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Vad är på gång i sommar?
JUNI
Lördag 2 juni
09.30 Ungdomsfotboll. 
Klassbollen. Rådavallen, 
Mellerud
10.00 Cykel. Karolinertram-
pet, OK-stugan, Dals Ro-
stock
14.00 Fotboll – dam. Åsebro/
Brålanda – Tjörns DFF (div 
3). Rudevi, Åsebro
14.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Ellenö IK (div 5). 
Håvåsen, Åsensbruk
16.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF – IF Viken lag 2 (div 
6) Brunnsvallen, Dals Ro-
stock
Söndag 3 juni
18.00 Musik i sommarkväll. 
Ingrid Langaard, sång. Klö-
veskogs kyrka.
Tisdag 5 juni
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 6 juni –  
Sveriges nationaldag
11.00 Löpning. Karoliner-
joggen. OK-stugan, Dals 
Rostock.
11.00 Nationaldagsfirande/
Gudstjänst, Tingshusapar-
ken Mellerud. Sång: Gun-
Britt Gustafsson m. kör
14.00 Nationaldagsfirande. 
Brunnsparken, Dals Rostock
16.00 Nationaldagsfirande, 
Håverud
Torsdag 7 juni
18.30 Vandring. Ör – Kni-
pestan – Brattås. Samling vid 
Stationshuset, Dals Rostock
19.00 Fotboll – herr. Åsebro 
IF – Håfreströms IF (div 5) 
Rudevi, Åsebro
Lördag 9 juni
10.00-16.00 Udda båtar i 
Dalslands kanal
Arbetslivsmuseernas Dag, 
Håverud. Utställningen 
”Drömmen om en kanal” 
öppnar. Kanalmuséet
Söndag 10 juni
10.00-16.00 Udda båtar i 
Dalslands kanal
16.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – IFK Tidaholm (div 
3) Rådavallen, Mellerud
18.00 Musik. Dragspelsmagi 
med Kallis Bengtsson. Skål-
leruds kyrka
Tisdag 12 juni
18.00-21.00 Veteranfordons-
träff. Sunnanå hamn

Torsdag 14 juni
18.30 Vandring. Ramslöken 
i Håverud. Samling vid Sta-
tionshuset, Dals Rostock
Lördag 16 juni
14.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Färgelanda IF 
(div 5). Håvåsen, Åsensbruk
16.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF – Ärtemark/Bil-
lingsfors (div 6) Brunnsval-
len, Dals Rostock
Pubkväll. Reborn Band. Vita 
Sandars Camping
Söndag 17 juni
15.00 Sommarcafé med 
Dalslands Skrivarförenings 
Mellerudsgrupp. Bolstad 
Prästgård
16.00 Musik i sommarkväll. 
Karin Nelson, orgel. Örs 
kyrka
17.00 Allsång med Gudde-
hjälmarna. Dalbergså cam-
ping
Måndag 18 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 19 juni
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 20 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
19.30 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – Falköpings FF (div 
3) Rådavallen, Mellerud
Torsdag 21 juni
19.00 Sommarjympa - cross 
med Friskis&Svettis. Fot-
bollsplanen, Vita Sandars 
Camping
Fredag 22 juni –  
Midsommarafton
Midsommarfiranden:
• 14.00 Dalslands Konstmu-
seum. Spelmän, dansare, le-
kar, fiskdamm, lotterier m m
• 14.00 Brunnsparken Dals 
Rostock. Dans runt stången, 
oxdans m m
• 14.00 Furusjöns camping, 
Ånimskog. Traditionellt 
midsommarfirande med 
dans runt midsommarstång, 

musik, lotterier, kaffeserve-
ring. Vid dåligt väder inne på 
Logen.
• 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.
Pubkväll. Thomas Anders-
son. Vita Sandars Camping
Lördag 23 juni –  
Midsommardagen
15.00 Gudstjänst, sång och 
musik, Maria Andersson och 
Elisabette Emanuelsson, 
Karl Karlssongården 16.00 
Konsert. Kor Artig – norsk 
kör. Dalsland Center, Håver-
ud
21.00 Midsommardans till 
Jimsons, Upperuds gäst-
hamn
Pubkväll. Micke Nannini. 
Vita Sandars Camping
Söndag 24 juni
16.00 Konsert. Katarina 
Kjörling & Smooth Jazz Qu-
artet. Dalsland Center, Hå-
verud
18.00 Musik. Gott och blan-
dat. Amanda Magnusson och 
Kjerstin Dalbert. Skålleruds 
kyrka
Måndag 25 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 26 juni
16.00 Konsert. Quintet of the 
Year - jazz. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 27 juni
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Torsdag 28 juni
16.00 Konsert. En Vokalist & 
En Cellist. Dalsland Center, 
Håverud
19.00 Fotboll – herr. Åsebro 
IF – Bäckefors IF (div 5) 
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Rudevi, Åsebro
19.00 Sommarjympa - cross 
med Friskis&Svettis. Fot-
bollsplanen, Vita Sandars 
Camping
Fredag 29 juni
19.30 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – Lidköpings FK (div 
3) Rådavallen, Mellerud
Lördag 30 juni
Dagtid Beachvolleyboll. 
Wärdsmästerskapen. Vita 
Sannar
11.00-16.00 Dalslandslitte-
raturens Dag. Dalsland Cen-
ter, Håverud
15.00 Pilgrimspop. Start vid 
Upperuds sluss
16.00 Konsert. Dalslands 
Spelmansorkester. Dalsland 
Center, Håverud

JULI
Söndag 1 juli
16.00 Konsert. Cornelis-
gänget – Cornelis och de 
andra. Dalsland Center, Hå-
verud
17.00 Allsång med Absolut. 
Dalbergså camping
17.30 Allsång vid slussen. 
Lilla Bandet. Köpmannebro 
sluss
Måndag 2 juli 
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 3 juli
16.00 Konsert. Alban & Iron 
Boys. Dalsland Center, Hå-
verud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 4 juli
19.00 Föredrag. Carina Hå-
kansson: Futtenkanalen 150 
år – egna minnen. Bolstad 
Prästgård
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
19.00 Musik i sommarkväll. 
Linda Klingberg och Jenny 
Schälander. Håleviken vid 
Vänern
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 5 juli
16.00 Konsert. Hillway 
Stompers. Dalsland Center, 
Håverud
18.30 Vandring. Anolfsbyn 
– Karl Karlssongården. Sam-
ling vid Stationshuset, Dals 
Rostock
19.00 Sommarjympa - cross 
med Friskis&Svettis. Fot-
bollsplanen, Vita Sandars 
Camping
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Fredag 6 juli
Kanalyran 50 år i centrala 
Mellerud:
* 14.00 Barnaktiviteter med 
kortege och underhållning 
med Daniel & Yankho
* 16.30 Kopremiering 
* 20.00-23.00 Dans på Tor-
get till Wahlströms 

* 24.00-02.00 HitsDotCom
Lördag 7 juli
Kanalyran 50 år i centrala 
Mellerud 10.00-16.00 Akti-
viteter på Torget med omnejd
19.30-02.00 Kanalyrekväll 
på Torget med Wiktoria, 
Night of Queen och Haaks
Söndag 8 juli
10.00-16.00 Kanalyran 50 år 
i Håverud och Upperud
* 11.00 Friluftsgudstjänst. 
Sång av Anna Forsebo. Dals-
lands konstmuseum
Måndag 9 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 10 juli
16.00 Konsert. Agnes Palm 
och vänner. Dalsland Center, 
Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 11 juli
19.00 Föredrag. Pia Antons-
son&Peter Ljungdahl: Om 
hembygdsforskaren John 
Ljungdahl. Bolstad Präst-
gård
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 12 juli
16.00 Konsert. Anna Forse-
bo och Martin Nagashami. 
Himmelska toner. Dalsland 
Center, Håverud
19.00 Sommarjympa - cross 
med Friskis&Svettis. Fot-
bollsplanen, Vita Sandars 
Camping
Kvitterkväll. Allsångsunder-
hållning. Håverud
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Fredag 13 juli
Pubkväll. Partypumpen med 
Mats Ek. Vita Sandars Cam-
ping
Lördag 14 juli
11.00-16.00 Rostocksrun-
dan. Dals Rostock
16.00 Konsert. Dick Johans-
son. Dalsland Center, Håver-
ud
18.00 Furusandskväll. Tips-
promenad. Musik med 
Britt-Marie & Yngve. Furu-
sand
Allsång med Ålefeskarn. 
Vita Sandars Camping
Söndag 15 juli
16.00 Konsert. Dan Johans-
son och Dennis Bromander. 
Dalsland Center, Håverud
17.00 Allsång med Lätt och 
Lagom med pålägg. Dal-
bergså camping
17.30 Allsång vid slussen. 
Lilla Bandet. Köpmannebro 
sluss
18.00 Musik i sommarkväll. 
Ragnhild Pettersson, orgel. 
Klöveskogs kyrka
Måndag 16 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-

planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 17 juli
16.00 Konsert. Emil Erne-
bro. Dalsland Center, Håver-
ud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 18 juli
19.00 Åmåls Karoliner de-
monstrerar exercis från Karl 
XIIs tid. Bolstad Prästgård
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 19 juli
15.00 Pilgrimspop. Start vid 
Upperuds sluss
16.00 Konsert. Odds & Ends. 
Dalsland Center, Håverud
18.30 Vandring. Holm - Tö-
resbyn. Samling vid Sta-
tionshuset, Dals Rostock
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Fredag 20 juli
Spelträff. Underhållning och 
logdans från 18.00 Dalberg-
så camping
Lördag 21 juli
15.00 Spelträff. 15.20 Scen-
framträdanden. 18.00 Log-
dans. Dalbergså camping
16.00 Konsert. Gruppen Plus 
– visor på vårt vis. Dalsland 
Center, Håverud
Pubkväll. PS Live. Vita San-
dars Camping
Pubkväll. Hemkört kör co-
vers. Skurken, Håverud
Söndag 22 juli
16.00 Konsert. Faust, Fre-
driksson & Blom - folkmu-
sik. Dalsland Center, Håver-
ud
17.30 Allsång vid slussen. 
Lilla Bandet. Köpmannebro 
sluss
18.00 Musik i sommarkväll. 
Flöjtensemblem. Dalskogs 
kyrka
Måndag 23 juli
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 24 juli
16.00 Konsert. Emanuel Tä-
gil. Dalsland Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 25 juli
19.00 Happy Jazz Please. 
Bolstad Prästgård
19.00 Sommarjympa med 
Friskis&Svettis. Fotbolls-
planen, Vita Sandars Cam-
ping
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping
Torsdag 26 juli
16.00 Konsert. Jonny de 
Capretz & Lars Nilsson – 
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Wiehe och Afzelius. Dals-
land Center, Håverud
18.30 Vandring. Dalskog - 
Ränsliden. Samling vid Sta-
tionshuset, Dals Rostock
Kvitterkväll. Allsångsunder-
hållning. Håverud
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Lördag 28 juli
Dalskogsdagen. Dalskog kl. 
10-16.
16.00 Konsert. For Evert. 
Dalsland Center, Håverud
16.00 Musik i sommarkväll. 
Allsångstema. Dalskogs kyr-
ka
18.00 Furusandskväll. Tips-
promenad. Musik med Lou-
ise, Agneta & Sophia. Furu-
sand
Pubkväll. Toffe. Vita San-
dars Camping
Söndag 29 juli
16.00 Konsert. Geir-Arne 
Westby. Dalsland Center, 
Håverud
17.00 Allsång med Gubes. 
Dalbergså camping
17.30 Allsång vid slussen. 
Lilla Bandet. Köpmannebro 
sluss
Bolstads hembygdsfören-
ing:
Friluftsgudstjänst vid Fôt-
testôva, samarrangemang 
med Bolstads församling.

Måndag 30 juli
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 31 juli
16.00 Konsert. B C Stompers 
- jazz. Dalsland Center, Hå-
verud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn

AUGUSTI
Onsdag 1 augusti
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Karaoke. Vita Sandars Cam-
ping

Torsdag 2 augusti
16.00 Konsert. Peter Torn-
borg med vänner. Dalsland 
Center, Håverud
Sommarquiz. Vita Sandars 
Camping
Lördag 4 augusti
09.00-16.00 Sunnamo mark-
nad
Lysafton. Sunnanå hamn
Helyllehänget. Dalsland 
Center. Håverud
Pubkväll. Tomas Andersson. 
Vita Sandars Camping
Söndag 5 augusti
Ungdomsfotboll. Åseglass 
Cup. Rudevi, Åsebro
16.00 Konsert. Emil och 
Zandra Ernebro. Dalsland 
Center, Håverud
18.00 Musik. En salig rörqa 
med Katarina Kjörling och 
Elisabette Emanuelsson. 
Skålleruds kyrka
Måndag 6 augusti
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Tisdag 7 augusti
16.00 Konsert. Ivan Elias-
sons Kvintett - jazz. Dalsland 
Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 8 augusti
19.00 Sommarträning med 
Fox Fight Club. Utegymmet 
vid Rådahallen
Torsdag 9 augusti
16.00 Konsert. Happy Jazz 
Please. Dalsland Center, Hå-
verud
18.30 Vandring. Köpmanne-
bros hemligheter. Samling 
vid Stationshuset, Dals Ro-
stock
Kvitterkväll. Allsångsunder-
hållning. Håverud
Fredag 10 augusti
19.00 Fotboll – herr. Åsebro 
IF – Frändefors IF (div 5) 
Rudevi, Åsebro
Lördag 11 augusti
16.00 Konsert. Now and 
Then. Dalsland Center, Hå-
verud

Vad är på gång i sommar?
18.00 Furusandskväll. Tips-
promenad. Musik med Lasse 
Siggelin. Furusand
22.00-24.00 Pubkväll. Lars 
Stam. Skurken, Håverud
Pubkväll. Reborn Band. Vita 
Sandars Camping
Söndag 12 augusti
16.00 Konsert. Fredrik Alm-
qvist Trio. Dalsland Center, 
Håverud
18.00 Musik i sommarkväll. 
Jonna Ydenius och Hannes 
Wikström. Klöveskogs kyr-
ka
Tisdag 14 augusti
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Torsdag 16 augusti
Åsebrostämman. Buskspel. 
Åsebro Festplats
Fredag 17 augusti
Åsebrostämman. Buskspel 
och dans. Åsebro Festplats
Lördag 18 augusti
11.00 Vernissage. Mitt sena 
1960-tal. Biblioteket
15.00 Fotboll – dam. Åsebro/
Brålanda – H E F Valbo B K 
(div 3). Rudevi, Åsebro
15.00 Fotboll – herr. Melle-
ruds IF – IFK Skövde (div 3) 
Rådavallen, Mellerud
16.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF – Bengtsfors IF lag 
2 (div 6) Brunnsvallen, Dals 
Rostock
15.00 Åsebrostämman. Un-
derhållning, uppvisning, 
dans. Åsebro Festplats
Söndag 19 augusti
15.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Melleruds IF lag 
2 (div 5). Håvåsen, Åsens-
bruk
18.00 Musik i sommarkväll. 
Ing-Marie Romell och 
Ann-Chatrine Persson. Gun-
narsnäs kyrka
Tisdag 21 augusti
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Mercedesträff. Sun-
nanå hamn
Fredag 24 augusti
19.00 Fotboll – herr. Håfre-
ströms IF – Fengersfors IK 
(div 5). Håvåsen, Åsensbruk
Lördag 25 augusti
Invigning av Vänerveckan
10.00 Start för Dalsland 
Swimrun. Håverud
13.00-17.00 Dalslands Spel-
mansstämma, Dalsland Cen-
ter, Håverud
15.00 Pilgrimspop. Start vid 
Upperuds sluss
16.00 Fotboll – herr. Kropp-
efjälls IF –Eds FF lag 2 (div 
6) Brunnsvallen, Dals Ro-
stock
Söndag 26 augusti
11.00 Musikgudstjänst med 
Lextorpskyrkans kör. Skålle-
ruds kyrka
Tisdag 28 augusti
18.00-21.00 Veteranfordon-
sträff. Sunnanå hamn
Onsdag 29 augusti
19.00 Föredrag. Rune An-
dersson om Kuseruds gård 
och antikvariat. Bolstad 
Prästgård
Torsdag 30 augusti
16.00-ca 21.30 Dalslands 
Kanal 150 år. Tal, musik med 
mera. Håverud

www.kanalyran.se

WIKTORIA

Biljetter till lördag kväll köpes på 
www.ticketmaster.se

NIGHT 
OF QUEEN 
MED JOHAN 
BODING

HAAKS

50
ÅR

JUBILEUM
2018

SÖNDAG 8 JULI 10.00-16.00 
HÅVERUD

• Jimsons • Teater Mimulus 
• Stark kvinna • Flasktävling 
• Akveduktsjoggen • Friluftsgudstjänst 
• Katarina Kjörling & Smooth Jazz Quartet

FREDAG 6 JULI 14.00-02.00 
CENTRALA MELLERUD

• Barnkortege • Daniel & Yankho underhåller barnen 
• Kopremiering • Dans till Wahlströms 
• HitsDotCom

LÖRDAG 7 JULI 10.00-02.00 
CENTRALA MELLERUD

• Loppis och marknad • Smakfest 
• 60-talsmusik • Bilutställningar 
• Stellan, Lalita & Annather Seaman  
• Kortege med musikkår och drillflickor 
• Showskolan och modevisning med lokala butiker

Kvällskonsert med Wiktoria, Night of Queen 
med Johan Boding och Haaks

Dessutom fredag-lördag: Starke man, Stark kvinna, 
restaurangområde, jordbruksaktiviteter med mera

Läs mer på:
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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 Ge-
schäften und kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men.

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 Nida-
ros-Dom in Trondheim führ-
te.

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 
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 Dalslands 
und gilt als einer der schöns-
ten Kanäle der Welt.  

2018 feiert Dalslands Ka-
nal 150-jähriges Jubileum. 
Der Kanal verbindet den 
Vänern mit dem westlichen 
Värmland. Zu ihm gehört 
auch ein einzigartiges Bau-
denkmal, der berühmte Ak-
vädukt in Håverud. 

Im dortigen Dalsland Cen-
ter finden Sie übrigens auch 
eine Touristinformation.

Very welcome 
to Mellerud

Mellerud may be a small 
town, but i has a lot to offer. 
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 Canal who cele-
brates its 150th anniversary 
2018.

Mellerud is full of history 
as well. The church in Bol-
stad is the oldest, dating back 
to 1150. It is just one of our 
ten churches. Many of them 
trace their roots back hund-
reds of years. Today it may 
be only ruins left, but Dala-
borgs fortress played an im-
portant part in Swedish 
medieval history. 
Dalslands Canal 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 th-
ree temporary exhibitions 

together with their own art 
collection. And the surroun-
ding is amazingly beutiful.

Mellerud is building a re-
putation 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, Dals Ro-
stock, Skållerud and 
Upperud. If you want to stay 
longer, why not rent a cotta-
ge?

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 an excel-
lent 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 be-
aches, both by Vänern and by 
other smaller 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.

Stressa ner i ett glashus 
Dalslands natur är stor-
slagen, vild och vacker. 
Därför var det ingen stör-
re överraskning att det 
hälsofrämjande projektet 
The 72 Hour Cabin landa-
de i just Dalsland.
Resultatet efter att Turistrå-
det Västsverige och Visit 
Sweden sjösatt sin gemen-
samma satsning – The 72 
Hour Cabin – talade sitt 
tydliga språk.

De fem internationella 
deltagarnas stressnivåer 
minskade med så mycket 
som 70 procent, blodtrycket 
sjönk, ångestnivån dämpa-
des och kreativiteten som 
problemlösningsförmåga 
ökade.

De positiva resultaten har 
gjort att glashusen nu finns 
tillgängliga för alla. Form-
mässigt har glashusen inspi-
rerats av de dalsländska 
ladorna men med tak och 
långsidor av glas som förser 
besökaren med fantastisk 
utsikt över skogar och sjöar.

Fem glashus ligger vackert 
belägna på den privatägda ön 

Nu finns ett flertal glashus att hyra i Dalsland. Ett fantastiskt sätt att leva mitt i naturen och sova under 
stjärnorna.

Henriksholm i sydöstra 
Dalsland.

Vid sekelskiftesherrgår-
den Baldersnäs är de två 
glashusen placerade på var-
sin höjd med utsikt över sjön, 

i en lummig, avskild del av 
den engelska parken.

Glashusen hos Dalslands 
Aktiviteter är placerade pre-
cis intill sjön Iväg, en bit 
ifrån Dals Långed. Förutom 

att njuta av den fridfulla na-
turen och den spektakulära 
utsikten över både sjö och 
skog, kan du även boka di-
verse aktiviteter här.

72cabin.com
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Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, t o m sön v. 34, 2018 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

Grillkol & briketter
jfr-pris 13,80/kg

Dressing 
Kavli. Flera sorter. 230 g

Brioche  
hamburgebröd 

4 st, 200 g

Öppet alla dagar 8 - 22

Välkommen till Hemköp Torget
I vår stora manuella köttdisk kan vi hjälpa dig med att krydda och marinera köttet.  
Vårt kött kommer från närliggande gårdar. Vi gör egna röror, sallader och erbjuder 

färsk fisk tisdag-lördag. Smörgåstårtor och festfat görs på beställning. 

Iste 
Weser Gold, 1,5 l.  
Citron och persika.

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

Fri parkering
Free parking

Kostenlose parkplätze

10:-
 

/st

In unserer grossen Fleischtheke, mit persönlicher Bedienung, bieten wir gewürztes und mariniertes Grill-
fleisch an. Unser ökologisch produzierters Fleisch kommt vom Höfen hier in Dalsland. Wir stellen auch eigene 
Dressings und Salate her und bieten Dienstag-Samstag frischen Fisch an. Für das Festbuffet liefern wir auf 

Bestellung typischen schwedischen Smörgåsdelikatessen.

At our meatdesk, full of varieties, we offer spiced and marinated grill-meat. Our ecological meat  
comes from farmers here in Dalsland. We make our own salads and dressing and offer fresh fish tues-

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

Grillkorv  
 Garant, 400 g, Svenskt kött, 75% kött 

35:-
2 för 

40:-
2 för 

65:-
2 för 

35:-
2 för 

Har du provat att  
baconlinda tillbehören?  
Sparris,  dadlar, champinjoner,  
cocktailtomater. Allt får ett lyft  

med lite bacon runt.
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Ta en tur på Dalslands kanal
Dalslands kanal – en av Eu-
ropas vackraste kanaler – är 
254 kilometer lång, där du 
mestadels färdas på trolska 
sjöar och andra naturliga 
vattendrag. Den grävda kan-

alen är bara dryga milen. Du 
passerar 31 slussar för att 
klara nivåskillnaden på 66 
meter. Kanalbygget 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 kanotcentralerna längs sjösystemet.

M/S Nils Ericsson af Håverud avgår dagligen mellan 18 juni och 19 augusti.

M/S Dalslandia trafikerar hela kanalen från 25 juni till 25 augusti.

M/S Storholmen går varannan dag från Bengtsfors och varannan dag från Håverud. Från 18 juni till 1 september.

Dalslands kanal passerar den världsberömda akvedukten i Håverud, ett byggnadsverk utöver det vanliga som 
firar 150 år i år. Foto: Susanne Emanuelsson.

Kalas för både kanal och akvedukt

Akvedukten i Håverud är unik, intressant och välbe-
sökt. En halv miljon människor hittar årligen till fri-
herren Nils Ericsons världsunika byggnadsverk som i 
år firar högtidligt 150-årsjubileum.

Istället för att dra en järnväg 
mellan sjöarna kom friherren 
Nils Ericson på den geniala 
idén att bygga slussar och en 
akvedukt. Byggnadskon-
struktionen i järn är samman-
satt med  33 000 nitar och 
fungerar fortfarande utmärkt.

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.

Slussarna som ligger in-
bäddade i grönskan trafikeras 
av kanalbåtarna M/S Stor-
holmen, M/S Dalslandia och 
M/S Nils Ericson af Håver-
ud.

 Den 31 augusti på efter-
middagen firas Dalslands 

kanals 150-årsjubileum 
med högtidstal av histori-
kern Dick Harrison, pampig 
återinvigning av slussen och 
andra fetsligheter. Denna 
dag blir Dalslands kanal of-

ficiellt vänortskanal med 
Crinan Canal i Skottland och 
andra händelser, ännu hem-
liga, kommer att tillkänna-
ges. 

På kvällen blir det musik-

underhållning, först av Emil 
och Zandra Ernebro, sedan 
av gruppen West of Eden. 
Förhoppningsvis kan det ske 
utomhus vid slussen, är väd-
ret inte gott nog ges konser-

terna på Dalsland Center. 
Firandet av Dalslands kanal 
kommer att märkas längs 
hela kanalen, hela året.

gerarbåten M/S Nils Erics-
on af Håverud kanalen. 
Akveduktturen är en resa 
som börjar i Håverud, sluss-
ning genom akvedukten, upp 
till sjön Åklång och vidare 
genom den handdrivna slus-
sen i Buterud. Efter en tur på 
Råvarp åter genom akveduk-
ten till Håverud. Resan tar 
cirka 3.5 timme. Avgång 

dagligen  mellan 18 juni till 
19 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 20 juni  till 
18 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.

M/S Dalslandia trafikerar 
hela kanalen från Håverud 

till Bengtsfors 25 juni till 25 
augusti. Dalslandia tar 110 
passagerare och ett 50-tal 
matgäster i restaurangen 
som serverar god hemlagad 
mat och har fullständiga rät-
tigheter. Dalslandia passerar 
16 slussar som lyfter båten 
41 meter över Vänerns yta.

M/S Storholmen har tra-
fikerat Dalslands kanal sedan 
1938 och har plats för 100 
gäster. Här serveras god 
hemlagad mat och det finns 
50 platser i salongen. Res-
taurangen har fullständiga 
rättigheter. Storholmen går 
enligt turlista varannan dag 
från Håverud och varannan 
dag från Bengtsfors, från 18 
juni till 1 september. Char-
terturer anordnas mellan maj 
och september. 

Dessutom trafikerar passa-
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Det händer på Dalsland Center

Vid akvedukten i Håverud, en av Dalslands mest välbesökta turistattraktioner, finns Dalsland Center som lockar med mängder av aktiviteter, särskilt 
i år när Dalslands kanal fyller 150 år. Foto: Eva Nilsson-Olsson. 

På Dalsland Center in-
till Dalslands kanal vid 
akvedukten hittar du en 
turistbyrå, intressanta 
utställningar, glashytta, 
café, brasserie, flera bu-
tiker och ett nyöppnat 
muséum.
I år händer det extra mycket 
här vid akvedukten då Dals-
lands kanal firar 150-års-
jubileum. I utställningshal-
len finns utställningen 
Akvedukt 1868, där man kan 
se och lära om kanalens och 
akveduktens spännande his-
toria. Det handlar om mod 
och stora  visioner, förverk-
ligade av ingenjören Nils 
Ericson. I anslutning till ut-
ställningen har man en tips-
promenad med fina priser, 
alla med anknytning till äm-
net.

Den 9 juni invigs även 
utställningen ”Drömmen 
om en kanal”, en jubileums-
utställning på Kanalmuséet 
mittemot. Samma dag är 
det Arbetslivsmuséernas 
dag som firas både på Kanal-
muséet och Dalsland Center. 
En bok om akvedukten i 
Håverud släpps, skriven av 
Sven-Olof Hallberg som 

varit med under det stora 
renoveringsarbetet som nyli-
gen genomförts.

 Inte nog med det, Nordis-
ka Tomtemuséet som flyttat 
till Dalsland Center från 
Mellerud invigs. 

Den 9-10 juni invigs seg-
lationssäsongen. Udda bå-
tar kommer att dyka upp i 
Håverud, bland dem kanal-
fartyget  Alexander Halling.

Eftermiddagsmusiken i 
Dalsland Center, bjuder i år 
på 27  konserter med vitt 
skiftande artister och  reper-
toarer. Jazz, visor, folkmu-
sik, klassiskt, det finns  
mycket att upptäcka i Kalan-
dersalen för den som gillar 
musik.

Nytt för i år är att Skålle-
ruds sockens byalags kvit-
terkvällar återuppstår. De 
kommer att hålla till på inn-
ergården mellan Dalsland 
Center och Patriks Antik 12 
juli, 26 juli och 9 augusti.

25 augusti är det dags för 
Dalslands Spelmansstäm-
ma i Håverud. Samma dag 
startar tävlingen Dalsland 
SwimRun med simning ge-
nom akvedukten.

Den 30 juni är det dags för 

Dalslandslitteraturens 
dag. Skribenter och bokför-
lag med dalsländsk anknyt-
ning visar upp sig i korta 
föredrag, workshops och 
försäljning med mera. www.
mellerud.se/litteratur

Första helgen i juli innebär 
Kanalyra och även i år flyt-
tas söndagens program, den 
8 juli, till Håverud. 

Samma dag öppnar en  
utställning i Hallingsalen:  
VILLFARELSER och De-
pressiva döden” visar prints 
med ”humor med jävligt 
mycket allvar”.

Melleruds fotoklubb 
ställer ut medlemmars bilder 

Utställningen Akvedukt 1868 visas på Dalsland Center i sommar.

Båt, tåg eller 
dressin längs 
Dalslands kanal

DVVJ, Dal Västra Värm-
lands Järnväg – även 
kallad De Vackra Vyernas 
Järnväg är tillsammans 
med båttrafiken en av 
regionens populäraste 
turistattraktioner.
 DVVJ:s rälsbussar trafikerar 
sträckan Bengtsfors-Melle-
rud enligt tidtabell från 18 
juni till 25 augusti. och vissa 
turer passar med kanalbåtar-
na på Dalslands kanal . 

DVVJ erbjuder en annor-
lunda och nostalgisk resa 
som följer spåret utmed 

Dalslands kanal med vyer 
som blånande berg, böljande 
fält, gröna skogar och vid-
sträckta 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.

DVVJ: s rälsbussar trafikerar sträckan Bengtsfors – Mellerud från  
18 juni till 25 augusti.

Vissa av rälsbussens turer passar med kanalbåtarnas tidtabell.

Skans 453 i Håverud
Skans 453 är ett välbeva-
rat pansarskyttevärn från 
andra världskriget. 
Skansen är öppen för visning 
onsdagar efter midsommar 
mellan kl. 17 – 20. Följande 
datum: 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 
25/7 och 1/8.

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. Här 
finns militär- och lottakåru-
niformer, kommunikations-
utrustning, fältsängar, atti-
raljer för fältkök, litteratur 
med mera.

Värnet är insprängt i ber-
get och är omgivet på båda 
sidor av pansarhinder, så 
kallade draktänder. Här finns 
bland annat skyddsrum för 

tolv man (liggande), vapen-
förråd och ammunitionsupp-
läggning samt pansarvärns-
garage. 

Hitta dit: Kör cirka 1,5 km 
norr om Håverud längs 
Brudfjällsvägen. På vänster 
sida, ungefär mitt emot 
Glycksjön, ligger Skans 453. 
Information – ring Kanalmu-
seet i Håverud. 

Strax norr om Håverud, längs Brudfjällsvägen, hittar du Skans 453 – ett pansarskyttevärn och museum från 
andra världskriget. Här anordnas visningar i sommar.

i Kalandersalen 16 juni – 12 
augusti. Fram till den 10 juni 
pågår Mette Eliasson ut-
ställning med porslinspjäser 
och akrylmålningar.

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

Barnaktiviteter av olika 
slag pågår från 26 juni till  
9 augusti.

I sommar finns också en 
vintagebutik, en mode/in-
redningsbutik och ett foto-
galleri i centret.

Patriks Antik, strax intill 
utökar sina lokaler och kom-
mer där att sälja allmoge och 
retromöbler.

Jubileumshelgen 31 au-
gusti till 1 september, 
innehåller pompa och ståt i 
form av bland annat hög-
tidsceremonier, återinvig-
ning av akvedukten och 
ljus installation som blandas 
med fina musikaliska inslag. 

Under lördagen blir det 
Kanalkalas för hela familjen 
– singalong, Cirkusexpres-
sen, Sjömila och bandet Just 
Nu som spelar covers av 
Tomas Ledin.

Dalsland Center håller 
öppet 30 april till 30 septem-
ber, men även under resten 
av året anordnas evenemang, 
bland annat modelljärnvägs-
mässa, eld- och ljusfest, jul-
marknad, auktioner och 
konserter.

För att hålla dig uppdate-
rad om vad som händer kan 
du besöka www.dalsland-
center.se.
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Kanalyran fyller 50 år!
1968 firades Dalslands 
Kanals 100-årsjubileum. 
Som en del av firandet 
fick Mellerud en egen 
stadsfest, Kanalyran. Den 
blev så populär att den har 
blivit en tradition och 50 
år senare är det dags för 
jubileum
I år äger Kanalyran rum 6-8 
juli, med de två första dagar-
na i centrala Mellerud och 
söndagen i Håverud. Som 
vanligt blir det en mängd 
olika aktiviteter på båda stäl-
lena. Här är ett axplock:

• Två korteger, en på fre-
dagen för barn och på lörda-
gen för vuxna.

• Barn- och familjeaktivi-
teter fredag och lördag på 
Mejeriet, inklusive hoppbor-
gar, beachfotboll och småbi-
lar.

• Starke Man-tävling, som 
i år utökats med en kvin-
noklass.

• Akveduktsjogg på sön-
dagen för både barn och 
vuxna.

• Kopremiering på freda-
gen och jordbruksutställning 
fredag och lördag.

Och mycket mycket mer

Artister
Under flera år har Kanalyran 
i första hand haft lokala eller 
halvlokala artister. Dem bju-
der man på i år också, men 
på grund av jubileet har de 
kompletterats med rikskända 
grupper.

På fredagseftermiddagen 
underhåller Daniel och 
Yankho barnen och samma 
kväll blir det dans till Wahl-
ströms. På lördagskvällen 
bjuds det på ett rejält jubi-
leumsfirande med Mellokän-
da Wiktoria, Night of Queen 
med Johan Boding och 
Haaks. Den kvällen är det 
enda evenemanget man tar 

Sångerskan Wiktoria Johansson har varit med i Melodifestivalen flera gånger. På lördagen står hon på scenen 
i Mellerud.

Johan Boding bjuder på showen Night of Queen.

Vid Mejeriet finns aktiviteter för barnen, till exempel de små radiobilarna.

Dalbokon på fredagseftermiddagen är en kopremiering. Även kalvar 
brukar visas upp. 

På fredagseftermiddagen har barnen en egen kortege. Lördagens kortege lockar bland annat gamla vackra veteranfordon .

Kulturreservatet 
i vackra Åsnebyn

Mangårdsbyggnaden är byggd på 1830-talet. Foto: Susanne Emanuels-
son.

Åsnebyn ligger ett par 
kilometer söder om Mel-
leruds tätort, avfart åt 
väster från väg E45. Det 
är ett av de tre kulturre-
servat som finns i Västra 
Götalands län.
I Åsnebyn kan du uppleva 
hur ett gammaldags dals-
ländskt jordbruk såg ut. 
Gården omnämns första 
gången i ett dokument från 
1380. Den var bara med i ett 
skifte, storskiftet 1792-93.

Vid Åsnebyn finns flera 
olika naturtyper, både od-
lingsmark, hagar, ekhagar 
och strandängar. Melleruds 
Biodlare har i år satt upp en 
visningskupa. Mer än 100 
fågelarter har noterats vid 

byn, och det finns även troll-
fladdermus på markerna.

Gården är öppen och till-
gänglig för allmänheten, ta 
med kaffekorgen och njut av 
utsikten över sjön. Ett par 
slingor har lagts ut i terräng-
en. Med hjälp av numrerade 
stolpar och en broschyr kan 
du guida dig runt på gårdens 
marker. Slingan går i form av 
en åtta så att du enkelt kan 
välja att gå halva eller hela 
rundan.

1993 donerade dåvarande 
ägaren Olof Andersson 
Åsnebyn till Hushållnings-
sällskapet i Norra Älvsborg, 
numera Hushållningssäll-
skapet Väst.

Gammaldags 
marknad

Lördag 4 augusti är det mark-
nad på Sunnamon. Där var 
det marknad från 1788 till 
1892. Hembygdsföreningen 
tog upp traditionen efter 91 
år och hade sin första mark-
nad här 1983 och har hållit 
på sedan dess. Marknaden 
hålls i gammal stil med för-
säljning av gediget hantverk, 
allehanda ting och hant-
verksmässigt producerade 
livsmedel. Till fikat kan du 
välja den dalsländska speci-
aliteten klengås.

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

I samband med marknaden 
arrangeras en veteranfor-
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.

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

entré till. På söndagen kom-
mer Teater Mimulus från 
Karlstad för att underhålla 
barn i alla åldrar.

Och lokala artister: Fredag 
kväll spelar HitsDotCom. På 
lördagseftermiddagen ger 
Showskolan från Trollhättan 
smakprov på sin kommande 
uppsättning ”Hairspray”, 
Sound of Shadows från Säff-
le spelar gitarrmusik från 
1960-talet och en kavalkad 
av lokala sångare och sång-
erskor bjuder på en timme 
med låtar som var populära 
det år Kanalyran började. 

På söndagen spelar Katari-
na Kjörling & Smooth Jazz 
Quartet på kajkanten i Hå-
verud, och som avslutning 
spelar Jimsons, ett band som 
spelade på den allra första 
Kanalyran 1968.

Mer information
All information om Kanaly-
ran hittar du på www.kanaly-
ran.se Där uppdateras infor-
mationen regelbundet.
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Mellerud

Håll dig sval
i sommar

Storgatan 8, Mellerud 0530-125 90

Mån-Fre: 10:00-18:00 Lör: 10:00-14:00

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

1000 kvm med vår- och sommarnyheter – 4500 artiklar i lager

www.uteinne.se
Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14

Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

Dalslands största
heminredningsbutik

Stort sortiment med grilltillbehör

Muurika  
stekhäll

58 cm inkl. ben 
1.395:-

Pizzasten 
149:-

Grillstartare 
69:-

Grillkol/
briketter

Djurmadrasser 
i olika storlekar 
fr. 169:- 

Kolgrillar  
fr.  299:- 

Grått runt bord 
& 4 stolar 
1.995:-

Bord & 6 stolar 
5.995:-

Caféset 
495:-

Svart solsäng 
395:-

  

Glasburk med kran 

från 89:- 
Stort sortiment konstgjorda blommor

Glasmuggar 

m. sugrör  15:- 

Fat från 10:-

Plastkrukor  
från 25:-

3 för 
100:-

Fågelskrämma
Greenline
895:-

Plastpokalkruka  
Hög 299:-
Låg 49:-

Sommarens härligaste trend
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Musik i Dalsland Center
Eftermiddagskonser-
terna i Dalsland Center, 
Håverud har blivit en tra-
dition. I år är det nionde 
året i rad de genomförs.
Som vanligt blir det ett full-
matat program med klassisk 
musik, visor, jazz, musi-
kalsånger och mycket mer. In 
alles erbjuder sommarens 
konsertserie 27 program-
punkter, med allt från glada 
amatörer till proffs.

Veteraner och debutanter
Det hela inleds på självaste 

midsommardagen med en 
blandad norsk kör med allsi-
dig repertoar som sjunger i 
Håverud för första gången 
Det avslutas söndag 12 au-
gusti med Fredrik Almqvist 
Trio, som varit med i stort sett 
samtliga år.

Däremellan kommer bland 
annat uppmärksammade gi-
tarristen Emil Ernebro, både 
på egen hand och med hus-
trun Zandra, duon En Voka-
list & En Cellist, sångerskan 
Anna Forsebo, jazzgrupper 
som Happy Jazz Please och 
Quintet of the Year, som fak-

8/7: Kanalyran i Håverud med musikinslag.
4/8: Helyllehäng i Håverud! Ett kulturutbyte över land-
skapsgränserna.
25/8: Dalslands Spelmansstämma. Arr: Dalslands Spel-
mansförbund.
31/8 – 1/9: Dalslands kanal 150 år, Jubileumsfirande 
med Kanalkalaset.

Duo NagashimaForsebo bjuder på 
”Himmelska toner”.

En Vokalist & En Cellist spelar dals-
ländsk musik.

Hillway Stompers uppträder den 5 juli.

Pilgrimspop ute i naturen

Vandringen bjuder på vidunderlig utsikt över skog och vatten. Foto: Johanna Emanuelsson.

Det anordnas Pilgrimspop 
vid tre tillfällen i sommar, 
med start från Upperuds 
sluss. Längs vandringen 
i den vackra dalsländska 
naturen bjuds det på två 
olika akustiska musikupp-
levelser.
Det är Kulturrepubliken 
Dalsland som står bakom de 
uppskattade arrangemangen 
där natur och kultur samt 
landsbygd och stad kombi-
neras på ett härligt sätt. Kär-
nan består av Kristoffer 
Emanuelsson, Kalle Karls-
son och Jerry Andersson.

Missa inte dessa musika-
liska vandringar från Uppe-
ruds sluss, via Skalåsknatten 
till rastplatsen vid Livarebo-
sjön/Svalsjön.

Det tar cirka två timmar att 
gå sträckan i lugnt tempo, 
inklusive paus. Första spel-
ningen sker på Skalåsknatten 
och den andra vid sjön där det 
finns utedass, träkåta och 
eldstad. Passa gärna på att 
bada!

30 juni medverkar Maybe 
Canada, en singer/songwri-
ter från Göteborg som fram-
för amerikanskinfluerad 
musik med melankolisk 
stämma. Bosphorus En-
semble bjuder på en unik 
upplevelse där orientalisk 
musik möter den klassiska.

19 juli medverkar duon 
Maja Fredriksson och Chris-
tine Hellqvist, de kompar 
varandra i finstämda visor på 
svenska och engelska. Deltar 
gör också cajunbandet Aliga-
tor Gumbo, med musikstil 
från New Orleans. De spelar 
dragspel, fiol och sjunger –   
fart och fläkt utlovas.

25 augusti möter du 

Pilgrimspop avslutas med musik, grillning och mys runt brasan vid Liva-
rebosjön/Svalsjön. Foto: Kristoffer Emanuelsson.

Dansa på 
Åkessons loge

Gården där Åkessons 
loge ligger är belägen på 
Dalboslätten i Brålanda 
socken.
Här finns ett trevligt gårds-
museum med 2 000 gamla 
allmoge- och bruksföremål 
att beskåda. Den första dan-
sen ägde rum 29 juni 1974, 
sedan dess har det bjudits till 
dans varje år. 

I sommar bjuds det upp till 
dans vid tio tillfällen, varan-
nan lördag och under augus-

ti blir det till och med fyra 
lördagar. Egen kaffekorg 
medtages. Här har man även 
en ljudnivåmätare för att 
skydda hörseln på gästerna. 

Vid andra tidpunkter kan 
man besöka museet efter 
överenskommelse. 

Cirka 4 000 personer besö-
ker Åkessons loge varje 
sommar.

Hitta hit: Från E45 sväng 
av mot Åstebo, kör fyra kilo-
meter, sväng av mot Bodane.

Cirka 4 000 personer besöker Åkessons loge varje sommar.

Åsebrostämman

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

Åsebrostämman arrangeras 
av Åsebro IF:s supporter-
klubb och pågår i år mellan 
16 till 19 augusti och är en 
perfekt tillställning 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 själva 
invigningen med utnäm-
ningen av årets ambassadör. 

Självklart blir det allspel, 
musikuppvisningar, busk-
spel och dans till stämmans 
orkestrar på området vid 
Åsebro Fest- och Idrotts-
plats.

Shoutin’ Red, en tjej som 
spelar gammal blues och 
amerikansk folkmusik på 
gitarr och sjunger med en 
stark röst. Andra akten består 
av indiefolkbandet Dear-
woods. Bandet är grundat av 
Maria-Therese och Daniel 
Olsson från Dalskog.

– Vi vill få till möten i sko-
gen mellan musik och 
människor, att kombinera 
kultur och hälsa är viktigt, 
framhåller Kristoffer Ema-
nuelsson.

Det utlovas överraskning-
ar längs vägen. Några exem-
pel är att Patrick Petrén Allier 
ställer ut konstverk längs 
stigen under julivandringen, 
under temat ”Dalslandskap”.

Jerry Andersson håller 
råslöjdsworkshops vid bra-
san vid några tillfällen.

Brukets Godaste i Fengers-
fors gör matsäckspåsar du 
kan beställa.

tiskt är en sextett, Cornelis-
gänget med Stellan Johans-
son och Erica Larsson, för att 
bara nämna några.

Samtliga konserter börjar 
kl 16.00 och de brukar hålla 
på vad danskarna kallar en 
”lille timme”, det vill säga 
runt 45-60 minuter. Artister-

na själva står som arrangö-
rer, och det besökarna beta-
lar i entré blir deras gage. 
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SKOR
Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Nya skor? 
Besök oss!

Vi har allt för 

sköna lata dagar
S-XXL

MODE

FOR YOU

Storg. 6, Mld, Tel. 0530-400 47  
www.modeforyou.se

Hos oss skiner alltid 

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.

CHIPS
2 för

30:-

LÄSK

3 för

99:-
2 för

20:-

GRILLKOL
GRILLBRIKETTER

MINIWAFERS
Olika smaker 2 för

25:-

Thaibuffé inkl. sushi vardagar 11.00-14.30 90:-
Thaibuffé inkl. sushi 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

ÅTERFÖRSÄLJARE I DALSLAND

MELLERUD • Tel: 0530-130 30 • www.west-bike.se
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Fiska på 
Kroppefjäll

Kroppefjälls Fiskevårds-
område är ett unikt områ-
de för både sportfiskaren 
och naturälskaren. 
Elva mindre sjöar inbjuder 
till ett mycket varierande och 
spännande fiske. Kroppefjäll 
ligger väster om Dals Ro-
stock. 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, Byxfickans Livs, 
Dals Rostock 0530-204 04 
samt Kroppefjälls Fri-
tidscenter 0530-18460.

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
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 innan-
havet med cirka 22 000 öar, 
holmar och skär, berömt för 
sitt unika laxbestånd. 

Förutom de traditionella 
fiskesätten är trollingfisket 
mycket populärt. Den största 
av Vänerlaxarna, Gull-
spångslaxen, 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 egen 
västficka. 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 
om att stanna i innerskärgår-
den, här finns gott om både 
gädda och abborre och läng-
re ut kan det vara besvärligt 
för den som inte är rutinerad.

Fina platser finns det gott 
om i skärgården.

– På Vänern har varje tid Trollingfiske är mycket populärt på Vänern. Foto: Hans Aronsson.

Sören Lund från Danmark med en alldeles nyfångad gullspångslax på 10 
kilo och 92 centimeter. Foto: Hans Aronsson.

Spännande swimrun-tävling
Premiären av den spän-
nande sim- och löpartäv-
lingen Dalsland Swimrun 
är 25 augusti. 
Starten går i akvedukten i 
Håverud med målet förlagt 
till  Ekas miljöpark i Bengts-
fors. Banan går i och längs 
Dalslands kanal och dess 
vackra och spektakulära sjö-
system.

Bansträckningen sträcker 
sig över cirka 35 kilometer 
varav cirka fem kilometer 
kommer att vara simning. 
Den fysiskt utmanande ba-
nan går längs slingriga vägar 
intill Dalslands kanal och 
simningen genomförs i spe-
gelblanka sjöar. Vid fjolårets 
testlopp deltog 23 lag med 
två personer per lag och de-

ras upplevelse kan bara sam-
manfattas som en succé.

Det finns många fantastis-
ka möjligheter att se delta-
garna på olika platser runt 
banan framförallt i början 
och slutet i av loppet.

Camp Dalsland startade 
sitt första outdoor-arrange-
mang 2004; Dalsland Kanot 
Maraton. Sedan dess har 

Camp Dalsland utökat verk-
samheten med Dalsland 
X-Country som är en MTB 
tävling och Dalsland X-Trail 
som är en löpartävling. Nu 
startar Camp Dalsland ytter-
ligare en tävling – Dalsland 
Swimrun.

Från 2017 års testlopp av Dalslands Swimrun, här syns starten vid Dalsland Center. Foto: Susanne Emanuelsson.

Dalsland 
Kanotmaraton 
i augusti

Den 11 augusti är det dags 
för Dalsland Kanotmara-
ton, en kanottävling på 55 
kilometer, öppen för både 
motionärer och elit. 
Kanotloppet genomförs med 
antingen enmanskajak (K1), 
tvåmanskajak (K2) eller ka-
nadensare (C2). Starten går 
vid Baldersnäs Herrgård i 
Dals Långed och man har 
elva timmar på sig att nå 
målet i Bengtsfors. 

Loppet går genom de vack-
ra sprickdalssjörna Laxsjön, 
Svärdlång, Västra Silen och 
Lelång. 

Över sträckan 20,7 kilo-
meter går klasserna K1 Vin-
tage, en klass öppen för den 
som fyllt 60 år, Stand Up 
Paddling (SUP) samt juni-
orklasserna. Vintageklassen 
och SUP är indelad i dam- 
och herrklass. 

Känns 55 kilometer för 
lång, kan man tillsammans 
med vänner/familj/arbets-
kamrater ställa upp i stafett-
klass av K1, K2 eller C2. Då 
är man fyra till åtta personer 
som tillsammans genomför 
sträckan. Byte av paddlare 
vid varje lyft. Väljer man 
C2-stafetten ingår kanot, 
paddlar och flytväst samt att 
all utrustning levereras till 
start och tas om hand vid 
målgång.

På kvällen efter loppet ar-
rangeras ”After Canoe”, med 
kräftskiva på First Hotel i 
Bengtsfors, där deltagare 
och publik kan mötas för att 
dela sina upplevelser och 
njuta av feststämningen som 
råder i Bengtsfors under Sve-
riges 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.

sin plats, säger Hans ” Pal-
len” Aronsson.

Sunnanå hamn är den na-
turliga platsen att utgå från 
om man vill fiska i Vänern. 
Här finns en fin gästhamn 
med ett flertal gästplatser, 
dusch och tvättmöjligheter, 
gasol, tankmöjligheter, kran-
lyft och restaurang.

För den som inte vill ge sig 
ut på Vänern för att fiska 
finns det 100-tals sjöar och 
tjärn i kommunen. Där kan 
man 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 man är intresserad 

av. I vissa sjöar är det enskilt 
fiske, vilket betyder att en-
dast fiskerättsägarna har rätt 
att fiska. 

Har man inte egen båt finns 
det möjligheter att hyra. Hör 
med turistbyrån så hjälper de 
till.
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Storgatan 7 | Mellerud | 0530-133 13
www.jessicasdelikatesser.se

Jessica’s
Delikatesser

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

Vi har 
maten för 
stranden

Melleruds Museum
& Släktforskararkiv

Öppet: Hela året tisdag - fredag 10-16 
Juni, juli, augusti även söndag 11-15

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

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

Vi har goda och 
stora pizzor

   www.vitasannar.se             

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

Idrottshuset, Mellerud

- Välkommen - till en bra Bingo

Buss från Skåpafors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
kl 19.00

BINGO
DRIVE IN

MELLERUDS IF

Storg. 17 Mellerud  0530-135 20

Makeup

Hudvård

Parfym

Storgatan 10, Mellerud

Parfymeri

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 fiskemöjligheter, historiska platser som Dalaborgs slottsruin, ett rikt 
restaurangliv, bygdemuseer, Kanalyra, konserter och allsångskvällar och mycket mer. 
Evenemangslistor och tips på besöksmål hittar du på vår hemsida. 

Håveruds-Upperudsområdet har varje år 
cirka en kvarts miljon besökare. Här finns 
Dalslands kanal, den riksbekanta  
akvedukten, flera museer, restauranger 
med mera. 

Sunnanå är en Vänerhamn med anor från 
medeltiden. Här finns idag gästhamn, de 
välkända sjöbodarna, restaurang med 
mera. Sunnanå är en av flera gästhamnar i 
Melleruds kommun.

Örtagården i Brunnsparken, Dals Rostock, 
är ett av många besöksmål vid Kroppefjäll. 
Här finns bedårande utsikter, vackra sjöar 
och motionsspår. 

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

centrumsalongen
Mellerud

Mamma Mia!
Onsdag 18/7 kl. 19.00

Söndag 22/7 kl. 19.00

Barntillåten | Pris 80:- | 1 tim 56 min

Premiär

MELLERUDS IF Vi finns på 
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Museet där Dalsland är som vackrast
Välkända Dalslands 
konstmuseum, beläget 
i vackra Upperud, är ett 
självklart besöksmål för 
alla dalslandsresenärer.
Med endast fem minuter från 
akvedukten i Håverud ligger 
museet alldeles där Dalsland 
är som vackrast. Musei
byggnaden i sig är speciell, 
helt byggd i lokalproducerat 
naturmaterial.

Samlingen visar konst
hantverk och konst från 
landskapet. Här finns måleri 
av Otto Hesselbom, konst
nären som målade den be
römda tavlan ”Vårt land”, 
här finns K Ragnar, Gunnar 
Larsson och andra dalslands
konstnärer av betydelse re
presenterade.

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:  
19 maj– 12 augusti: 
Stora hallen och galleriet: 
Mats Theselius, möbelde
signer.

Kronprinsessan Victoria med möbeldesignern Mats Theselius som 
designat fåtöljen Norrsken i läder, silver, väv och masurbjörk för hen-
ne. Den står i hennes besöksrum på Kungliga Slottet i Stockholm.  
Foto: Robert Eldrim.

Suggestiva fotografier av Tova Mozard visas i nedre hallen.

En av Sveriges mest hyllade möbeldesigners, Mats Theselius, ställer ut i övre utställningshallen på Dalslands 
konstmuseum. Foto: Karin Åström.

Nytt galleri i Håverud

Bilden ”Six Bluesbrothers” är tagen av galleriinnehavaren Andreas Lundberg. Den kommer att finnas i galleriet 
i sommar. Foto: Andreas Lundberg.

Efter midsommarhelgen 
öppnar Galleri Skutestan 
i en lokal vid Dalsland 
Center, Håverud.
Här finns en spännande och 
intressant blandning av fo
ton, grafik, oljemålningar 
och litografier. Ett 15-tal fo
tografer och konstnärer har 
sina verk till salu i det nya 
galleriet. Bland annat finns 
bilder av Maria Friberg, en 
av Sveriges största foto

konstnärer och världsberöm
de fotografen Leif-Erik Ny
gård.

I galleriet hittar du bland 
annat porträttbilder av Elvis, 
Marilyn Monroe, David 
Bowie, Ozzy Osborne, Mo
hammed Ali, Björn Borg och 
John McEnroe.

– Vi fångar också upp nya 
förmågor, exempelvis natur
fotografer, abstrakta bilder 
och fotokollage. Vi har en 

stor blandning av allt från 
foto till traditionell konst, 
säger fotografen Andreas 
Lundberg, som driver galle
riet tillsammans med sambon 
Annie Westerdahl.

Självklart hittar du Andre
as egna bilder i galleriet, som 
fått sitt ovanliga namn efter 
familjens fritidshus i Dals
land med anor från 1600-ta
let.

Tomtarnas historia 
och mycket mer

Tioårsjubilerande Nord-
iska Tomtemuséet har 
flyttat sin stora samling av 
tomtar till nyrenoverade 
lokaler på övervåningen i 
Dalsland Center.
Den 9 juni nyinvigs muséet 
officiellt och kommer att ha 
öppet varje dag under sä
songen. Efter förbokning 
håller man öppet året runt.

Här finns tomtar och andra 
figurer förknippade med ju
len, från 1800-talet och fram 
till 1950-talet. De är snyggt 
presenterade i perfekt ljus
satta rum och vittnar om 
jultraditionernas historia 
genom tiderna. Böcker på 
temat, kort och en hel del 
annat finns också. 

Kaffe och våfflor kan av
njutas både inomhus och ut
omhus, här finns en uteplats 
med utsikt över slussen som 
är tillgängligt även för den 
som är rullstolsburen. 

Hela tomtemuséet är till
gänglighetsanpassat.

Nordiska Tomtemuséet har sina samlingar på övervåningen i Dalsland 
Center. Foto: Karin Åström.

Tomtar, från 1800-talet och fram till 1950-talet, träffar du på Nordiska 
Tomtemuséet. Foto: Karin Åström.

Nedre hallen: Tova Mozard, 
filmregissör/fotograf.
18 augusti–11 september: 
Övre hallen: Marinmåleri 
och båtmodeller från Göte
borgs sjöfartsmuséums sam
lingar.
Nedre hallen/galleriet: Vat
tenvägen – en utställning i 
samband med att Dalslands 
kanal firar 150 år. Fotografi
er av Herman Ahlin, porträtt 
av slussvakten, båtbyggaren 
och konstnären Elis i Bu
terud.
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 
inrymt i det före detta bruks
hotellet från 1830-talet, lig
ger alldeles bredvid museet. 
Där kan du njuta av utsikten 
över sjön Spången från gla
sverandan 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 
lekskulpturer för barnen. 
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”Drömmen om en kanal”

Bilden är ritad av Per-Anders Nilsson. Han ritar ett stort antal bilder till 
nya utställningen som bestårav en tidslinje från 1650-talet till 2000-talet 
över Dalslands kanals utveckling.

Missa inte att besöka Kanalmuséet i Håverud. Foto: Karin Åström.

Här övernattade Karl XIV Johan
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 
drygt 200 mjölkkor och be-
driver ekologiskt lantbruk. 
Tre mjölkningsrobotar inst-
tallerades i fjol. 

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. 

Mangårdsbyggnaden på Ekholmens Säteri är bostad åt en familj, men har även en muséumsdel med inredning från 1800-talet. Gårdens café och 
butik lockar bland annat många mc-åkare. Foto: Susanne Emanuelsson.

Kung Karl XIV Johan övernattade här under sina resor till Norge. Foto: 
Susanne Emanuelsson.

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

tag vänster mot Gunnarsnäs 
kyrka. Förbi denna finns 
Ekholmens Säteri.

På Kanalmuseet, mitt emot Dalsland Center  i Håver-
ud, berättas historia kring svunna industriepoker och 
människor som levt och arbetat  kring Dalslands kanal 
som haft en sådan avgörande betydelse för bygden.

Sommarens utställning, med 
anledning av Dalslands ka-
nals 150-årsfirande, heter 
”Drömmen om en kanal” och 
gestaltas av en tidslinje från 
år 1650 och fram till dagens 
kanal. Vernissage är 9 juni.

Förutom om Dalslands 
kanal kan du här lära om 
Upperud som maritimt cen-
trum på 1700- och 1800-ta-
let. Mycket finns att upptäcka 

om båtvarven i trakten. Här 
visas kartor, målningar, rit-
ningar 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 

Dronten & 
co flyttar in

Under sommaren flyttar 
dronten med vänner in 
i det lilla orangeriet vid 
Kerstin Ljungqvists ateljé 
i Dals Rostock. 
Det är keramikern och konst-
nären Eva Bjerke som visar 
sina skulpturer i lera av dron-
ten, garfågeln och andra 
fåglar som sedan länge är 
utrotade av människan. 

Utställningen vill uppma-
na oss till eftertanke och be-

sinning för att bättre ta hand 
om vår vackra planet och 
dess mångfald av varelser. 
Trots människans höga intel-
ligens och all den kunskap 
som finns idag fortsätter vi 
att skövla. 

Eva Bjerkes vackra skulp-
turer är en påminnelse om 
den tid som varit men också 
en uppmaning till att bättre 
förvalta vårt arv för kom-
mande generationer. 

Bilder på dronten och en rödrall. Båda levde på ön Mauritius och kunde 
inte använda sina vingar till att flyga med. Efter 1693 har ingen sett till 
dronten. Rödrallen utrotades omkring 1675.

aktiva i någon av alla de 
verksamheter som varit 
igång i Håverud och Uppe-
rudsområdet. 

Kanalmuseet har även en 
mycket fin samling av gamla 
båtmotorer, både inom- och 
utombordare.

Miljöerna är skapade av 
konstnärer vilket förmodli-
gen bidrar till att ett besök på 

museet blir en extra drama-
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.

På Kanalmuseet finns mycket att upptäcka om tiden då trafiken på 
kanalen gick på högvarv.
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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.

Melleruds muséum och dess släktforkningsarkiv är känt långt utanför Sveriges gränser. Foto: Susanne Ema-
nuelsson.

Textilmuséet 
Tant Vanja

Mittemot Kerstins Ateljé 
finns ett litet mysigt textil-
museum. Det är Kerstin 
Lindeberg som i många år 
samlat på äldre allmogetex-
tilier, redskap och annat som 
har med det gamla textilhant-
verket 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.

Intill Brunnsparken ligger den fina ateljén. Foto: Kerstin Ljungqvist.

Ateljé med brett utbud
Kerstin Ljungqvists ateljé, 
inrymd i det gamla för-
samlingshemmet, ligger 
strax intill Brunnsparken. 
Här kan man se tavlor i ak-
varell och olja, dekorations-
målning, roliga möbler, kal-
ligrafi, 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 

Kerstins ateljé är en upplevelse att besöka.

Unika Råskogsstugan och museum

Hembygdsgården vid Råskogstugan är byggt av ideella krafter och lokala företag. Här anordnas bland annat en mat- och hantverksdag.

Råskogsstugan är unik 
med sin ålder och välbe-
varad med en intressant 
historia för att inte tala 
om allt det som inryms i 
stugan. 
Stugan 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, potatiskvarnar, 
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.

Nytt hus
2015 invigdes ett nytt hus för 
visning av de gamla föremå-
len och förråd alldeles i 
närheten. Det är byggt med 
Fastregårn som förebild, en 
hörnsten finns kvar från det 
100-åriga huset som revs 
1920. Många ideella krafter 
och lokala företag har bidra-
git med allt från grund till tak

Söndagen 5 augusti är den 
traditionella gudstjänsten 
med servering av klengås 
och kaffe.

Mat och hantverk
Lördag 11 augusti är hem-
bygdsgården öppen för mat- 
och hantverksdag, ett samar-
rangemang med Brålanda 
Företagarförening och Gal-
lerian. Då kommer det att 
finnas hantverkare på plats 
som visar hur just deras hant-
verk går till och hantverksal-
ster finns till försäljning. Det 
kommer också att säljas olika 

matprodukter och hem-
bygdsföreningen har serve-
ring med hembakt tunnbröd 
och kaffebröd av olika sorter. 

De båda husen i hem-
bygdsgården är öppna för 
visning och årets sommarut-
ställning visas. I år är temat 
för utställningen ”Barn i alla 
åldrar”. 

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.

samt ett litet orangeri uppe 
på bergssluttingen. Där visas 
hela sommaren utställningen 
”Dronten och co”, om några 

fåglar som en gång vandrade 
på vår jord. De är skulpterade 
i lera av Eva Bjerke.
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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

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

Vår cafeteria 
har öppet hela 

sommaren
Måndag - fredag 9.00-16.00

Här kan du hyra 
sporthallar

boka tid hos oss 
i receptionen

AutoMats 
Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Problem med bilen?
Ring oss!

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

"

 Tis - fre      11-18      
 Lör    10-13

Sapphultsgatan 4  
Mellerud
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Övriga museer
Gunnars Bygdemuseum vid Bolstad Prästgård .
Håller öppet när Bolstads Prästgårds Vänner har aktivi-
teter, 1 timma innan aktivitet.
Kanalmuseet, Håverud
-24 juni kl 11-16, 25 juni-21 augusti kl 10-18. 22 augus-
ti- kl 11-16 Övrig tid efter överensk. Utst. från 9 juni: 
Drömmen om en kanal – med anledning av Dalslands 
kanals jubileum
Melleruds Museum & Släktforskningsarkiv
Tisdag-fredag 10-16, lördagar (utom 6 augusti) 11-15.  
(www.mellerudsmuseum.com)
Nordiska tomtemuseet, Håverud
Öppet: Alla dagar 10-18 från och med 9 juni
Rostocks Museum
25 juni - 20 augusti: 11-17. Övrig tid efter överenskom-
melse. Caféet samma tider. Utst. 25 juni-20 augusti: 
Växter i medicin och kulturhistoria
Ryggåsstugan Fôttestôva
Juli: Alla dagar 08-20
Vanjas Textilmuseum, Dals Rostock
23 juni - 19 augusti: 11-17. Övrig tid efter överenskom-
melse. (www.textilmuseum.se)
Örtagården, Brunnsparken, Dals Rostock
23 juni - 19 augusti: 11-17. Övrig tid efter överenskom-
melse

Utställningar
Biblioteket, Mellerud
Måndag- och lördag kl 10-13, tisdag-torsdag kl 10-18.30, 
fredag kl 10-17.
Till 8 juni: Katarina Aneer: Måleri
16 juni- 16 juli: Elsie Larsson: Skulptur
30 juni – 11 augusti: Barbie på resande fot. Gunvor 
Jonsson
18 augusti – Mitt sena 1960-tal. Musik, litteratur med 
mera. Lars Nilsson
Bolstad Prästgård
(www.bpv.se) Öppen varje helgfri onsdag kl 18-21.
20 maj – 15 oktober: Lanthandlare på Dalboslätten
Dalsland Center
(www.dalslandcenter.se) -17 juni: Alla dagar kl 10-16.  
18 juni-31 augusti: Alla dagar kl 10-19. Hela sommaren 
Jubileumsutställning ”Akvedukt 1868”. 
16 juni-12 augusti: Melleruds Fotoklubb ställer ut i 
Kalandersalen
Dalslands konstmuseum
(www.dalslandskonstmuseum.se) Onsdag-söndag kl 11-
17. Under juli: Även mån- & tisdagar.
19 maj – 12 augusti: Mats Theselius, Tova Mozard
18 augusti – 11 november: Vattenvägen – Utställning 
kring Dalslands kanals 150-årsjubileum
Kerstins ateljé, Dals Rostock
19 maj – 31 augusti: Utställning i Orangeriet: Eva Bjer-
ke: Dronten & Co
Tanja Mueller, Stallet, Ryrhalvön
(www.stalletiryr.n.nu) Onsdag-söndag kl 11-17. Foto och 
teckningar
Sunnanå Hamnmagasin
6 juni – 29 augusti: Melleruds Fotoklubb visar bilder

Utställningar i
Bolstad prästgård

Årets sommarutställning 
i Bolstad prästgård är 
”Lanthandlare i Bolstad” 
som invigdes 13 maj och 
pågår fram till 15 oktober.
Utställningen speglar tiden 
mellan 1846 till 1999 då den 
sista lanthandeln i Bolstad 
lades ner. Som mest har det 
här funnits hela 30 lanthand-
lare.

Prästgården ligger intill 
Bolstad kyrka och har öppet 
helgfria onsdagar. Det finns 
också möjlighet att se utställ-
ningen i samband med andra 
arrangemang. Exempelvis 
ordnas sommarcafé söndag-
en den 17 juni tillsammans 

med Dalslands skrivarfören-
ing, Mellerudsgruppen. 

Alla onsdagskvällar i juli, 
samt någon i augusti och 
september, är här aktiviteter 
med olika teman. Bland an-
nat bjuds det på tradjazz i 
trädgården den 25 juli. 

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. 

Massor av kul på Dalskogdagen

Du kan åka hästskjuts med Roland Skarin och hans ardenner. Foto: Arkivbild.

Lördag 28 juli händer 
det mängder av saker i 
Dalskog. Barnaktiviteter,  
musikunderhållning, häs-
tar, lamm, skattjakt för 
barnen och försäljning av 
hantverk samt mat.
Det blir invigningstal av Per-
Olof Eliasson som även hål-
ler två byvandringar under 
dagen med temat ”Dalskog 
genom 1000 år”. Lokala 
hantverkare och producenter 
av alla slag kommer att sälja 
sina varor.

På scenen hittar vi Lilla 
Bandet, Beatstones och Peter 
Söderlund. We on Line ger 
en linedanceuppvisning och 
även Dalskogsbuggen visar 
upp sina färdigheter.

Dalskogslunken, ett lopp 
för vuxna (fem kilometer) 
och barn (cirka 800 meter), 
arrangeras.

Melleruds ridklubbs ung-
domssektion ordnar ponny-
ridning och det finns även 
möjlighet att åka hästskjuts 
samt gosa med en åsna och 

lamm. För barnen anordnas 
en skattjakt  – häng med och 
leta efter rövarbandets kvar-
glömda skatter.

Traktorklubben Dotorp, 
moped- och veteranbilsklub-
bar visar sina gamla rariteter. 
På plats finns även Dalslands 

Ballongklubb, Melleruds 
Biodlarförening och Kropp-
efjälls Judosektion. Ingmar 
Andersson visar hur man förr 
i tiden slår gräs med lie och 
hässjar hö på traditionellt vis.

I Dalskogs kyrka visar 
Torsten Lindblom bilder och 

berättar om Dalskog från 
sent 1800-tal och fram till 
nutid. Ragtimepianisten Pe-
ter Lundberg bjuder på jazz-
mursik, sedan blir det musik-
gudstjänst med allsångstema.

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 samling 
av konfirmationskort från 
Grinstad med början år 1893 
och bruksföremål från tidi-
gare Grinstads bygdemuse-
um – 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, som ligger lummigt inbäddat invid Bolstad 
prästgård, visas bland annat bruksföremål och konfirmationskort från 
1893 och framåt. Foto: Ing-Marie Norrman.

Evenemang för Veteran Classic Dalsland
Veteran Classic Dalsland 
firar 20 år 2018. Verksam-
heten riktar sig till perso-
ner som är intresserade 
av att bevara veteran- och 
blivande samlarfordon. 
Klubben har cirka 200 
medlemmar.
Söndag 17 juni.  Kl: 10.00-
15.00. 20-årsjubiléum.  Ve-
teranfordonsutställning på 
Baldersnäs. Fordon äldre än 
30 år samt blivande samlar-
fordon välkomna. Gratis in-
träde och jubileumsplakett 
till föraren av veteranfordon. 

Underhållning av Valleyland 
Rockers och Peter Jezewski.

Torsdag 5 juli. Kl: 18-21. 
Veteranfordonsträff vid 
Torps gamla skola, Färgelan-
da. Loppis, kaffeservering.

Lördag 7 juli. Kl: 10-15 
Veteranfordonsträff på Ka-
nalyrans 50-årsjubileum. 
Österrådaplan, Mellerud.   

Torsdag 19 juli. Kl: 18-
21. Veteranfordonsträff på 
torget i Färgelanda.    

Torsdag 2 augusti. Kl: 18-
21. Veteranfordonsträff i 
Råggärd, Högsäter. Kaffe. 

Lördag 25 augusti.  Kl: 
10-15. Veteranfordonsut-
ställning på Färgelandada-
garns i Färgelanda. 

Tisdag 4 september. Kl: 
18-21. Final på tisdagsträf-
farna i klubblokalen på Väs-
terråda i Mellerud. Kaffeser-
vering.

Lördag 8 september. Kl: 
10-15. Bygdefest med ve-
teranfordonsträff, Brålanda.

Lördag 15 september. 
Veteranfordonsrally i samar-
bete med Bolstad hembygds-

förening. Plats: Bildels- 
shopen i Mellerud. 

Veckoträffar
Tisdagar perioden 29 maj 
och 28 augusti anordnas ve-
teranfordonsträffar i Sun-
nanå hamn. Kl: 18-21. Kaffe 
och matservering. Info: Stig 
Johansson 0530-126 54, 
070-840 39 95. Gunnar Lan-
degren 0530-511 76, 070-
542 74 00.

veteranclassic.se
Reservation för ändringar                                                                                 

Tisdagsträffarna i Sunnanå hamn är mycket välbesökta. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Butiken som har allt!

Storgatan 16, Mellerud

Storg. 10,  MELLERUD  •  0530-131 10  •  fastighetsbyran.se/mellerud

Catrin Selenwall
Mäklarassistent
0530-131 10

Marie-Lie Wilhelmsson
Mäklarassistent
0530-131 10

Olle Nellbro
Fastighetsmäklare
070-828 14 00

Fastighetsförmedling

Värderingar

Christian Johansson
Fastighetsmäklare
070-774 42 02

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

Sportbutiken 
i Mellerud!

Större 
nyrenoverad 

butikKomplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

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.

Tel. 0530-101 04

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

I vardag och fest,
i sorg och glädje

Se pastoratets sommarprogram:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

Öppettider pastorsexp. 
mån, tis, tor och fre 10-12, 13-15
Telefon 0530-362 00 Melleruds pastorat
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Örtagård som ger kunskap
Dals Rostock var för om-
kring hundra år sedan 
ett centrum för Sveriges 
odling 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 med-
icin, 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 beställa 
guidning om växternas an-
vändning 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. Foto: Kerstin Ljungqvist.

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. Foto: Kerstin Ljungqvist.

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 den gamla brunns-
restaurangen finns idag ett 
innehållsrikt hembygdsmu-
seum. Utställningar berättar 
bland annat om brunnsepo-
ken, skifferbrytningen och 
på övervåningen finns en 
spännande apoteksmiljö. I 
den gamla läkarvillan bred-
vid är det sommarkafé. 

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

Järnvägsstation 
i halv skala

Missa inte att göra ett be-
sök i ett av Sveriges mest 
charmiga stationshus. 
Det är en modell i skala 1:2, 
halv storlek, av det stations-
hus som en gång stod här. 
Även interiörerna är återska-
pade med väntsalen, expedi-
tionen 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. 

Granbacken – värt ett besök

Här har Gestad hembygdsförening olika aktiviteter. 25 augusti planeras för en dag på temat ”Så gjorde man förr”.  2 september är det planerat 
en gudstjänst.

Hembygdsgården Gran-
backen i Gestad är väl 
värt ett besök, den gamla 
ladugården med vasstak 
och stugan med vedeldad 
bakugn vittnar om gamla 
tider.  
Här har Gestad Hembygds-
förening olika aktiviteter. 
Mellan 1 juni till 11 augusti 

är dock boningshuset uthyrt. 
Den 25 augusti planeras 

för en dag med olika aktivi-
teter på temat ”Så gjorde man 
förr”. Då kan man få en in-
blick i hur arbetet på en 
dalsländsk gård kunde gå till 
förr i tiden. Mycket av det 
tyngre arbetet utfördes då 
med häst, och hästkrafter 

kommer det nu också att bli 
på Granbacken. Det blir 
vandring och potatisupptag-
ning, samt för barnen att åka 
hölass – allt med hästen som 
arbetskamrat. 

Det gamla tröskverket pla-
nerar man att dra igång denna 
dag och man kan få se hur 
tjärbränning gick till. Det 

kommer att säljas hembakt 
bröd och kalvdans, samt 
mjöl. Vill man gå en poäng-
promenad, så finns den möj-
ligheten. Naturligtvis kan 
man både köpa kaffe och få 
sig lite mat, ärtsoppan kokas 
i fältkök.  
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Sommartider: Mån-fre 8.00-16.00
Tel. 0530-101 77 •www.dackteam.se

Punktering?
Lugn! 

–Vi hjälper dig!

Tel. 0530-51185
varmdal.comAuktoriserad återförsäljare

Service & Försäljning
John Deere
Kverneland

När service & stabilitet avgör!

Vi finns i bygden
Närhet och lokal kunskap

Lastbilar för transport av eget 
och andras material

Bergskross, kvarts, naturgrus,  
barkmull, jord för gräsmattor och rabatter

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

FS 130 RÖJSÅG 
inkl. trippel skärutrustning 

4.990:-

Vårt kunnande Er trygghet Priserna gäller så långt lagret räcker

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vi är en servande fackhandel med serviceverksdad

TLAB Maskinuthyrning

ROBOTKLIPPARE
MI 422

9.900:-
Från

BATTERIDRIVEN
TRIMMER  
FSA 45

RÖJSÅG  
FS 131

1.290:-

4.990:- 
Ord. pris 6.190:-

BENSINTRIMMER
FS 38

1.790:-
Ord. pris 2.190:-

15.990:-

MYCKET PRISVÄRD 
TRÄDGÅRDSTRAKTOR LT1

96 cm klippbredd
420 cm3

   
   

 G
AR

ANTI PÅ ROBOT FRÅN STIG
A

              G
A

RANTI     GARANTI    G
ARA

N
TI

   
 

AUTOCLIP 530 SG
Roboten som klarar en yta up upp till 
3200 m2 och 8 separata klippzoner. 
Med sitt kraftfulla batteri klarar den 
att arbeta i 3,5 h/klippcykel. Utrustad 
med en GPSassisterad virtuell partition 
funktion som gör att du kan styra och 
interagera med roboten via en app.

INKL. ROBOTHUS FÖR 
26.995:-

AUTOCLIP 230 S
230 S klarar en yta på upp till 2000 
m2 och 4 separata klippzoner. Den 
har en klipptid på 4h/klippcykel 
och är utrustad med 3 batterier. De 
borstlösa motorerna ger roboten en 
lång livslängd, lägre ljudnivå och bra 
klippeffektivitet.

INKL. ROBOTHUS FÖR 

20.500:-

AUTOCLIP 225 S
225 S klarar en yta på upp till 1100 m2 

och klarar upp till 4 separata 
klippzoner. Autoclip 225 S är 
utrustad med borstlös motor och två 
batterier för upp till 2,5h arbetstid/
klippcykel. Inkl. bluetoothmottagare.

Kampanj 14.995:-

INSTALLERAT & KLART FÖR 
16.995:-Rek. pris 28900:-

MULTICLIP PLUS 50 SEB
När du vill klippa med minsta möjliga
ansträngning är Multiclip Plus 50 SE
                         B ett perfekt val. 
       Elektrisk start och   
        bekvämt självgående.

5.990:-
Rek. pris 7.100:-

Villa 12 är enkel att köra och den 
klarar lätta sluttningar och blöta 
underlag. Utrustad med Stigamotor. 
Ett brett sortiment av tillbehör gör 
den användbar året runt!

ÅKGRÄSKLIPPARE VILLA 12
MED VILLA 85 Combi

22.995:-
Rek. pris 25.900:-

MI 422 är utrustad med ett starkt 
batteri. Den klipper utan problem 
gräsytor upp till 500 m² och lutningar 
upp till 40%. Gräset finfördelas och 
gräsklippet återförs till
gräsmattan som näring och fukt.

GRÄSKLIPPARE MB 448 TC
 En kraftfull OHV-motor 
med lättstartsystem 
och bakhjulsdrift ger en 
bekväm klippning.

4.990:-
Rek. pris 5.990:-

Landsvägsgatan 64

2 + 2 ÅRS 

GARANTI

ELSTART
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Golfklubben som storsatsar

tjänsten som klubb- och 
sportchef för Sandvikens 
AIK. Efter fjolårets ägarbyte 
sker en storsatsning på an-
läggningen, till exempel åtta 
nya platser under tak på 
rangen, ny bollmaskin, ny 
bolltvätt, 9 600 nya bollar 
och fem golfbilar. Banchef 
Magnus Barth har som mål 

att få en av områdets finaste 
anläggningar.

Du bokar greenfee och 
golfpaket i receptionen, i 
samma fastighet som de åtta 
nyrenoverade B&B-rum-
men. Tolv nyrenoverade lä-
genheter beräknas stå klara i 
sommar. Golfintresserade 
gäster har också tillgång till 

en ny husbils- och husvagns-
parkering med latrintöm-
ning. 

I receptionen, som även 
fungerar som klubblokal,  
finns ett mindre bassortiment 
av golfprylar. 

Sunnanå Restaurang och 
Konferens erbjuder hemla-
gad mat, ett brett utbud av 

hembakat finns också. Bokar 
du golfpaket spelar du golf 
på dagen, äter trerätters mid-
dag på Sunnanå hamnkrog 
och bor i B&B-rummen. 

30 juni är det Öppet hus på 
anläggningen.

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

Banan är en lätt kuperad ängs- och parkbana med naturliga vattenhinder 
i vackert landskap. Foto: Susanne Emanuelsson.

Sunnanå golfbana ligger 
strax före Sunnanå hamn. 
Här finns en fin 18-hålsba-
na och en trevlig och aktiv 
golfklubb. 
Detta 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 nyheten Volvo 
World Golf Challenge den 29 

juli och kvalet i Dalsland 
Tour den 11 augusti. Även 
onsdagsgolfen för både da-
mer och herrar med sam-
kväm på kvällen är populärt. 

Banan är en lätt kuperad 
ängs- och parkbana med na-
turliga vattenhinder i vackert 
landskap. De första nio hålen 
på 18-hålsbanan fungerar 
dessutom som pay and play-
bana.

Banchef är Pär Söderlund, 
som närmast kommer från 

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, klätter-
vägg och bastu. Dessutom 
hittar du det fantastiska 
barnlandskapet för de minsta 
barnen, alltid uppvärmt till 
35 grader. Missa inte heller 

den varma mellanbassängen 
med samma vattentempera-
tur som barnlandskapet. 
Under hela sommaren kan du 
rehabträna i varmvattnet 
varje morgon innan familje-
badet 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 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. 

Du kan även besöka det 
välutrustade gymmet en vå-
ning upp. För de med giltigt 
passerkort är det tillgängligt 
alla dagar i veckan. Vill du 
bara träna någon gång, är 
gymmet tillgängligt de tider 
cafeterian är öppen. 

Inne i simhallen finns en nybyggd fräsch bastu. Foto: Rådahallen.Gymmet på övervåningen är välutrustat och har generösa öppettider.

Poolbad 
och simskola

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 18:e året 
arrangerar Annelie simskola 
hela sommaren. Självklart är 
poolen även öppen för all-
mänheten. Du kan även boka 
badet för barnkalas, SPA 
med mera. Det finns även 
möjlighet att boka privat si-
mundervisning.

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. Under 
sommaren anordnas även 
livräddningskurser och vat-
tengympa. Här bedriver man 
även simlärar- och poolliv-
räddarutbildning, där delta-
garna är långväga ifrån. Idag 
är det brist på simlärare, be-
rättar Annelie.

Ett populärt inslag under 
sommarsimskolan är annars 
grillkvällen, då man grillar 
sin medhavda korv och badar 
länge. 

www.bralandacamping.se

Den uppvärmda poolen i Brålanda är öppen för allmänheten. Här an-
ordnas även simskola hela sommaren.
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Välkommen till Bilbolaget i Mellerud
ETT HUS – MÅNGA MÖJLIGHETER

Hos oss hittar Ni nya bilar från 
Mercedes-Benz, Opel, Hyundai och Suzuki samt ett stort utbud begagnade bilar

Vi är auktoriserad verkstad för Mercedes-Benz, Opel, Hyundai, Suzuki, Saab, Mazda, Fiat och Mekonomen

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

Tel. 0530-444 40

Vi har bilar för uthyrning
Vita Sandar camping har en härlig sandstrand som även kallas ”Dalslands riviera”. Foto: Susanne Emanuelsson.

Lockande badplatser
I Melleruds kommun finns 
hundratals sjöar och tjärn 
du kan bada i. 
Vid några av dessa finns an-
lagda badplatser, där kom-
munen 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 Håver-
ud och Åsensbruk. 

Mellan 1 maj och 30 sep-
tember är det förbjudet för 

hundar att vistas på kommu-
nens badplatser. 

Du hittar även en fin bad-
plats vid Upperuds båt-
hamn och vid Kabbosjön i 
Dalskog. Vid Sikhalls cam-
ping, sydost om Brålanda, 
finns också en långgrund 
badvänlig sandstrand.

Badplatsen i Sundserud, Åsensbruk med härlig gräsmatta att ligga på. Foto: Susanne Emanuelsson. 

Vid Upperuds gästhamn finns en sandstrand. Foto: Susanne Emanuelsson. 
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”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. Här finns även 
en barnpool med fantasifulla 
figurer. På poolområdet hit-
tar du även en bar och glass-
försäljning.

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 begränsad 
biltrafik inom området är det 
mycket barnvänligt. På sce-
nen anordnas trubadurkväl-
lar, allsång, quiz och karaoke 
i sommar.

Vita Sandar är en barnvänlig camping på Dalslands Riviera. En tolvhåls äventyrsgolfbana med puttinggreen finns på området.

Vid Vänerns strand ligger fyrstjärniga Vita Sandar Camping.

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 wifi och parkering. 

Gästhamnar

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

Sunnanå
Sunnanå gästhamn vid  
Vänern
Upperud
Upperuds gästhamn vid 
Dalslands kanal

Skålleruds gård

Skålleruds Gård ligger mitt-
emot Sveriges mest kända 
traditionellt byggda träkyr-
ka, Skålleruds kyrka, och 
sjön Nären. 

Här finns åtta rum, samtli-
ga 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 
wifi.

Caféet är öppet från 1 maj 
till 1 oktober. Du kan även 
förboka.

Hotell och B&B är öppet 
året runt.

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 världs- 
berömda akvedukten
Kerstins camping mellan Mellerud och Dals-Rostock
Vita Sandars camping vid Vänern

Sunnanå hamn – en pärla vid Vänerkusten

ruds Fotoklubb ut sina alster 
21 juni till 2 september.

Melleruds kommun har 
fått äran att stå som invig-
ningsort för årets Väner-
vecka. Under invigningsda-
gen lördag 25 augusti 
anordnas roliga och lärorika 
aktiviteter för både stora och 
små i Sunnanå hamn. I sam-
arbete med bland annat för-
eningar jobbar kommunen 

med ett program för Väner-
veckan som avslutas 2 sep-
tember.

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

I centrala Mellerud erbjuds 
ett brett utbud av affärer, in-
klusive apotek och system-
bolag.

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. Här finns också den populära Sunnanå Hamn-
krog,  Hamnmagasinet med turistinformation och fotoutställning, en grillstuga, lekplats och boulebana.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Sunnanå hamn i Melleruds 
kommun, ligger endast 
fem minuters bilkörning 
från Melleruds centrum. 
Här finns även turistin-
formation och fotoutställ-
ning i hamnmagasinet. 
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 och lekplats. 

Den äldsta byggnaden är 
hamnmagasinet. Dess bot-
tenvåning byggdes på 
1600-talet på ruinerna av en 
tidigare försvarsanläggning.

21 juni till 31 augusti är det 
turistinformation här och på 
övervåningen ställer Melle-

En tolvhåls äventyrsgolf-
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 pon-

nyridning på måndagar 
veckorna 28 till 31.

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.
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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

199:-
/st

Från

39:-
Kaffe & 
våffla

Vaxduk 
”Lola”

Joggingbyxor 
Barn

LInne 
Dam

Mjukisshorts 
Herr

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

6990
/par

4990
/st 8990

/par

25:-
/meter
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Fräscht boende med sjöutsikt
På nyrenoverade Håver-
uds Hotell finner du lugn 
och harmoni med natu-
rens grönska inpå knuten 
och en bedårande utsikt 
över Upperudshöljen.
Hotellet har 22 rum plus en 
sjöstuga med fyra bäddar. De 
22 rummen består av 16 dub-
belrum, tre enkelrum, en li-
ten svit, en stor svit samt en 
sovsal med fyra bäddar som 
till skillnad från ett vandrar-
hem har egen toalett och 
dusch på rummet. Samtliga 

rum, utom två, har en bedå-
rande sjöutsikt.

Ett av de nybyggda annex-
en med två lägenheter står 
klart att hyras ut lagom till 
högsäsongen. 

Frukostbuffé ingår alltid, 
då erbjuds även mjölkfritt 
och glutenfritt. Dagtid serve-
ras enklare rätter såsom 
smörgåsar, paj och fika i 
restaurangen. 

Här finns också en relaxav-
delning med en sprillans ny 
jacuzzi (med sjöutsikt!), 

bastu och stolar med massa-
gemöjlighet för rygg och 
fötter. Hotellet erbjuder ock-
så konferensrum.

Hotellet ligger bara 500 
meter från den världsberöm-
da akvedukten i Håverud och 
Dalsland Center, som är ett 
mycket populärt besöksmål 
bland turister.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Med naturen som bonus

Kroppefjäll B&B är ett 
helt nyrenoverat Bed and 
Breakfast med hotellstan-
dard som öppnade på Val-
borgsmässoafton i år. 
Här finns 30 dubbelrum och 
väl tilltagna familjerum, 
snyggt inredda. Omgivning-
arna är fantastiska för alla 
som gillar friluftsliv och att 
röra på sig i skog och mark, 
vinter som sommar. 

Hotellet gränsar till natur-

reservatet Kroppefjäll med 
allt vad det har att erbjuda av 
rikt växt- och djurliv och 
stigar perfekta för vandring. 

Det gränsar också till för-
eningen OK Kroppefjälls 
terrängträningsanläggning. 
Sommartid är det löpning 
och mountainbike som gäl-
ler, vintertid finns ett upplyst 
skidspår där många skidåka-
re laddar upp inför vinterns 
långlopp.

I hotellets källare finns 
bastu, tvättstuga och andra 
faciliteter.

Kroppefjäll och Dals Ro-
stock har en lång historia 
som hälsobringande ort. Här 
fanns en gång ett sanatorium, 
stora medicinalväxtodlingar 
och en hälsobrunn. 

Vägbeskrivning: Från 
E45 söderifrån: Ta vänster 
vid skylt Dals Rostock strax 
innan Mellerud. Sväng höger 

vid Örs Cementgjuteri, fort-
sätt till Dals Rostock, strax 
efter ortsskylten är det skyl-
tat mot Kroppefälls B&B, till 
vänster.

Om du kommer norrifrån: 
Sväng höger i rondellen i 
Mellerud, mot Halden. 
Sväng sedan vänster till Dals 
Rostock. Kör på Brunnsvä-
gen genom samhället tills ni 
ser skylt mot Kroppefjälls 
B&B, till höger.

I den fräscha restaurangen 
serveras lättare rätter dag-
tid. Foto: Kerstin Lindberg.

Ett av de nyrenoverade triv-
samma rummen med sjöut-
sikt. Foto: Kerstin Lindberg.

Håveruds Hotell ligger vid strandkanten 
av Upperudshöljen med naturen inpå 
knuten. Foto: Kerstin Lindberg.

Huset är nyrenoverat och 
har fått en fräsch naturin-
sprerad look. Foto: Evelina 
Thuresson.

På Kroppefjälls B&B finns 
30 dubbelrum och familje-
rum med hotellstandard.  
Foto: Evelina Thuresson.

Kroppefjälls B&B är om-
givet av trolsk natur och 
platsen har en lång histo-
ria som hälsobringande ort.  
Foto: Evelina Thuresson.
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På gång 2018 
1/5-30/9 Jubileumsutställning AKVEDUKT 1868  
 En utställning om mod, visioner och 
 kommunikation

6/6	 Nationaldagsfirande

9/6 Arbetslivsmuseernas dag 
 Kanalmuseets jubileumsutställning öppnar, 
 boken om Akvedukten släpps, 
 Nordiska Tomtemuseet invigs

9-10/6 Udda båtar manifesterar starten på 2018 års 
 seglationssäsong

16/6-12/8 Melleruds Fotoklubbs sommarutställning, 
 Kalandersalen

30/6 Dalslandslitteraturens Dag

8/7 Kanalyresöndag. 
 Vernissage VILLFARELSER och 
 Depressiva Döden, Hallingsalen

4/8 Helyllehänget i Håverud

25/8 Dalslands Spelmansstämma. Dalsland SwimRun

31/8-1/9 Dalslands Kanal 150 år: Jubileumshelg 
 med Kanalkalaset

27/10 Eld- och Ljuskväll

10/11 Modelltågsmässa

1-2/12 Julmarknad

upplev Dalsland Center
Besök	våra	fina	utställningar,	lyssna	på	musik	eller	delta	i 
roliga sommarlovsaktiviteter. Flanera bland mysiga butiker, 
prova på att blåsa glas, ät en god lunch eller njut av en glass 
i solskenet vid kanalens kant. Välkommen till Håverud! 

Kanalvägen 4, Håverud • www.dalslandcenter.se • tourism@mellerud.se • 0530-189 90

Veckorna 26-32 
• Barnaktiviteter, tis- ons- och torsdagar 15.00 -16.30 

• Guidade turer längs kanalen – två avgångar per dag 

• Tipspromenad för stora och små 

• Eftermiddagsmusik – 27 konserter 

Eftermiddagsmusik
i Dalsland Center, Håverud

Sommaren 2018 - För nionde året i rad

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

Lö 23 juni Kor Artig
Sö 24 juni Katarina Kjörling & Smooth Jazz Quartet
Ti 26 juni Quintet of the Year
To 28 juni En Vokalist & En Cellist
Sö 1 juli Cornelisgänget
Ti 3 juli Alban & Iron Boys
To 5 juli Hillway Stompers
Ti  10 juli De musikal-iska
To 12 juli Duo Nagashima Forsebo
Lö 14 juli Dick Johansson
Sö 15 juli Dan Johansson och Dennis Bromander
Ti  17 juli Emil Ernebro
To  19 juli Odds and Ends
Lö  21 juli Gruppen PLUS

Sö  22 juli Faust, Fredriksson & Blom
Ti  24 juli Emanuel Tägil
To  26 juli Jonny de Capretz och Lars Nilsson
Lö  28 juli For Evert
Sö  29 juli Geir-Arne Westby
Ti  31 juli BC Stompers
To  2 aug. Peter Thornborg med vänner
Fr  3 aug. Lilla Bandet & Lars Stam
Sö  5 aug. Emil och Zandra Ernebro
Ti  7 aug. Ivan Eliassons Kvintett
To  9 aug. Happy Jazz Please
Lö  11 aug. Now and Then
Sö  12 aug. Fredrik Almqvist Trio

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!

Välkommen till ett hotell med unik design 
i en hundraårig industribyggnad vid 
Dalslands kanal. Här sover du gott i en av 
våra 5 silos efter din dag i Dalslands natur.  

På fredagar har vi pub med liveband! 
Då serveras god mat och baren är öppen. 
Fri entré! Programmet finns på webben.            

TA EN PAUS OCH UPPLEV 
DALSLAND FRÅN SIN BÄSTA SIDA

Upperudsvägen 12 • 464 72 Håverud • www.haverudshotell.com • 070-356 69 31
Hotell & Relax
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Annorlunda hotell vid kanalen
Besök gärna Upperud 9:9 
– ett annorlunda hotell vid 
Dalslands kanal. 
Verksamheten är belägen i en 
gammal industribyggnad 
som anpassats för en ny tid. 
Hotellets fem rum är alla i två 
etage med fyra bäddar, kök 
och badrum. Stora fönster-
dörrar släpper in sol och 
vattenglitter, du är helt nära 
naturen. 

Här kan man mötas efter en 
dag på vandring eller cykel, 
eller dra upp sin kanot och 
checka in på hotellet. Ta en 
dusch och sätt dig vid dukat 
bord. Varje fredag under 
sommaren är det fredagspub 
med olika musiker som fram-

Mat och boende vid akvedukten
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, tacobuffé, 
pizza och à la carte. Det finns 
plats för ett 60-tal matgäster 
inomhus, plus ett 30-tal ut-
omhus. På nedervåningen 
finns ett minilivs, en perfekt 
lösning för både ortsbefolk-
ning, turister och båtgäster 
som besöker området och 
behöver handla. 

Hos The Vistor kan du 

En orgie i kurvor
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, som är asfalte-
rad, är cirka åtta kilometer 
lång och 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 Högs-
byn i Tisselskog ligger Brud-
fjället. Där är stora stenrösen 
och mitt för dessa rösen 
möttes två brudföljen. Båda 
paren mördade varandra där. 
Efteråt skulle var och en som 
for förbi kasta en sten eller 
en kvist på det stället. Och 
därför har de båda stenrösena 
kommit till och vägen fått sitt 
namn”.

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

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. 

Mycket njutbart på Baldersnäs
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. 
Nytt för i år är en sjurätters 
avsmakningsmeny.

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. 

Här finns också glashusen, 
som är placerade i en lummig 
avskild del av Engelska par-
ken med utsikt över Laxsjön. 
Det är en fantastisk möjlighet 

att njuta av närheten till na-
turen i dessa vackra glashus, 
omsluten av skog och sjö.

Sommartid arrangeras ett 
flertal evenemang på Bal-
dersnäs, som nationaldagsfi-
rande, midsommarfirande, 
barnens dagar, kanotmara-

ton, Baldersnäsjoggen, olika 
evenemang kring mat och 
mycket annat. I september 
blir det 150-årsbal, till minne 
av Karl den XIV-s övernatt-
ning på Baldersnäs i sam-
band med invigningen av 
Dalslands kanal.

träder, se program på hemsi-
dan. Fri entré och gott om 
plats i lokalerna och på den 

stora bryggan. Middag finns 
för den som är hungrig. 
Kvällssolen varar länge och 

musiken letar sig ut och för-
lorar sig i solnedgången.

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

Upperud 9:9 har fem speciella 
hotellrum i två plan med  
vidunderlig utsikt. 
Foto: Håkan Ludwigson.

The Visitor i Håverud erbjuder boende för 
både två– och fyrbenta gäster. Från stu-
gorna har man fin utsikt över akvedukten.  
Foto: Leif Fielstrup Guldbrandsen.

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

Brudfjällsvägen är oerhört uppskattad av 
mc-förare. Foto: Susanne Emanuelsson.
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BRASSERIET
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.

Glasseriet
Glass & våffelcafé med härlig 
uteservering över forsen

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

Välkommen önskar Lars 
och gänget på Brasseriet!

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Öppet alla dagar juni-aug, helger i september

Sommarbutik
Dalsland Center, Håverud

Den lilla butiken 
med det stora sortimentet

Kläder, skor, inredning

Tel. 070-555 05 27
Du kan följ oss på:

DALSLANDS 
KONSTMUSEUM 
Dalslands Louisiana!

Samtidskonst – samling – kafé

Kommande utställningar: 
www.dalslandskonstmuseum.se

Upperudsvägen 4, 464 72 Håverud  •  Tel. 0530-103 10  •  info@thevisitor.se  •  www.thevisitor.se

UPPLEV DALSLANDS KANAL!

          Turlistan gäller fr.o.m. 18 juni

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

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

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

För mer information och priser se vår hemsida

M/S

af Håfverud
Nils Ericson

STUGBY & VANDRARHEM

- I hjärtat av Håverud -

• Restaurang

• Grill

• Pizzeria

•  Stugby med 20 stugor, samtliga utrustade med

  5 bäddar, minikök, dusch och toalett

 •  Kanalturer

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

För mer information och priser se vår hemsida

Bokdagar i Dalsland

Årets Bokdagar i Dalsland äger rum 27-28 juli i Åmål.

Bokdagar i Dalsland är 
ett litterärt sommareve-
nemang som fyller 18 år i 
år. Dagarna äger rum i och 
runt Kulturmagasinet vid 
gästhamnen i Åmål freda-
gen den 27 juli till lördagen 
den 28 juli.
Syftet är att sprida bra litte-
ratur till en bred allmänhet 
och under två dagar flytta ut 
kända och högkvalitativa 
författare från städerna – och 
övriga Norden – till lands-
bygden. Landsbygden i det 
här fallet är landskapet Dals-
land. 

Årets författare: Håkan 
Nesser, Hannu Sarenström, 

Birgitta Rasmusson, Martina 
Haag, Mikael Niemi, Johan-
na Holmström, Mats Strand-
berg, Marie Göranzon, Stina 
Jofs, Sven Olov Karlsson, 
Baris Kayhan, Emma 
Knyckare, Sven Wollter och 
Balsam Karam. Samtalsle-
dare: Mona Masri. 

Fullständigt program pre-
senteras på Bokdagar i Dals-
lands hemsida bokdagari-
dalsland.se i juni, då det 
också kommer att gå att 
börja boka biljetter till eve-
nemanget. 
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”Säckens” häftiga retrobutik 

En skön blandning av retromöbler, bensinpumpar, veteranmopeder, mopeddelar och skyltar samsas i den 
spännande butiken ”Säckens Retro”. Foto: Susanne Emanuelsson.

Säckens Retro är garante-
rat ett himmelrike för alla 
nostalgiker. Den nyöpp-
nade butiken på Väster-
rådaområdet i Mellerud 
både säljer, köper och by-
ter gamla originalprylar.
I butiken hittar du allt från 
enarmade banditer och ben-
sinpumpar till gamla mope-
der och traktorer. 

Här finns originalföremål 
från 1920-talet fram till 
2000-talet. I en träkärra mitt 
i butiken finns en mängd 
mopeddelar. Gamla original-
skyltar i plåt och emalj är 
särskilt populärt  bland kun-
derna. Annars kan du välja 
mellan flipperspel, jukebox-
ar, arkadspel med ratt (bil-
spel), batteridrivna radiobi-
lar, amerikanare och 
retromöbler. 

Här finns massor att upp-
täcka. En åkattraktion för 
barn i form av en  raket eller 
varför inte en bensindriven 
”lådbil” för barn? 

I ett ”stall” finns massor av intressanta prylar såsom porslin, vintageklä-
der och möbler på en yta av 750 kvadratmeter.

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.

2017 fick butiken diplom 
av Turistmål i Sverige AB. I 

motiveringen står att Wan-
dels Handel har en hög ser-
vice av världsklass och nöjda 
kunder. Företaget sticker 
också ut från mängden med 
ett positivt och drivande sätt.

– Vi står för återvinning 
och sparande av jordens re-
surser. Varför köpa nytt när 
det finns överfullt med prylar 
som borde återanvändas och 
oftast med bra kvalitet och 
till ett billigare pris än nytt, 
säger Eva Wandel. 

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

Johan ”Säcken” Karlsson, 
som driver butiken, är en 
samlare av rang med ett brett 
kontaktnät runt om i landet.

– Butiken fylls på hela ti-
den, konstaterar Johan.

Några lokala företag säljer 
också sina produkter här, 
bland annat ett som tillverkar 
nya fordonsrelaterade skyl-
tar med olika motiv, trim-
ningsprodukter för veteran-

mopeder och nytillverkade 
elgitarrer, byggda av olje-
dunkar i retrostil.

– Jag tar även hem produk-
ter som inte finns i butiken, 
understryker Johan.

Cecilias 
sommarbutik

Dals Rostocks Sommaraffär 
håller öppet perioden 23 juni 
till 5 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.

Lanthandeln 
på slätten

I Grinstad mitt på Dal-
boslätten ligger Ica Nära – 
Grinstad Lanthandel. Buti-
ken är ny- och helrenoverad 
och Agneta Johansson med 
personal håller öppet veck-
ans alla dagar.

I denna välsorterade livs-
medelsbutik hittar du allt 

från färskvaror, fräscha 
grönsaker och frukt till hus-
geråd, 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 har blivit en 
samlingspunkt i bygden. 

Butik med en cool atmosfär
Country Thyme med en 
rustik, lantlig, ameri-
kansk inredningsstil som 
signum, är mycket mer än 
en butik. 
Här kan du, förutom att bo-
tanisera i butikens utbud, 
dricka utsökt kaffe, äta kakor 
svåra att motstå och glass 
gjord på äkta råvaror.

Butiken präglas av musti-
ga färger och lugn atmosfär. 
Det doftar gott och i sorti-
mentet hittar du grejer man 
sällan ser på andra ställen. 

Färgglada filtar i indiansk 
stil, korgar, lyktor, textilier, 
stråhattar och massor av pre-
sentartiklar för alla smaker 
finns här. Ingen ska känna sig 

tvingad att handla. Det är helt 
okej att bara fika och titta 
runt.

Det mesta som finns i bu-
tiken köps in från USA, två 
leveranser per år kommer. 
Däremellan köps grejer som 
passar i den enkla, rusika 
inredningsstilen in från Eu-
ropa.

Populära är de välkomnan-
de trädgårdsflaggorna med 
olika motiv och ”Barnstars” 
– ladustjärnor i metall, en 
traditionell symbol på lant-
bruksbyggnader i framförallt 
Pennsylvania, som bringar 
lycka liksom hästskon över 
dörren.

Dessutom finns en stor 
sortering av kryddor, salsa 

Country Thyme, en lantlig rustik inredningsbutik med café som bland 
annat serverar utsökt kaffe.

Lantligt Anno 1785 som har både café och butik är även mycket populärt bland mc-åkare.

Mysig butik och café på landet
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 matolja, teer 
och andra ätbara produkter.

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.

barbecuesåser och mycket 
annat smakrikt.

Cafeet är rymligt och har 
plats för mellan 25-30 sittan-
de gäster. Det finns även en 

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

Café och butik är även 
perfekt som pausplats för 
mc-åkare.

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

tag vänster mot Gunnarsnäs 
kyrka. Förbi denna finns 
Ekholmens Säteri.
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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

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.

Prova på 
att blåsa 

glas
OBS! Boka först

Invigning av 

nya TOMTEMUSÉET
Dalsland Center, Håverud

öppnar lördag 9 juni
Ett av världens största tomtemuséer

Nya ljusa lokaler. Hiss. Servering av våfflor m.m. Affär

Öppet varje dag 10-18
Tel. 070-328 52 10

Välkomna hälsar Sten och Patrik

Patriks Antik & Retro
Säljer • Köper • Värderar

Sommaröppet: Juni, juli o augusti

Varje dag kl. 11-17med viss reservation

Tel. 070-509 97 09

Camping och gästhamn 
i natursköna 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 
skyddade, lugna viken för 
båtfolket, campingområdet 
omgärdad av lägivande barr- 
och lövskog samt den ome-

delbara närheten till landets 
största 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 
anläggningen är ruinerna av 
Dalaborg belägna. 

Hitta hit: Cirka 8 km söder 

om Mellerud på E45, tag 
vänster till Bolstad/Gestad. 
Fortsätt genom Bolstad och 
följ skyltar mot Dalbergså.

www.dalbergsa.se
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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
Längs Storgatan finns  
pizzeriorna:
• Pizzeria Vita Sannar
• Pizzeria Restaurang Fontana
• Restaurang och pizzeria Da Giovanni, onlinepizza
• Tarbush, pizza (även onlinepizza), grill, dagens lunch, på 
Österrådaplan
I omnejden finner ni:
• Hamnkrogen, Sunnanå Hamn
• Restaurangen vid golfbanan i Sunnanå
• Restaurangen vid Vita Sandars Camping
• Restaurangen vid Bloms Varuhus
Fikasugen?
• Café Rocket, järnvägsstationen
• Country Thyme, längs E45 norr om Mellerud
• Hamrane Bak & Kaffestuga, Hamrane söder om Mellerud
• Café i Brunnsparken i Dals- Rostock
• Café Tid & Rum på Storgatan. Serverar även lunch
• Café på Rådahallen
Om färden går till 
Håverud och Upperud:
• Håfveruds Brasseri
• Håfveruds Rökeri
• The Visitor Grill & Café 
• Restaurang The Visitor 
• Håveruds Hotell
• Skålleruds Gård, hotell, restaurang, café, värdshus, vid 
Skålleruds kyrka

Restaurang mitt i slussområdet

Restaurangen för vid första 
anblicken tankarna till någon 
storstad i Europa – rymlig 
lokal vid kanalkanten med 
högt i tak. Andan från indu-
stritiden finns kvar och den 
som inte trodde att en travers 
kan vara vacker bör åka hit 
och titta. Även de omkring-
liggande skogarna med sin 
historia har hittat sin plats i 
designen.

Lars Lundberg startade 
rökeriet 1996 och brasseriet 
1997. Kundkretsen sträcker 
sig långt utanför Dalslands 
gränser. Hela sortimentet av 
rökta produkter görs hant-
verksmässigt 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-

Lax är en mycket uppskattad del av brasseriets meny.

Klengås och kaffe i Hamrane

Britt-Marie Dahlqvist driver Hamrane Bak & Kaffestugasedan 14 år. Foto: Karin Åström.

På Dalboslätten söder om 
Mellerud ligger en gam-
mal röd Dalslandsstuga 
– Hamrane Bak- och Kaf-
festuga. 
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 kluck-
ar 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 Wandels 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.

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

Mysigt café i 
lanthandeln

Dalbergså Café och Handel 
ligger alldeles intill Dalberg-
så Camping och gästhamn.
Den gamla lanthandelsinred-
ningen såsom våg och skyltar 
är bevarad. 

I det mysiga caféet serve-
ras kaffe med fikabröd, smör-
gåsar, våfflor, glass med 
mera. Hantverkare ställer ut 
och säljer sina alster. 

Verksamheten drivs av 
Carina Håkansson med fa-
milj. Den 6 juni slår de upp 
dörrarna och fram till mid-
sommar är det helgöppet, 
därefter hålls öppet dagligen

Hitta hit: Från Grin-
stad eller Bolstad, kör till 
Dalbergså. Butiken ligger i 
anslutning till Dalbergså 
camping och gästhamn. Vedeldade dalslandskakor är mycket omtyckt bland alla besökare. Foto: Susanne Emanuelsson.

Mitt i slussområdet vid Dalsland Center ligger Håfveruds Rökeri & Bras-
seri. Du kan sitta inomhus eller på uteserveringen intill kanalen.

Ett stenkast från akvedukten  i Håverud, mitt i slussom-
rådet, ligger Håfveruds Rökeri & Brasseri. 

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 
dyker upp under veckoslu-
ten, följ deras Facebook 
Håfveruds Rökeri & Brasse-
ri.

En bra kräftskiva  brukar 
höra till höjdpunkterna i au-
gusti.
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För ytterligare information se vårt  
annons- och programblad

www.dalskog.nu

SCENVAGNEN
10.00 Invigningstal av Per-Olof Eliasson.
10.30 Allsång och uppvärmning för barn under ledning av 
 Camilla Berglöv
11.00 Startskottet Dalskogslunken för barn
11:05  Camilla Berglöv och Jan Berglöv
11:30 Startskottet för Dalskogslunken 5 km
11:45 Lilla Bandet
12:30 Prisutdelning i Dalskogslunken
12:45 We on the line – linedanceuppvisning och prova på
13:30 Skattjakt för alla barn
14:00 Dalskogsbuggen
14.30 Beatstones
15.15 Dragning på Programbladstävlingen och bokstavsjakten 
 Utdelning av Dalskogsutmärkelsen
15.30 Musik av Peter Söderlund
GRILLAT OCH KAFFE MM      
I Bystugan serveras grilltallrik, korv med bröd, hamburgare, kaffe och 
hembakat. Kaffe, saft och bulle till försäljning i Röda Busskuren.
HANTVERK, DALSLANDSMAT, UTSTÄLLNINGAR MM
Lokala hantverkare och producenter säljer sina varor. 
BYVANDRING
”Dalskog under 1000 år” Per-Olof Eliasson leder en historisk 
vandring i samhället Samling vid kyrkan 10:30 och 14:00.

SKATTJAKT
Samling vid scenen kl 13:30. Barn 0-12 år. Följ med oss på ett 
eget rövartåg för att leta efter rövarbandets kvarglömda skatter.

DJUR
Hästuppvisning • Hälsa på åsnan • Gosa med lamm• Hästskjuts 
med Roland Skarin
DALSKOGS KYRKA
11:00-15:30 Torsten Lindblom visar bilder och berättar om 
 Dalskog från sent 1800-tal och fram till nutid. 
 Jazzpianisten Peter Lundberg spelar.
16.00 Musikgudtjänst med Allsångstema.
PONNYRIDNING
11:00-13:00 Hästar och ledare från MRK, pris 20:-
MOTIONSLOPPET DALSKOGSLUNKEN
Start vid Röda busskuren och mål vid kyrkan, anmälan i röda 
”busskuren” ½-timma före start. 
MOTOR
Medlemmar i Traktorklubben Dotorp, moped- och veteranbils-
klubbar är inbjudna att visa och berätta om sina rariteter

Dalskogsdagen 28 juli

Öppettider:
Alla dagar 11-17  
Vecka 26-33

Guidning av kungarum 
söndagar kl. 13.00 

Tel. 070-322 59 62 • Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Cafét erbjuder
Räk-, köttbulle- och salami/briesmörgåsar, 
massa goda kakor och på måndagar 
serverar vi våfflor!

Försäljning av vårt eget ekologiska nötkött!

Välkommen till oss!

Dals Rostock

Välkommen till 
Brunnsparken!

Museum & Kafé
Öppet alla dagar 23/6 -19/8

www.hembygd.se/kroppefjall

Örtagården
300 växter med kulturhistoria 

Damm och geologisk utst.
Alltid öppet     

23 juni - 19 aug: alla dagar 11-17 
Övriga året öppet för det mesta

Ateljé  växthus  butik   

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

www.rostock.se

Besök även
 stationshuset!
En modell i halv skala 

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

1 km. söder om Brunnsparken

Textilmuseum
23 juni - 19 aug: alla dagar 11-17
Övrig tid efter överenskommelse

Tel: 0707 - 59 23 72

Försäljning av plantor dygnet runt

Museum: 070-58 10 526
Kafé: 070-68 20 670

Museum: 11-17     Café: 10-18

Sommaraffär
i Dals Rostock

Antik Retro Kuriosa 

Stickade barnkläder

Konst och mycket mer

Öppettider 
Fredag & söndag  

 23 juni-5 aug. kl 1200-1700

Hällavägen 7 (skylt på Brunnsvägen)

Tel: 072-2046 115

Liten butik med 
stort utbud

Anno 1896 är en som-
marbutik/outlet, belä-
gen mellan brasseriet 
och Tomtemuséet i 
Dalsland Center.

Här finns märkesklä-
der, italienska skor 
samt inredningdetaljer. 
Även lite möbler, både 
nya och gamla restaure-
rade finns med i årets 
utbud. 

Butiken öppnar för 
säsongen den 9 juni.

Både nya, gamla och restau-
rerade möbler finns med i 
årets utbud i butiken.

Butiken vid akvedukten

Glasblåsaren Johnny Persson har sin verksamhet i butiken på Dalsland Center. 
Foto: Susanne Emanuelsson. 

Mer antikt
I år har Patriks Antik i 
Håverud utökat sin butik 
med en avdelning med all-
moge och retromöbler i 
Röda Korsets före detta 
lokaler vid Dalsland Cen-
ter. Ett stort urval av skåp, 
bord stolar och lampor 
hittar du här. 

Patriks Antik utökar butiken 
med en ny avdelning. Här ses 
en matta designad av Marianne 
Ritcher, grön skål signerad Erik 
Höglund och kannan Bohus Ber-
så av Stig Lindberg.

Innanför entrén till Dalsland Center hittar du Akveduktshopen med 
glashytta, souvenir- och designbutik samt turistbyrå. 
Här verkar Ingrid och Johnny Persson. Glasblåsaren Johnny Persson, som 
gjort sina lärdoms år vid Boda glasbruk i Småland, kommer att demonstrera 
konsten att blåsa glas i butiken i sommar.

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 utställning på Dalsland Center 2016 och 
samarbetet med Dalslands Glashytta fortsät-
ter då du kan köpa hans alster i butiken. 

Butiken innehåller förutom glaskonst 
(bruks- och konstglas) även linne, ljus, smi-
de, keramik, smycken, souvenirer, glass och 
godis.

Lokalproducerade läckerheter från Dals-
landsmat hittar du här, såsom kallpressad 
rapsolja, saft, marmelader, lite rawfood och 
äppelmust.

Välkommen till oss!
Vi har öppet hela sommaren!

info@kroppefjall.com • www.kroppefjall.com • 0530 413 00
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Hotell och vandrarhem med perfekt läge

På Brålanda Hotell & Vand-
rarhem 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. 

Frukost serveras för alla 
gäster och man kan välja 
mellan att bo i rum med ho-
tellstandard eller vandrar-

hemsstandard. Det finns 
också rum för den som öns-
kar ha sitt husdjur med sig. 
Nytt för i år är en lekhörna 
för barnen.

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 och 
barnaktiviteter.

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 30 juni. Den mycket 
populära 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 30 juni är en av 
sommarens stora begivenheter. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

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

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

På gångavstånd från an-

läggningen finns en matvaru-
affär, flera matserveringar 
och på sommaren även ett 
utomhusbad. Brålanda är 

även känt för sina många 
loppmarknader, bygdefesten 
i september och den stora 
tomteparaden i december. 

Goda bussförbindelser finns 
i vandrarhemmets närhet.  

bralandavandrarhem.se

Brålanda Vandrarhem, ett be-
kvämt och billigt boende med 
perfekt läge i Dalsland.

Vandrarhemmet har en trevlig 
innergård. Här finns också grillplats 
och studsmatta för barnen.
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Välkommen till

Fredagar
Pub med trubadur

Onsdagar 
Karaoke med tacobuffé 

vecka 27-31

Torsdagar
Sommarquiz
vecka 27-31

Välkomna
Tel. 0530-122 60

mail@vitasandarscamping.se       www.vitasandarscamping.se

SOMMAR-
JYMPA

Vita Sandar

Vecka 25 - 30

Månd & onsd

kl 19.00-20.00

GRATIS för alla

friskissvettis.se/mellerud

Crosspass

Torsdagar

 19.00-20.00

Dalbergså 
Café & Handel

Öppet 
Helger från 6 juni

Från 21 juni 

ÖPPET
ALLA DAGAR

Välkomna önskar
Carina & Co
070-726 98 00
Koordinater 

N 58°35,772 E 12°35,590.

DALBERGSÅ
CAMPING & GÄSTHAMN

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

Tel 0521-330 09 • Mobil 073-679 90 36
dalbergsa@hotmail.com • www.dalbergsa.se

- 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

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

Öppettider se 

Mysig camping
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.

Även de som använder den 
fina gästhamnen har tillgång 

till servicehusets faciliteter.
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. 

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

Öppet dagligen maj-aug kl.10-16
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!

Boende på Håveruds cam-
ping har nära till akveduk-
ten, Dalsland Center och 
Kanalmuséet. 
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Hallonodling och mysiga djur
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 också är med-
lem i Dalslandsmat. Här kan 
du även fika 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. 

Hallon och rabarber odlas och förädlas på Evenstorps gård. I butiken hittar du bland annat rabarbersaft.

Barn har möjlighet att träffa flera olika djur på Evenstorp.

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. Fram till 
vecka 26 är det helgöppet 
som gäller.

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 kilometer, ta vän-
ster mot Stigen i Årbols fyr-
vägskorsning, ta av för-
sta väg vänster Evenstorps 
skylt. www.evenstorps-
gard.se

Stort utbud 
i Gallerian

I sommar har Brålanda 
Galleria på Storgatan i 
Brålanda öppet på lörda-
gar samt tisdagskvällar 
(dock stängt tisdagar i 
juli).
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 också få hjälp med 
cykelrenovering hos Cy-
kel4u.

Du kan även tillfälligt hyra 
in dig med ett bord. Andra 
lördagen i månaden är det 
temadagar. Vid temadagarna 
har alla som vill möjlighet att 
delta och affärerna profilerar 
sig på dagens tema. Kom-
mande temadagar är: juni – 
inför valet, juli – rosrunda, 
augusti – hantverk och 
mathantverk, september – 
bygdefest, oktober – loppis-
runda, november – fören-
ingsliv

Mer information finns på 
facebook, Brålanda Galleria 
eller www.brålandaföreta-
garförening.se

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

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 dig 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 
finnas till försäljning, bland 
annat i gårdsbutiken i Evens-
torp, vandrarhemmet och 
Gallerian i Brålanda, VISIT 
Vänersborg/Trollhättan och 
Ragneruds camping. www.
sundalsryr.se

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, Fär-
gelanda och åter tillbaka till 
Vänersborg.

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

Du passerar 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

Dalaborg en historisk plats
Dalaborgs slottsruin lig-
ger på en udde i Vänern. 
Platsen för borgen valdes 
av försvarsskäl. Uddens 
klippor stupar brant ner 
mot Vänern. 
Att döma av de återstående 
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 samband 
med stridigheterna med kung 
Birger. Det var för övrigt här 
på Dalaborg som drottning 
Margareta, regent över Nor-
ge och Danmark, år 1388 
erkändes som regent även 
över Sverige. Under 1400-ta-
let blev borgen en fast punkt 
i ”Dalaborgs län”, som då 
omfattade större delen av 
Dalsland. År 1434 intogs 
Dalaborg och förstördes av 
en bondehär.

Kvar finns vallgraven, val-
lar, en terrass och källaren till 
ett blockhus. En modell av 
Dalaborg innan förstörelsen 
finns att se på Melleruds 
museum.
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Ring så hjälper vi dig! 
0520-42 45 00, 0521-308 20, 0522-64 66 60  
www.dina.se/vast 

NÄRA OCH ENGAGERADE PROFFS SOM FÖRSÄKRAR 
BÅDE DET ENA OCH DET ANDRA
Barnen, villan, fritidshuset, bilen, båten,  
djuren, företaget, lantbruket...

alternativet till storbolagen
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Vi fräser
bort dina
stubbar!

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna till oss!

Matgrupp Ted/Thea

3 790:-
Bord + 4 stolar, omonterat, 
bordsstorlek 150 x 90 cm.

Vi har stängt alla lördagar från 30/6 - 28/7

Ekens Entré Kontinentalsäng
12 495:-
Ekens ENTRÉ Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. Fastex 
bäddmadrass 180x200 cm samt Svängda sängben i trä 
12 cm samt stödben. Ord. pris 16495:-  
Erbjudandet gäller t.o.m. 26/8 - 2018

Mistelgatan 7, 464 61 Brålanda   •  Tel. +46 (0)521 - 302 02

Ett hotell och vandrarhem med mycket 
utrymme och flexibilitet

Rum från 395:- inkl. frukost

KONFERENS • KALAS • MÖTEN

Mistelgatan 7, 464 61 Brålanda • Tel +46 (0)521-302 02
Info@bralandavandrarhem.se • www.bralandavandrarhem.se

Hos oss är 
även husdjur 
välkomna!

BRÅLANDA GALLERIA
Öppet lördagar 10-13
tisdagar 16-19 (ej juli)

VÄLKOMMEN!
Storgatan 15, Brålanda

•Café
• Delikatesser från 

 Dalslandsmat  
• Honung • Presenter

• Symaskiner
• Skomakeri

• Cykelverkstad mm
Turistbroschyrer  
från närområdet

När endast det bästa är gott nog
Vänd 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

0521-306 40
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Äventyr och upplevelser

Vill du ha en annorlunda 
och spännande semester? 
Då är upplevelsecentret 
Dalslands Aktiviteter på 
Steneby gård helt rätt.
Under sommaren har man 
öppet varje dag för drop-in 
och förbokning dagtid för de 
olika aktiviteterna.

Här finns två höghöjdsba-
nor. 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.

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 uppsikt av erfaren 
guide. 

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

Älgparken byggdes ut un-
der fjolåret. Nu kan man 
promenera bättre i parken 
och en utkiksplats förhöjer 

upplevelsen. Förutom älgar 
finns både dovhjortar och 
mufflonfår i hägnet.

Förra året utökade man 

hästutbudet och har nu 16 
hästar plus två ponnyer. Du 
kan välja olika längder på 
ridturen, 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 
pris för Årets turistmål 2017 
i kategorin turridning, med 
motiveringen ”Service i 
världsklass som sticker ut 
från mängden”

Dalslands Aktiviteter lig-
ger längs väg 172 vid Stene-
by kyrka.

Spännande 
vandringar

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare anordnar vand-
ringar hela sommaren. 
Samling för samtliga prome-
nader är kl 18.30 vid Sta-
tionshuset i Dals Rostock. 
Utom sista gången då man 
samlas vid Dalskog kyrka.
31 maj: Dalskog – Kläppes-
näs, 3 km. Anslutningsplats 
Dalskog kyrka 18.45.
7 juni: Ör – Knipestan – Jät-
tekyrkan Brattås, 3 km. An-
slutningsplats Säters korse, 
Ör 18.50.
14 juni: Skållerud – Rams-
löken i Håverud, 3 km. Mö-
tesplats campingen i Håver-
ud 18.50. 
21 juni: Ör – Krokfors. ”Sill 
o potäter”.  OBS! Kl 17.00  
Anmälan senast 14 juni till 
Anna Lisa Eriksson 0530-
420 41, 070-533 25 49.
28 juni: Sundals Ryr – Sten-
käringar på Kroppefjäll, 6 
km TUFF vandring! Anslut-

ningsplats Västra Blekan 
19.00.
5 juli: Skållerud – Anolfsbyn 
- Nol i stuga, 2 km, lätt vand-
ring. Mötesplats Karl Karls-
songården.
12 juli: Ånimskog–Yttre 
Bodane, 4 km. Anslutnings-
plats Vattentornet i Mellerud 
18.45.  
19 juli: Holm–Törsbyn– 
Torpet Brannerud, 3 km. 
26 juli: Dalskog – Ränsliden, 
3 km.
2 augusti: Sundals Ryr– Ski-
dans Hus Granan, 4 km. 
Mötesplats Skidans Hus.
9 augusti:  Skållerud –Köp-
mannebro–Spioncentralen, 
lätt vandring. Anslutnings-
plats Vattentornet Mellerud 
18.45.
16 augusti: Dalskog. Avslut-
ning med grillning vid Kab-
bosjön Samling: Dalskogs 
kyrka 18.30, promenad 2 km 
till grillplatsen. Eget fika och 
grillmat medtages.

Vandring på Karolinerleden. Foto: Föreningen Kroppefjälls Vandrare.

Karl XII:s led – 
Karolinerleden

Karolinerleden är cirka 12 km lång. 
Arkivbild.

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 vä-
gen 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 hen 
kom dit.

16 hästar och två ponnyer för 
uteritter finns på anläggningen. 
Foto: Jonas Ingman.

Två höghöjdsbanor lockar de modi-
ga. För vuxna ligger den på 10-17 me-
ters höjd och har ett 25-tal stationer.  
Foto: Dalslandsaktiviteter. 

Älgparken är utbyggd och har utrustats 
med en utsiktsplats. Här går även dovhjor-
tar och mufflonfår. Foto: Jonas Ingman.
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Sommarprogram för 
Svenska Kyrkan i Frändefors

Frändefors församling 
i samarbete med

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

MUSIKGUDSTJÄNSTER 
Sön 17/6 kl. 18 ”Hjärtats sånger” Hanna 
Sandgren, sång, Maja Korp, piano. Lennart 
Staaf. 
Sön 24/6 kl. 18  ”Då brister själen ut i 
lovsångsljud” Karin Wirenborg, sång. 
Andreas Hjalmarsson, piano, orgel och sång. 
Margareta Olsson
Sön 19/8 kl. 18 ”Sômrane kom 
oförhappanes” En Vokalist & En Cellist. Nils 
Lundbäck 

VÄGKYRKAN 
är öppen  månd-torsd 2/7-20/7 
Kl. 14-18 med musikandakt kl. 17.00 

Medverkande musiker är: 
2/7 Stefan och Triolerna 
3/7 Nils Dahlgren, Freddie 
 Carlsson
4/7 Camilla Svensson 
5/7 Annika Larsson 
6/7 Gustav Hauri 
9/7 Gustav Ekmark 
10/7 Sandra Zackrisson 
11/7 Caroline Larsson och Sara Lilja
12/7 Emmy Sandelin och 
 Johnny Sandelin 
13/7 Moa & Tommy Olsson, 
 Martin Rohdén 
16/7 Amanda Larsson och
 Angelica Jacobsson
17/7 Grupp från kören Englarna 
18/7 Linnéa Larsson och Maja 
 Peterson Wällersten
19/7 Johan Dahlberg och 
 Jesper Östergren 
20/7 Hertha Dahlgren

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER 
1/7 kl. 14 Sångstund med andakt Rönnässtugan Husbandet medverkar under 
 denna hembygdsdag 
15/7 kl. 14 hos Åke och Kerstin Dehrén Dernäs. Tag med kaffekorg och något att sitta på 
5/8 kl. 14 hos Åke och Marika Karlsson Ekenäs 520 Kasen, tag med kaffekorg. Ralph 
 Liljegren. Vandring till Kasen för de som vill, börjar vid Dalaborgsparkens 
 parkering kl. 10.30. Vandringen följer Pilgrimsleden. Vandringen är ca 12 km

Med närodlad 
politik
får vi Vänersborgs kommun 
att blomstra

VÄNERSBORGTel. 0521-373  06

Sörbo strands Camping
Välkommen till 

Tel. 073-417 07 19

Öppet 1/5 - 3/9

Hopperud 340
464 65  Brålanda

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

Radonutredning i Väst mäter

Markradon • Byggradon • Vattenradon

Rolf Edström, 0520-732 23, 073-140 79 41 

info@radonutredning.se • www.radonutredning.se

• Radonbesiktning vid husköp/försäljning 

• Besiktigar alla typer av fastigheter 

• Kartläggning av markradon 

• Försäljning av spårfilmsdosor

10 år 
i branschen

STORT SORTIMENT 
SNABB SERVICE
Däck till personbilar, lastbilar, 
lantbruk-, entreprenad-
och trädgårdsfordon

DÄCKHOTELL 
Vid köp av 4 däck bjuder vi 

på däckhotell en säsong

Bygdefest 
för hela familjen 
8 september 
i Brålanda kl 10-16

Välkomna!

Vill ni medverka 
på något sätt? 
Ring Thore 
070-620 21 21

Gatans Entreprenad AB 
070 - 673 01 07

Fordonsverkstad 
0521-302 54

Mark- och entreprenadarbete 
Lastbilstransporter och kranbilskörning

Hemelektronik, Kontorsvaror, 
Leksaker, Böcker & Presenter mm.

Vi gör nu plats för nya varor inför hösten!
SOMMARREA!

Upp till

70%

Välkomna till lilla varuhuset
i Brålanda

Tel. 070-779 06 00  
Järnvägsgatan 3

BRÅLANDA
www.westlundhouse.se
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Hus med intressant historia

Karl Karlssongården.
Poeten Karl Karlsson (1921-1999) levde hela sitt liv i ”Nol 
i Stuga” i Anolfsbyn, numera känd som Karl Karlssongården. 
Gården är uppförd 1828 av hans förfäder i samband med att 
de flyttade ut från den tidigare byn. Släkten har funnits i 
området sedan 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 samt andra tider om 
ni kontaktar Gunnar Jansson 0704965743 jansson.gunnar@
gmail.com  el. Sture Hagsgård telefon 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. 

Vandra på 
Pilgrimsleden

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

Längs leden finns läger-
platser med vindskydd och 
eldstäder. Från Edsleskog 
går det bussar till Åmål och 
därifrån tar man sig tillbaka 
till Mellerud med tåg eller 
buss. Den som har krafter 
kvar kan vandra från Edsle-
skog 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.

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, uppför-
da av sten och trä. Det är 
bland annat tempel, fyrfat 
och inskrifter i berget som 
gjordes för att manifestera 
kampen mot sjukdomen. Här 
finns även ett par fina utsikts-
platser där man kan se ända 
till Kinnekulle på andra si-
dan Vänern. Området är även 
ett kommunalt naturreservat, 
Mörttjärns naturreservat.

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

Ryggåsstugor i Tingshusparken

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.

Två vackra gamla grå ryg-
gåsstugor finns bevarade 
i Tingshusparken, Melle-
rud.  
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 
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     Femrätters menyer  
Vinkällare 

Spabad - Engelsk park 
Cafè - Gästhamn

  Bokning: +46 531-41213                                      
  info@baldersnas.com www.baldersnas.com

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.

VETERANFORDONUTSTÄLLNING
Aritster & marknad på Baldersnäs

Sön 17 juni • 10.00–15.00
Fordon äldre än 30 år samt blivande samlarfordon 

är välkomna!
Konferencier: Anders Ljungqvist

Inträde: Föraren av veteranfordon 
gratis inträde samt en 
jubileumsplakett. Övriga 100:-

Välkomna!

www.veteranclassic.se www.baldersnas.nu

Dals Långed   www.kulturauktion.se   Lördag 28 juli 2018
Kändisauktion, kultur, auktion & 400 besökare

DALSLANDS  KULTURAUKTION
H

Bäckefors
Tel/fax 0530-600 35

www.dohrners.se

DAM o HERR

Dam- &
Herrkläder 
med stil!
Öppet 
Vardagar  9.30-18
Lördagar  9.30-13
Lunch       13-14

Tel. 0532-166 40
www.amalstravet.se

Åmålstravets tävlingsdagar 2018
Lördag 2/6 kl. 12.00 Ponnytrav - Fri entré
Tisdag 19/6 kl. 18.25 V5 - Axima
Onsdag 27/6 kl. 18.30  V86 Ändå Något - Brandtdagen
Söndag 8/7 kl. 12.00  Ponnytrav - Fri entré
Onsdag 11/7 kl. 15.00  V5 Bluestrav - ICA Supermarket Lejonet
Söndag 29/7 kl. 14.10  GS75 The Right Way -Företagarna i Åmål
Söndag 12/8 kl. 11.10  V5 -BAS dagen
Måndag 27/8 kl. 12.20  V4 Lunchtrav - Fri entré
Fredag 28/9 kl. 12.45  V65 Lunchtrav - Fri entré
Söndag 14/10 kl. 14.00  V5

NU ÄNTLIGEN 
lördag 9 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

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

Kulturmagasinet, Åmål
27–28/7 2018

Två av namnen till sommarens Bokdagar i Dalsland är
MARTINA HAAG & MIKAEL NIEMI

Författaren och  skådespelaren
Martina Haag, aktuell med 
romanen Livet går så fort. 
Och så långsamt. 

Mångprisade författaren 
Mikael Niemi med 
romanen Koka björn.

För fullständigt program, biljetter m.m. se vår hemsida
www.bokdagaridalsland.se

Notera redan nu i era kalendrar! Välkomna!
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Träna med Friskis&Svettis

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

Under sex sköna som-
marveckor med start i 
midsommarveckan, har 
du chans att prova på 
Friskis&Svettis härliga 
jympapass på fotbolls-
planen vid Vita Sandars 
camping. 
Under dessa veckor anord-
nas jympa måndagar och 
onsdagar kl. 19. Precis som 
förra året kör man även sitt 
populära pass cross på tors-
dagar samma tid. Passen är 
gratis och alla är välkomna 
att delta, det är kul att träna 
tillsammans. 

Under sommaren har 

Friskis&Svettis i Mellerud 
en mängd olika slags trä-
ningspass att delta i, man  
startar upp med olika former 
av jympapass. Det ges möj-
lighet att prova på både soft 
och puls bas. Därefter följer 
olika varianter av bas- och 
medeljympa, samt intervall-
flex och HIT. 

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.

Om du inte redan tränar 

med Friskis&Svettis ger 
sommarjympan dig många 
tillfällen att prova på och få 
uppleva rörelseglädjen. Kom 
och testa – man ångrar aldrig 
ett träningspass!
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Åmålstravet – The Right Way

eller varför inte en korv eller 
hamburgare.

Travskolan, som drivs av 

Dalslands Travsällskap, be-
finner sig i egna lokaler cen-
tralt på stallbacken. Den 

På Åmålstravet tävlas det också i höger varv. ”The Right Way”. Foto: Åmålstravet.

Upploppet på Åmålstravet 
mäter 105 meter.

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 Travsällskap 
bildades 1923, 30 år senare, 
den 6 januari 1953 invigdes 
travbanan i Åmål. 

Årets höjdpunkter när det 
gäller tävlingsdagar är V86 
den 27 juni, Bluestravet 11 
juli och självklart GS75 The 
Right Way 29 juli där samt-
liga lopp går i höger varv.
Mellan loppen kan du få dig 
en matbit i travrestaurangen 

förfogar över ett eget stall. På 
travskolan kan du lära dig 
köra och kurser finns för alla 
åldrar. Du kan också boka 
upp och ha en spännande och 
annorlunda aktivitet med 
häst i stallmiljö, till exempel 
barnkalas, företagsaktivite-
ter, fira en arbetskamrat, 
möhippa, svensexa, födelse-
dag, med mera.

Sommarboken är tillbaka 
på Melleruds bibliotek
Den 15 juni klockan 15.00 
slår biblioteket upp portarna 
till årets upplaga av Sommar-
boken. I år är temat univer-
sum, så det kommer att finnas 
mycket spännande att se 
fram emot under sommarlo-
vet.

Sommarboken är en som-
marlovsklubb som vänder 
sig till barn mellan åtta och 
tolv år. Den startades från 
början av Kultur i Väst som 
en läsfrämjande aktivitet ef-
tersom det har visat sig att 
barn tappar mycket av sin 
läsning under just sommarlo-
vet. Men Sommarboken är så 
mycket mer än en läsfräm-
jande aktivitet. Här finns 
möjlighet att träffa nya kom-
pisar, att lära sig nya saker 
och att få ta del av aktiviteter 
helt gratis. Läsningen är ock-
så helt utan krav. 

Barnen får läsa precis hur 
mycket eller hur lite de vill 
och de får naturligtvis läsa 
vad de vill. Sommarboken 

börjar den 15 juni med invig-
ning. Då kommer jättefint 
sommarboksmaterial att de-
las ut så långt som lagret 
räcker. Materialet översätts 
också i så stor utsträckning 
som möjligt till arabiska. 
Sedan kommer biblioteket 
att hålla ett antal träffar under 
sommaren med olika te-
man. Det kommer även att 
pågå tävlingar under hela 
sommaren, där den som del-
tar har chansen att vinna fina 
priser. Innan skolterminen 
börjar igen så blir det en av-
slutningsfest där alla som 
kommer får en varsin bok 
från biblioteket. 

Även barn som inte har 
Mellerud som sin hemkom-
mun är välkomna till Som-
marboken. Ingen anmälan 
behövs och deltagandet är 
helt frivilligt. De barn som 
inte kan komma på invig-
ningen är naturligtvis väl-
komna att delta i Sommarbo-
ken ändå. All information 
finns på bibliotekets hemsi-
da. 

Konst på 
Stenebyskolan

Stenebyskolan i Dals Långed. Foto: Malin Robertson Harén.

Stenebyskolan i Dals Lång-
ed visar flera utställningar 
i sommar och biblioteket är 
öppet. Här anordnas även 
sommarkurser för proffs 
och amatörer under vecka 
24 och 26.  
Följande utställningar visas: 
Konsthallen: Dalslands 
konstnärsförbunds sommar-
salong. Nya Magasinet: Här 
ställer vårens två Artists in 
Residence, Evelina Hedin 
och Erik Thulén, ut sitt arbe-
te Divers Hands/Dyves 
Hands. Det handlar om vat-
ten och undersökande mate-
rial i samband med Dalslands 
kanals jubileum. De båda 
konstnärerna har gått på 
skolan en gång och sökt sig 

tillbaka i residensprogram-
met. 

I Utställningshallen och 
nere mot sjön kan man följa 
arbetet med Långed Park 
Project. Amerikanska land-
skapsarkitekten professor 
Daniel Winterbottom kom-
mer tillsammans med stu-
denter från Steneby och 
Washington att bygga en ny 
publik park i Långed. Här 
kommer det finnas bastu, 
utekök och odling. 

Två studenter från möbel-
tapetserarutbildningen håller 
till vid Långbron sluss där de 
bedriver Möbelhospital. Du 
kan komma dit med din tra-
siga möbel och få hjälp och 
tips med lagningar.  

Modell över Långed Park Project.

Hällristningar i Tisselskog
Högsbyns hällristnings-
område i Tisselskog är 
Dalslands största och 
märkligaste fornminne 
och består av ett 100-600 
meter stort hällristnings-
område från bronsåldern. 
På en udde i sjön Råvarpen 
ligger Högsbyn vid Tissel-
skog. Här är  2 500 figurer 
fördelade på drygt 300 hällar 
med bilder på bland annat 
händer, skepp, fotsulor, 
människor och hundar. 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. De unika hällristningarna i Tisselskog. Foto: Susanne Emanuelsson.



Sommarmagasinet Mellerud 2018 43

Dalslands Aktiviteter

Vi skapar minnen

Öppet dagligen 10.00-18.00

www.dalslandsaktiviteter.se

Ljusfest i Sunnanå hamn
Lördag 4 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.

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.

Kyrkor i Melleruds kommun
Inom Melleruds kommun 
finns tio kyrkor, gudstjänst-
lokalen i Melleruds försam-
lingshem oräknad. Merpar-
ten av kyrkorna har anor från 
medeltiden. Till exempel är 
det vanligt med dopfuntar 
från 1200-talet.

Ett gemensamt drag för 
kyrkorna är att de har 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. 

Kyrkor i  
Melleruds kommun:
Bolstad kyrka (från 1150-ta-
let, är Dalslands äldsta date-
rade kyrka), Dalskogs kyrka, 
Erikstad kyrka, Grinstad 
kyrka (har ett lutande torn), 
Gunnarsnäs kyrka, Holms 
kyrka, Järns kyrka, Klö-
veskogs kyrka, Skålleruds 
kyrka (Sveriges vackraste 
kyrka 2004), Örs kyrka. I 
närheten av Erikstad kyrka 
ligger kommunens enda be-
varade kyrkoruin.

Holms kyrka är troligen från 1200-talet.



Res med tåg och båt längs
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TURLISTA M/S Storholmen 18 juni-1 september 2018
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. 16.00
*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 trafikerar 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 trafikerar 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 Kanaltrafik AB, Bengtsfors

kanaltrafik@storholmen.com
www.storholmen.com

TURLISTA M/S DALSLANDIA 25 juni-25 augusti 2018
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

dalslandia@tele2.se  www.dalslandia.com

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

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

TURLISTA Rälsbuss på DVVJ 18 juni-25 aug 2018
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 17.40

Avgång Mellerud station
 Måndag-lördag
Mellerud 15.10 17.55
Åsensbruk 15.23 18.07
Håverud 15.29 18.12
Buterud 15.38 18.16 
Tisselskog 15.47 18.22
Dals Långed 15.54 18.28
Långbron 15.58 18.32
Friluftsgården 16.01 18.34 
Billingsfors 16.05 18.38 
Bengtsfors 16.14 18.52

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

Stora Kanalrundan 440:-
Halva Kanalrundan 390:-
Lilla Kanalrundan 280:-

Båtbiljett Bengtsfors-Håverud 335:-
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


