.
En familjedag för alla

Välkomna!

SOMMAR-
JYMPA

Vita Sandar

Vecka 25 - 30

Månd & torsd

kl 19.00-20.00

GRATIS för alla

friskissvettis.se/mellerud

MELLERUD

Nyhet

Crosspass

Tisdagar

 19.00-20.00

Välkommen till 

Allsångskvällar
i Köpmannebro sluss

Söndagar:
 9/7, 16/7, 23/7, 30/7

Start kl. 17.30
Mer info: www.lillabandet.se

Arrangör: Lilla Bandet från Färgelanda

Paddla i Dalsland

Kanalvillan, Stenebyvägen 11, Dals Långed
0531-411 16

info@kanalvillan.com •  www.kanalvillan.com

• Kanotuthyrning

• Vandrarhem/Pensionat

Galleri CS

Christina Skoogh, Smiberget, Ryrsvägen 30 ,Köpmannebro
www.christinaskoogh.se/Sommargalleri CS
070-264 13 73 • E-post: chrissk06@yahoo.se

Sommarens utställning:
KONST-iga KATTER

För aktuella öppettider och  vägbeskrivning,
se hemsida eller ring för info

- Företag
- Grupper
- Familjer

www.dalslandfishing.com

Följ med ut på Vänern
och fånga storlaxen!
Följ med ut på Vänern
och fånga storlaxen!

Tel. 0532-166 40
www.amalstravet.se

Åmålstravets tävlingsdagar 2017
Fredag 9/6 kl. 12.45 V65 Lunchtrav - Fri entré och drive in
Onsdag 28/6 kl. 18.30 V86 Ändå Något, - Företagarna Bengtsfors
Söndag 2/7 kl. 12.00 Ponnytrav - Fri entré och drive in
Onsdag 5/7 kl. 15.00 V4 BLUESTRAV - ICA Supermarket Lejonet
Söndag 30/7 kl. 14.10 GS75 The Right Way - Företagarna Åmål
Måndag  7/8 kl. 12.20 V4  Lunchtrav - Fri entré och drive in
Söndag 27/8 kl. 14.00 V4
Torsdag 7/9 kl. 12.20 V4 Lunchtrav - Fri entré och drive in
Lördag 7/10 kl. 11.00 V4
Söndag 15/10 kl. 14.00 V4
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Sveriges 
roligaste väg

Enligt tv-programmet Mo-
torjournalen, bilister och 
massor av hojåkare  är Brud-
fjällsvägen Sveriges roli-
gaste väg. Brudsfjällsvägen, 
mellan Håverud och Tissel-
skog, är rena rama berg- och 
dalbanan och ger dig en 
magkittlande upplevelse. 
Varför inte kolla själv? 
Sträckan på cirka åtta kilo-
meter är en orgie i kurvor 
med en lutning på hela 21 
grader! Som smalast är vä-
gen bara 3,5 meter och man 
förstår varför vägen fungerat 
som en tävlingssträcka 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 mördade varan-
dra där. Efteråt skulle var och 
en som for förbi kasta en sten 
eller en kvist på det stället. 
Och därför har de båda sten-
rösena kommit till och vägen 
fått sitt namn”.

Brudfjällsvägen ligger en-
dast 15 mil norr om Göte-
borg.

Gudrun Johansson brukar informera om beredskapstiden 1939-1945 och visa det lilla muséet inne i skansen. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Skans 453 i Håverud
Skans 453 är ett pansar-
skyttevärn från andra 
världskriget. 
Skansen är öppen för visning 
onsdagar efter midsommar 
mellan kl. 17 – 20. Följande 
datum: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 
26/7 och 2/8.

Skansen ägs och under-
hålls av Skålleruds hem-
bygdsförening som har inrät-
tat ett litet museum inne i 
skansen som visar bered-
skapstiden 1939-1945. Vär-
net är insprängt i berget och 
är omgivet på båda sidor av 
pansarhinder, så kallade 
draktänder. Här finns bland 
annat skyddsrum för tolv 
man (liggande), vapenförråd 
och ammunitionsupplägg-
ning samt pansarvärnsgara-
ge. 

Hitta dit: Kör cirka 1 km 
norr om Håverud längs Brud-
fjällsvägen. På vänster sida, 
ungefär mitt emot Glyck-
sjön, ligger Skans 453. 
Information – ring Kanalmu-
seet i Håverud. 

Här spelades filmen 
Ronja Rövardotter in
Reservatet Sörknatten 
ligger cirka tre mil söder 
om Åmål och är tillgängligt 
från E45.
Sväng vid skyltning Snäcke 
och följ vägen norrut cirka 
åtta kilometer till skyltning 
Sörknattens naturreservat.

Sörknatten hör till ett av 
Dalslands mest besökta na-
turreservat. Stora delar av 
filmen Ronja Rövardotter, 
som hade premiär 1984, spe-
lades in där. 

Reservatet ligger mellan 
sjöarna Djup och Ånimmen 

och området är mycket kupe-
rat.

En vandringsled går mel-
lan Sörknatten och Husdals-
bergen. Leden utgår från två 
håll via ledens södra entré 
vid Sörknatten eller så väljer 
man att gå leden ifrån Hus-
dalsbergen vid den norra 
entrén.

Till toppen av Sörknatten 
är det cirka 1,5 kilometer från 
södra entrén och från den 
norra entrén är det cirka 5 km 
till toppen på Sörknatten. 
Längd 6,5 kilometer. Kupe-
ring: Mycket stark.

Stora delar av filmen Ronja Rövardotter spelades in på Sörknatten, ett 
av Dalslands mest besökta naturreservat. Foto: Rolf Linder.

En äkta marknad på Sunnamon
Lördagen 5 augusti är det 
marknad på Sunnamon. 
Där var det marknad från 
1788 till 1892.
Hembygdsföreningen tog 
upp traditionen igen efter 91 
år, hade sin första marknad 
här 1983 och har hållit på 
sedan dess. 

Marknaden hålls i gammal 
stil med försäljning av gedi-
get hantverk, allehanda ting 
och hantverskmässigt produ-
cerade livsmedel. Till fikat 
man man välja specialiteten 
klengås.

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

I samband med marknaden 
arrangeras en veteranfor-

På Sunnamo marknad säljs bland annat gediget hantverk och ibland visas även hur själva hantverket går till.
Foto: Karin Åström. 

Stämningsfull ljusfest i Sunnanå
Lördag 5 augusti hålls det 
ljusfest i Sunnanå hamn un-
der kvällen, en tradition se-
dan långt tillbaka där man 

tänder upp brasor ute på 
öarna. Det tänds även tusen-
tals marschaller runt om i 
hela hamnen.

Evenemanget är frukten av 
ett samarbete mellan sjö-
bodsföreningen, Melleruds 
båtklubb och Sunnanå hamn-

krog. Samma dag anordnas 
även Sunnamo marknad.

Sunnanå hamn är upplyst med mängder av marschaller denna kväll. Foto: Susanne Emanuelsson.

donsutställning vid Sunnanå 
Hamn krog i Sunnanå hamn. 
På kvällen är det ljusfest i 

hamnen, en tradition sedan 
långt tillbaka där man tänder 
upp brasor runt på alla öarna 

och det tänds även marschal-
ler runt om i hela hamnen.
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torsdag fredag lördag 2-4 juli 2009En tradition sedan 1968

Söndag 2 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 Happy Jazz Please, Anna och Simon 
samt Valley Land Rockers
Akveduktsjoggen
Glasblåsartävling
… och mycket mer …

Fredag 30 juni – Centrala Mellerud – 14.00 till sent
Barnkortege med varietétema och Varieté Vagant
Jordbruksutställning
Mejeriet håller öppet
Dans på Torget 20.00-23.00 till Bjarnez
Musik på restaurangerna
… och mycket mer …

Lördag 1 juli – Centrala Mellerud – 10.00 till sent
  Kortege med föreningstävling
  Starke Man-tävling – de tre första grenarna
  Scenunderhållning med Caroline Anderberg, DNA & the Cellarboys,
  West of Eden och XProject
  Musik på stan med Vänersborgs Stadsmusikkår och 
  Dalslands Spelmansorkester
  Bilutställning och andra aktiviteter på Österrådaplan
  Föreningsaktiviteter
  Knallemarknad och bakluckeloppis
  Mejeriet håller öppet
  Musik på restaurangerna
  … och mycket mer …

  Kortege med föreningstävling
  Starke Man-tävling – de tre första grenarna
  Scenunderhållning med Caroline Anderberg, DNA & the Cellarboys,
  West of Eden och XProject
  Musik på stan med Vänersborgs Stadsmusikkår och 
  Dalslands Spelmansorkester

Hela programmet och mer information på
www.kanalyran.se

Kanalyran finns också på Facebook

  Dalslands Spelmansorkester
  Bilutställning och andra aktiviteter på Österrådaplan
  Föreningsaktiviteter
  Knallemarknad och bakluckeloppis
  Mejeriet håller öppet
  Musik på restaurangerna

  Dalslands Spelmansorkester

Foto: Christopher Busck
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Kanalyran – årets folkfest

På fredagskvällen blir det dans på torget till bandet Bjarnez. 
Foto: Izza Aronsson.

Deltagarna i lördagens kortege samlas alltid på torget för prisutdelning till finaste ekipagen.
Vid Mejeriet anordnas massor av barnaktiviteter och spännande 
beachfotbollturnering.

Starke man-tävlingen lockar alltid storpublik.

Varieté Vagant underhåller bar-
nen på fredagseftermiddagen.  
Foto: Hanna Jon.

Evenemang i sommar för Veteran Classic Dalsland
Söndag 18 juni.  Kl: 10,00-
15,00 Veteran Classic Dals-
land, Baldersnäs. Utställning 
av Fordon, Marknad. Finaste 
pris olika klasser koras. Öp-
pet för. Bil, Moped, Mc, 
Traktorer, Lastbil, ombygg-
da fordon. Info. Jan 0530-
421 79, 070-551 61 11,  
Gunnar 070-542 74 00. 
  Lördag 1 juli. Kl: 10-15 
Kanalyran I Mellerud. Ve-
teranfordonsträff, Österrå-
daplan. Info: Gunnar 070-
542 74 00.   

Torsdag 6 juli. Kl: 18,00-
21,00. Veteranfordonsträff 
vid Torps gamla skola, Fär-
gelanda. Info. Jan-Erik An-
dersson 0528-21094, 076-
562 03 03.

Torsdag 13 juli. Kl: 18,00-
21,00. Veteranfordonsträff 
hos Fixat, Brålanda

Torsdag 20 juli. Kl: 18,00-
21,00. Veteranfordonsträff 
på torget i Färgelanda. Info. 

Jan-Erik Andersson 0528-
210 94, 076-562 03 03   

Torsdag 27 juli. Kl: 18,00-
21,00. Veteranfordonsträff i 
Råggärd, Högsäter. Kaffe-
servering. Info: Jan-Erik 
0528-21094, 076-562 03 03

Lördag 5 augusti. Kl: 
10.00-14.00. Veteranfor-
donsutställning i samband 
med Sunnamo marknad på 
Sunnanå hamnkrog, Melle-
rud. Pris i finaste Bil & Mo-
ped/Mc.

Lördag 26 augusti.  Kl: 
10,00-15,00. Veteranfor-
donsutställning på Nya Fär-
gelandadagar i Färgelanda. 
Finaste fordon koras. Info: 
Jan-Erik 0528-21094, 076-
562 03 03

Lördag 2 september. 
Samling Kl: 10,00. Veteran-
rally på Bildelsshopen i 
Mellerud. Dalslandstu-
ren-BDS. Öppet för fordon 
äldre än 25 år, nyare samlar-

fordon. Nyinvigning på BDS 
i ny lokal. Info: Jan 070-
511 61 11, Magnus Tel: 070-
548 06 88

Tisdag 5 september. Kl: 
18,00-21,00. Final på vete-
ranträffarna på DMK:s 
klubblokal på Västerråda i 
Mellerud. Info. Gunnar Lan-
degren 070-542 74 00

Lördag 9 september. Kl: 
10-15. Bygdefest med ve-
teranfordonsträff, Brålanda 
Info. Christer 0530-50181, 
070-205 19 30

Veckoträffar
Från 30 maj till 29 augusti. 
Kl: 18,00 – 21,00 Tisdags-
träffar på  Sunnanå hamn, 
Mellerud, Dalsland. Kaffe & 
matservering Info. Stig 
0530-21654, 070-840 39 95, 
Gunnar 0530-51176, 070-
542 74 00

Reservation för ändringar                                                                                 
Tisdagsträffarna i Sunnanå hamn är mycket välbesökta. Foto: Gunnar Landegren.

30 juni – 2 juli är det åter 
dags för Kanalyran i Melle-
rud, stadsfesten som ord-
nats varje år sedan 1968.
Årets Kanalyra följer det 
mönster som har etablerats 

de senaste åren. Fredagen 
och lördagen firas i centrala 
Mellerud och söndagen i 
Håverud.

På fredagseftermiddagen 
blir det som vanligt barnak-
tiviteter. Först barnkortegen 
där utklädningstemat i år är 
varieté. Därefter underhåller 
Varieté Vagant från Göte-
borg. På kvällen blir det dans 
på Torget till det lokala ban-
det Bjarnez, vinnare av Ra-
dio Västs Svensktoppen 
Nästa förra året. Runt mid-
natt blir det musik på restau-
rangerna runt Torget.

Lördagen bjuder bland 
annat på kortege med Vä-
nersborgs Stadmusikkår i 
spetsen, modevisning, bilut-
ställningar och Starke 
Man-tävling. På scenen står 
i tur och ordning Carro An-
derberg med band, DNA & 
Cellarboys, Göteborgsgrup-
pen West of Eden samt en 

David Bowie-hyllning fram-
förd av Xproject.

Både fredag och lördag blir 
det jordbruksutställning och 
barn- och ungdomsaktivite-
ter på Mejeriet. På Mejeriet 
återkommer också den popu-
lära beachfotbollsturnering-
en.

Söndagen inleds med fri-
luftsgudstjänst vid Dalslands 
konstmuseum. I Håverud 
genomförs de sista grenarna 
i Starke Man-tävlingen. Det 
blir flera tävlingar, som Ak-
veduktsjoggen och en glas-
blåsartävling. Teater Mimu-
lus underhåller barnen och 
för musiken står Happy Jazz 
Please, Anna & Simon samt 
Valley Land Rockers.

Du hittar hela programmet 
för Kanalyran, inklusive pre-
sentationer av artister och 
aktiviteter, på 
www.kanalyran.se. 
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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. 19 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

 

Dalslands Ak� viteter

Vi skapar minnen

Öppet dagligen 10.00-18.00

www.dalslandsak� viteter.se
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Bokdagarna

Viveca Lärn deltar i Bokdagar i 
Dalsland. Foto: Emelie Asplund.

Sommarboken tillbaka på 
biblioteket!
Sommarboken är en som
marlovsbokklubb för alla 
barn mellan åtta och tolv år,  
för att främja barnens läsning 
under sommaren. 

Det är helt kravlöst att vara 
med. Barnen kan läsa precis 
hur mycket eller lite de själva 
önskar. Det viktigaste är att 
de har roligt. Sommarboken 
ger också alla barn möjlighet 
att göra aktiviteter och träffa 
kompisar under sommaren. 

Det kommer att bli lekar, 
fika, pyssel, boktips och 
mycket annat. 

Deltagandet är helt utan 
kostnad och öppet för alla. 
Det kan till exempel vara 
barn från andra ställen i lan
det som firar sitt sommarlov 
i Mellerud eller barn som 
kanske inte åker utomlands 
på semester utan behöver 
något att göra på hemmap
lan. Material delas ut på in
vigningsdagen den 19 juni 
klockan 15.00. 

Rostocksrundan 
– en höjdpunkt

Rostocksrundan anordnas 15 
juli då muséer, hantverkare, 
kulturutövare och andra i och 
runt Dals Rostock visar upp 
sig. Perfekt aktivitet för hela 
familjen att delta i.

Det anordnas bland annat 
ponnykörning och Kroppe
fjälls IF har lunchservering 

med både varm och kall mat. 
Bertil Larsson kommer att 
öppna sin fina trädgård och 
dessutom sälja växter.

Deltar gör också en kniv
slipare och försäljare av 
brända mandlar samt äppel
must.

Rostocksrundan är en av höjdpunkterna i Dals Rostock under sommaren. 
Foto: AnnChristine Ivarsson.

28-29 juli anordnas årets 
litteraturdagar i Kultur-
magasinet i Åmål. 
Bokdagar i Dalsland bjuder 
på författarframträdanden 
och författarsamtal med 
namn som: Majgull Axels
son, Daniel Boyacioglu, Lo 
Dagerman, Augustin Erba, 
Geir Gulliksen, Anneli Jor
dahl, Stefan Lindberg, Vive
ca Lärn, Marianne Rund
ström, Elisabeth Svalin 
Gunnarsson och förra årets 
succéförfattare på Nordiska 

Novelldagarna: David Erics
son.

Richard Rolf & Henrik 
Frendin (musik och poesi).

Årets författarsamtalspart
ner: Jenny Lindh.

Årets presentatörer: Emma 
Hamberg och Mårten Öh
man.

Dessutom: Barnens Bok
dagar, utdelning av Dals
lands Sparbanks Litteratur
pris och release av Dalslands 
Litteraturförenings skriv
kursprojekt för nyanlända 
unga kvinnor från Syrien och 
Palestina, Nya Rösters, bok 
”Nya Röster”. Kursledaren 
och antologiredaktören 
Victor Estby berättar om 
projektet och kursdeltagarna 
och antologiförfattarna 
Rawan Alzoabi, Latifah 
Chehab, Nour Chehab, Lama 
Jaber, Sara Mahrat, Sara 
Madwar, Fatima Salem och 
Maria Salem läser ur antolo
gin.

(Med reservation för even
tuella ändringar.) Invigning 
av dagarna: Klockan 9.30 
den 28 juli.

Dansa på Åkessons loge
Gården där Åkessons loge 
ligger är belägen på Dal
boslätten i Brålanda socken, 
norr om Vänersborg. Här 
finns ett trevligt gårdsmuse
um med 2 000 gamla allmo
ge och bruksföremål att be
skåda. Den första dansen 
ägde rum 29 juni 1974, sedan 
dess har det bjudits till dans 
varje år. 

I sommar bjuds nio tillfäl
len. Man har en ljudnivåmä
tare för att skydda hörseln på 
gästerna. Kaffekorg medta
ges.

Vid andra tidpunkter kan 
man besöka museet efter 
överenskommelse. 

Cirka 4 000 personer besö
ker 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. Cirka 4000 personer besöker Åkessons loge varje sommar.

Åsebrostämman

Allspel på scenen hör till Åsebrostämmans höjdpunkter. 
Foto: Marianne Karlsson.

Åsebrostämman 17 till 19 
augusti är perfekt för den 
musikintresserade. Hit är 
alla instrument välkomna! 
På torsdagen blir det busk
spel, under fredagen bjuds 
alla campare på sill och po
tatis och på lördag sker invig

ningen samt utnämningen av 
årets ambassadör. Självklart 
blir det allspel, musikuppvis
ningar, buskspel, dans till 
stämmans orkestrar på områ
det vid Åsebro Fest och 
Idrottsplats. 

Dalslands 
kulturauktion

För andra året genomförs 
välgörenhetsevenemang-
et Dalslands kulturauk-
tion lördagen 29 juli i Dals 
Långed.
Platsen är i det 110årsjubi
lerande kulturhuset Långeds 
Folkets Hus. Evenemangets 
projektledare är Jonny An
dersson. 

– Det är ett mycket speci
ellt nyskapande evenemang 
med musik, auktion, kändis
auktion och överraskningar. 
Vi var först med detta i landet 
ifjol, säger Jonny Andersson

Själva kändisauktionen 
går till så att en kändis auk
tioneras ut tillsammans med 
en flerrättersmiddag och hela 
behållningen från kändis

auktionen och auktionen på 
nya skänkta föremål går till 
välgörande ändamål. Ifjol 
gick behållningen till Rädda 
Barnen och i år kommer 
pengarna att gå till Röda 
Korset.

– Vi kommer heller inte att 
ta någon entré, det är viktigt 
att alla får möjlighet att be
söka evenemanget oavsett 
ekonomiska möjligheter.

Det blir även musikunder
hållning och en vanlig auk
tion på över 800 fina föremål.

– Ifjol var det 250 besöka
re och i år hoppas vi på 500, 
säger Jonny Andersson.

18-hålsbana i Sunnanå

Sunnanå golfbana ligger 
strax före Sunnanå hamn. 
Här finns en fin 18-hålsba-
na och en trevlig och aktiv 
golfklubb. 
Det är en vacker plats, på 
promenad eller cykelav
stånd från Mellerud, Sun
nanå hamn och Vita Sandars 
camping. 

Melleruds GK har cirka 
200 medlemmar. Årets störs
ta tävlingar är Golfveckan 
och kvalet i Dalsland Tour 17 
juni. Även onsdagsgolfen 
för både damer och herrar 
med samkväm på kvällen är 
populärt. 

Banan är en lätt kuperad 
ängs och parkbana med na

turliga vattenhinder i vackert 
landskap. De första nio hålen 
på 18hålsbanan fungerar 
dessutom som pay and play
bana.

Du bokar greenfee och 
golfpaket i Sunnanå Restau
rang och Konferens som er
bjuder hemlagad mat. Ett 
brett utbud av hembakat 

finns också. Här finns ett 
mindre bassortiment av golf
prylar. I den angränsande 
fastigheten hittar du fyra 
nyrenoverade B&Brum och 
konferenslokal. Bokar du 
golfpaket spelar du golf på 
dagen, äter trerätters middag 
på Sunnanå hamnkrog och 
bor i B&Brummen. 

Golfbanan i Sunnanå ligger inom bekvämt promenad- eller cykelavstånd från Mellerud och ett stenkast från Sunnanå hamn och Vita Sandars camping.



Sommarmagasinet Mellerud 2017 17

Kontakt: info@dalslandsglashytta.se • Mobil: 0709-969 149 Kanalvägen 4, 464 72 Håverud • www.dalslandsglashytta.se
Öppet: 15 april - 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.

Glasblåsning på  
Dalsland Center i Håverud ÅR

1
986-201

6

Upplev magin och skådespelet när Mästaren Johnny 
blåser glas på gammalt vi och guidar er igenom glas-
blåsarens svåra konst. 
Se när unika bruks- och konstglas formas av den 
1100-gradiga glasmassan.

31

Prova på 
att blåsa 

glas
OBS! Boka först

Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

I slutet av juni har vi 90-årsjubileum! 
Missa inte detta tillfälle.  

Se annons 21 juni

Nytt från

Öppettider
Månd-Fred 9-20

Lörd 10-16
Drop in & Tidsbeställning

www.bokadirekt.se

Dam & Herrfrisering

Storgatan 7 
Tel: 073-890 03 57, 0530-101 79

✂

AutoMats 
Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Problem med bilen?
Ring oss!

Nu har vi utökat vår säljkår,
välkomna att höra av Er till oss

Se vårt program och mer info på
www.sodhaak-kvanum.se

BRÅLANDA
Tommy Håkansson
Tel: 0521-57 73 81 Mobil: 070-589 24 55

Peter Karlsson
Tel: 0521-57 73 82 Mobil: 070-510 24 55

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

Butiken som har al� !

Storgatan 16, Mellerud
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Örtagård som ger kunskap
Dals Rostock var för om-
kring hundra år sedan ett 
centrum för Sveriges od-
ling av medicinalväxter till 
apoteken. 
Till minne av detta finns idag 
en välbesökt örtagård med 
omkring 300 olika växter, 
alla med någon form av an-
vändning, till exempel medi-
cin, kryddor, textilfibrer och 
färgning. Höga, lättlästa 
skyltar berättar om använd-
ningen förr och nu.

Örtagården drivs av 
Kerstin Ljungqvist som ock-
så har skrivit en bok om 
medicinalväxtodlingen och 
om över tusen växters an-
vändning och kulturhistoria. 
Man kan även köpa plantor 
utanför Kerstins ateljé och 
växthus. 

Bredvid örtagården finns 
en geologisk avdelning med 
mineraler och bergarter samt 
en stor damm med bäckar, en 
liten mosse samt en visnings-
bikupa. Intresserade kan be-
ställa guidning om växternas 
användning och historia samt 
om hälsobrunnen och övriga 
sevärdheter i samhället.

Dals Rostock var en gång centrum för odling av medicinalväxter. Till minne av detta finns en örtagård med 
300 olika växter.

Dals Rostock – 
en ort  med 
hälsotraditioner

Precis där jordbruksbygden 
möter Kroppefjälls vildmark 
ligger Dals Rostock. Sam-
hället klättrar uppför bergets 
östsluttning och från många 
platser har man en storslagen 
utsikt. Dals Rostock har en 
ovanligt intressant historia 

och tre verksamheter av stör-
re omfattning har varit knut-
na till vård och hälsa: Ro-
stocks hälsobrunn, 
Kroppefjälls sanatorium och 
de stora medicinalväxtod-
lingarna. Här har även fun-
nits ett apotek.

Skiffer har en historia i Dalsland.

Järnvägsstation 
i halv skala

Missa inte att göra ett besök 
i ett av Sveriges mest char-
miga stationshus. Det är en 
modell i skala 1:2, halv stor-
lek, av det stationshus som 
en gång stod här. Även inte-
riörerna är återskapade med 
väntsalen, expeditionen och 
stinsens bostad. Här kan man 
nu se skalenliga kakelugnar, 
vedspis och möbler. 

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

Stationshuset i Dals Rostock är en modell i skala 1:2 av det ursprungliga 
stationshuset. 

Utställningar
Biblioteket, Mellerud
Måndag- och lördag kl 10.00-13.00, tisdag-torsdag kl 
10.00-18.30, fredag kl 10.00-17.00
3 - 23 juni Fanny Livdotter
24 juni – 14 september ”Bensinia”. Prylar och bensin-
mackar. Gunnar Landegren
Bolstad Prästgård
(www.bpv.se) Öppen varje helgfri onsdag kl 18.00-21.00
15 maj – 15 oktober
Dalsländska skofabriker samt Kortspel och mord i Bol-
stad
Dalsland Center
(www.dalslandcenter.se) -18 juni: Alla dagar kl 10.00-
16.00. 19 juni-31 augusti: Alla dagar kl 10.00-19.00
30 april – 31 augusti Fotoutställningen ”Dalsländska 
ögonblick” med 49 medverkande fotografer.
Dalslands konstmuseum
(www.dalslandskonstmuseum.se) Onsdag - söndag kl 
11.00-17.00 1-10 + 16-31 juli: Även mån- & tisdagar.
3 juni – 23 juli Marta Runemark, skulptur Lars Daniel 
Rehn, måleri Medlemmar ur Dalslands konstnärsförbund, 
Natur Åsa Holmlund, träskulptur
Kerstins ateljé, Dals Rostock
25 juni - 21 augusti: kl 11.00-17.00. Övrig tid efter över-
enskommelse.
Tanja Mueller, Stallet, Ryrhalvön
(www.stalletiryr.n.nu) Onsdag-söndag kl 11.00-17.00 
Foto och teckningar
Sunnanå Hamnmagasin
Fotoutställning. Melleruds fotoklubb visar bilder.

Övriga museer
Gunnars Bygdemuseum i Bolstad Prästgård
29 juni, 6, 13, 20 och 27 juli kl 18.00-19.00
Kanalmuseet, Håverud
-24 juni kl 11.00-16 00, 25 juni-21 augusti kl 10.00-18.00. 
22 augusti- kl 11.00-16.00 Övrig tid efter överenskom-
melse. Entré: 40 kr. Barn upp till 15 år gratis. Utställning 
från 6 juni: Elis i Buterud – träsnidare och målande 
slussvakt
Melleruds Museum & Släktforskningsarkiv
Tisdag-fredag 10.00-16.00, Lördagar (utom 6 augusti) 
11.00-15.00 Entré: 20 kr. (www.mellerudsmuseum.com)
Nordiska tomtemuseet, Mellerud
Öppet: Alla dagar 10.00-18.00
Rostocks Museum
25 juni - 20 augusti: 11.00-17.00. Övrig tid efter överens-
kommelse. Caféet samma tider.
Utställningar 25 juni-20 augusti: 
Växter i medicin och kulturhistoria
Ryggåsstugan Fôttestôva
Juli: Alla dagar 08.00-20.00
Vanjas Textilmuseum, Dals Rostock
25 juni - 21 augusti: 11.00-17.00. Övrig tid efter överens-
kommelse. (www.textilmuseum.se)

Kyrkor i Melleruds kommun
Ett gemensamt drag för 

kyrkorna är att de har skiffer-
tak, ett annat att de ofta ligger 
utanför själva tätorterna. 

Kommunen har två träkyr-
kor; Skållerud och Dalskog. 
Dalskog, Gunnarsnäs, Holm, 
Järn och Ör saknar torn och 
har istället klockstaplar, i tre 
fall helt skiffertäckta sådana.

 Kyrkorna ingår sedan  
1 januari 2013 i ett gemen-
samt pastorat.

Melleruds kommuns 
kyrkor:
Bolstad kyrka (från 1150-ta-
let, är Dalslands äldsta date-
rade kyrka), Dalskogs kyrka, 
Erikstad kyrka, Grinstad 
kyrka, Gunnarsnäs kyrka, 
Holms kyrka, Järns kyrka, 
Klöveskogs kyrka, Skålle-
ruds kyrka, Örs kyrka. I 
närheten av Erikstad kyrka 
ligger kommunens enda be-
varade kyrkoruin.

Skålleruds kyrka utsågs 2004 till Sveriges vackraste kyrka.

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.
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Resväskor i tyg
Finns i svart & vinröd

299:-
/st

Från

39:-
Kaffe & 
våffla

Kylväska

Dambyxa
Finns i flera färger och mönster

Herrskjortor
Finns i flera färger, kort ärm

35:-
/st

99:-
/st

149:-
/st

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på
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Hällristningar

Två viktiga hällristnings-
områden finns i Dalsland. 
Högsbyn i Tisselskog och 
Evenstorp väster om Brå-
landa. 
Högsbyns hällristningsom-
råde i Tisselskog är Dals-
lands största och märkligaste 
fornminne och består av ett 
100-600 meter stort hällrist-
ningsområde från bronsål-
dern. 
2 500 figurer är fördelade på 
drygt 300 hällar med bilder 
på bland annat händer, skepp, 
fotsulor, människor och hun-
dar. Här bodde jordbrukare 
redan för 3000 år sedan.

Du kan inte bara titta på de 
imponerande ristningarna, 
du kan också vandra en stig 
på omkring fem kilometer. 
Den är lämplig för barnfa-
miljer, dock inte med barn-
vagn eftersom stigen inte 
alltid är plan.

Destinationen är perfekt 
att kombinera med ett besök 
på Baldersnäs herrgård eller 
Håveruds akvedukt.

Evenstorp
Hällristningarna i Evenstorp   
är en av Dalslands fyra mera 
kända figurristningar och 
innehåller för landskapet 
delvis unika figurer. Här 
finns skepp, skålgropar, 
solkors, ormar, fotsulor, djur 
och människofigurer.  Fram-
för allt är människorna märk-
liga. Den stora figuren med 
ett så kallat trepunktsansikte 
och lyfta händer saknar mot-
svarighet i landskapet. 

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

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

Unika hällristningar i Tisselskog. Foto: Christiane Dietz.

Dalaborgs
slottsruin

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 
murresterna bestod borgen 
av ett fast hus med en botten-
våning i gråsten och en över-
våning av timmer. Borgen 
anlades 1304 av hertigarna 
Valdemar och Erik i sam-
band med stridigheterna med 
kung Birger. Det var för öv-
rigt här på Dalaborg som 

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

Kvar finns vallgraven, 
vallar, en terrass och källaren 
till ett blockhus. En modell 
av Dalaborg innan förstörel-
sen finns att se på Melleruds 
museum.

Hus som berättar 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 medeltiden och livnärt sig som småbrukare.

Karl Karlsson själv försörjde sig som kyrkskrivare i Skål-
leruds församling. Hans första diktsamling, Allemans rike 
och Ingenmans land, kom så sent som 1982. Han publicera-
de ytterligare tre diksamlingar. 2009 publicerades en sam-
lingsvolym med hans samtliga dikter.

Gården sköts nu av Karl Karlssongårdens vänförening. Mer 
information finns på föreningens 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 prästgård i 
Bolstad är under Kalmarkriget 1611-1613, då den brändes 
ner. Den nedbrända prästgården låg något öster om den nu-
varande.

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

Av ekonomiska skäl beslutade Bolstads pastorat år 2000 
att sälja prästgården. I samband med detta bildades förening-
en Bolstad Prästgårds Vänner. Föreningens syfte är att beva-
ra prästgården och skapa ett kyrkohistoriskt museum.

I prästgården anordnas numera regelbundet utställningar 
och olika typer av kulturaktiviteter. På sommaren äger akti-
viteterna rum i trädgården. I en av flygelbyggnaderna ligger 
Gunnars Bygdemuseum.

Tingshuset.
Tingshuset, på väg E45:s västra sida i centrala Mellerud, 
invigdes 1909 då domstolsdistrikten 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 Domstols-
verket, men huset fungerade som domstolslokal fram till 
1996, dock i begränsad omfattning.

Idag används Tingshuset för många olika ändamål. På de 
två övre våningarna återfinns Melleruds museum och ett 
välbesökt släktforskningsarkiv. Sessionssalen på nedervå-
ningen används för möten, både av kommunen och av fören-
ingar. Huset har nyligen renoverats, den ursprungliga natio-
nalromantiska stilen har varsamt tagits fram igen.

Ryggåsstugan Fôttestôva
Bolstads hembygdsförening vårdar en liten, gammal ryggås-
stuga från 1730 med torvtak i norra Hagen, sydöst om Bol-
stads kyrka.

Här bodde Anna på Hagen i mitten av 1800-talet. Efter 
Annas död flyttades stugan 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 Bolstads hembygdsförening, just för 
att bevara denna stuga. Bland föremålen i stugan kan om-
nämnas 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 kl. 08-20 och andra 
tider om ni kontaktar Gunnar Jansson 0704-965743 eller 
Sture Hagsgård 0521-34017.

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. 

Unik råskogsstuga och museum
Råskogsstugan är unik ge-
nom sin ålder och välbe-
varad med en intressant 
historia för att inte tala om 
allt det som ryms i stugan. 
Råskogsstugan är grå till 
färgen – men ståtlig trots sina 
nära 300 år (byggd omkring 
år 1720). Inne i stugan möts 
du av allehanda gamla ting, 
som lakegryta, potatiskvar-

nar, mjölksilar, grytor och 
kittlar, spinnrock och vagga.
Invigningen av Råskogstu-
gan skedde med pompa och 
ståt 1936. Landshövdingen 
von Sneidern talade och fö-
redrag hölls, ”publiken var 
mångtusentalig” står att läsa 
i ett tidningsreferat från in-
vigningsfesten.

2015 invigdes ett nytt hus 
för visning, i ett av de gamla 

föremålen och förråd allde-
les i närheten. Det är byggt 
med Fastregårn som före-
bild, en hörnsten finns kvar 
från det 100 åriga huset som 
revs 1920. Många ideella 
krafter och lokala företag har 
bidragit med allt från grund 
till tak

Söndagen 13 augusti kl. 14 
är den traditionella guds-
tjänsten med servering av 

klengås och kaffe. Medver-
kar gör kyrkoherde Thomas 
Holmström och det blir sång 
av bygdens dotter Eva 
Aronsson. 

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

Det nybyggda museet. Foto: Marianne Karlsson.Råskogsstugan är 300 år gammal. Foto: Marianne Karlsson.
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Storg. 17 Mellerud  0530-135 20

Vårt kunnande Er trygghet Priserna gäller så långt lagret räcker

VIKING MB2 RT

3.990:-
Ord. pris 
5.890:-

ROBOTKLIPPARE
MI 422

10.900:-
Vi utför installationen

MI 422

10.900:-

ROBOTKLIPPARE
MI 632

19.900:-
Vi utför installationen

Bensintrimmer
FS 38

1.790:-
Ord. pris 
2.190:-

ROBOTKLIPPARE
AUTOCLIP 225 S

14.900:-
Nu

OBS! Hus på köpet
Vi utför installation

Stiga Villa 12

19.995:-

15.990:-

Batteri driven
trimmer 
FSA 45

Röjsåg 
FS 131

1.290:-

4.990:-
Ord. pris 
6.190:-

Åkgräsklippare med
Zero-Turn teknologi

46.990:-

360° svängradie
2 cyl Kawasakimotor
117 cm klippbredd

Kraftig kärra på köpet
Värde 5.590:-

Från

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vi är en servande fackhandel med serviceverksdad

PAKETPRIS!
KAMINKAMPANJ
MED SKORSTEN

4 000:-

JØTUL 
F 135

NU 13.990:-
Ord. pris 15.990:-

SPARA
2 000:-

JØTUL
FRIGG

Finns i flera modeller
TLAB Maskinuthyrning

Från

Vedeldad
utekamin/grill

4 990:-

Mycket prisvärd
trädgårdstraktor LT1

96 cm klippbredd
420 cm3

RABATT

Antikt

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

www.wandelshandel.se

Kuriosa

Följ oss på 
Storgatan 8, Mellerud 0530-125 90

Mån-Fre: 10:00-18:00 Lör: 10:00-13:00

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Öppettider:
Alla dagar 11-17 v. 26-35

Egenproducerat 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 

Sommarbutik
Dalsland Center, Håverud

Outlet
Märkeskläder, skor, inredning

Tel. 070-555 05 27

Du kan följ oss på:
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Köpmantorget i Melleruds centrum är ett levande torg omgivet av ett stort utbud av butiker. Torghandel förekommer också vissa dagar. 
Foto: Karin Åström.

Mellerud ett handelscentrum

Melleruds kommun ligger intill Vänern, mitt emellan Karl-
stad och Göteborg. Kommunen hade 31 december 2016  
9 323 invånare och omfattar cirka 517 kvadratkilometer.

Mellerud är ett handelscentrum med ett 80-tal handels- 
och serviceföretag med ett utbud som man egentligen bara 
förväntar sig av större orter. Det mesta finns inom prome-
nadavstånd. Orten är redan länge välkänd för sin livliga 
centrumhandel. På Västerrådaområdet intill E45 finns ett 
stort antal butiker och företag. Här är också ett köpcenter 
planerat.

I kommunen finns över 700 aktiva företag inom både 

tillverknings- och tjänstesektorn. De allra flesta är småfö-
retag.

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 närmaste hopväxta. Dessutom finns fyra småorter. 
Dalskog i väster, Erikstad i söder, Håverud i norr samt Köp-
mannebro i nordost.

Avstånd från Mellerud: Göteborg 120 km, Karlstad 120 
km och Oslo 230 km. Det finns tågförbindelser till Stock-
holm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn.

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 
färskvaror, fräscha grönsa-

ker och frukt till husgeråd, 
presenter, blommor och 
mycket annat. 

Lanthandeln i Grinstad är 
en omtyckt samlingspunkt 
för bygdens folk och för 
sommarens många gäster. 

Lanthandeln i Grinstad har öppet alla dagar i veckan och är en sam-
lingspunkt i bygden.

Loppis, antikt 
och kuriosa

Wandels Handel på Ugg-
loms gård i Grinstad säljer 
både antikt, loppis och 
kuriosa.
Allt hittar du i ett ”stall” på 
cirka 750 kvadratmeter  full-
proppat med prylar, möbler, 
glas, porslin och vintageklä-
der (från 1900 – 1980). Det 
finns även skor och hattar 
med mera. 

Butiken ligger mitt ute på 
Dalboslätten, cirka sju kilo-

meter från E45:an i Erikstad 
mot Grinstad. Se skyltar.

Eva Wandel har utökat 
med en lada fylld med möb-
ler 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. 

Vår och höst uppdateras 
öppettiderna på Facebook 
och Instagram. Du kan också 
ringa.

I ett ”stall” finns massor av prylar att fynda.

Cecilias 
sommarbutik

Dals Rostocks Sommaraffär 
håller öppet perioden 9 juni 
till 13 augusti. 

Här hittar du antikt, retro, 
konst och stickade barnklä-
der, designade av butiksäga-
ren Cecilia Harris Lundström 

som drivit barnklädesvaru-
hus i London.

Dessutom finns här en 
fyndhörna.

Hitta hit: Väg 166 till Dals 
Rostock. Följ Brunnsvägen, 
sedan skylt till Hällavägen 7.

Butiken vid akvedukten

Ett urval av spännande hängande ”droppar” i glas.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Innanför entrén till Dals-
land Center hittar du 
Akveduktshopen med 
glashytta, souvenir- och 
designbutik samt turist-
byrå. 

Här verkar Ingrid och Johnny 
Persson. Glasblåsaren John-
ny Persson, som gjort sina 

lärdoms år vid Boda glasbruk 
i Småland, kommer att de-
monstrera konsten att blåsa 
glas i butiken i sommar.

Du kan även boka tid för 
att under Johnnys ledning 
prova på att själv blåsa glas.

Johnny har tagit fram en ny 
serie glas 2017, både snaps- 
och vinglas i läckra färger.

Mats Jonasson, Målerås 
Glasbruk, hade stor utställ-
ning på Dalsland Center 
2016 och samarbetet med 
Dalslands Glashytta fortsät-
ter då du kan köpa hans alster 
i butiken. 

Butiken innehåller förut-
om glaskonst (bruks- och 
konstglas) även linne, ljus, 

smide, keramik, smycken, 
souvenirer, glass och godis.

Lokalproducerade läcker-
heter från Dalslandsmat hit-
tar du här, såsom kallpressad 
rapsolja, saft, marmelader, 
lite rawfood och äppelmust.

Akveduktshopen hyr även 
ut kanoter och säljer fiske- 
och campingkort.

Johnny Persson har tagit fram en ny serie snaps- och vinglas.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Älgen är mäkta populär som motiv på souvenirerna. 
Foto: Susanne Emanuelsson.
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Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, t o m sön v. 32, 2017 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

Grillkol & briketter
jfr-pris 13,80/kg

St Agur
jfr-pris199:-/kgGrillad 

kycklingklubba

Öppet alla dagar 8 - 22

Välkommen till Hemköp Torget
I vår stora manuella kö� disk kan vi hjälpa dig med a�  krydda och marinera kö� et. 

Vårt ekologiska kö�  kommer från Ekholmens gård, 4 km från Mellerud. Vi gör egna röror,
sallader och erbjuder färsk fisk varje dag. Smörgåstårtor och festfat görs på beställning. 

Serrano
jfr-pris199:-/kg

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

Varje dag!
Färska räkor 

till bästa dagspris
med reservation för ev slutförsäljning

 65:- 
     2 för    

  

 10  :-      /st 

Fri parkering
Free parking

Kostenlose parkplätze

 19  90 
         

 /hg 

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

Festbuff et liefern wir auf Bestellung typischen schwedischen Smörgåsdelikatessen.

At our meatdesk, full of varieties, we off er spiced and marinated grill-meat. Our ecologic meat is produced 
only four kilometers away at the Ekholmen estate. We make our own salads and dressing and off er fresh 
fish every day . For festival occasions we off er typical swedish specialities, for example ”smörgåstårta”.

 40 :-  
    2 för     

Uddevallare 
 Grillkorv från Rybergs, 10-pack

 19  90 
         

 /hg 
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Butik med lantlig  
amerikansk stil

Country Thyme med butik 
och café har en lantligt rustik 
stil som kan beskrivas som 
”american countrystyle”. 
Mustiga färger och prylar du 
inte hittar på så många andra 
ställen finns i hyllorna. Färg-
glada filtar i indiansk stil, , 
korgar, lyktor, textilier, strå-
hattar  och massor av pre-
sentartiklar för både ung som 
gammal finns här. Doftljus 
från USA finns i långa rader 
i hyllorna.

Dessutom finns det en stor 
sortering av kryddor,salsa 
och barbecuesåser, plus kex, 
teer, kaffe, marmelader och 
olika slags choklad i läckra 
presentförpackningar. Inspi-
ration för verandan eller 
balkongen drar blickarna till 
sig.

Cafeet är rymligt och har 
plats för mellan 25-30 sittan-
de gäster. En del fikabröd är 
hembakat och en del inköpt. 
På helgerna serveras även 
mackor. Kaffet från Berg-
strands i Göteborg kan även 
köpas med hem i form av 
hela kaffebönor.

– Tanken är att du ska kun-
na ta din kaffekop och gå runt 
i butiken. Det ska vara en 
avkoppling att komma hit 
och handla, ingen stress utan 
mina kunder ska kunna ladda 
batterierna här, berättar 
Ann-Sofie Fors.

Hitta hit: Kör E45 norr ut 
från Mellerud. Efter dryga 
halvmilen ligger Country 
Thyme på vänster sida.

Lantlig rustik inredningsbutik med café inbuder till en stundas avkopp-
ling och inspiration.

Lanthandeln har gammaldags inredning. Här syns Carina Håkansson 
som driver verksamheten. Foto: Privat.

Gammaldags 
lanthandel och 
mysigt café

Dalbergså Café och Han-
del ligger alldeles intill 
Dalbergså Camping och 
gästhamn.
Den gamla inredningen så-
som våg och skyltar är beva-
rad i lanthandeln. I det mysi-
ga caféet serveras kaffe med 
fikabröd, smörgåsar, våfflor, 
glass med mera. Hantverkare 

ställer ut och säljer sina al-
ster. Verksamheten drivs av 
Carina Håkansson med fa-
milj.

Från midsommar är det 
öppet dagligen.
Hitta hit: Från Grinstad el-
ler Bolstad kör till Dalbergså. 
Butiken ligger i anslutning 
till Dalbergså Camping och 
Gästhamn.

Lantligt Anno 1785

På Ekholmens Säteri, 
granne med Gunnarsnäs 
kyrka, finns den mysiga 
butiken och caféet Lant-
ligt Anno 1785.
Byggnaden är från år 1785 
och den gamla stilen är väl 
bevarad.  

I butiken som drivs av 
Irene Eriksson hittar du in-
redningsprylar i alla pris-
klasser. Irene inspireras av 
den lantliga stilen och här 
finns bland annat porslin, 
ljuslyktor, lampor och myck-
et annat som pryder ett hem. 
Dessutom säljs tvålar, matol-
ja, teer med mera.

Allt i det hemtrevliga café-
et är hembakat. Det finns 
sittplatser både utom- och 
inomhus på den stora veran-
dan med utsikt över landska-
pet. 

I butiken säljs även går-
dens egenproducerade kött., 
samt kryddor och annat som 
passar till.

Hitta hit: Från Mellerud 
tag västerut mot Bäckefors/
Halden. Kör cirka 6 km och 
tag vänster mot Gunnarsnäs 
kyrka. Förbi denna finns 
Ekholmens Säteri.

I caféet finns hembakat fikabröd och gott kaffe. Från 
den stora verandan har man fin utsikt över landska-
pet.

På Ekholmens Säteri finns det mjölkkor i ladugården. I  butiken finns det kor på marsch.

Tvålar, matoljor, inredningsprylar och mycket annat 
finns i butiken hos Lantligt Anno 1785.

Mångfald hos Brålanda Galleria

Ett stort antal försäljare finns inne på Brålanda Galleria. Foto: Privat.

I sommar har Brålanda 
Galleria på Storgatan i 
Brålanda öppet på lörda-
gar och tisdagskvällar (i 
juli stängt på tisdagar). 
Här hittar du Agnetas honung 
och örter, Annas lilla present-
bod, Britts Bakstuga och 
Café, Carinas smycken & 
loppis, Helles deco/betong/
kort, Ingrids stickat & virkat, 
Lisbets Slända. Olssons 
klädhörna, Skomakaren, 
Uggleboden, Yolandas barn-
hjälp samt turistbroschyrer.

Du kan även tillfälligt hyra 
in dig med ett bord. Andra 
lördagen i månaden är det 
temadagar:

Juni – mångkulturellt
Juli – rosrunda
Augusti – hantverk och 
mathantverk
September – bygdefest
Oktober – loppisrunda
November – föreningsliv

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

För mera information se på 
facebook, Brålanda Galleria 
eller www.bralandaforeta-
garforening.se

Butiken och caféet Lantligt Anno finns i en flygelbyggnad på Ekholmens Säteri vid Gunnarsnäs kyrka.
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Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

- 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

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.

13

Tel. 0530-101 04

13

Sommaren har kommit in i butiken!

Storg. 15, Mellerud  
Tel. 0530-100 62

Skor för barn, dam & herr
Väskor & plånböckerVäskor & plånböckerVäskor & plånböcker

Mellerud, Köpmanstorget | Tel. 0530-103 75 
Öppet Mån-Fre 10:00-18:00,  Lör 10:00-13:00

Sportbutiken i Mellerud!

Större
nyrenoverad

butik
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Hungrig eller fikasugen?
Befinner du dig i Mellerud med omnejd finns det goda 
chanser att bli mätt och belåten. Här har vi:
• Melleruds Pizzeria Gatukök & Bar, på Landsvägsgatan
• Thairestaurangen på Storgatan
• Café Gruzzolo,  ligger mittemot, på Landsvägsgatan
• Jessicas Delikatesser, Storgatan 7
• Restaurang Vågen finns vid torget
• Restaurang Börsen, vid torget
• Nyfiket på Storgatan. 
Längs Storgatan finns  
pizzeriorna:
• Pizzeria Vita Sannar
• Pizzeria Restaurang Fontana
• Restaurang och pizzeria Da Giovanni, onlinepizza
• Tarbush, pizza, grill, dagens lunch, på Österrådaplan
I omnejden finner ni:
• Hamnkrogen, Sunnanå Hamn
• Restaurangen vid golfbanan i Sunnanå
• Restaurangen vid Vita Sandars Camping

Fikasugen?
• NK, Nya Konditoriet finns på Storgatan
• Café Rocket, järnvägsstationen
• Country Thyme, längs E45 norr om Mellerud
• Hamrane Bak & Kaffestuga, Hamrane söder om Mellerud
• Café i Brunnsparken i Dals- Rostock
• Café på Rådahallen
• Caféet vid Bloms Varuhus
• Café Lantligt Anno 1785 vid Gunnarsnäs kyrka
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.

Lunch och nöjen 
på Café Gruzzolo

Intill E45 i Mellerud ligger 
Café Gruzzolo och hotellet 
Wärdshuset på Dal. Här 
erbjuds både mat, dryck 
och nöjen.
På Café Gruzzolo serveras 
varje morgon frukostbuffé,  
fräsch lunchbuffé måndag 
till fredag och en kvällsbuffé 
måndag till torsdag. 

Den in glasade uteserve-
ringen under tak, Terazzan, 
är en skön plats för avkopp-
ling.

Inredningen i den genuina 
engelska Pub Andree är in-
spirerad av White Star-lin-
jens fartyg Titanic och Olym-
pic. 

Café Gruzzolo är även ett 
populärt dansställe med upp-
trädanden av kända artister 
året runt. Sommarens stora 
begivenhet är WM i beach-
volley  som i år arrangeras 

den 8 juli. Den mycket popu-
lära turneringen äger rum på 
Vita Sandar Camping med 
musikunderhållning. På 
kvällen är det prisutdelning 
och festligheter på Café 
Gruzzolo natten lång. Man 
ser fram emot en fartfull 
sommar!

Hotelldelen går under det 
anrika namnet Wärdshuset 
på Dal. Hotellrummen är 
mysigt utsmyckade i en ma-
ritim miljö. Här finns också 
budgetrum i ett annex där du 
kan bo billigare och ändå ha 
hela anläggningens service 
och standard tillgänglig. An-
läggningen har 45 bäddar 
samt konferenslokaler. Verk-
samheten är ansluten till 
kedjan ”Sweden Hotels”. 

Du kan hålla dig uppdate-
rad både på facebook och 
instagram.

WM i beachvolley den 8 juli, helgen efter Kanalyran, är en av sommarens 
stora begivenheter. Foto: Alvin Johansson.

Café Gruzzolo/ Wärdshuset på Dal erbjuder mat, boende och nöjen. 
Foto: Karin Åström.

Klengås och kaffe i Hamrane
På Dalboslätten söder om 
Mellerud ligger en gammal 
röd Dalslandsstuga – Ham-
rane Bak- och Kaffestuga. 
De gamla rummen har reno-
verats till mysiga kafferum 
där känslan från förr finns 
kvar. På Hamrane råder än 
idag den gamla tidens lugn 
och ro. En flock hönor kack-

lar nöjt och plockar kring den 
stiliga tuppen. Får med lamm 
och kvigor betar fridfullt på 
ängen. 

Gästerna sitter och njuter 
av lugnet och atmosfären och 
känner doften av färsk klen-
gås och kaffe. För summan 
du betalar får du äta så myck-
et 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 kle-
nades på med tummen.

På Hamrane kan du se hur 
brödet hällbakas i vedeldad 
ugn, precis som förr i tiden. 
I syrenbersån finns bord och 

stolar och dessutom finns en 
rejäl uteservering, delvis 
under tak. Det finns även en 
filial till Wandel Handel på 
gården, granne med hönshu-
set.

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

Britt-Marie Dahlqvist driver Hamrane Bak & Kaffestuga för trettonde säsongen. Foto: Susanne Emanuelsson.

En tupp med hönor trippar omkring i hönsgården.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Vedeldade dalslandskakor är mycket omtyckt bland alla besökare.  
Foto: Susanne Emanuelsson.
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1. Teåkersjön. Foto: Rolf Linder. 
2. Rallarroser i Bäckefors. Foto: Rolf Linder. 
3. Höskörd i Bråna. Foto: Rolf Linder. 

4. Upperuds sluss. Foto: Susanne Emanuelsson. 
5. Islandshästar vid Kolungen. Foto: Rolf Linder 
6. Kanotister, Dalslands kanal. Foto: Susanne Emanuelsson.
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I april 2016 gästade Kung Carl XI Gustav Håfveruds Brasseri och åtnjöt en läcker måltid. 
Foto: Tanja Mueller, TM Foto.

Med laxrätter som specialitet
Ett stenkast från ak-
vedukten  i Håverud, mitt 
i slussområdet, ligger Håf-
veruds Rökeri & Brasseri. 

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 
omkringliggande skogarna 

med sin historia har hittat sin 
plats i designen.

Lars Lundberg startade 
rökeriet 1996 och brasseriet 
1997, som i år firar 20 år. 
Kundkretsen sträcker sig 
långt utanför Dalslands grän-

ser. Hela sortimentet av rök-
ta produkter görs hantverks-
mässigt och delar är 
ekologiskt certifierat. Häri-
från säljs lax till butiker i hela 
Västsverige, till gränshan-
deln mellan Sverige och 
Norge, till Stockholm och 
även export till Europa. 

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

Även Vänerlax kommer 
att finnas på menyn i sommar 
och för den som inte vill äta 
fisk finns olika kötträtter, 
pasta och kyckling. Generö-
sa räkmackor finns också. 

Cafédelen inne på Dals-
land Center drivs i brasseri-
ets regi och här finns ett 
glasseri. Italiensk glass från 
göteborgsbaserade glassbo-
laget Lejonet och Björnen 
säljs här i olika former. 
Glass-sortimentet återfinns 
även i glasskiosken utom-
hus, vid slussen på framsidan 
av brasseriet.

Underhållning är det oftast 
torsdagar, fredagar och lör-
dagar hela sommaren. Tors-
dagar står jazz på program-
met, de andra dagarna 
varierar utbudet.

En bra kräftskiva  brukar 
höra till höjdpunkterna i au-
gusti.

Café och musik

Café Gula Huset ligger 
längs E45, strax norr om 
Brålanda. 
Detta är ett väg- och musik-
café med hembakat och 
hemlagat från grunden.

Kent ”Ägget” Berntsen  
står bakom verksamheten 
och tillsammans med sång-
erskan Frida Wiljansros och 
några säsongsanställda er-
bjuds a’ la carte med fullstän-
diga rättigheter och dagens 
lunch med husmanskost och 
fikabröd tillagat från grun-
den.   Kent lagar maten och 

Frida bakar.  En loppis finns 
också här.

Både Kent och Frida 
sjunger och Kent producerar 
musik i eget skivbolag. 

1 juli arrangerar de en träd-
gårdsfestival med artister 
som Ebbot & The Indigo 
Children, Thorsten Flinck, 
Trio Mé Bumba, Jay Smith,                                                     
Trailerpark idlers och Ar-
chie. Hustrubaduren Mr Tom 
Raspertin underhåller också 
och Dotorps Traktorklubb 
visar upp sina veterantrakto-
rer.

Några av artisterna som medverkar under Brålandafestivalen. 

Skålleruds gård

Skålleruds gård ligger 
mittemot Sveriges mest 
kända traditionellt bygg-
da träkyrka, Skålleruds 
kyrka, och sjön Nären. 
Här finns åtta rum, samtliga 
med dusch och toalett. Sex 
dubbelrum och två familje-
rum (två vuxna och två barn). 
Alla har utsikt mot trädgår-
den. På nedre botten ligger 
både frukostrummet och 

restaurangen samt en mysigt 
inredd lounge med TV. Fri 
Wi-Fi.

I den mysiga restaurangen 
serveras allt ifrån kaffe till à 
la carte och festbufféer för 
större och mindre sällskap 
med råvaror från Dalsland 
(till exempel vildsvin, älg 
och hjort). 

Restaurangen är öppen 
från 1 maj till 1 oktober. Du 
kan även förboka.

På Skålleruds gård finns åtta rum och en trevlig restaurang.

Tips på campingar
Dalbergså camping vid Vänern
Dalskogs stugby och camping
Hallebäcks camping, mitt i Dalslands skogar
Håveruds camping vid Dalslands kanal och den världsbe-
römda akvedukten
Kerstins camping mellan Mellerud och Dals-Rostock
Vita Sandars camping vid Vänern

Mat och boende även med hund

The Visitor, beläget vid in-
farten till Dalsland Center 
i Håverud, erbjuder både 
boende och mat.

Här finns ett 80-tal bäddar 
fördelat på stugor och rum. 
De tjugo topputrustade röd-
målade stugorna har en vi-
dunderlig utsikt över kanal-

området och det finns ett 
utomhusspa med utsikt över 
akvedukten. Här är även 
hundar tillåtna som gäster.

Restaurangen, inrymd i 
den gamla brukshandeln,  
serverar thaibuffé, tacobuf-
fé, pizza och à la carte. Det 
finns plats för ett 60-tal mat-
gäster inomhus, plus ett 30-

tal utomhus. På nedervå-
ningen finns ett minilivs, en 
perfekt lösning för både 
ortsbefolkning, turister och 
båtgäster som besöker områ-
det och behöver handla. 

Hos The Vistor kan du 
även boka båttur med M/S 
Nils Ericson längs Dalslands 
kanal. 

Närheten till Brudfjällsvä-
gen som slingrar sig fram i 
vacker natur mellan Håverud 
och Dals Långed/Tisselskog 
gör att många motorcykel-
burna gäster tar en paus hos 
The Visitor. 

The Visitor i Håverud erbjuder boende för både två– och fyrbenta gäster. Från stugorna har man fin utsikt över akvedukten.
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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

Mellis-
tips

Mellerud

PB Annons Mellerud 122x88mm.indd   1 2017-05-17   15:07

Tel. 0530-51185
varmdal.comAuktoriserad återförsäljare

Service & Försäljning
John Deere
Kverneland

När service & stabilitet avgör!

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

Sommaraffär
i Dals Rostock

Antik Retro Kuriosa 

Stickade barnkläder

Konst och mycket mer

Öppettider 
Fredag & söndag  

kl 1100-1700

Hällavägen 7 (skylt på Brunnsvägen)

Tel: 072-2046 115
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Gästhamnar

Dalbergså
Dalbergså gästhamn vid Vä-
nern
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

Vandrarhem 
i Håverud

Vandrarhemmet i Håverud ligger i anslutning till Kanalmuséet.

STF Vandrarhem ligger bara 
några meter från kanalen och 
den kända akvedukten.  
Vandrarhemmet som håller 
öppet april – september er-
bjuder 36 bäddar. Du kan ta 
dit hit med bil, tåg, buss, 
cykel eller båt på kanalen.  
Gästerna kan välja mellan 

enkel- eller dubbelrum, tre-, 
fyra- eller fembäddsrum, 
några med översäng. Alla 
rum har handfat med varmt 
och kalltvatten. Boendet har 
fullutrustad kök, delad dusch 
och wc samt tvättmaskin. 
Gratis WI-FI och parkering.
 

Bo vid sjön Ärr
Gården Stora Strand lig-
ger belägen vid den vack-
ra sjön Ärr, strax utanför 
Åmål/Ånimskog. Här kan 
du hyra ditt boende – el-
ler varför inte hela gården 
som har 200 sängplatser?
Stora Strand drivs av SMU i 
Ånimskog, en del av Equme-
nia Sverige. Gården har 
möjlighet att ta emot mindre 
eller större sällskap. Du hit-
tar enkelrum, dubbelrum och 
4-6-bäddsrum av vandrar-
hemsstatus, allt är fräscht 
och snyggt. Självklart finns 
trådlöst nätverk.

 Det finns bra samlingssa-
lar, ett nyrenoverat storkök 

med möjlighet till självhus-
håll, halvpension eller hel-
pension. Anläggningen är 
tillgänglighetsanpassad.

Det finns vackra utomhus-
områden i anslutning till 
sjön, med motionsspår, fot-
bollsplan, egen badvik, vind-
skydd och kanoter. Stora 
Strand har även lekplats för 
de yngre barnen.

Det finns även en kiosk och 
du kan hyra kanoter på plats. 

Hitta hit: Kör från Melle-
rud på E45 norrut mot Åmål. 
Efter 1,5 mil, sväng vänster 
mot Snäcke. Följ sedan vä-
gen 1,7 mil. Skylt ”Stora 
Strand” som ligger på vän-
ster sida.

Stora Strand vid sjön Ärr tar emot både små och stora sällskap och är 
tillgänglighetsanpassat. Totalt finns här 200 sängplatser.

Härligt campingliv på 
”Dalslands Riviera” vid Vänern

Fyrstjärniga Swecamp 
Vita Sandars camping 
ligger fyra kilometer från 
Melleruds tätort, vid Vä-
nerns strand.
Anläggningen går under 
namnet ”Dalslands Riviera” 
med sina långgrunda vita 
stränder, glittrande rent vat-
ten och ett brett utbud av 
aktiviteter för hela familjen. 
Poolen är soluppvärmd. Vat-
tenrutschbanan är många 
barns favorit. 

Nytt för i år är en ny barn-
pool. På poolområdet hittar 

du även en bar och glassför-
säljning.

Restaurangen med 180 
sittplatser både inom- och 
utomhus har fullständiga 
rättigheter. Från uteserve-
ringen kan du blicka ut över 
den lång   sträckta sandstran-
den. Intill receptionen finns 
en butik. Tack vare begrän-
sad biltrafik inom området är 
det mycket barnvänligt. På 
scenen anordnas trubadur-
kvällar, allsång, quiz och 
karaoke i sommar.

En tolvhåls äventyrsgolf-

Underhållning 2017
17/6 Sommarpremiär i puben m Reborn Band
23/6 Midsommarafton i puben m Thomas Andersson
24/6 Pub Micke Nannini
5/7 Karaoke
6/7 Sommarquiz
7/7 Pub Line Up Duo
12/7 Karaoke
13/7 Sommarquiz
15/7 Pub Thomas Andersson
19/7 Karaoke
22/7 Pub Toffe
26/7 Karaoke
27/7 Sommarquiz
28/7 Pub PS.Live
29/7 Allsång med Ålefeskarn
5/8 Pub Line Up Duo
12/8 Grand final med Reborn Band
Minidisco för barn upp till 13 år, tisdag 11/7, 18/7, 25/7 
kl 18.30
Max & Monick, fredag  7/7 kl 16:00
Mr Berger & Gycklaren Ann, tisdag 18/7 kl 11.00
Sagolik Magi, måndag  24/7 kl 11.00 

Vita Sandar är en barnvänlig camping på Dalslands Riviera.

En tolvhåls äventyrsgolfbana med puttinggreen finns på området.

bana med puttinggreen finns 
på området, perfekt för hela 
familjen. Du kan också spela 
volleyboll, klättra i den sju 
meter höga klätterspindeln, 
leka i pirat skeppet, hyra 
roddbåtar, kanoter eller cyk-
lar. För barnen finns även 
ponnyridning.

I ”kulhuset” intill recep-
tionsbyggnaden, ett 70 kva-
dratmeter stort lekhus för 
barnen, hittar du studsmatta 
och bordtennis. En aktivitet 

för barnen är en hoppkudde 
på 100 kvadratmeter. Det 
finns även en lekplats för de 
mindre barnen, mellan tre 
och sju år.  

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

Campingen har 247 el-
platser, 26 fyrbäddsstugor, 
fyra tvåbäddsstugor samt tio 
fullt utrustade villavagnar.

Camping och gästhamn i Dalbergså

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

Man kan även anordna fest-
ligheter för upp till 60-70 
personer i lokalen. 

Läget är perfekt: den skyd-
dade, lugna viken för båtfol-
ket, campingområdet omgär-
dad av lägivande barr- och 
lövskog samt den omedelba-
ra närheten till landets störs-
ta innanhav.

En liten naturlig badplats 
ligger i närheten. 

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

Vad händer i sommar?
11 juni Söndagscafé kl. 15 Kenneth Holmström
18 juni Allsång kl 17.00 Guddehjälmarna
23 juni Midsommarfirande, dans och lekar vid 
 midsommarstången kl 15.00. Logdans på kvällen
2 juli Allsång kl 17.00 m. Lätt o Lagom.
16 juli Allsång kl 17.00 m. Lätt o Smepöjka
21 juli Spelträff, underhållning och dans fr. kl 18.00
22 juli Allspel kl. 15.00. Scenframträdande kl. 15.20
 Logdans på kvällen
30 juli Allsång kl. 17.00 m Gubes
15 okt Söndagscafé 15.00 med Nicklas o Roland

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.
www.dalbergsa.se



Sommarmagasinet Mellerud 2017 31

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
KAMPANJPRIS

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

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 helger kl 11-15 fram till v. 26 • Öppet alla dagar kl 11-18 från v. 26-34 

www.evenstorpsgard.se / 0730-26 79 95

Varmt välkommen till Sundals Ryr, 1 mil väster om Brålanda

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

Djurtillbehör
Foder • Hundcafé
Välkomna till nya 
mysiga lokaler!
(Du kan ta en fika med din hund)

Hundcafé

Öppet: 
Tisdag - fredag 10.00 - 18.00  

Lördag 10-14
Torvaldsgatan 1, Åmål 

Tel. 0532-100 08
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Magiskt boende och fredagspub

Artisterna som underhåller vid sommarens fredagspubar. Foto: Privat.

Äntligen sommar och då 
håller Upperud 9:9 öppet 
med café dagligen och fre-
dagspub varje vecka. 
Här presenteras en skön ska-
ra musiker som kommer att 
glänsa ikapp med solned-
gångarna på bryggan. Mer 
info om programmet hittar 
du på webben. 

Upperud 9:9 är nu ett ho-
tell, men byggdes för snart 
100 år sedan för att lagra 
spannmål. Här bor ni i de 
gamla silofacken. Franska 
balkonger öppnar upp mot 
vatten och ljus. Hög takhöjd 
skapar rymd och plats åt 
sovloft dit trappor eller ste-
gar tar dig. I de fem hotell-

Ett av de fantastiska rummen som byggts i  ett före detta silofack. 
Foto: Martin Gustavsson.

Full service i vackra Sunnanå hamn

Sunnanå hamn i Melleruds 
kommun, ligger endast 
fem minuters bilkörning 
från Melleruds centrum. 
I gästhamnen finns 25 gäst-
hamnsplatser med full servi-
ce av diesel, bensin, septi-
tanktömning, dricksvatten, 
dusch, toalett, tvättmaskin 
och torktumlare. Vid gäst-
bryggan finns tio platser vid 
boj på insidan av bryggan 
och lika många på utsidan. 

Det går också att ligga lång-
sides på utsidan av bryggan. 
Det är cirka tre meter djupt 
kring gästbryggan. Om det 
skulle vara fullt vid gästbryg-
gan kan hamnkaptenen anvi-
sa någon av de andra 280 
platserna som kan vara ledig. 

På området hittar du till 
exempel Sunnanå Hamn-
krog, grillstuga, lekplats och 
boulebana. 

Den äldsta byggnaden är 
hamnmagasinet. Dess bot-

tenvåning byggdes på 
1600-talet på ruinerna av en 
tidigare försvarsanläggning. 
Numera bedrivs det försälj-
ning i magasinet, och på 
övervåningen ställer Melle-
ruds Fotoklubb ut sina alster.

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

Det går bussar till centrala 
Mellerud där det erbjuds ett 
brett utbud av affärer, inklu-

sive apotek och systembolag.
Norr om Sunnanå hamn, i 

området mellan hamnen och 
Holmsån, ligger ett kommu-
nalt naturreservat som om-
fattar 137 hektar. I reservatet 
finns många fågelarter, in-
klusive Vänerns största 
skrattmåskoloni. Havsörnen 
gästar då och då området, och 
bland växterna märks blad-
vass och svärdslilja.

Sunnanå hamn har 25 gästhamnsplatser med full service med bränsle, septitanktömning, dricksvatten, dusch, toalett och tvättmöjligheter. Här finns också den populära Sunnanå Hamnkrog, en grillstuga, lekplats och 
boulebana. Foto: Susanne Emanuelsson.

i Hamnen finns 79 sjöbodar/fritidshus på fast mark och 48 stycken på 
pontonbryggor. Foto: Susanne Emanuelsson.

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 Håfre-
ströms IF och har ett 65-tal 
husvagnsplatser varav 44 
el    platser och en campingstu-
ga med fem-sex bäddar. 
Servicebyggnaden är utrus-
tad med dusch, toalett, tvätt-
maskin, torktumlare och 
spis. Grillplatser finns i an-
slutning till campingen.

Du bor ett stenkast från 
Dalsland Center, akvedukten 
och Kanalmuséet. 

I den fantastiska naturen 
finns härliga promenadstigar 
och du har gångavstånd till 
passagerarbåtarna på kanal-
en. 

En åttakantig stor dansba-
na finns strax intill camping-
platsen. Framför scenvagnen 
står en sittbänk med plats för 
ett 40-tal personer. Utsikten 
ner mot vattnet är bedårande. 

Det finns ingen reception, 
men det kommer någon och 
tar upp avgift fredag och 
lördag kväll omkring klock-
an 19-20 och på på vardagar 
på morgonen. Du kan även 
betala avgiften på Dalslands 
Glashytta i Dalsland Center, 
som tar betalkort.

Håveruds camping drivs av Håfreströms IF. Här bor man nära akveduk-
ten, Dalslands Center och Kanalmuséet. Det finns en dansbana på om-
rådet.

rummen bor du i en unik 
miljö och kan råda sig själv. 
Det finns kök och badrum 
samt fyra sköna sängar på 
varje rum i de gamla silo-
facken – som stugor på höj-
den. 

Caféet bjuder på bakverk, 

smörgåsar och lättare lun-
cher. Ekologiska råvaror 
hämtas från skog, sjö och 
lokala odlare – så långt det 
bara går. Maten är huvudsak-
ligen grön, med inslag av 
kött, fågel och fisk.
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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

Glassbar på bryggan
Mjukglass, kaffe och fika.

NU ÄNTLIGEN 
lördag 1 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

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

Tel. 0521-373  06

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

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!

I vårt café serverar vi frukostbuffée varje dag 
fram till kl. 10.00

Lunch alla dagar från kl. 11.30 

En kvällsbuffé från 17.00

Du kan välja att sitta på vår inglasade  
uteservering, i vår engelska bar eller  
i vinterträdgården

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

Dalbergså 
Café & Handel

Öppet 
Helger från 3 juni

Från 22 juni 

ÖPPET
ALLA DAGAR

Välkomna önskar
Carina & Co
070-726 98 00
Koordinater 

N 58°35,772 E 12°35,590.
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Mycket njutbart på 
Baldersnäs herrgård

Mitt i en vidsträckt, ro-
mantisk park på en halvö i 
Laxsjön, ligger Baldersnäs 
herrgård. 
Baldersnäs har upplevt värl-
dens gång i 160 år. Den 
vackra engelska parken är 
lika spännande som den all-
tid har varit. Här finns stigar, 
grottor och konstgjorda hol-
mar. En promenad ut på näset 
och genom parken är en 
njutning, du har en underbar 
utsikt över den vackra Lax-

sjön och ängarna. 
Omgivningarna runt herr-

gården avspeglas i restau-
rangens meny Här satsas på 
kvalitet in i minsta detalj i allt 
från enkla rätter till väl kom-
ponerade affärsmiddagar. 
Baldersnäs Herrgård är re-
kommenderad i White Guide 
som en av de bästa i Sverige.

Baldersnäs har 38 ljusa, 
vackra rum, några med ter-
rass och samtliga med utsikt 
över sjön eller parken. Du 
kan välja att bo i Herrgårds-

byggnaden eller i flyglarna 
med utsikt över Laxsjön. 
Totalt kan 79 personer få ett 
kvalitetsboende i herrgårds-
miljö.

Sommartid arrangeras ett 
flertal evenemang på Bal-
dersnäs, som nationaldagsfi-
rande, midsommarfirande, 
Barnens dagar, konsert med 
Rickfors och Dick Johans-
son, ponnyfältävlan, kanot-
maraton, olika evenemang 
kring mat, och mycket annat.

Baldersnäs är en pärla i Dalsland. Vackra omgivningar, kulinariska upplevelser i en av Sveriges bästa restau-
ranger och ett boende för livsnjutare.

Vandrarhem i Brålanda med ett perfekt läge
På vandrarhemmet i Brå-
landa bor du bekvämt och 
prisvärt mellan E45 och 
Kroppefjäll. 
Läget är perfekt när man vill 
uppleva Dalsland med Krop-
pefjäll, Dalboslätten, Håver-
ud och Vänern eller vid ge-
nomresa. 

Under sommaren serveras 
frukost för alla gäster och 
man kan välja mellan att bo 
i rum med hotellstandard  
eller vandrarehemsstandard.

Här är det även lämpligt att 
ordna festligheter, släktträf-
far, sammanträden och kon-
ferenser. Mat ordnas via ca-

tering om så önskas. På 
innergården finns även en 
utemiljö med grillplats.

Vandrarhemmet ligger 
mitt i Brålanda, strax söder 
om gamla järnvägsstationen.  

På gångavstånd från an-
läggningen finns en matvaru-
affär, flera matserveringar 
och på sommaren ett utom-
husbad. 

Brålanda är även känt för 
sina många loppmarknader 
och tomteparaden. Goda 
bussförbindelser finns i 
vandrarhemmets närhet.  
www.bralandavandrarhem.se

Brålanda Vandrarhem, ett bekvämt och billigt boende med perfekt läge 
i Dalsland.Vandrarhemmet har en grillplats på innergården.

Travbanan i Åmål 
– The Right Way

Åmålstravet är en av 
landets fem 800-meters-
banor. En tävlingsdag om 
året körs alla lopp i höger-
varv.
Många travvänner känner till 
travbanan i Åmål, Mörtebols 
Travbana, med tävlingsda-
gar under vår, sommar och 
höst. Upploppet mäter 105 
meter. Dalslands Travsäll-
skap bildades 1923, 30 år 

senare, den 6 januari 1953 
invigdes travbanan i Åmål. 

Årets höjdpunkter när det 
gäller tävlingsdagar är V86 
den 28 juni, Bluestravet 5 juli 
och självklart GS75 The 
Right Way 30 juli där samt-
liga lopp går i högervarv.

Mellan loppen kan du få 
dig en matbit i travrestau-
rangen eller varför inte bara 
en korv med bröd som ap-
titretare.

Travskolan, som drivs av 
Dalslands Travsällskap, be-
finner sig i egna lokaler cen-
tralt på stallbacken. Den 
förfogar över ett eget stall. På 
travskolan kan du ha en spän-
nande och annorlunda aktivi-
tet med häst i stallmiljö, till 
exempel fira barnkalas, före-
tagsaktiviteter, fira en arbets-
kamrat, möhippa, svensexa, 
födelsedag med mera.

Åmålstravet är en av landets fem 800-metersbanor. Här körs även tävlingar en dag i högervarv. Arkivbild.

Dalsland Kanotmaraton 
Den 12 augusti är det dags 
för Dalsland Kanotmara-
ton, en kanottävling på 55 
kilometer, öppen  för både 
motionärer och elit. 
Tävlingen körs med antingen 
enmanskajak, tvåmanskajak 
eller canadensare. Starten 
går vid Baldersnäs Herrgård 
i Dals Långed och man har 

elva timmar på sig att nå 
målet i Bengtsfors. 

Tävlingen går genom de 
vackra sjöarna Laxsjön, 
Svärdlång, Västra Silen och 
Lelång. 

Nyheter för 2017 är klas-
serna K1 Vintage, en klass 
öppen för den som fyllt 60 år, 
Stand Up Paddling (SUP) 
och parstafett. Dessa klasser 

går över sträckan 20,7 kilo-
meter.

På kvällen efter loppet ar-
rangeras ”After Canoe” där 
deltagare och publik kan 
mötas för att dela sina upple-
velser och njuta av feststäm-
ningen som råder i Bengts-
fors under Sveriges största 
kanottävling.

Dalsland Kanotmaraton den 12 augusti går genom Laxsjön, Svärdlång, Västra Silen och Lelång. Efter målgång 
i Bengtsfors arrangeras ”After Canoe”och det är feststämning i byn. Foto: Dalsland Kanotmaraton.
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Lunchbuffé Mån-fre 11.00- 14.30
Thaibuffé vardag 90:-
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

Fullständiga rättigheter              www.restaurangbörsen.se

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 1 juli • Fri entré
Öltält

 Hos oss kan du bo med hotellstandard eller i vandrarhemsrum. 
Vad du än väljer, så sover du i sköna sängar och surfar på gratis 

WIFI medans du planerar dina äventyr i Dalsland. 
Omgivningarna bjuder på naturupplevelser vid Vänern och 
i vackra Kroppefjäll eller varför inte ett besök i Vänersborg 

eller i Håverud. 

Mistelgatan 7, 464 61 BRÅLANDA   •   0521-302 02  
info@bralandavandrarhem.se   •   www.bralandavandrarhem.se 

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

Sommarcafé öppet alla dagar
 26 juni -13 augusti kl 11-16. 

Dals Långed   www.kulturauktion.se   Lördag 29 juli 2017

DALSLANDS  KULTURAUKTION
H
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Museet där Dalsland är som vackrast

Café Bonaparte ligger alldeles bredvid konstmuséet.

Dalslands konstmuseum ligger oerhört vackert i Upperud. 

Åsa Holmlunds bild på änglar har namnet ”Fång”.

I parken finns lekskulpturer för barnen. 

Välkända Dalslands konstmuseum, beläget i vackra 
Upperud, är ett självklart besöksmål för alla dalslands-
resenärer.
Med endast fem minuter från 
akvedukten i Håverud ligger 
museet alldeles där Dalsland 
är som vackrast. Museibygg-
naden i sig är speciell, helt 
byggd i lokalproducerat na-
turmaterial.

Samlingen visar konst-
hantverk och konst från 
landskapet. Här finns måleri 
av Otto Hesselbom, konstnä-
ren som målade den berömda 
tavlan ”Vårt land”, här finns 
K Ragnar, Gunnar Larsson 
och andra dalslandskonstnä-
rer av betydelse represente-
rade.

I butiken hittar du dals-
landslitteratur, konstvykort, 
exklusivt konsthantverk och 
design samt museets egen-
producerade brickor med 
dalslandsmotiv. Längre in i 
museet visas alltid intressan-
ta tillfälliga konst- och hant-
verksutställningar i två stora 
vackra utställningsrum samt 
i det lilla Galleriet. 

Under varje period visas 
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 utställ-
ning för alla smaker. 

Kommande utställningar:  
3 juni – 23 juli: 
Övre hallen: Marta Rune-
mark,   skulptur, Lars Daniel 
Rehn, måleri.

Nedre hallen: Medlem-
mar ur Dalslands konstnärs-
förbund, ”NATUR”.

Galleriet: Åsa Holmlund, 
träskulptur.
29 juli –17 september: 
Övre hallen: Tomas Lund-
gren, måleri.

Nedre hallen: Malin Bog-
hol, skulptur.

Galleriet: Eva Zethraeus, 
konsthantverk.

23 september – 19 no-
vember: 
Övre hallen: Anna Lidberg, 
installation

Nedre hallen: Rickard 
Lindqvist, mode.

Galleriet: Henrik Persson, 
teckningar.

Andra evenemang
Museet anordnar konserter 
och andra evenemang. Mu-
seets traditionella firande 
med musik, dans och lekar 
varje midsommarafton lock-
ar hundratals besökare varje 
år. När höstmörkret sänker 
sig i november bjuder muse-
et in till en stor härlig Eld & 
Ljusfest. 

Museicafé Bonaparte  är 
inrymt i före detta brukshot-
ellet från 1830-talet, ligger 
alldeles bredvid museet. Där 
kan du njuta av utsikten över 
sjön Spången från glasveran-
dan eller utomhus. 

Tomten sträcker sig ända 
ner till sjön Spången, en del 
av Dalslands kanal.  Där 
finns en stor skulpturpark, 
strandtomt och egen gäst-
brygga. På tomten finns lek-
skulpturer för barnen. 

Brunnsmuséum och café
Dals Rostock har vuxit upp 
kring hälsobrunnen som var 
i gång i nästan 200 år, fram 
till 1948. 

Brunnsområdet ägs nu av 
Kroppefjälls Hembygdsför-
ening. I ett av husen finns 
idag ett innehållsrikt hem-
bygdsmuseum. Utställning-
ar berättar bland annat om 
brunnsepoken, skifferbryt-
ningen och på övervåningen 
finns en spännande apoteks-
miljö. I den gamla läkarvil-
lan bredvid är det sommarka-
fé. 

För att fira örtagården som 
fyller 30 år visas en jubi-
leumsutställning i museet: 
”Växter i medicin och kultur-
historia”.

En spännande apoteksmiljö finns på muséets övervåning. Foto: Karin Ljungqvist.

Konstverk av Tomas Lundgren.
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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!

DALBERGSÅ
CAMPING & GÄSTHAMN

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

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

Sörbo strands Camping
Välkommen till

Tel. 073-417 07 19

Öppet 1/5 - 3/9

Hopperud 340
464 65  Brålanda

Stora Strands  
lägergård

För bokningar och frågor kontakta  
föreståndare Maria Tisell

tel: 070-261 59 10
mail: maria@storastrand.se

Stora Strand, 662 97 Ånimskog 
www.storastrand.se

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50
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Besök Rådahallen 
– kul för hela familjen!

Welcome to Rådahallen!
Monday-Friday 10.00-16.00

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

Bada hos oss i sommar!

V.26-33 Måndag-fredag

Familjebad 10.00-16.00

Rehabbad 9.00-10.00

Sommarsimskola
V.26-v.27

5ggr & 10 ggr, måndag-fredag
Anmälan och info:

simskola@radahallen.se

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

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

Service  
Reservdelar

Tel 0530-106 66 
Victoriag. 1

mitt emot Polisstationen

SpecialitéSKODA VOLKSWAGEN AUDI
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Ateljé med 
brett utbud

Kerstin Ljungqvists ateljé, 
inrymd i det gamla försam-
lingshemmet, ligger strax 
intill Brunnsparken. Här kan 
man kan se måleri, dekora-
tionsmålning, roliga möbler, 
sömnad med mera.

Kerstins tavlor, kort och 
böcker kan jämte mycket 
annat köpas i butiken i 
ateljén. Kerstin har skrivit 
klassikern Nyttans Växter, 
en uppslagsbok om växter-
nas användning. Hon har 

även skrivit en bok om Krop-
pefjälls Sanatorium tillsam-
mans med Per-Olof Lampers 
samt en bok om Rostocks 
Brunn tillsammans med An-
ders Roth.

På baksidan av ateljén 
finns ett vackert växthus 
samt ett litet orangeri uppe på 
bergssluttingen. Där visas 
hela sommaren utställningen 
”Ugglor”, finurliga ugglor 
tecknade av Julia Jacobsson.

Kerstins ateljé är en upplevelse att besöka.

Melleruds muséum och 
släktforskningsarkiv

I Melleruds Tingshus, 
uppfört 1909, finns sedan 
1985 Melleruds museum 
och dess förnämliga släkt-
forskningsarkiv. 
På andra våningen och i det 
stora vindsutrymmet finns 
miljöer uppbyggda samt 
gamla ting från slutet av 
1800-talet och början av 
1900-talet. Här finns fotoa-
teljé, skolsal, telefonväxel 
och speceriaffär. Utmed den 
mysiga ”Hantverksgatan” 
besöker du skomakarens, 
skräddarens, snickarens, 
bleckslagarens, 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 under Eng-
elbrekts resning. 

Släktforskningsarkivet 
som är känt långt utanför 
Sveriges gränser omfattar sju 
datorer med Arkiv Digital, 
SVAR, Sveriges befolkning, 
Emigranten och  kyrkoböck-
er från USA med utvandrade 
svenskar och deras familjer, 
med mera. Det finns även två 
läsapparater för microkort.

 I det angränsande ”Stal-
let”, där tingshusbesökarna 
stallade upp sina hästar, finns 
idag en stor och ljus sam-
lingslokal. På loftet har man 
byggt upp en stor modell av 
landskapet hur det såg ut för 
omkring 80 år sedan vid trak-
ten av Vänerns strand, Mel-
lerud, Dals Rostock och fram 
till Kroppefjäll. Miljöer skapade av forna tiders vardagsföremål ur uppbyggda i muséet.

Lär om livet vid kanalen

På Kanalmuseet i Håver-
ud berättas historia kring 
svunna industriepoker 
och människor som levt 
och arbetat  kring Dals-
lands kanal som haft en 
sådan avgörande beydel-
se för bygden.
Förutom om Dalslands kanal 
kan man här lära om Uppe-
rud som maritimt centrum på 
1700- och 1800-talet. Myck-
et finns att upptäcka om 
Båtvarven vid Björkön, 
Spången, Fogelön, Östebo, 
Nedre Kilane och Snäcke. 
Här visas kartor, målningar, 
ritningar och fotografier 
samt föremål från varven.

Man har även byggt upp 
autentiska miljöer som på ett 
levande sätt visar livet under 
de olika epokerna. 

Här finns ångmaskiner, 
fantasieggande hemmiljöer 
och exempel på vardagsliv 
för folk som på olika sätt  var 
aktiva i någon av alla de 
verksamheter som varit 
igång i Håverud och Uppe-
rudsområdet. 

Miljöerna är skapade av 
konstnärer vilket förmodli-
gen bidrar till att ett besök på 
museet blir en extra drama-

Kanalmuséet i Håverud, där det finns massor att upptäcka om bygdens 
historia, har öppet från 1 maj till 30 september. Foto: Karin Åström.

Olika epoker har stigit och dalal i kanalens närhet. På muséet finns intressant detaljer från dem alla. 
Foto: Karin Åström.

Historiska fotografier talar sitt eget språk. ” Ellida lossar potatis i Uppe-
rud” fotgraferad av H.Ahlin 1919.

tisk resa. Hela familjen har 
nöje av besöket som kan bli 
ett riktigt äventyr i den värld 
som lever upp på muséet.

I anslutning till  museet 
ligger Håveruds vandrarhem 
med 30 bäddar.

Här kan man se dekorationsmålning, tavlor, kort och mycket annat sig-
nerat Kerstin Ljungqvist.
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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

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

Gatans Entreprenad AB •  070 - 673 01 07

Nu även personbilsverkstad 0521-302 54

centrumsalongen
Mellerud

Dumma Mej 3
Fredag 30/6 kl. 17.00

Från 7 år | Pris 80:- | 1 tim 30 min

 

 MELLERUDS IF Vi finns på 

Lördag 8 juli kl. 10–17. Söndag 9 juli kl. 10–15.

NYHET!
Demolition Derby

Traktorpulling

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, 8-9 juli 2017
Vi fräser
bort dina
stubbar!

-

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 

Ring så hjälper vi dig! 
0521-308 20, 0522- 64 66 60 www.dina.se/vast

OMTÄNKSAMMA PROFFS med 
fokus på försäkring
Barnen, villan, fritidshuset, bilen, båten, djuren, företaget, lantbruket...

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

Christian Johansson
Blivande fastighetsmäklare
070-774 42 02
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Gunnars 
Bygdemuseum

Grinstads bygdemuseum 
skapades av Gunnar Jo-
sefsson. Samlingen över-
togs efter hans bortgång 
av Bolstad hembygdsför-
ening. 
Den ena flygeln vid Bolstad 
prästgård renoverades och 
fick namnet Gunnars Bygde-
museum i Bolstad Prästgård.

. Där visas en genuin sam-
ling av konfirmationskort 
från Grinstad med början år 
1893 och bruksföremål från 
tidigare Grinstads bygdemu-
seum – till exempel hushåll, 
jordbruk, textilier, hobby och 
från indianmålaren Carl Os-
kar Borgs far. 

Det finns även en likvagn 
från tidigt 1900 tal som kan 
dras av en eller två hästar. 

Muséet hålls öppet en tim-
me innan aktivitet i Bolstad 
Prästgård, av Prästgårdens 
vänner, eller enligt överens-
kommelse. 

Vägbeskrivning: Kör från 
45:an tag av mot Bolstad 
Gestad, kör 5,6 km, på höger 
sida innan älven Lillån, lig-
ger Bolstads gamla Präst-
gård, Museet inryms i fly-
geln.

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

I Gunnars Bygdemuseum i Bolstad Prästgård visas bland annat bruksfö-
remål och en samling konfirmationskort från 1893 och framåt.

Textilmuseum 
Tant Vanja

Mittemot Kerstins Ateljé i 
Dals Rostock finns ett litet 
mysigt textilmuseum. Det är 
Kerstin Lindeberg som i 
många år samlat på äldre 
textilier, redskap och annat 
som har med det gamla tex-
tilhantverket att göra. Kerstin 
har uppkallat museet efter sin 
svärmor Vanja och målet är 

att fånga upp gamla kunska-
per som är på väg att glöm-
mas och föra dem vidare till 
nya generationer. 

De som vill får gärna pröva 
på att karda, spinna, väva, 
knyppla, sticka eller något 
annat som hör de gamla tek-
nikerna till.

Kerstin Lindeberg på  textilmuséet Tant Vanja vill föra gamla kunskaper 
vidare.

Muséum på Ekholmens Säteri

Mangårdsbyggnaden på Ekholmens Säteri är bostad åt en familj men har även en muséumsdel med inredning från 1800-talet.

Kung Karl XIV Johan övernattade här under sina resor till Norge.

Inne i huvudbyggnaden på 
Ekholmens Säteri, byggd 
år 1799, finns ett muséum.
Kjell Eriksson, som bor i 
fastigheten  med sin familj, 
har guidade vandringar där 
på söndagar. Han informerar 
om Karl XIV Johan som 
övernattat på gården, stiftel-
sen som äger gården och 
lantbruket som familjen be-
driver. 

Familjen Eriksson har cir-
ka 200 mjölkkor och bedri-
ver ekologiskt lantbruk. Tre 
mjölkningsrobotar installe-
rades i år. 

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 mangårdsbyggna-
dens museum finns en väl 
bevarad inredning från 
1830-talet med bland annat 
vägg- och takmålningar. 

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

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

Hitta hit: Från Mellerud 
tag västerut mot Bäckefors/
Halden. Kör cirka 6 km och 
tag vänster mot Gunnarsnäs 

kyrka. Förbi denna finns 
Ekholmens Säteri.

Granbacken – värt ett besök

Hembygdsgården Granbacken i Gestad: Ladugården med vasstak och stuga med vedeldad bakugn är värd ett besök. Här har Gestad hembygds-
förening olika aktiviteter. I sommar är boningshuset uthyrt. 2 september är det planerat en gudstjänst.

Utställningar i Bolstad prästgård
Årets sommarutställning-
ar ”Dalsländska skofabri-
ker” samt ”Kortspel och 
mord” i Bolstad Prästgård 
pågår från 15 maj till 15 
oktober.
Den förstnämnda handlar om 
två trätoffeltillverkare i byg-
den, O.G Spethz Trätoffelin-
dustri och AB Melleruds 
skoindustri. Den andra om 
vad kort och täningsspel 
kunde leda till på 1600-talet.

Prästgården ligger intill 

Bolstad kyrka och har öppet 
helgfria onsdagar kl. 18-21.

Vägbeskrivning: Kör från 
45:an tag av mot Bolstad 
Gestad, kör 5,6 km, på höger 
sida innan älven Lillån, lig-
ger Bolstads gamla Präst-
gård, Museet inryms i fly-
geln.

Koordinater: WGS84: N 
58 34 577 E 12 29 179 och i 
flygeln hittar du Gunnars 
bygdemuseum. 

Träskokänga tillverkad av AB Melleruds skoindustri.
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Katter temat i sommar hos Christina

Konstnären Christina 
Skoogh visar utställning-
en Konst-iga KATTER i 
sitt sommargalleri CS på 
vackra Ryrhalvön.
Christina Skoogh har haft 
separata utställningar och  
samlingsutställningar på 
många platser i både Sverige 
och Norge. Hennes verk 
finns även i offentliga miljö-
er, bland annat i Vänersborg.

Katter är speciella för 
Christina och många av hen-
nes bilder är inspirerade av 
de egna katternas personlig-
heter och särdrag.

– Jag har under åren gjort 
många teckningar och akva-
reller med mina katter som 
modell, därför tyckte  jag det 
var roligt att ha det  som tema 

i sommar. I utställningen 
finns också en hel del mer 
fantasifulla bilder som jag 
kompletterat med sedan jag 
bestämt mig för katt-temat, 
säger Christina Skoogh.

I galleriet i trädgården 
finns både dessa verk och 
andra, till exempel glasob-
jekt, att se. 

Christina gör både ol-
jemålningar, akvareller, gra-
fiska verk och teckningar och 
blandar gärna olika tekniker 
i en bild.

Vägbeskrivning: Kör riks-
väg 45 ca 15 km norrut från 
Mellerud, sväng vänster mot 
Snäcke. Efter ca 1 km  sväng 
v. mot Ryr, kör 2,3 km. På 
vänster sida galleri CS. BLÅ 
gatupratare och GULT hus.

Konst-iga KATTER heter sommarens utställning på vackra Ryrhalvön.

Christina Skoogh jobbar gärna med 
olika tekniker som olja, akvarell, gra-
fik och teckning.

Galleri och butik i Ryr
av vackert natur och upp-
täcka området genom att 
promenera längs de vand-
ringsleder som är belägna 
runt om galleriet. Varför inte 
planera en fisketur? Fis-
kekort till Nedre Upperudäl-
vens Fvo finns att köpa i 
butiken.

Här finns till exempel doft-
ljus, servetter, vackra tänds-
ticksaskar, pastiller i snygga 
plåtaskar, handgjord tvål,  
badsalt samt te. Utbudet be-
står dessutom av hantverk 
samt honung och rapsolja 
från Dalsland. I sortimentet 
finns också glass, enbärs-
dricka, äpplemust och mous-
serande dryck samt olika 
sorters glögg. 

Dessutom kan man välja 
bland mer än 70 olika vack-
ra vykortsmotiv som till 
största delen kommer från 
trakten. 

Här finns koskinn av 
highland cattle. Skinnen här-
stammar från egna kossor 
som är uppväxta och har haft 
ett fritt liv i familjeflocken på 
gården i Ryr. 

Fotografen och konstnären 
Tanja Mueller fixar också 
fotograferingen inför id-, 
körkort eller pass.  Hon är en 
skicklig hund- porträtt- och 
bröllopsfotograf.

Mitt i naturreservatet på Ryr i Köpmannebro hittar du Galleri Stallet.

I galleriet finns förutom en foto- och teckningsutställning även försälj-
ning av lokalproducerade vykort och presentartiklar.

Under hela sommaren 
visas en foto- och teck-
ningsutställning i Galleri 
Stallet i Ryr, norr om Köp-
mannebro. 

Galleriet med butik ligger 
mitt i naturreservatet på Ryr-
halvön i en naturskön omgiv-
ning i hjärtat av Dalsland. 
Det finns möjlighet att njuta 

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



Sommarmagasinet Mellerud 201742

Konst på Stenebyskolan

Stenebyskolan i Dals Långed. Foto: Malin Robertson Harén.

Här får en student från varje 
utbildning visa upp ett arbete 
i utställningshallen i Nybyg-
get. I Nya Magasinet finns 
den historiska utställningen 
Sagan om Steneby som 
handlar om en hantverkssko-
las födelse och människorna 
runt omkring i Dals Långed 
och Mustadfors – det som 
idag är en internationell ut-
bildningsplats och kulturellt 
centrum för konsthantverk 
och design. 

Att Erland Borglunds 
dröm  från 30-talet blommar 
än idag är en fantastisk fram-
gångssaga! På Steneby stu-
derar idag 170 studenter – 

varav 100 studenter på 
Stenebyskolans förberedan-
de utbildningar och yrkes-
högskoleutbildningar och 70 
studenter på HDK – Högsko-
lan för konsthantverk och 
design, Göteborgs universi-
tet. Biblioteket håller öppet 
under sommaren och i Stene-
by konsthall visas Dalslands 
konstnärsförbunds Sommar-
salong.  

Kom och undersök hur en gul 
giraff hör hemma i dalslands-
skogarna. Utställningen heter 

Sagan om Steneby.

Konst, galleri 
butik och café

Not Quite har sina lokaler i 
det gamla bruket i Fengers-
fors. Här har konstnärer och 
hantverkare av skilda slag 
sina ateljéer och verkstäder. 
Här finns även konsthallar, 
galleri, butik och café.

Not Quite har gjort sig känt 
som ett av de främsta be-
söksmålen i regionen genom 
kombinationen av högklas-

sig konst och konsthantverk 
i naturskön dalslandsbygd.

Kombinationen av hög-
klassig konst och konsthant-
verk med goda förutsättning-
ar för fika eller lunch, har 
visat sig vara ett vinnande 
koncept.

Här visas flera konstut-
ställningar i sommar.

Ugglor flyttar in

Under sommaren flyttar Ju-
lia Jacobssons ugglor in i 
Kerstins Ljungqvists orang-
eri i Dals Rostock. Det lilla 
huset fylls av tecknade ugg-
lor som sysslar med allt från 
nattligt partajande till att 
kämpa sig igenom berg av 
disk. 

Julia Jacobsson bor i Mal-
mö men är uppvuxen i Dals 

Rostock. Hon driver företa-
get Fröken Uggla som syss-
lar med grafisk design och 
korsordskonstruktör. Projek-
tet med uggleteckningarna 
började en kväll när hon 
testade sina nya pennor. Se-
dan dess har en stor mängd 
ugglor producerats. I orang-
eriet visas favoriterna.

Ryggåsstugor i Tingshusparken

Två vackra gamla grå ryg-
gåsstugor finns bevarade i 
Tingshusparken, Mellerud.  
Den minsta av stugorna är 
Anna-Majas stuga, med en-
dast 110 centimeter hög in-
gång.
Den först kände invånaren 
var Bryngel Larsson, född 

1785 i Grinstad. Han och 
hustrun Marta flyttade in i 
den lilla backtugan 1827. 
Dottern Anna-Maja, som 
namngett ryggåsstugan, föd-
des 1842.

Den andra stugan heter 
Gärdserudsstugan, som 1931 
räddades genom att flyttas till 

Gärdserudsparken, söder om 
Mellerud. Året efter invigdes 
den av landshövding Axel 
von Sneidern. Eftersom stu-
gan utsattes för inbrott beslöt 
hembygdsföreningen att 
flytta Gärdserudsstugan till 
Tingshusparken, där den var 
bättre skyddad. Stugan är en 

av Bolstad sockens äldsta 
och bäst bevarade ryggåsstu-
gor. Den som sist bodde i 
stugan var skomakaren An-
ders Pettersson, född 1874 
och som avled 1931.

Under sommaren på Stenebyskolan i Dals Långed kan 
man ta del av studentutställningen Konfekt. 
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Dals Rostock

Välkommen till
Brunnsparken!

Museum & Kafé
Öppet alla dagar 25/6 -20/8

kl. 11-17 

Örtagården
300 växter med kulturhistoria 

Damm och geologisk utst.
Alltid öppet     

25 juni - 20 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 

bredvid, alla dagar 10-19

1 km. söder om Brunnsparken

Textilmuseum
25 juni - 20 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

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!

Träna med Friskis&Svettis
Under sex sköna sommar-
veckor med start midsom-
marveckan, har du chans 
att prova på Friskis&Svet-
tis härliga jympapass på 
fotbollsplanen vid Vita 
Sandars camping. 
Under dessa veckor anord-
nas jympa måndagar och 
torsdagar kl 19. Nyhet för i 
år är att man också kör sitt 

nya pass Cross på tisdagar 
samma tid. Passen är gratis 
och alla är välkomna att del-
ta, det är kul att träna tillsam-
mans. 

I sommar har Friskis&Svet-
tis en mängd olika slags trä-
ningspass att delta i, man 
startar upp med glitterjympa, 
ett svängigt pass med schla-
germusik. Därefter följer 

såväl bas- som medeljympa, 
flowride, HIT och softjympa. 
Cross är ett pass där man 
blandar löpning och styrka, 
det är styrkeövningarna som 
är i fokus och löpningen ge-
nomförs i lugnt tempo. I alla 
pass gör man så gott man 
kan, orkar och har lust till!

På måndags- och torsdagskvällar anordnas träningskvällar vid Vita Sandar camping utanför Mellerud.

Skogens Veteraner
Skogens Veteraner, en 
skogsdag där man bland an-
nat visar gamla skogsmaski-
ner i arbete brukar locka tu-
sentals besökare. 

I år arrangeras denna hög-

tidsdag för skogsintressera-
de den 23 september, som 
vanligt vid Källhults Bygde-
gård i Dalskog. 

Kolmila, arbetshästar i 
skogen, många utställare, 

servering, gamla motorsågar 
och mycket annat med an-
knytning till skogsbruk ge-
nom tiderna kan upplevas 
under dagen.

Dags igen för Skogens Veteraner. Den 23 september fylls skogen vid Källhults Bygdegård i Dalskog av gamla 
skogsmaskiner som får visa vad de går för. 

Eftermiddagskonserter i Dalsland Center
Som vanligt väntar en stor 
musiksommar i Dalsland 
Center i Håverud.
För åttonde året i rad genom-
förs de populära eftermid-
dagskonserterna i Kalander-

salen. I år är det nytt rekord 
i antal konserter, hela 31 
stycken.

Eftermiddagskonserterna 
inleds söndag 18 juni med 
gitarrvirtousen Emil och 

Petronella Torin spelar till temat ”Me, Myself and Mr Cello”.

Emil och Zandra Ernebro inleder eftermiddagskonserterna.

Ernebro och hans skönsjung-
ande fru Zandra. De har varit 
med i Håverud varje år sedan 
starten. Därefter fortsätter 
programmet nästan varje 
tisdag, torsdag, lördag och 
söndag fram till pianisten 
Fredrik Almqvist och hans 
trio avslutar söndag 13 au-
gusti. Däremellan erbjuds 
jazz, folkmusik, visor, folk-
musik, country och klassiskt.

Håverudskonser te rna 
blandar amatörer och proffs, 
fritidsmusiker med yrkes-
verksamma dito, ungdomar 
med äldre. Äldst i år är nog 
Leif Hultin, pianist och sång-
are, som trots detta gör Hå-
verudsdebut med två konser-
ter, varav en som tillägnas 

Frank Sinatra. Mest merite-
rade är troligen folkmusik-
gruppen Group, som funnits 
med i den svenska och euro-
peiska folkmusikeliten i flera 
decennier.

Ett annat spännande gäst-
spel är Sandra Zackrisson, 
ursprungligen från Brålanda. 
Hon har de senaste åren bott 
i London och kommer till 
Håverud med sitt musikpro-
jekt Salamandra, där hon 
blandar klanger och rytmer 
från ursprungsbefolkningar 
med modern musik till något 
helt eget. 

Likaså återvänder cellisten Petronella To-
rin till barndomskommunen och berättar med 
musikens hjälp en historia betitlad ”Me, 
Myself and Mr Cello”.

Hela programmet finns i en annons på an-
nan plats i denna tidning, och på www.dals-
landcenter.se finns alla sommarens konser-
ter presenterade.

Men eftermiddagskonserterna är inte det 
enda musikaliska i Dalsland Center i som-
mar. Lördag 5 augusti blir det Helyllehänget, 
en kvällskonsert arrangerad av Kulturrepu-
bliken Dalsland. Gästartist där är Marit Berg-
man. Och lördag 19 augusti är det dags för 
Dalslands Spelmansstämma, en mötespunkt 
för alla folkmusiker och folkmusikintresse-
rade i Västsverige.

Om parkering
Alla kommunens parkeringsplatser är av-
giftsfria, men vissa parkeringar har en be-
gränsad parkeringstid. Exempelvis torgpar-
keringen där man får stå parkerad i max tre 
timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplat-
serna skall 
p-skiva använ-
das. P-skivan är 
rikstäckande, så 
har du p-skiva 
från någon an-
nan kommun 
kan du använda den. P-skivan har delats ut 
gratis till alla hushåll i Melleruds kommun 
och finns nu att köpa på Medborgarkontoret 
för tio kronor. De flesta affärer har p-skivor 
till försäljning. 

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 bestämmelsen 
om datumparkering. Datumparkering gäller 
hela året kl. 0.00-10.00. Datumparkeringsre-
geln innebär att parkering är förbjuden på 
gatusida med jämna husnummer under jämna 
datum.

Motsvarande gäller udda husnummer/udda 
dagar.
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Dalslandsleden
Dalslandsleden är att rekom-
mendera för den cykelintres-
serade. Hela leden sträcker 
sig 358 km och startar i Vä-
nersborg. Den går runt i 
Dalsland genom orterna 
Mellerud, Åmål, Dals Lång-
ed, Bengtsfors, Ed, Färgelan-
da och åter tillbaka till Vä-
nersborg.

Dalslandsleden, som be-
står mestadels av asfaltsväg, 
erbjuder fantastiska natur-
upplevelser då den går ge-
nom nationalparker, fjällna-
tur, skogar och slättlandskap.

Du passerar du sevärdheter 
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

Dr Saedéns runda
Kroppefjälls Sanatorium 
byggdes som sjukhus för 
lungtuberkulossjuka och 
drevs mellan 1911 och 1960. 
Det uppfördes högt uppe på 
berget, den friska skogsluf-
ten ansågs välgörande för de 
sjuka. På det forna sanatorie-
området är de flesta byggna-
derna bevarade. I skogen 
omkring finns en prome-
nadstig, Doktor Saedéns 
runda, med 25 monument 

från sanatorietiden, uppförda 
av sten och trä. Det är bland 
annat tempel, fyrfat och in-
skrifter i berget som gjordes 
för att manifestera kampen 
mot sjukdomen. Här finns 
även ett par fina utsiktsplat-
ser där man kan se ända till 
Kinnekulle på andra sidan 
Vänern. Området är även ett 
kommunalt naturreservat, 
Mörttjärns naturreservat.

Härliga 
vandringar

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare anordnar vand-
ringar hela sommaren. 
Samling för samtliga prome-
nader är kl 18.30 vid Sta-
tionshuset i Dals Rostock.
18 maj: Skållerud – Lilla 
spåret i Åsensbruk – Håver-
ud. 4 km, lätt vandring. Mö-
tesplats: Håveruds camping 
kl 18.50. 
25 maj: Kroppefjäll – Karo-
linerstugan. 5 km, kuperad 
terräng OBS! Samling kl 
15.00 i Dals Rostock och kl 
16.00 vid Hallesjön. Grillen 
är tänd vid Karolinerstugan.
1 juni: Ör – Örnäs – Söder-
bloms. 4 km, lätt vandring. 
Vi promenerar ner till Krokån 
vid Örnäs och Assarbyn. 
8 juni:  Dalskog – Båsane. 4 
km, medelsvår vandring.
15 juni: Holm – Sunnanå – 
Almqvistviken. 4 km, med-
elsvår vandring.  Anslut-
ningsplats: Sunnanå 
hamnplan 18.40.  
22 juni: Ör – Krokfors. ”Sill 
o potäter”.  OBS! Kl 17.00 
Pris 80 kr + lott 20 kr.  An-
mälan senast 15 juni till Anna 
Lisa Eriksson 0530-420 41, 
070-533 25 49.
29 juni: Grinstad – Carl Os-

car Borgs hembygd. 4 km, 
lätt vandring. Indianmålaren 
Carl Oscar Borgs födelse-
plats. Anslutningsplats: 
Grinstads kyrka 18.50 
6 juli: Ör – Anolfsbol – Ör-
uds travbana. 5 km, med-
elsvår vandring.
13 juli: Gestad – Gällenäs – 
Sanneboviken. 3 km, med-
elsvår vandring. Anslut-
ningsplats: Brålanda kyrka 
18.50.  
20 juli: Holm – Östanå ka-
pell. 4 km, lätt vandring. 
Mötesplats: Holms kyrka 
18.50   
27 juli: Kroppefjäll – Kull-
en. 3 km, blöta partier. Vand-
ringen går till Bo Setterlinds 
fädeneplats. Anslutnings-
plats: Västra Bleken 19.00.
3 augusti: Gunnarsnäs – 
Hällan – Bäckebol norra. 4 
km, lätt vandring.
10 augusti:  Skållerud – 
Havden. 3 km, lätt vandring. 
Anslutningsplats: Skålleruds 
kyrka 18.50.
17 augusti: Dalskog. Avslut-
ning med grillning vid Kab-
bosjön Samling: Dalskogs 
kyrka 18.30, promenad 2 km 
till grillplatsen.

Vandring på Karolinerleden. Foto: Föreningen Kroppefjälls Vandrare.

Karolinerleden
En av de gamla vägarna till 
Norge gick över Kroppefjäll 
och det var bland annat den 
som avdelningar av Karl 
XII:s armé marscherade 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. Intresserade röjde vägen 
och ordnade vägvisning över 
fjället. 

Numera är Karl XII:s väg 
en av Dalslands populäraste 

turistleder. Den är cirka 12 
km lång och sträcker sig från 
torpet Forsebol, cirka 6 km 
söder om Dals Rostock, över 
fjället till Järbo kyrka på 
västsidan.

Vid Hästskotjärn på fjället 
har man byggt en knuttimrad 
raststuga som är öppen året 
runt, där vem som helst får ta 
in – under förutsättning att 
gästen lämnar stugan i minst 
lika städat skick, som när han 
kom dit.

Mellerudspromenaden
Mellerudspromenaden är en 
cirka fyra kilometer lång 
promenad i centrala Melle-
rud med start och mål vid 
Medborgarkontoret på Stor-
gatan. Promenaden är märkt 
med blå markeringar. Till 
promenaden hör en gratis 
guide som kan laddas ner 

från Melleruds kommuns 
hemsida, eller hämtas i pap-
persform på bland annat 
biblioteket och Medborgar-
kontoret. Guiden lyfter fram 
historien bakom många av de 
platser man passerar under 
promenaden.

Utsiktsplatser i 
Melleruds kommun

Borekulle
Utsiktsplatsen Borekulle vid 
Örsjön
Brattås
Utsikt från Brattås, Dals-Ro-
stock
Buterudsklacken
Buterudsklacken vid Dals-
lands kanal

Skalåsknatten
Längs Pilgrimsleden kommer 
man till Skalåsknatten
Tavlekullen
Tavlekullen ligger i Ranneber-
gets naturreservat
Dr Saedéns runda
På Kroppefjäll finns ett utkik-
storn längs Dr Saedéns runda

Sundals Ryrsleden
I Sundals Ryr finns ett aktivt 
byalag som arbetar för att 
människor ska vilja bosätta 
sig i bygden. I ett Leaderpro-
jekt har de anlagt Sundals 
Ryrsleden, närmare tio mil 
aktivitetsled för ridning, cy-
kel (MTB) och vandring. 
Man kan exempelvis börja 
vid Västra Bleken, Bollung-
sjön eller Evenstorp och 
komma till naturreservatet 
på Kroppefjäll.

Byalaget visar vilka möj-
ligheter Sundals Ryr numera 
kan erbjuda för den som vill 
ha ”Tid för sig själv”! På en 
karta med tillhörande bro-
schyr är leden markerad där 

du kan läsa beskrivning av 
leden och om eventuella se-
värdheter, som hällristning-
ar, grottor, lingrop, utsikts-
platser med mera.

Ta chansen att prova en 
kortare tur, dagstur eller var-
för inte en långtur med över-
nattning i någon av stugorna 
som hyrs ut i Sundals Ryr.

Kartan och broschyren 
finns till försäljning, bland 
annat i gårdsbutiken i Evens-
torp, vandrarhemmet och 
Gallerian i Brålanda, VISIT 
Vänersborg/Trollhättan och 
Ragneruds camping. 

www.sundalsryr.se

Vandra på Pilgrimsleden
därifrån tar man sig tillbaka 
till Mellerud med tåg eller 
buss. Den som har krafter 
kvar kan vandra från Edsles-
kog till Åmål på Storspåret 
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 för-
bjöd pilgrimsvandring 1527 
och några år efter det upphör-
de de. Stridsyxorna i Melle-
ruds kommunvapen är ett av 
Olav den Heliges attribut.

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 
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1. Ryr, Köpmannebro. Foto: Tanja Mueller. 
2. Vänerkust vid Näs. Foto: Rolf Linder. 
3. Bergs Säteri. Foto: Rolf Linder. 
4. Hult, Ör. Foto: Rolf Linder. 

5. Rapslandskap, Grinstad. Foto: Rolf Linder 
6. Kanotister Dalslands kanal. 
Foto: Susanne Emanuelsson.
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Badplatser i Melleruds kommun
I Melleruds kommun finns hundratals sjöar och tjärn du kan bada i. Vid några av 
dessa finns anlagda badplatser, där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. 
Dessa är:

Vita Sannar, öster om Mellerud vid Vita Sandar camping.
Strömmersvik, vid norra delen av Örsjön vid foten av Kroppefjäll.

Näs Sandar, sydost om Mellerud.
Sundserud vid sjön Åklång, mitt emellan Håverud 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 och vid Kabbosjön i Dalskog. Vid 

Sikhalls camping, sydost om Brålanda, finns också en långgrund badvänlig sandstrand.

1. ”Dalslands Riviera”, Vita Sandars camping. 
2. Den uppvärmda poolen vid Vita Sandars camping. 
3. Sundseruds badplats, Åsensbruk.
4. Sandstranden vid Upperuds gästhamn.
Foto: Susanne Emanuelsson.
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Den grunda barnbassängen är full av roliga lekupplevelser för barnen. Foto: Rådahallen.

Bassäng, café och 
träning i Rådahallen

Rådahallen Sport och 
Friskvårdscenter har öp-
pet måndag till fredag hela 
sommaren. 
Familjebadet har både 
25-metersbassäng, bubbel-
pool, rutschkana, klättervägg 
och bastu. Dessutom hittar 
du det fantastiska badland-
skapet för de minsta barnen, 
alltid uppvärmt till 35 grader. 
Missa inte heller den varma 
mellanbassängen med sam-
ma vattentemperatur som 
badlandskapet. Under hela 

sommaren kan du rehabträna 
i varmvattnet varje morgon 
innan familjebadet öppnar.

Cafeterian erbjuder fika, 
sallader, smörgåsar, glass 
och godis. Sommarens fika-
stunder är otroligt härliga att 
avnjuta i cafeterians uteser-
vering där barnen i samband 
med detta kan leka utomhus 
på en ny lekplats eller varför 
inte testa det nybyggda 
utegymmet? 

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 Rådahal-
len under hela sommaren. 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. 

Här finns en fräsch 25-metersbassäng, pool med badlandskap för barn och en varm och skön mellanbassäng. 
Foto: Rådahallen.

Poolbad lockar besökare i alla åldrar. Foto: Susanne Emanuelsson.

Uppvärmd pool och simskola i Brålanda
Annelie Andersson driver 
sedan många år friluftsba-
det i Brålanda, strategiskt 
placerat vid förskolan, 
skolan, sporthallen och 
fotbollsplanerna.
Vattnet i bassängen som mä-
ter 25 gånger 8 meter, håller 
minst 28 grader. För 17:e året 
arrangerar Annelie simskola 
hela sommaren. Självklart är 
poolen även öppen för all-
mänheten. Du kan även boka 
badet för barnkalas med 
mera. Det finns även möjlig-
het att boka privat simunder-
visning.

Annelie har ett stort antal 
utbildade simlärare med 
många års erfarenhet av si-
mundervisning för både 
vuxna och barn. 

Det finns även utbildade 
HLR-instruktörer som lär ut 
Barn HLR och Vuxen HLR 
samt Första hjälpen. I som-
mar anordnas juniorlivräd-
darläger för de barn som vill 
lära sig ännu mer.

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

www.bralandacamping.seDen uppvärmda poolen i Brålanda är öppen för allmänheten. Här anordnas även simskola hela sommaren.
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TURLISTA M/S Storholmen 19 juni-2 september 2017
Priser och anslutningstider se DVVJ:s turlista

Måndag • Onsdag • Fredag Tisdag • Torsdag • Lördag
Bengtsfors Avg. 09.50 Håverud  Avg. 10.50
Billingsfors Avg. 11.00 Mustafors  Avg. 13.00
Baldersnäs Avg. 11.20* Långbron  Ank. 13.52
Långbron Avg.  11.40 Baldersnäs  Avg. 14.25*
Mustadfors Avg.  12.40 Billingsfors Ank. 14.40
Håverud Ank.  14.30 Bengtsfors Ank. 15.50
*Baldersnäs angörs endast vid förfrågan Reservation för förändringar av turlistan och hinder av alla slag

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 trafi kerar Dalslands kanal och har varit kanalen trogen sedan 1938. Alla våra turer passerar 
den nästan 150-åriga akvedukten i Håverud. Vi månar om våra gäster med god lokalproducerad mat (Håveruds varmrökta 
lax m. tillbehör), fullständiga rättigheter, guidning och en fantastisk kultur/naturupplevelse.
Vi trafi kerar kanalen 1/5–30/9. Storholmen går att hyra för företags- och föreningsträffar eller andra sammankomster.

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

kanaltrafi k@storholmen.com
www.storholmen.com

TURLISTA M/S DALSLANDIA 26 juni-26 augusti 2017
Måndag • Onsdag • Fredag  Tisdag • Torsdag • Lördag
Håverud Avg. 10.50 Bengtsfors Avg. 09.50
Mustadfors Avg. 13.00 Billingsfors Avg. 11.00
Långbron Ank. 13.52 Baldersnäs Avg. 11.20*
Baldersnäs Avg. 14.25* Långbron Avg.  11.40
Billingsfors Ank. 14.45 Mustadfors Avg. 12.40
Bengtsfors Ank. 16.00 Håverud Ank. 14.30

* Baldersnäs angörs endast vid förfrågan
Gruppresor & charterturer maj-september

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

info@dalslandia.com  www.dalslandia.com

M/S Dalslandia trafi kerar 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 kanaltrafi k. och har plats för 110 passagerare. Restaurangen tar 50 gäster som bekvämt kan njuta av god hemlagad mat. Fullständiga rättigheter.

Charter- och linjetrafi k 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 19 juni-2 sep 2017
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 Mellerud 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

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

Stora Kanalrundan 430:-
Halva Kanalrundan 375:-
Lilla Kanalrundan 270:-

Båtbiljett Bengtsfors-Håverud 325:-
Tågbiljett Bengtsfors-Mellerud 130:-
Tågbiljett Bengtsfors-Håverud 105:-

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

Biljettpriser

Dal-Västra Värmlands Järnväg

M/S DALSLANDIA

M/S Storholmen
sekelskiftesbåten




