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JUNI
Lördag 1 juni 
10.00-17.00 Loppis- och 
antikrunda runt Upperuds-
höljen
14.00 Fotboll. Håfreströms 
IF lag 2 – Bäckefors IF (div 
5). Åsensbruk
18.00-01.00 Mat och musik; 
”Songs of Boda”, Sandlycke 
gård, Dals Rostock
Söndag 2 juni 
15.00 Bolstad Prästgård. Ing-
rid Aringer, Vadholmen och 
Margaretha Forssell, Torp 
berättar om tandläkarna Svea 
Leffler och hennes dotter 
Greta Forssell. Invigning av 
utställningen Svea Lefflers 
tandläkarpraktik i Brålanda 
och Vadholmen.
Tisdag 4 juni 
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
Torsdag 6 juni 
Nationaldagsfirande Melle-
ruds kommun:
Håverud: 
16.00 Tal, Spelmän och Dan-
sare på Dal utomhus.
16.30 Jordgubbstårta inom-
hus
17.00 Valley Land Rockers i 
Kalandersalen
Dals Rostock:
14.00-16.00 Rostocks Mans-
kör firar 100 år. Tal och sång. 
Kaffe och servering.
Lördag 8 juni
15.00 Fotboll. Kroppefjälls 
IF – Ärtemarks IF/Billings-
fors (div. 6). Brunnsvallen
Söndag 9 juni 
14.00 Fotboll. Melleruds IF 
– IFK Falköping FF (div 3). 
Rådavallen
18.00 Skålleruds kyrka. Mu-

sik i sommarkväll. ”En salig 
blandning” med Anders Fre-
driksson och Daniel Westin.
Tisdag 11 juni 
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
19.00 Fotboll. Åsebro IF – 
Eds IF (div 5). Rudevi IP
Torsdag 13 juni
18.30 Vandring Gundlebol 5 
km – Kroppefjälls vandrare, 
start vid stationshuset, Dals 
Rostock
Lördag 15 juni 
16.00 Fotboll. Kroppefjälls 
IF – Dals Långeds IK (div 6). 
Brunnsvallen
21.00 Reborn Band, puben 
Vita Sandars Camping
Söndag 16 juni 
14.00 Fotboll. Melleruds IF 
– Ödsmåls IK (div 3). Råda-
vallen
15.00 Fotboll. Håfreströms 
IF lag 2 – Ellenö IK (div 5). 
Åsensbruk
18.00-19.00 Klöveskogs kyr-
ka ”Musik i sommarkväll” 
med Lilla Bandet 
Måndag 17 juni
10.00 ”De vilda blommornas 
dag”. Kerstin Ljungqvist gui-
dar med blomsterpromenad. 
Arr: Dalslands Botaniska 
förening
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita San-
dars Camping
Tisdag 18 juni 
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
19.00 Fotboll. Åsebro IF – 
Melleruds IF U-lag (div 5). 
Rådavallen
Onsdag 19 juni
19.00-20.00 Sommargympa 

19.00 Bodane, Bolstad. Mu-
sikkväll i Håleviken 
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 27 juni
18.30 Vandring; Kroppefjälls 
vandrare, Skiffervägen i Ek-
holmsskogen 4 km start vat-
tentornet.
16.00 Konsert. Ivan Elias-
sons kvintett. Dalsland Cen-
ter, Håverud
Fredag 28 juni 
18.00-23.00  Fredagspub:   
David Urwitz. Upperud 9:9
19.00 Fotboll. Melleruds IF 
– Trollhättan BoIS (div 3). 
Rådavallen
Lördag 29 juni 
09.00 Beachvolleyboll på 
Vita Sandars Camping, efter-
fest kl 21.00 på Wärdshuset 
på Dal
9.00-16.00 Kaninutställning 
Åsebro festplats.
11.00-16.00 Dalslandslitte-
raturens Dag. Dalsland Cen-
ter, Håverud
13.00 Fotboll. Kroppefjälls 
IF – IF Viken lag 2 (div 6). 
Brunnsvallen
14.00 Pilgrimspop – Musik 
och vandring Håverud (även 
9/7 Fengersfors och 24/7 
Håverud)
14.00 Fotboll. Håfreströms 
IF lag 2 – Melleruds IF U-lag 
(div 5). Åsensbruk
Söndag 30 juni
10.00-13.00 Kaninutställ-
ning Åsebro festplats.
16.00 Konsert. Happy Jazz 
Please. Dalsland Center, Hå-
verud
JULI
Måndag 1 juli
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 2 juli 
16.00 Konsert. Lars Nilsson 
och Elin Linnea. Dalsland 
Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
Onsdag 3 juli 
19.00 Solgläntans Konst & 
Musiklada, Låttsbyn 1, Dals 
Rostock. Musikunderhåll-
ning av trion Jazzfabriken. 
Sång av Maria Palmqvist som 
tolkar Joni Mitchell. Entré: 
150 kr.
19.00 Tacobuffé och karaoke, 
Vita Sandars Camping
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 4 juli
16.00 Konsert. Emil Ernebro 
- solokonsert. Dalsland Cen-
ter, Håverud
18.30 Vandring ”Hea” – Kött-
sjön 5 km, Kroppefjälls vand-
rare. Start vid stationshuset, 
Dals Rostock.

Fredag 5 juli 
Kanalyran Mellerud.  
kanalyran.se 
18.00 Fredagspub: Jenny 
Ekelund, Torbjörn Carlsson 
och Lars Larsson. Upperud 
9:9
Lördag 6 juli
Kanalyran Mellerud.  
kanalyran.se
Söndag 7 juli 
Kanalyran Håverud.  
kanalyran.se
17.00 Allsång Dalbergså 
Camping med Guddehjäl-
marna
Måndag 8 juli
16.00 Clownen Max, Vita 
Sandars Camping
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 9 juli 
16.00 Konsert. Leif Hultin 
och Gun-Britt Gustafsson. 
Dalsland Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
Onsdag 10 juli
19.00 Tacobuffé och karaoke, 
Vita Sandars Camping
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 11 juli
18.30 Vandring – Kyrkesten 
på Kroppefjäll – 4 km. Start 
vid stationshuset, Dals Ro-
stock
16.00 Konsert. Tomas Fre-
driksson m fl. Dalsland Cen-
ter, Håverud
Fredag 12 juli 
18.00-21.00 Fredagspub: 
Myrans Orkester. Upperud 
9:9, Upperud
21.00 Pubkväll med Sixten, 
Vita Sandars Camping
Lördag 13 juli
Rostockrundan:
10.30 Gudstjänst Brunnspar-
ken
11.00-17.00 Arrangemang, 
loppis, kaffe och servering. 
Aktiviteter: Brunnsvallen; 
femkamp och gåfotboll. Håll-
platser även Brunnsparken 
och Sandlycke gård
16.00 Konsert. The Skandal. 
Dalsland Center, Håverud
Söndag 14 juli
16.00 Konsert. Alban Faust 
och Uli Hinderer. Dalsland 
Center, Håverud
17.00 Allsång Dalbergså 
Camping med Ninas Trio.
17.30 Allsång i Köpmanne-
bro sluss (även 14, 28/7, 4/8)
18.00 Klöveskogs kyrka. 
Musik i Sommarkväll Sång: 
Madde Pettersson och Sarah 
Brandin
19.00 Solgläntans Konst & 
Musiklada, Låttsbyn 1, Dals 
Rostock. Musikunderhåll-
ning av Matilda L och Daniel 
Jarl som framför sånger ur 
Benny Anderssons låtskatt. 
Entré: 150 kr.
Måndag 15 juli
19.00-20.00 Sommargympa 

med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 16 juli 
11.00 Mr Berger och Gyckla-
ren Ann, Vita Sandars Cam-
ping
16.00 Konsert. Gun-Britt 
Gustafsson med familj och 
vänner. Dalsland Center, Hå-
verud
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
Onsdag 17 juli
19.00 Tacobuffé och karaoke, 
Vita Sandars Camping
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 18 juli
16.00 Konsert. Sarah Isgren. 
Dalsland Center, Håverud
18.30 Vandring Buterud – 4 
km, Kroppefjälls vandrare. 
Möteplats: Källhults gamla 
affär
Fredag 19 juli
17.00 Missionsbåten Christi-
na anländer Sunnanå hamn 
för ett bryggmöte.
18.00 Fredagspub: Captain 
Jack’s Army. Upperud 9:9
Lördag 20 juli
15.00 Dalbergså Camping 
spelträff och logdans på 
kvällen
16.00 Konsert. PLUS. Dals-
land Center, Håverud
18.00 Furusand; Robert och 
Rene Johansson Aneby 
”Upptäcksfärd i sångens 
väg”
21.00 Pubkväll med Toffe, 
Vita Sandars Camping
Söndag 21 juli
16.00 Konsert. Victoria Alice 
Jensen. Dalsland Center, Hå-
verud
17.30-19.00 Allsång vid slus-
sen – Lilla Bandet. Gäster: 
Joakim Vannberg och Trestad 
Dals MC. Köpmannebro 
slusstation (även 14, 28/7, 
4/8)
18.00 Dalskogs kyrka, ”Mu-
sik i sommarkväll” Maria 
Fredriksson tvärflöjt
Måndag 22 juli
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 23 juli 
16.00 Konsert. Lars Nilsson 
och Jonny de Capretz. Dals-
land Center, Håverud
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
Onsdag 24 juli
14.00 Pilgrimspop – Musik 
och vandring (även 29/6 Hå-
verud plus 9/7 Fengersfors
19.00 Solgläntans Konst & 
Musiklada, Låttsbyn 1, Dals 
Rostock. Musikunderhåll-
ning av Leon Falk Satchmo 
Tribute. Jazzkvintett framför 
musik av L. Armstrong. En-
tré: 150 kr.

Vad är på gång i sommar?

Utgivare: Melleruds Nyheter AB
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Förstasidan: Sommarglädje! Lena Emanuelsson i solrosfältet med barnbarnet Alfred. 
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med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita San-
dars Camping
Torsdag 20 juni 
10.00 Kyrkans Hus. Morgon-
mässa och sommarbrunch. 
Kostnad 60 kr. Anmälan till 
brunchen senast tisdag 18 
juni kl 12.00, exp 0530-36200
17.00 Kroppefjälls Vandrare: 
Örs bygdegård; Sill och potä-
ter. Pris 100 kr. Lotteri
Fredag 21 juni 
Midsommarfirande i Melle-
ruds kommun:
14.00 Midsommarfirande vid 
Dalslands Konstmuseum 
med musik, folkdans, fisk-
damm, jordgubbstårta m.m
14.00 Midsommarfirande i 
Brunnsparken, oxdansare, 
dans kring stången m.m,  Dals 
Rostock
15.00 Furusand. Café, som-
marsånger
5.00 Dalbergså. Midsommar-
stång, dans och lekar. Log-
dans på kvällen
15.30 Vita Sandar. Dans runt 
stången.
21.00 Pubkväll med Thomas 
Andersson, Vita Sandars 
Camping
Lördag 22 juni 
17.00 Allsång med Lilla Ban-
det, Upperuds gästhamn, 
Spångens Motorbåtsklubb 
21.00 Pubkväll med Thomas 
Andersson, Vita Sandars 
Camping
Söndag 23 juni
14.00 Eftermiddagskonsert 
på Upperud 9:9: Karlsson 
Barock och solist Helena Ek. 
Arrangeras i samarbete med 
Kulturbruket på Dal. 
16.00 Konsert. Jimsons or-
kester. Dalsland Center, Hå-
verud 
16.00 Fotboll – Åsebro IF – 
IK Zenith. Rudevi IP
Måndag 24 juni
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis), Fotbollsplanen Vita San-
dars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 25 juni 
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
16.00 Konsert. BC Stompers. 
Dalsland Center, Håverud
Onsdag 26 juni
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19.00 Tacobuffé och karaoke, 
Vita Sandars Camping
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 25 juli 
16.00 Konsert. Marita Ing-
varsdotter. Dalsland Center, 
Håverud
18.30 Vandring Hällans skif-
ferbrott – 4 km, Kroppefjälls 
vandrare, Stationshuset Dals 
Rostock
Lördag 27 juli
16.00 Konsert. Wienerbrö-
derna. Dalsland Center, Hå-
verud
21.00 Pubkväll med Sereban 
och Bernhardsson, Vita San-
dars Camping
Söndag 28 juli 
Dalslands Kulturauktion, 
Dals Långed. www.kultur-
auktion.se
16.00 Konsert. Carro Ander-
berg. Dalsland Center, Hå-
verud
17.00 Allsång Dalbergså 
Camping med Lätt & Lagom 
med pålägg.
17.30-19.00  Allsång vid 
slussen – Lilla Bandet. Gä-
startist: Glenn Nordling, 
Köpmannebro slusstation 
(även 14/7, 21/7, 4/8)
18.00 Kyrkans Hus. Musik i 
Sommarkväll
Måndag 29 juli
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 30 juli 
16.00 Konsert. Alban och 
Josue firar 25-årsjubileum. 
Dalsland Center, Håverud 
18.00-21.00 Veteranbilsträff, 
Sunnanå hamn
Onsdag 31 juli
19.00 Tacobuffé och karaoke, 
Vita Sandars Camping
19.00-20.00 Sommargympa 
med Friskis och Svettis (gra-
tis). Fotbollsplanen Vita 
Sandars Camping
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 

utegymmet, Rådahallen
AUGUSTI
Torsdag 1 augusti
16.00 Konsert. Låtmixarna 
Dansmusik från 40-50 talet 
med. Dalsland Center, Hå-
verud 
18.30 Vandring Domarringen 
i Järn – 5 km, Kroppefjälls 
vandrare. Mötesplats Vita 
Sannars parkering
Fredag 2 augusti
18.00 Fredagspub: Oblo-
mov. Upperud 9:9
Lördag 3 augusti
09.00-16.00 Sunnamo mark-
nad, för info kontakta Melle-
ruds muséum
13.00 Fotboll. Kroppefjälls 
IF – Frändefors IF lag 2 (div 
6). Brunnsvallen
16.00 Konsert. Fredrik Alm-
qvist Trio. Dalsland Center, 
Håverud
21.00 Pubkväll med Beson 
Trio
Lysafton. Sunnanå hamn
Söndag 4 augusti 
16.00 Konsert. Drabass/
DoFa. Dalsland Center, Hå-
verud
17.00 Allsång Dalbergså 
Camping med Gubes
17.30-19.00 Allsång vid slus-
sen – Lilla Bandet. Köp-
mannebro slusstation även 
14/7, 21/7, 28/7
kl 18.00 Skålleruds kyrka. 
Meditationsgudstjänst. Peter 
Söderlund – flöjt
Måndag 5 augusti
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 6 augusti
16.00 Konsert. Emil och 
Zandra Ernebro. Dalsland 
Center, Håverud
Onsdag 7 augusti
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 8 augusti 
16.00 Konsert. Dalslands 
Spelmansorkester. Dalsland 
Center, Håverud
18.30 Vandring Dotorp vid 
Brålanda 6 km, Kroppe-
fjällsvandrare. Samling Sta-
tionshuset i Dals Rostock.
Fredag 9 augusti
18.00 Fredagspub, sommar-
final: Dandelion Fields. Up-
perud 9:9, Upperud

Lördag 10 augusti
Örtagårdsdagen, Dals Ro-
stock
13.00 Fotboll – Åsebro IF – 
Vallen IF (div 2). Rudevi IP
14.00 Helyllehänget i Håver-
ud
14.00 Fotboll. Melleruds IF 
– Tidaholms GoIF (div 3). 
Rådavallen
15.00 Fotboll. Håfreströms 
IF lag 2 – Tösse IF (div 5). 
Åsensbruk
21.00 Pubkväll med Reborn 
Band. Säsongsavslutning. 
Vita Sandars camping.
16.00 Konsert. Helyllehäng I 
Håverud. Dalsland Center, 
Söndag 11 augusti
18.00 Klöveskogs kyrka. 
Musik i Sommarkväll. Karin 
Wirenborg och Andreas Hjal-
marsson framför sitt program 
”Den blomstertid nu kommer
16.00 Konsert. The Swinging 
Big Band ABF plus Hillway 
Stompers. Dalsland Center, 
Håverud
Måndag 12 augusti
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Tisdag 13 augusti
19.00 Fotboll – Åsebro IF – 
Tösse IF 9 manna (div 4). 
Rudevi IP
Onsdag 14 augusti
19.00 Solgläntans Konst & 
Musiklada, Låttsbyn 1, Dals 
Rostock. Musikunderhåll-
ning av sångtrion Hanna, 
Fanny och Malin. Folkvisor i 
arrangemang av Kraja. Entré: 
150 kr.
19.00-20.30 Fox Fight Club 
(gratis) sommarträning 
utegymmet, Rådahallen
Torsdag 15 augusti
Åsebrostämman. Buskspel. 
Åsebro Fest & Idrottsplats
18.30 Vandring Sundserud – 
4 km, Kroppefjälls vandrare. 
Samling stationshuset i Dals 
Rostock.
Fredag 16 augusti
19.00 Fotboll. Kroppefjälls 
IF – Högsäters GF lag 2 (div 
6). Brunnsvallen
Lördag 17 augusti
15.00 Åsebrostämman. In-
vigning, allspel, uppvisning, 
dans. Åsebro Fest & Idrotts-
plats
18.00 Equmenia Furusand - 

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50

Fö
lj 

os
s 

på
 in

st
ag

ra
m

 o
ch

 fa
ce

bo
ok

 fö
r i

nf
or

m
at

io
n,

 n
yh

et
er

 &
 e

rb
ju

da
nd

en
!

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 8.00-10.00

Vår cafeteria 
har öppet hela 

sommaren
Måndag - fredag 9.00-16.00

Här kan du hyra 
sporthallar

boka tid hos oss 
i receptionen

Inger Moberg har sångkväll 
kl 19.00
Söndag 18 augusti 
16.00 Fotboll. Åsebro IF – 
IFK Åmål lag 2 (div 5). Ru-
devi IP
18.00 Gunnarsnäs kyrka. 
Musik i Sommarkväll. Sång. 
Linda Klingberg och Malin 
Ulfenborg
Tisdag 20 augusti
19.00 Fotboll – Åsebro IF – 
Frändefors IF (div 4). Rudevi 
IP
Torsdag 22 augusti
18.30 Vandring Dalskog – 
Kroppefjälls vandrare. Av-
slutning med grillning vid 
Kabbosjön. Samling vid 
Dalskogs kyrka.
Fredag 23 augusti
19.00 Fotboll. Håfreströms 
IF lag 2 – Eds FF (div 5). 
Rudevi IP
kl 19.00 Fotboll – Åsebro IF 
– Vänersborg FK (div 2). 
Rudevi IP
Lördag 24 augusti
08.00-17.00 Dalsland Swim-
Run Håverud – Bengtsfors. 
Start i Håverud med simning 
genom Akvedukten
13.00-17.00 Dalslands Spel-
manstämma, Håverud 
18.00 Folkdanskväll i Hal-
lingsalen
14.00 Fotboll. Melleruds IF 
– Främmestads IK (div 3). 
Rådavallen
Onsdag 28 augusti
19.00 Bolstad Prästgård So-
nia Jeffrey, Ljungskile: Med-

I vardag och fest,
i sorg och glädje

Se pastoratets sommarprogram:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

Öppettider pastorsexp. 
mån, tis och tor 10-12, 13-15
Telefon 0530-362 00 Melleruds pastorat

eltida tegelbyggnader i Dals-
land
Lördag 31 augusti
19.00 Fotboll. Håfreströms 
IF lag 2 – Åsebro IF (div 5). 
Rudevi IP

För fler tips om att uppleva 
och göra se Melleruds kom-
muns webbplats: www.mel-
lerud.se

Kommunen finns också på 
Facebook.
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Herzlich willkommen in Mellerud
Herzlich willkommen in 
Mellerud, einem lebhaf-
ten Handelsstädtchen 
westlich des Vänern im 
wunderschönen Dalsland.
Mellerud ist ein Eisen-
bahnknotenpunkt mit Verb-
indungen 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 Re-
gion. Sie ist ein Teil der 
trasse Pilgrimsleden, welche 
durch Dalsland bis zum Ni-
daros-Dom in Trondheim 
führte.

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

bote und Hotels. Wander-
karten, Landkarten, 
Ansichtskarten sowie Angel-
karten können Sie hier kau-
fen. Fahrpläne für Busse und 
Züge gibt es auch.

Nördlich von Mellerud, in 
Köpmannebro, beginnt der 
Dalslandkanal. Er führt 
durch zahlreiche Seen Dals-
lands und gilt als einer der 
schönsten Kanäle der Welt.  

Letztes Jahr feierte Dals-
lands Kanal 150-jähriges 
Jubileum. Der Kanal verbin-
det den Vänern mit dem 
westlichen Värmland. Zu 
ihm gehört auch ein einzig-
artiges Baudenkmal, der be-
rühmte Akvädukt in Håve-
rud. 

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

Der Dalsland kanal führt durch zahlreiche Seen und gilt als einer der schönsten Kanäle der Welt.

Very welcome to Mellerud
Mellerud may be a small 
town, but i has a lot to of-
fer. Dalsland itself can be 
described as a miniature 
Sweden. 
In the east you have a long 
coast line and Lake Vänern, 
one of the biggest lakes in 
Europe. In the west, Kroppe-
fjäll, our mountain. In the 
south you will find the agri-
cultural 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 
last year.

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, 

Drömmen 
om Elin

Vid foten av Kroppefjäll 
spelas den bitterljuva 
kärlekshistorien mellan 
den folkkäre dragspelaren 
Calle Jularbo och den fat-
tiga finnskogsflickan Elin. 
Kärlekssagan utspelades i 
nordvärmländska Järpliden i 
början av förra seklet. Som-
maren 2019 sätts kärlekssa-
gan åter upp i dalsländska 
Järbo med sin vackra hem-
bygdsgård Vinnsäter vid fem 
tillfällen; 22, 27, 28, 29 och 
30 juni. 

Calle Jularbo gestaltas av 
Robert Samuelsson och Elin 
av Camilla Edner. De båda 
gestaltar den sköra kärleks-
sagan mellan den beresta 
spelmannen och den fattiga 

finnskogsflickan inlevelse-
fullt, med stor närvaro och 
respekt för historiens auten-
ticitet. 

Spelet ger oss inblick i och 
beskriver finnskogens bitvis 
både hårda och fattiga verk-
lighet, med tuberkulosen 
som folkets rädsla och skug-
ga. Med humor och vardags-
närhet skildras husbönder, 
pigor, drängar, skogens klo-
ka gumma och finnskogens 
mystik. 

Allt medan dragspelets 
toner målar kvällen och för-
flyttar oss till en annan värld 
i en annan tid. Missa inte 
denna upplevelse.

Arrangeras av Järboauto-
materna och Kreativt Forum.

Huvudrollerna som Calle Jularbo och Elin spelas av Robert Samuelsson 
och Camilla Edner.

Kaninutställning

Det anordnas även kaninhoppning. Foto: Moalinn Ahlström.

29-30 juni anordnar 
Tvåstad Dals Kaninavels-
förening stor sommar-
utställning på Åsebro 
Festplats.
Uppskattningsvis kommer 
cirka 300 kaniner till Åsebro 
och självklart är allmänheten 
välkommen hit. I fjol deltog 
utställare från hela landet och 

Finland. Här får du se kani-
ner i alla storlekar, allt från  
dvärghare på ett halvkilo till 
belgisk jätte på tio kilo. 

Det anordnas kaninhopp-
ning och produkter av kani-
null och kaninskinn visas 
upp. En hönsförening finns 
på plats och visar upp både 
höns och ankor.

Dalslands  
Kulturauktion

Välgörenhetsevenemanget 
Dalslands Kulturauktion ge-
nomförs söndag den 28 juli i 
Långeds Folkets Hus i Dals 
Långed. Samtidigt sker in-
vigningen av Bengtsfors 
kommuns kulturvecka. 

Det arrangeras en kändis-
auktion då en kändis auktio-

neras ut tillsammans med en 
flerrättersmiddag. Hela be-
hållningen går till välgöran-
de ändamål, i år är det Läka-
re utan gränser.

Det blir även musikunder-
hållning och en vanlig auk-
tion på över 700 fina föremål. 

thai-food or swedish food 
you will find it here. Why not 
taste a “Mellerud special”, a 
hot dog, with mashed potato-
es, 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.
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SÖNDAG 7 JULI 10:00-16:00
HÅVERUD

• Akveduktsjoggen • Flaskracetävling

• Brandbil • Friluftsgudtjänst

• Glasblåsar- och glasstävling

• Loppis

UNDERHÅLLNING

• Lilla Bandet • The Stables

• Carro Anderberg Band

 
MER INFORMATION OCH PROGRAM:
www.kanalyran.se 

FREDAG 5 JULI  14:00-02:00
CENTRALA MELLERUD

• Barnkortege med magi och trolleri tema

•  Trollkarlen Ason Bson Cson underhåller barnen

•  Knallar och marknadsförsäljning

•  Ponnyridning för barnen

•  Femkamp för hela familjen

•  Kliv in och hoppa runt i vattenbollar

•  Starkeman

PÅ SCEN
•  Dans till DATE

•  HitsDotCom

LÖRDAG 6 JULI 10:00-02:00
CENTRALA MELLERUD

• Vänersborgs Stadsmusikkår leder kortegen med 
 entusiastiska deltagare

• Femkamp för hela familjen

• Kliv in och hoppa runt i vattenbollar

• Loppis & marknad

• Hundsportuppvisning, Freestyle

• Starkeman

PÅ SCEN

• Prisutdelning, Årets Företagare
 och Årets ambassadörsföretag

• DOTTER • Modevisning

• Ouiz med allsång • Reborn Band

• Moderna tider • Just Nu

BLI SAMVERKANSSPARTNERS TILL KANALYRAN 2019
Välkomna att bli samverkanspartners till köpingens stadsfest i Mellerud! Här kan du marknadsföra ditt 

företag och bidra till en fantastisk Kanalyra. www.kanalyran.se/sponsorer

Kanalyran mitt i centrum där du kan avnjuta 
god mat och dryck i restaurangområdet och 
underhållning från scen

Kanalyrans knalle- och marknadsförsäljning 
Information och bokning: 
kanalyran.se/marknad-och-knallar/
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Årets stadsfest – Kanalyran 5-7 juli

DOTTER, Date, femkamp, 
vattenbollar, glasblåsar-
tävling och Carro Ander-
berg Band. Kanalyran är 
årets stadsfest i Mellerud 
för alla åldrar! Evene-
manget som inte bara 
lockar kommuninvånare 
och hemvändare, utan 
också turister till orten.
Under Kanalyran skapar in-
vånare, föreningsliv, nä-
ringsliv, sponsorer och kom-
mun tre fantastiska dagar 
med ett gediget program med 
artister och aktiviteter. Det 
blir uppvisningar, knalle-
marknad, lokala producen-
ter, tävlingar, utställningar, 
barnaktiviteter, god mat och 
dryck, dans- och musikun-
derhållning.

Fredag och lördag är Ka-

nalyran i Mellerud. Det 
mycket uppskattade restau-
rangområdet från förra året 
återkommer. Det blir en stor 
scen på Köpmantorget med 
både lokala och rikskända 
artister.

Utmana varandra!
En nyhet för i år är att du kan 
utmana familj, vänner, kolle-
gor eller andra kanalyrebesö-
kare på femkamp. Grenar 
som Nattduellen och den 
Mekaniska Tjuren lockar till 
tävlingsinstinkt och skratt.

Det finns mycket för de 
yngre besökarna. Låt fanta-
sin sväva fritt när ni tar er an 
årets barnkortegetema som 
är magi och trolleri. Den 
glade Trollkarlen Ason Bson 
Cson trollbinder stora och 

små. Det blir ponnyridning 
och på Mejeriet anordnas 
barn- och familjeaktiviteter. 
Missa inte den garanterat 
sandiga beachfotbollsturne-
ringen.

Tävlingar, musik och mode
På fredagskvällen startar 
tävlingen Starke Man och det 
välkända dansbandet Date 
bjuder upp till dans. Återvän-
dande HitsDotCom höjer 
stämningen och avslutar 
fredagskvällen.

Lördagens kortege leds av 
Vänersborgs Stadsmusikkår. 
Det blir uppvisning av hund-
sporten Freestyle. 

Årets företagare och Årets 
ambassadörsföretag i Melle-
rud kommer att prisas. 

Se till att hålla dig vid tor-

get när Melodifestivalkända 
DOTTER intar scenen. 
Rockiga Reborn Band av-
rundar eftermiddagen.

Lördagskvällen startas 
upp med modevisning och 
quiz med allsång. Sedan 
gungar vi med till Moderna 
Tider och Just Nu. Med klas-
siska låtar av Gyllene Tider 
och Tomas Ledin utlovas 
högsommarkänsla.

Håverud
Söndagen tar Kanalyran till 
Håverud. Här blir det allt från 
tävlingar som Akvedukts-
joggen, flaskrace, glasblåsar- 
och glasstävling, till musik 
med Lilla Bandet, The Sta-
bles och Carro Anderberg 
Band. 

Loppis varvas med chok-

Dansbandet DATE kommer till Kanalyran på fredagkvällen... ...liksom artisten DOTTER., känd från Melodifestivalen.

Fredagens barnkortege lockar till många häftiga ekipage.

ladhjul, fisketips och uppvis-
ning av brandbil. Svenska 
kyrkan håller friluftsguds-
tjänst vid Dalslands Konst-
museum i Upperud.

Allt detta och mycket mer. 

Tre fulltecknade dagar för 
alla åldrar!

All information om Kana-
lyran hittar du på www.kana-
lyran.se. Där uppdateras in-
formationen regelbundet.

Solgläntans magiska trädgård

Leon Falk Satchmo Tribute gör en djupdykning i Louis Armstrongs musikaliska värld 24 juli.

Gun-Britt Gustafsson och 
Per Blomberg har tillsam-
mans skapat en oas för sig 
själva och andra i Låtts-
byn, Dals Rostock. 
Här finns en trädgård fylld av 
”Garden Art” till inspiration 
för alla besökare. Även ladan 
är inredd med Pers konst-
verk, där sker också somma-
rens musikunderhållning.

– Vi har öppen trädgård 
hela sommaren och i år satsar 
vi på musikunderhållning 
vid fyra tillfällen, säger Gun-
Britt.

3 juli presenterar Solglän-
tans Konst och Musiklada 
trion Jazzfabriken där Maria 
Palmqvist tolkar Joni Mit-

chell. 14 juli framför Matilda 
Lundström och Daniel Jarl 
sånger ur Benny Anderssons 
låtskatt. Jazzkvintetten Leon 
Falk Satchmo Tribute står på 
scenen den 24 juli och fram-
för musik av Louis 
Armstrong. Sist ut är sångtri-
on Hanna, Fanny och Malin 
den 14 augusti, då bjuder de 
på folkmusik i arrangemang 
av Kraja.

Hitta hit: Kör lv 166 från 
Mellerud mot Dals Rostock. 
Sväng höger mot Åsensbruk 
vid Gunnarsnäs kyrka. Efter 
Hunnebyns avfallsanlägg-
ning kör du 300 meter. Sväng 
vänster vid gula skylten 
Låttsbyn. Första gården på 
vänster sida.

Solgläntans magiska trädgård är 
fylld av konstverk och ger inspi-
ration till besökarna.

Skogsvandring med musik
Det anordnas Pilgrimspop 
vid två tillfällen i sommar, 
med start från Upperuds 
sluss. Längs vandringen 
i den vackra dalsländska 
naturen bjuds det på olika 
akustiska musikupplevel-
ser.
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!

29 juni medverkar 
Hellsongs,  Vänerkvartet-

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

ten och Anne Lindblom. 
Hellsongs gör sin enda Sve-
rigespelning i lilla Håverud. 
Black Sabbath möter Cardig-
ans i den dalsländska skogen 
– hur spännande blir inte det?

Vänerkvartetten är ett 
störtskönt blåsgäng som at-
tackerar den klassiska musi-
ken med dalsländskt vemod 
och rötterna i Åmål och 
Mellerud. Valthorn vid Ska-
låsknatten, har det någonsin 
gjorts förut?

Denna gång hänger också 
dalsländska konstnären 
Anne Lindblom ut sin under-
bara

24 juli medverkar Calatea 
och (TBA). Duon Calatea är 
bördiga från Trollhättan och 
det kanske är just det som gör 
att deras skandinavica 
svänger så fint? Oavsett vil-
ket – det är gitarr, det är 
banjo och skönaste stäm-
sången. 

Den 9 juli är man medar-
rangör till en extravandring i 
samarbete med Not Quite, då 
med utgångspunkt i Fengers-
fors.

Kulturrepubliken Dals-
land kör dessutom arrange-
manget Helyllehäng i Håver-
ud den 10 augusti.
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KronanKronan i Mellerud

Alla dagar

7-2 2
Vi är ombud för

Landsvägsgatan 53, telefon 0530-106 33, telefon lager 0530-105 04
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Rostocksrundan
Välkomna till en härlig 
bydag i Dals Rostock den 
13 juli.   En heldag med 
fortsättning in på natten, 
fullspäckad med roliga 
händelser och besöksmål. 
Dagen startar 10.30 i Brunns-
parken med en gudstjänst 
och 11.00 börjar Rostocks-
rundan. Då kan du fika, fynda 
på loppis, träffa hantverkare 
och mycket mer. Precis intill 
Brunnsparken ligger 
Kerstins Ateljé, Orangeriet 
och Tant Vanjas Textilmuse-
um.

Ta en fika och handla något 
fint på Ekholmen Café och 
Gårdsbutik.

Vandrar du vidare till KIF 
på Brunnsvallen, arrangerar 
de tillsammans med 
OK-Kroppefjäll, ”Rostocks-
rundan – ett lopp för stora 
och små”. Här kan du även 

testa tre mot tre i sarg och 
titta på gå-fotboll, fem-
kamp   och fynda nygamla 
prylar på köp/byt/sälj. 

Passa gärna på att besöka 
Stationhuset och Byxfickans 
livs och fortsätt söderut och 
stanna till för att inspireras på 
Sommaraffären, Mikes Lop-
pis, Rostock Keramik samt 
fler loppisar längs vägen.

På Sandlycke Gård, vid 
slutet av Brunnsvägen, er-
bjuds det ponnyridning, 
workshop för stora och små, 
utställning, hantverk och 
design. Där fortsätter även 
kvällen med mat, bar och li-
vemusik.

Dagen är ett samarbete 
mellan KIF, OK Kroppefjäll, 
Kroppefjälls Vandrare, 
Svenska Kyrkan, Hem-
bygdsföreningen och Sand-
lycke Gård.

13 juli arrangeras Rostocksrundan med massor av aktiviteter.

Traditionsrik marknad i gammal stil
Lördag 3 augusti är det 
marknad på Sunnamon. 
Där var det marknad från 
1788 till 1892. Hembygds-
föreningen tog upp traditio-
nen efter 91 år och hade sin 
första marknad här 1983 och 
har hållit på sedan dess.

Marknaden hålls i gammal 
stil med försäljning av gedi-
get hantverk, allehanda ting 
och hantverksmässigt produ-
cerade livsmedel. 

Till fikat kan du välja den 

dalsländska specialiteten 
klengås.

Hitta hit: 2 km norr om 
Mellerud tag av mot Holm/
Sunnanå. Kör 3-4 km, parke-
ringen brukar vara vid golf-
banan.

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 både ätbart och hantverk.

Åsebrostämman

Allspel på scenen hör till Åsebrostämmans höjdpunkter. 

Åsebrostämman arrangeras 
av Åsebro IF:s supporter-
klubb och pågår i år mellan 
14 till 19 augusti och är en 
perfekt tillställning för den 
musikintresserade. Alla in-
strument är välkomna här! 

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.

Skogens Veteraner

Lördag 21 september arrangeras en skogsdag med maskiner för skogs-
bruk i drift, vars minimiålder är 30 år. På programmet står även hästkör-
ning, kolmila, utställare med mera. Var? Källhults bygdegård i Dalskog.

Kronprinsessan Victoria gästade akvedukten i Håverud under kanalens 
150-årsjubiléum 2018.

Dalslands kanal ett minne för livet

2018 firade Dalslands ka-
nal 150 år med massor av 
evenemang och besök av 
kronprinsessan Victoria. 
Den mäktiga akvedukten 
utsågs dessutom till Årets 
Industriminne. 
Dalslands kanal – en av Eu-
ropas vackraste kanaler – är 
254 kilometer lång. Du fär-
das mestadels 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 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.

Passagerarbåtar
Dalslands kanal trafikeras av 
två stora passagerarbåtar 
som går enligt turlista i sam-
trafik med DVVJ, nämligen  
M/S Dalslandia och M/S 
Storholmen.

Båda trafikerar kanalen 
Bengtsfors – Håverud över 
sexton slussar eller Håverud 
– Långbron över elva slussar 
perioden 17 juni till 24 au-
gusti. Båtarna går växelvis 
och är i trafik alla dagar utom 
söndagar och midsommar-
helgen. 

Det körs även en kortare 
tur varje dag mellan Lång-
bron – Bengtsfors, en tur på 
två timmar över fem slussar.

Både Storholmen och 
Dalslandia tar 100 personer 
ombord och har cirka 50 
sittplatser i restaurangen, så 
lunchen serveras i två sitt-
ningar. Lunchen ombord på 
båda båtarna består av den 
lokala varmrökta laxen med 
tillbehör från Håveruds Rö-
keri. Båda båtarna har full-
ständiga rättigheter.

Charterturer och grupp-
bokningar anordnas perio-
den maj till september.

Dessutom trafikerar passa-
gerarbåten M/S Nils Ericson 
af Håverud kanalen. Ak-

veduktturen är en resa som 
börjar i Håverud, slussning 
genom akvedukten, upp till 
sjön Åklång och vidare ge-
nom den handdrivna slussen 
i Buterud. Efter en tur på 
Råvarp åter genom akveduk-
ten till Håverud. Resan tar 
cirka 3.5 timme. Avgång 
dagligen  mellan 17 juni till 

18 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 19 juni  till 
17 augusti. Charter och be-
ställningstrafik körs också.

M/S Dalslandia och M/S Storholmen trafikerar kanalen mellan Bengtsfors och Håverud perioden 17 juni till 24 augusti i samtrafik med DVVJ.
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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

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

Sportbutiken 
i Mellerud!

Inför en nystart i höst 
kommer jag under sommaren  
att sälja ut delar av mitt sortiment

Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

Öppettider v. 23-33 
Måndag-fredag 10-19
lördag 10-18
söndag 11-16

Köpmantorget 11, Mellerud

Kom in på en gofika hos oss! 
Vi har mjukglass, spel och tobak 

Surdegspizza, panini, pajer, bagels m.m.

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 -

SKOR
Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Nya skor? 
Besök oss!

Storgatan 8, Mellerud 0530-125 90

Mån-Fre: 10:00-18:00 Lör: 10:00-14:00
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Fordonsträffar

Torsdag 4/7: Kl: 18-21 Ve-
teranfordonsträff, Torps 
gamla skola, Färgelanda. 
Kaffeservering. Info. Jan-Er-
ik Andersson Tel: 
0765620303

Torsdag 18/7: Kl: 18-21 
Veteranfordonsträff på tor-
get i Färgelanda. Kaffeserve-
ring. Info: Gunn Nilsson Tel: 
0739074056

Torsdag 1/8: Kl: 18-21 
Fordonsträff i Råggärd, 
Högsäter. Kaffeservering                  
Info: Jan-Erik Andersson 
Tel: 070560303  

Tisdag 3/9: Kl: 18-21 Fi-
nal på veteranträffarna på 
DMK:s klubblokal på Väs-

terråda i Mellerud. Info. 
Gunnar Landegren Tel: 070-
5427400

Lördag 14/9: Kl: 10-15 
Bygdefest med veteranfor-
donsträff, Brålanda. Info. 
Christer Tel. 0530-50181, 
0702051930

Veckoträffar
Från 28/5 till 27/8: Kl: 18 –21 
Tisdagsträffar vid Sunnanå 
hamn, Mellerud. Kaffe & 
matservering. Info: Gunnar 
Tel: 0530-51176, 0705-
427400. Stig 0530-21654, 
0708-403995

 www.veteranclassic.se

Mellan 25 maj till 27 augusti anordnas välbesökta veteranfordonsträffar 
i Sunnanå hamn.

Ljusfest i Sunnanå

Lördag 3 augusti, samma dag 
som det är marknad på Sun-
namon, hålls det ljusfest i 
Sunnanå hamn under kväll-
en. 

Det är en tradition sedan 
långt tillbaka där man tänder 
upp brasor ute på öarna. Det 

tänds även tusentals 
marschaller runt om i hela 
hamnen.

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

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

F & S i sommar
Under sju sköna sommar-
veckor, från vecka 25 till 
vecka 31, med start i mid-
sommarveckan, har du chans 
att prova på Friskis&Svettis 
härliga jympapass på fot-
bollsplanen vid Vita Sandars 
camping. 

Under dessa veckor anord-
nas jympa måndagar och 
onsdagar. Passen är gratis 
och alla är välkomna att del-
ta, det är kul att träna tillsam-
mans. 

I sommar har vi en mängd 
olika slags träningspass att 

delta i, vi startar upp med 
olika former av jympapass. 
Det ges möjlighet att prova 
på både medeljympa och vårt 
limited editionpass jympa 
celebrate. Vi kommer också 
att köra passen Intervallflex, 
HIT och Yoga. 

Om du inte redan tränar 
med oss så ger sommarjym-
pan dig många tillfällen att 
prova på och få uppleva rö-
relseglädjen med 
Friskis&Svettis. Kom och 
testa – man ångrar aldrig ett 
träningspass!

Båt, tåg eller dressin 
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 17 
juni till 24 augusti. Turerna 
är anpassade så att de passar 
med kanalbåtarna på Dals-
lands kanal . 

DVVJ erbjuder en annor-

lunda och nostalgisk resa 
som följer spåret utmed 
Dalslands kanal.

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 fantastisk naturupplevelse.DVVJ: s rälsbussar trafikerar sträckan Bengtsfors-Mellerud från 17 juni 
till 24 augusti.

Bjuder på en dramatisk tidsresa

Per-Anders Nilsson har ritat ett 
stort antal bilder till utställning-
en som består av en tidslinje från 
1650-talet till 2000-talet över 
Dalslands kanals utveckling.

På Kanalmuseet, mitt 
emot Dalsland Center  i 
Håverud, berättas historia 
kring svunna industriepo-
ker och människor som 
levt och arbetat  kring 
Dalslands kanal som haft 
en sådan avgörande bety-
delse för bygden.
Med anledning av Dalslands 
kanals 150-årsfirande 2018 
byggdes en ny utställning, 
”Drömmen om en kanal”. 
Den gestaltas av en tidslinje 
från år 1650 och fram till 
dagens kanal. 

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 
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.

Missa inte att besöka det fina Kanalmuséet i Håverud. Autentiska miljöer som visar livet vid kanalen förr i tiden har byggts 
upp inne på muséet.

Liten butik med 
stort utbud

Anno 1896 är en sommarbu-
tik/outlet, belägen mellan, 
brasseriet och Tomtemuséet 
i Dalsland Center.

Här finns märkeskläder, 
italienska skor och inred-
ningdetaljer, väskor, dekora-
tiva plåtfigurer och även lite 
loppisprylar.

Butiken öppnar för sä-
songen den 10 juli.

Tuppar i plåt, italienska 
skor,  väskor, kläder, 

inredning och mycket annat 
finner du i Anno 1896.
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www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

MYCKET ATT SE,
 MYCKET ATT GÖRA

Dessutom erbjuder Mellerud goda bad- och fiskemöjligheter i sina många sjöar, historiska platser som Dalaborgs slottsruin, ett rikt 
restaurangliv, bygdemuseer, Kanalyra, konserter, allsångskvällar och mycket annat som lockar både liten och stor.
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 unika akvedukten, 
museer, restauranger, shopping och  
mycket annat.

Sunnanå är en Vänerhamn med anor från 
medeltiden. Här finns idag gästhamn,  
ställplatser, sjöbodar, restaurang, turist-
information med mera. Sunnanå är en av 
flera gästhamnar i Melleruds kommun.

Dals Rostock, ett mysigt samhälle vid foten 
av Kroppefjäll. Besök örtagård, ateljé,  
växthus, museer, kafé eller ta en tur på 
någon av motionslederna på fjället.

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

Välkommen in till Pressbyrån i Mellerud 
och fyll på med det du behöver till  
sommarens utflykter!

PB_annons_Mellerud_122x88mm.indd   1 2019-05-21   12:48

MODE

FOR YOU

Storg. 6, Mld, Tel. 0530-400 47 

ÖPPETTIDER
Månd-Fred 9-18 

Lörd 10-16

Drop in & tidsbeställning
www.bokadirekt.se

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

NEW LOOK
Dam Herr Barn

MBW

VI HAR DET 
DU BEHÖVER!

Storgatan 16  Mellerud  •  0530 - 101 00, 100 69

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
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Dalsland Center – viktigt nav för turistnäringen

Dalsland Center och akvedukten är ett nav när det gäller turismen i Melleruds kommun.   
Foto: Susanne Emanuelsson.

I Hallingsalen pågår minnesutställningen över Lisbeth Claesson till 28 juni. Därefter visas konst av Lars-Erik 
Ohlsson.

Utställningen ”Dalsland, naturligtvis” visar ett urval av landskapets na-
turtyper och fåglar.

På Dalsland Center in-
till Dalslands kanal vid 
akvedukten hittar du 
turistbyrå, intressanta 
utställningar, glashytta, 
café och brasseri. 
Här finns också flera butiker 
och två fina muséer: Kanal-
muséet som i sin permanen-
ta, mycket fina, utställning 
berättar om människors liv 
längs kanalen från 1800-talet 
och framåt. I Nordiska Tom-
temuséet knackar julstäm-
ningen på redan under hög-
sommaren, man får lära sig 
om tomtens historia - från 
den lite bistre, grå hjälpredan 
på gården till dagens glade, 
fryntlige rödklädde herre 
som - om man varit snäll - 
kommer med julklappar!

I turistinformationen får 
du tips på besöksmål i både 
närområdet och övriga Dals-
land. Personalen svarar gär-
na på frågor, du kan använda 
besöksdatorerna och du kan 
i lugn och ro gå runt och 
plocka av broschyrer som ger 
mersmak inför resten av se-
mestern.

Dalsland Center har sedan 
2012 visat utställningar på 
temat Dalsland. Man har vi-
sat bland annat dalsländska 
dansband, kyrkor och idrotts-
profiler. Uppehåll förra året 
då det var jubileum och ut-

ställningen handlade om Nils 
Ericson, Dalslands kanal och 
vår fantastiska akvedukt.

I år har turen kommit till 
Dalslands natur, som varit ett 
efterfrågat tema hos våra 
besökare.

Man säger ju att Dalsland 
är ett Sverige i miniatyr, och 
utställningen Dalsland, na-
turligtvis! visar med hjälp av 
bilder tagna av Lars Eric 
Fjellman, Håkan Kristians-
son med flera, ett urval av 
landskapets olika naturtyper.

Ger mersmak
Dalsland, naturligtvis! är en 
liten utställning med tips om 
hur vi kan njuta, uppleva och 
vårda denna vår rikedom, 
och  gör inte på något sätt 
anspråk på att visa allt det 
vackra Dalsland har att er-
bjuda. Förhoppningen är 
dock att det ska ge mersmak 
till att besöka detta vackra 
landskap på ett naturligt vis. 
Tips om aktiviteter finns att 
få från t ex några föreningar, 
bland andra Dalslands orni-
tologiska förening som i år 
firar 50-årsjubileum!

Med hjälp av information 
från Naturvårdsverket och 
Håll Sverige Rent får man 
tips om hur man ska bete sig 
när man kommer ut i naturen. 
Dessutom ges även enkla 

förslag på hur man kan tänka 
miljövänligt i vardagen.

Hallingsalen
I Hallingsalen är två fina ut-
ställningar planerade: Från 
1/5-28/6 visas akvareller, 
akryl och vävar i en minne-
sutställning över Lisbeth 
Claesson, erkänd dalslands-
konstnärinna. Med vernissa-
ge under kanalyresöndagen 7 
juli och fram till 25 juli visar 
Lars-Erik Ohlsson från 
Åmål sin konst i samma sal.

Eftermiddagsmusik
Eftermiddagsmusiken i 
Dalsland Center, bjuder även 
i år på konserter med vitt 
skiftande artister och reper-
toarer. Jazz, visor, ska, folk-
musik - här finns mycket att 
upptäcka för den som gillar 
musik. Under rubriken ”Skö-
na Söndag” bjuds publiken 
vid ett par tillfällen på ett 
längre framträdande med 
paus.  Program hittar du i 
särskild annons här i som-
marbilagan.

Kalandersalen
Förutom musik bjuds det 
även på konst och foto-ut-
ställningar i Kalandersalen. 
30/4-16/6 visar Liza Jo-
hansson Inre bilder – ab-
strakta bilder i akryl samt 

bilder av pigment och papper 
av svamp. Därefter får vi ta 
del av dalsländsk konst un-
der 100 år i en utställning 
sammanställd av Sten Tor-
stensson och Patrik Stridh. 
Sist ut är Melleruds Foto-
klubb som visar medlem-
marnas fina bilder.

Litteratur och Kanalyra
Den 29 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 
7 juli, till Håverud.

24 augusti är det dags för 
Dalslands Spelmansstäm-
ma i Håverud. Buskspel och 
konsert under dagen, och 
framåt kvällen anordnas 
folkdanskväll i Hallingsalen.

Samma dag anordnas täv-
lingen Dalsland SwimRun 
– simning och löpning från 
Håverud till Bengtsfors – 
med start i akvedukten.

Mysiga butiker
Även i sommar finns det gott 
om små mysiga butiker i 
området; du kan shoppa 

konsthantverk, mode både i 
form av nytt och vintage, 
kuriosa, souvenirer, inred-
ning, konst, fotogalleri, anti-
kviteter och second hand-
möbler. För dig som gillar 
geo-caching och ”sakletan-
de” inleds i juni ett roligt 
projekt där studenter från 
Stenebyskolan får oss att 
upptäcka både kända be-
söksmål och mer anonyma 
smultronställen med hjälp av 
studenterna utplacerade fö-
remål.

Håll utkik efter mer infor-
mation om detta spännande 
projekt i sociala medier och 
på flyers och affischer.

Dalsland Center håller 
öppet 30 april till 30 septem-

ber, men även under övriga 
året anordnas evenemang, 
bland annat modelljärnvägs-
mässa, auktioner och konser-
ter. Här finns också goda 
möjligheter för seminarier, 
konferenser och utbildnings-
dagar.

23/11-15/12 blir det my-
sigt runt Upperudshöljen, då 
anordnas fyra temahelger 
som lyser upp den mörkare 
årstiden: Eld- och Ljuskväll, 
Julmarknad, Tomtar och 
traditioner, mat, dryck samt 
dekorationer.

Besök www.dalslandcen-
ter.se och vår facebooksida 
för uppdateringar i program-
met.

Glasblåsarens butik
Innanför entrén till Dals-
land Center hittar du 
Akveduktshopen med 
glashytta, souvenir- och 
designbutik samt turistin-
formation. Här verkar Ing-
rid och Johnny Persson. 
Glasblåsaren Johnny Pers-
son, som gjort sina lärdoms år 
vid Boda glasbruk i Småland, 
kommer att demonstrera 
konsten att blåsa glas i buti-
ken i sommar.

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

Han har tagit fram en ny 
serie glas, både snaps- och 

vinglas av elegant modell 
som finns att köpa i butiken.

– Jag har även gjort nya 
unika saker med mycket färg 
och guld, berättar Johnny.

Samarbetet med Mats Jo-
nasson på Målerås Glasbruk,  
som startade 2016, pågår 
fortsatt och Dalslands Glas-
hytta fortsätter sälja hans 
alster i butiken. 

Butiken innehåller förut-
om glaskonst (bruks- och 
konstglas) även linne, ljus, 
smide, keramik, smycken, 
souvenirer, glass och godis.

Lokalproducerade läcker-
heter från Dalslandsmat hit-
tar du här, såsom kallpressad 

rapsolja, saft, marmelader, 
lite rawfood och äppelmust.

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

Glasblåsaren Johnny 
Persson har sin verk-

samhet i butiken på 
Dalsland Center. Foto: 

Susanne Emanuelsson. 
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Mellerud • 0530 - 127 15 • www.kerstinscamping.se

mitt i naturen där den 
är som vackrast!

Här kan du hyra stugor i olika storlekar  
och campingplats för tält, husvagn och husbil, 

med väl tilltagna tomter

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

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

centrumsalongen           Mellerud

Husdjurens Hemliga Liv
Fredag 5/7 kl. 17.00

Barntillåten | Pris 80:- | 1 tim 26 min

Kanalyrematiné

MELLERUDS IF Vi finns på 

                    

Lejonkungen
Onsdag 17/7 kl. 19.00 (Eng tal) 100:-

Söndag 21/7 kl. 16.00 (Sv. tal)

Barntillåten | Pris 80:- | 1 tim 49 min

Premiär

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud

Sommartider 
mån-fre 8.00-16.00

Tel. 0530-101 77

Vi vet vilka 
däck ni behöver

Jessica’s
Delikatesser

Dags för en fika

Norra Kungsgatan 2, Mellerud 0530-133 13 
www.jessicasdelikatesser.se

Välkommen till Melleruds 
mysigaste café!

• Hembakt 

• Tårtor 

• Sallader 

• Smörgåstårtor 

• Bufféer

www.mellerudsgolf.se
Sunnanå Kullen 2, 464 93  MELLERUD, 0530 - 755 300

Bed & Breakfast
Bo • Golfa • Ät

AutoMats 
Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 072-571 07 30

Problem med bilen?
Ring oss!

0530-135 70

Öppet varje dag 10-16

Lunchbuffé
 1100-1400

SUNNANÅ 
Restaurang

Helgbuffé
Lör-sön 1200-1600

SOMMAR-
JYMPA

Vita Sandar

Vecka 25 - 31

Månd & onsd

kl 19.00-20.00

GRATIS för alla

friskissvettis.se/mellerud



Sommarmagasinet Mellerud 201914

Här möts konst och natur
Välkända Dalslands 
konstmuseum,  Dalslands 
eget Lousiana, 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. Museibygg-
naden, som är omgiven av en 
vacker museipark,  är i sig 
speciell. Den är helt byggd i 
lokalproducerat naturmate-
rial. 

Museet arrangerar utställ-
ningar med samtidskonst, 
mode och konsthantverk 
med välmeriterade och er-
kända konstnärer. 

Man  har även en samling 
med konsthantverk och 
konst från landskapet. Här 
finns bland annat måleri av 
Otto Hesselbom, konstnären 
som målade den berömda 
tavlan ”Vårt land”, här finns 
K Ragnar (även kallad Dals-
lands Edvard Munch), Gun-
nar Larsson och andra dals-
landskonstnärer av betydelse 
representerade.

I butiken finn dalslandslit-
teratur, konstvykort, exklu-
sivt konsthantverk och de-
sign. 
Kommande utställningar:  
I sommar visar museet verk 
av Clay Ketter, Eva Hild, 
Love Lundell samt Janne 
Peltokangas. 

Utställningen öppnar den  
8 juni och pågår till 1 septem-
ber. 

Därefter, med början  
7 september, visas verk av 
Jan Håfström och Lotta Me-
lin. 
Andra evenemang:
Museet anordnar konserter, 
föreläsningar, författarkväl-
lar och andra evenemang.

Museets traditionella fi-
rande med musik, dans och 
lekar varje midsommarafton 
lockar hundratals besökare 
varje år. 

När höstmörkret sänker sig 
i november bjuder museet in 
till en stor härlig Eld & Ljus-
fest. 

Museicafé Bonaparte, in-
rymt i det före detta bruksho-
tellet från 1830-talet, ligger 

Dalslands konstmuseum är vackert beläget i Upperud, med oslagbar 
utsikt från caféet.

Eva Hill är en av de konstnärer vars verk visas i sommar. Foto: Eva Sigge.

Verk av Love Lundell (ovan) Clay Ketter, Eva Hild och Janne Peltokangas 
visas i sommar.

Julstämning på 
tomtemuséet

Nordiska Tomtemuséet 
visar sin stora samling av 
tomtar på övervåningen i 
Dalsland Center.
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 ge-
nom tiderna. Böcker på te-
mat, 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 tillgänglig-
hetsanpassat.

Muséet har öppet varje dag 
under säsongen. Efter för-
bokning håller man öppet 
året runt.

Tomtar, från 1800-talet och fram till 1950-talet träffar du på Nordiska 
Tomtemuséet på övervåningen i Dalsland Center.

Antikt med 
sakkunskap

Hos Patriks Antik i Håverud, 
vid Dalsland Center, finns en 
avdelning med allmoge och 
retromöbler där man hittar ett 
stort urval av skåp, bord, 
stolar och lampor. 

I butikens andra avdelning 

finns antikt och kuriosa, 
bland annat glas och porsin 
av kända formgivare. Den 
sakkunnige butiksinnehava-
ren utför även värderingar 
och köper, bland annat döds-
bon och hela samlingar. 

Patriks Antik vid Dalsland Center i Håverud har ett stort utbud av antikt, 
kuriosa, möbler, mattor och mycket annat.

Rockstjärnor och gjutjärn 
Galleri Skutestan, som 
drivs av Andreas Lundberg 
och Annie Westerdahl, 
fortsätter ett år till i Hå-
verud då förra sommaren 
blev en uppskattad succé. 
– Konceptet blir detsamma 
där vi blandar internationellt 
kända namn med nya talang-
er vi tycker om. Det kommer 
att vara mycket fotografi. Ett 
av de stora namnen är Lars-
Åke Turesson som fotografe-
rade världens rockstjärnor 
under 60-talet. Vi kommer 
bland annat att få se Beatles, 

Bob Dylan, Jimmy Hendrix, 
Mick Jagger och Simon and 
Garfunkel, berättar Andreas 
som dessutom kommer att 
visa smakprov från sina egna 
kommande fotoutställning-
ar.

Annat som visas är konst-
nären Laroys litografier. 
Galleri Skutestan kommer 
att vara de första som får 
sälja dessa i Sverige.

Och Näfveqvarn, ett av 
Sveriges äldsta designföre-
tag, kommer att visa sina 
gjutjärnsprodukter i galleriet

Fotografier på bland annat 
Beatles, Dylan, Hendrix 

och Jagger visas på Galleri 
Skutestan i Håverud i som-
mar. Här galleristen Annie 

Westerdahl med fotografen 
Lars-Åke Turesson som 

fotograferade rockstjärnor 
på 60-talet. Bilden de håller i 

är Beatles, fotograferad 1964. 
Foto: Andreas Lundberg.

alldeles bredvid museet. Där 
kan du njuta av utsikten över 
sjön Spången från glasveran-
dan eller utomhus. 

Tomten sträcker sig ända 
ner till sjön Spången, en del 

av Dalslands kanal. Där finns 
en stor skulpturpark, strand-
tomt och egen gästbrygga. 
På tomten finns lekskulptu-
rer för barnen.

Galleri Skutestan öppnar 
den 4 juli och kommer att ha 
öppet torsdag till söndag till 
mitten av augusti. 
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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

    

39:-
Kaffe & 

våffla

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

Kortärmad skjorta

Kortärmsskjorta

Resväskor till bra priser!!!

149:-
/st

Från

299:-
/st

Från

Sommarlek

149:-/st
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Brasseri och café vid akvedukten
Ett stenkast från ak-
vedukten  i Håverud, mitt 
i slussområdet, ligger Håf-
veruds Rökeri & Brasseri. 
Restaurangen för vid första 
anblicken tankarna till någon 
storstad i Europa – rymlig 
lokal 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.

Lax och mer
Lars Lundberg startade röke-
riet 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 finns på 
menyn och för den som inte 
vill äta fisk finns olika 
kötträtter, pasta och kyck-
ling. Generösa räkmackor 
finns också. 

Café och glassbar
Cafédelen inne på Dalsland 
Center drivs i brasseriets regi 
och här finns ett glasseri och 
en ny  maffig glassbar.

 Italiensk glass från göte-

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

Lax är en mycket uppskattad del av brasseriets meny.

borgsbaserade glassbolaget 
Lejonet och Björnen säljs här 
i olika former. Glass-sorti-
mentet återfinns även i 
glasskiosken utomhus, vid 
slussen på framsidan av bras-
seriet.

Underhållning dyker upp 
under veckosluten, följ deras 
Facebook Håfveruds Rökeri 
& Brasseri.

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

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 30 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 
fullutrustat kök, delad dusch 
och wc samt tvättmaskin. 
Gratis WI-FI och parkering. 

Restaurang och boende
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 dagtid och 
thailändsk á la carte kvälls-
tid. Det finns plats för ett 
60-tal matgäster inomhus, 
plus ett 30-tal utomhus. På 
nedervåningen finns ett mi-
nilivs, en perfekt lösning för 
både ortsbefolkning, turister 
och båtgäster som besöker 
området och behöver handla. 

Hos The Vistor kan du 

även boka båttur med M/S 
Nils Ericson längs Dalslands 
kanal. 

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

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

Camping intill kanalen
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.

Boende på Håveruds Camping har nära till både akvedukten, Dalsland Center och Kanalmuséet. Foto: Susanne 
Emanuelsson.

Ryggåsstugor i Tingshusparken

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 Gärdserudspar-
ken, söder om Mellerud. 
Året efter invigdes den av 
landshövding Axel von Snei-

dern. Eftersom stugan utsat-
tes för inbrott beslöt hem-
bygdsföreningen att flytta 
Gärdserudsstugan till Tings-
husparken, där den var bättre 
skyddad. Stugan är en av 
Bolstad sockens äldsta och 
bäst bevarade ryggåsstugor. 
Den som sist bodde i stugan 
var skomakaren Anders Pet-
tersson, född 1874 och som 
avled 1931.
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Här får du en god natts sömn på vårt hotell. 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 handikappanpassade.
I vår restaurang får du även en god frukostbuffe när du bokar hotellrum hos 
oss!

Under juli månad bjuder vi alla hotellgäster på en kvällsbuffé alla dagar. 
Övriga månader måndag – torsdag.

Landsvägsgatan 54, Mellerud  • 0530 - 126 64  • www.gruzzolo.se

Välkommen till Bilbolaget i Mellerud
ETT HUS – MÅNGA MÖJLIGHETER

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

Vi är auktoriserad verkstad för Mercedes-Benz, Opel, Hyundai, Suzuki, Isuzu, 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

 

Välkommen till

Onsdagar 
Karaoke med tacobuffé 
vecka 27-31

Lördagar
Pubkväll
vecka 28-32

Välkomna
Tel. 0530-122 60

mail@vitasandarscamping.se       www.vitasandarscamping.se

Utegym

Shuffle-
board

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

DALVÄRM
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Charmigt boende med sjöutsikt

Ett av de trivsamma rummen med sjöutsikt. Foto: Kerstin Lindberg.

På Håveruds Hotell finner 
du lugn och harmoni med 
naturens grönska inpå 
knuten och en bedårande 
utsikt över Upperudshöl-
jen.
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 ett 
familjerum med plats för fem 
personer. Samtliga rum, 
utom två, har en bedårande 
sjöutsikt.

Två nybyggda annex med 
två lägenheter i vardera 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 relax-
avdelning 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.

Utsikten från altanen över vattnet är hänförande. Foto: Susanne Ema-
nuelsson.

B&B med naturen som bonus
Kroppefjäll B&B är ett  Bed 
and Breakfast med hotell-
standard. 
Här finns drygt 30 snyggt 
inredda dubbelrum och väl 
tilltagna familjerum. Omgiv-
ningarna 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 orten Dals 
Rostock har en lång historia 
som hälsobringande ort. Här 
fanns en gång sanatorium, 
stora medicinalväxtodlingar 
och en hälsobrunn. 

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

På Kroppefjälls B&B finns 30 dubbelrum och familjerum med hotell-
standard. 

Öppen spis i matsalen, en av många faciliteter.

Rum och café

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 
Wi-Fi.

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.

Sänk pulsen 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 landade 
i just Dalsland.
The 72 Hour Cabin – talade 
sitt tydliga språk. De fem 
internationella deltagarnas 
stressnivåer  visade sig mins-
ka med så mycket som 70 
procent, blodtrycket sjönk, 
ångestnivån dämpades och 
kreativiteten som problem-
lösningsförmåga ökade.

De positiva resultaten har 
gjort att glashusen, totalt nio 
stycken, nu finns tillgängliga 
för alla. 

Formmässigt har glashu-
sen inspirerats av de dals-
ländska ladorna men med tak 
och långsidor av glas som 
förser besökaren med fantas-
tisk utsikt över skogar och 
sjöar.

Fem glashus ligger vackert 
belägna på den privatägda ön 
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 

Nu finns nio glashus att hyra i Dalsland. Ett fantastiskt sätt att leva mitt 
i naturen och sova under stjärnorna. Foto: Jonas Ingman.

Vid Dalbergsåns mynning i Vänern ligger Dalbergså camping och gäst-
hamn. Foto: Privat.

Mysig camping

Dalbergså har en vacker 
och välskött gästhamn 
med camping vid Dal-
bergsåns mynning i 
Vänern. Här finns 20-25 
båtplatser och ett 30-tal 
elplatser för campingens 
gäster. 
En fullt utrustad vinterbonad 
tvårumsstuga med kök hyrs 
ut året runt. På området finns 
även två övernattningsrum 
med 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. 

Den skyddade, lugna vi-

ken för båtfolket, camping-
området omgärdad av barr- 
och lövskog som ger lä samt 
den omedelbara närheten till 
landets största innanhav 
innebär att läget är perfekt. 
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: Följ väg E45. 
Cirka 15 km söder om Mel-
lerud (eller 24 km norr om 
Vänersborg), sväng österut 
mot Gestad/Bolstad. Följ 
vägen cirka 12 km, följ skyl-
tar mot Dalbergså.

Magkittlande väg
Enligt tv-programmet Mo-
torjournalen, bilister och 
massor av hojåkare  är Brud-
fjällsvägen Sveriges roli-
gaste väg. Brudsfjällsvägen, 
mellan Håverud och Tissel-
skog, är rena rama berg- och 
dalbanan och ger dig en 
magkittlande upplevelse. 
Varför inte kolla själv?

Sträckan, 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 Hög-
sbyn i Tisselskog ligger 
Brudfjället. Där är stora 
stenrösen och mitt för dessa 
rösen möttes två brudföljen. 
Båda paren mördade varan-
dra där. Efteråt skulle var och 
en som for förbi kasta en sten 
eller en kvist på det stället. 
Och därför har de båda sten-
rösena kommit till och vägen 
fått sitt namn”.

Dals Långed. Förutom att 
njuta av den fridfulla naturen 
och den spektakulära utsik-
ten över både sjö och skog, 

kan du även boka diverse 
aktiviteter här.

72cabin.com
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Vårt kunnande Er trygghet Priserna gäller så långt lagret räcker

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vi är en servande fackhandel med serviceverksdad

TLAB Maskinuthyrning

MYCKET PRISVÄRD 
TRÄDGÅRDSTRAKTOR LT1

96 cm klippbredd
420 cm3

Landsvägsgatan 64

32.900:-

STIGA PARK 220
Inkl. klippaggregat

Lämna över gräsklippningen 
till Miimo

Honda Miimo
HRM 310 / 520 / 3000

RÖJSÅG  
FS 131

4.990:- 
Ord. pris 6.190:-

Byggställningar
Golvslip
Högtryckstvätt
Jordborr
Laserinstrument
Markvibrator
Betongblandare
Minigrävare
Skylift
Vedklyv
Samt mycket mer

Se alla våra maskiner på  
www.tlab.se

STIGA COMBI 48 SEQ
Självgående gräsklippare med  
46 cm klippbredd.

4.490:-

MIIMO 310
1500 m2.

16.900:-
MIIMO 520
3000 m2.

19.900:-

ETT BATTERI TILL ALLA MASKINER!
TRIMMER FAS 56
Batteri och laddare

2.290:-

Pris exempel

   
   

 G
AR

ANTI PÅ ROBOT FRÅN STIG
A

              G
A

RANTI     GARANTI    G
ARA

N
TI

   
 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.

15.990:-

En trimmer anpassad för 
tyngre arbete

HJULTRIMMER 
LC3 DP56

15.990:-

5.490:-

HÖGTRYCKSTVÄTT 
RE 130 
inkl. tralltvätt 

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

RMI 422
GRÄSYTA: Upp till 800 m²
VIKT: 9 kg
KLIPPBREDD: 20 cm

11.990:- 
Ord. pris 14.990:-

RMI 632 P
GRÄSYTA: Upp till 4.000 m²
VIKT: 14 kg
KLIPPBREDD: 28 cm

23.990:- 
Ord. pris 26.990:-

RM 2 RT 
Har en klippbredd på 46 cm och 
är en perfekt bensinklippare  
för medelstora gräsytor.

3.990:- 

Kostnadsfri offert på 
kamin och skorsten 
Vi utför även installation

Välkommen till TLAB

Vid samtidigt köp av valfri  
Contura kamin (gäller hela  
sortimentet) och Premodul  

skorsten lämnas
3.000:- 

rabatt på skorstenen 

C
on

tu
ra

 3
10

C
on

tu
ra

 7
50

Kampanjen gäller t.o.m. 23 juni 2019

Maskinuthyrning

Contura 310 med omramning i 
svart plåt och med gjutjärnslucka. 
Matcha med vedfack (tillval).

Ord. pris 19.00:-

JUST NU 
22.400:-
SPARA 

2.000:-
Contura 750 låter elden ta plats 
även om utrymmet är litet! De stora 
glasen låter brasan lysa upp hela 
rummet. Finns med svart eller grå 
stomme.

Ord. pris 21.500:-

JUST NU från 
19.500:-
SPARA 

2.000:-
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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 sätta sig vid dukat 
bord. Varje fredag under 
sommaren är det fredagspub 
med olika musiker som fram-
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.

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

Ett av rummen, Silo 3. Foto: Martin Gustavsson.

Inbjudande 
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.

Dalsland är fullt av sjöar och mängder av badvänliga platser. Foto: Su-
sanne Emanuelsson.

Den grunda barnbassängen är full av roliga lekupplevelser för barnen. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Här kan du bada, träna och fika
Rådahallen Sport och 
Friskvårdscenter har öp-
pet måndag till fredag hela 
sommaren. 
Familjebadet har både 
25-metersbassäng, bubbel-
pool, rutschkana, klättervägg 
och bastu. Dessutom hittar 
du ett barnlandskapet för de 
minsta barnen, alltid upp-
värmt till 35 grader. Missa 
inte heller den varma mellan-
bassängen med samma vat-
tentemperatur som barnland-
skapet.

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. 

Stora fiskemöjligheter
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.

Fina gäddvatten
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 och tidigt på våren finns 
det gädda även i yttre skär-
gården, säger Hans.

Han tipsar dock hobbyfis-
karen om att stanna i inner-
skärgården, här finns gott om 
både gädda och abborre och 
längre ut kan det vara besvär-
ligt för den som inte är ruti-
nerad. Fina ställen finns det 
gott om i skärgården.

– På Vänern har varje tid 
sin plats, säger Hans ” Pal-
len” Aronsson.

Sunnanå
Sunnanå hamn är en av plat-

serna att utgå från om man 
vill fiska i Vänern. Här finns 
en fin gästhamn med ett fler-
tal gästplatser, dusch och 
tvättmöjligheter, gasol, tank-
möjligheter, kranlyft och 
restaurang.

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

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.

I Vänern finns ett unikt laxbestånd och måmga fina ställen bland 22 000 öar, holmar och skär. Trollingfiske 
är populärt.
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Vi erbjuder finansiering

Välkommen till oss för en bra affär!
ATV/SSV - Vattenskoter - Mopeder - Tillbehör

Landsvägsgatan 34, Mellerud 0530-130 30 
 www.west-bike.se

439 kr / månaden 
Vattenskoter från 65 900 kr inkl. moms

981 kr / månaden 
Atv från 71 900 kr inkl. moms

Öppettider:
Mån-tis 9-19

Ons-fre 9-18

Lör 10-15

Sön StängtKärragatan 15,  Mellerud, mittemot kommunförrådet

All tvätt 

sker med 

handtvätt

TAXITVÄTT 
SUPER inne & ute

200:- 

Supertvätt 
Inne 199:-

Ute, asfaltborttagning 299:- 

Inne och ute asfaltborttagning + flygrost 599:-

Kaffe 10:-

Dricka 15:-

Juice 15:-

Normaltvätt
Inne 149:--

Ute 199:- 

Inne och ute 299:-  

Alltid drop in!
För tidsbokning ring

FÄLGTVÄTT 
79:- 

SUPERTVÄTT
husbil endast ute 

499:-
SUPERTVÄTT
husvagn endast ute 

499:-

PENSIONÄRSTVÄTT 
Inne & ute normal

149:-
 Gäller onsdagar
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Aktivt campingliv på ”Dalslands 
Riviera”  vid Vänerns strand

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. 

En tolvhåls äventyrsgolfbana med puttinggreen finns på området.

Vid Vänerns strand ligger Vita Sandar Camping.

Centralt boende i Mellerud
Intill E45 i Mellerud lig-
ger hotellet Wärdshuset 
på Dal, i samma byggnad 
hittar du också Café Gruz-
zolo. Här erbjuds bekväma 
rum med frukost- och 
kvällsbuffé till hotellets 
gäster.
På Café Gruzzolo serveras 
varje morgon frukostbuffé i 
Vinterträdgården och en 
kvällsbuffé i Pub Andreé för 
hotellets gäster. Den in-
glasade uteserveringen un-
der tak, Terazzan, är en skön 
plats för avkoppling.

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

Sommarens stora begiven-
het är WM i beachvolley  
som i år arrangeras den 29 
juni. Den mycket populära 
turneringen äger rum på Vita 
Sandar Camping. På kvällen 
är det prisutdelning och fest-
ligheter på Café Gruzzolo 
natten lång. 

Gruzzolo är även ett popu-
lärt dansställe med uppträ-
danden av kända artister. 

Hotellrummen är mysigt 
inredda i en maritim miljö. 
Här finns också budgetrum i 
ett annex där du kan bo billi-
gare och ändå ha hela anlägg-

WM i beachvolley den 29 juni på stranden vid Vita Sandars Camping är en av sommarens stora begivenheter. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Wärdshuset på Dal  och Café Gruzzolo ligger intill E45 i centrala Mellerud. 
Foto: Karin Åström.

Varm pool
och simskola

Den uppvärmda poolen i Brålanda är öppen för allmänheten. Här an-
ordnas även simskola hela sommaren.

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. Annelie har 
simskola hela sommaren för 
både barn och vuxna. Det 
finns även möjlighet att boka 
privat simundervisning. 
Självklart är poolen även 
öppen för allmänheten.

Genom att erbjuda Vatten-
säkerhetssimskolor till både 
barn och vuxna säkerställer 
Annelie tillsammans med 
MSB (Myndigheten för sam-
hällsskydd och Beredskap 
samt Svenska Livräddnings-
sälskapet att ingen ska behö-
va drunkna på grund av 
okunskap.

Under sommaren anord-
nas även livräddningskurser 
och vattengympa. 

www.bralandacamping.se

ningens service och standard 
tillgänglig. Anläggningen 
har 45 bäddar samt konfe-
renslokaler. 

Från hotellet har du bara 
fyra kilometer till Vänerns 
strand och till mysiga Sun-
nanå hamn.

Du kan hålla dig uppdate-
rad både på Facebook och 
Instagram.

Intressanta
vandringar

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare anordnar kul-
turvandringar hela som-
maren. 
Samling för samtliga prome-
nader är kl 18.30 vid Sta-
tionshuset i Dals Rostock. 
Några vandringar har en 
mötesplats för samåkning 
som anges i programmet.
30/5: Borekulle på Kroppe-
fjäll, 5 km. Ledare: Bertil 
Landegren, 0707-18 19 15
13/6: Gundlebol, 5 km. Led-
are: Kerstin Karlsson, 0530-
421 88
27/8: Skiffervägen i Ek-
holmsskogen, 4 km. Mötes-
plats: Vattentornet Mellerud 
18.40. Ledare: Gustav Eriks-
son, Vässby
4/7: ”Hea” - Köttsjön, 5 km. 
Delvis brant. Ledare: Roland 
Björndal, 070-714 39 42
11/7: Kyrkesten på Kroppe-

fjäll, 4 km. Mötesplats: For-
sebols kraftstation. Ledare: 
Ronny Johansson, 070-340 
75 10
18/7: Buterud, 4 km. Mötes-
plats: Källhults gamla affär. 
Ledare: Eva Rökeaus, 070-
777 45 81
25/7: Hällans skifferbrott, 4 
km. Ledare: Bertil Larsson, 
070-581 05 26
25/7: Hällans skifferbrott, 4 
km. Ledare: Bertil Larsson, 
070-581 05 26
1/8: Domarringen i Järn, 5 
km. Mötesplats: Vita San-
nars parkering. Ledare: Ro-
land Björndal, 070-714 39 42
8/8: Dotorp vid Brålanda, 6 
km. Ledare: Berit Pettersson, 
070-542 45 64
15/8: Sundserud, 4 km. Led-
are: Sven Johansson, 073-
820 19 30  

Föreningen anordnar kulturvandringar hela sommaren.  Foto: Fören-
ingen Kroppefjälls Vandrare.

Intill receptionen finns en 
butik. Tack vare begränsad 
biltrafik inom området är det 

mycket barnvänligt. På sce-
nen anordnas trubadurkväl-
lar och karaoke i sommar.

En tolvhåls äventyrsgolf-
bana med puttinggreen finns 
på området, perfekt för hela 
familjen. Det finns ett 
utegym och en shuffleboard-
bana utomhus, plus en ny 20 
meter lång linbana.

För barnen finns även pon-
nyridning, på måndagar 
veckorna 28 till 31.

Du kan också spela volley-
boll, klättra i den sju meter 
höga klätterspindeln, leka i 
pirat skeppet, hyra roddbåtar, 
kanoter eller cyklar. 

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 260 el-
platser, 26 fyrbäddsstugor, 
fyra tvåbäddsstugor samt tio 
fullt utrustade villavagnar.

I år har man investerat i en  
ny tömningsbrunn för husbi-
lar och en ny latrinmaskin 
har installerats.
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Sten & Patriks Auktioner 
Auktioner under 2019 

 www.auktion.se 
För info och plats 070-328 52 10 23 juni Jimsons orkester

25 juni BC Stompers
27 juni Ivan Eliassons kvintett
30 juni Happy Jazz Please
2 juli Lars Nilsson och Elin Linnea
4 juli Emil Ernebro - solokonsert 
9 juli Leif Hultin och Gun-Britt Gustafsson
11 juli Tomas Fredriksson med flera 
 riksspelmän
13 juli The Skandal 
14 juli Alban Faust & Uli Hinderer 
 med flera
16 juli Gun-Britt Gustafsson musicerar med  
 Släkt & Vänner
18 juli Sarah Isgren

20 juli PLUS
21 juli Victoria Alice
23 juli Lars Nilsson och Jonny de Capretz 
25 juli Marita Ingvarsdotter med kompanjon
27 juli Wienerbröderna
28 juli Carro Anderberg
30 juli 25 år Alban & Josue!
1 aug Låtmixarna
3 aug Fredrik Almqvist Trio
4 aug Drabass/DoFa 
6 aug Emil och Zandra Ernebro 
8 aug Dalslands Spelmansorkester 
10 aug  Helyllehäng i Håverud  
11 aug The Swinging Big Band ABF + 
 Hillway Stompers

Eftermiddagsmusik 
i Dalsland Center, Håverud

Samtliga konserter startar kl. 16.00
Entré: Vuxna 50 kr, barn/ungdomar t.o.m. 19 år 20 kr
Sköna Söndag = lite högre biljettpris, mycket mera musik!
Arr: Medverkande artister och Melleruds kommun Med reservation för ändringar

Sommaren 2019 – 
Tioårsjubileum!

På gång 2019 

30/4 – 30/9 Temautställning Dalsland, naturligtvis! En utställning om 
 Dalslands natur, en rikedom att uppleva, njuta och vårda.

30/4-16/6 Inre bilder, Liza Johansson. Kalandersalen

1/5-28/6 Lisbeth Claesson, Minnesutställning. Hallingsalen

Lör 1 juni Loppis- och antikrunda runt Upperudshöljen

Tor 6 juni  Nationaldagsfirande. Dalsland Center, Håverud

22/6 – 28/7 Dalsländsk konst under 100 år. Konstutställning i Kalandersalen,  
 Dalsland Center, Håverud

Lör 29 juni  Dalslandslitteraturens Dag. Dalsland Center, Håverud

7 juli Kanalyresöndag i Håverud – se separat program på www.kanalyran.se

7–25 juli Måleri och skulptur, Lars-Erik Ohlsson. Hallingsalen, Dalsland Center, 
 Håverud Vernissage söndag 7 juli

Ons 24 juli Pilgrimspop – Musik och vandring (även 29/6-Håverud + 9/7-Fengersfors)

Lör 10 augusti Helyllehänget i Håverud

Lö 24 aug Dalsland SwimRun Håverud – Bengtsfors. Start i Håverud med  
 simning genom Akvedukten

Lör 24 aug Dalslands Spelmansstämma + Folkdanskväll i Hallingsalen,  
 Dalsland Center, Håverud

Lör 9 nov Modelltågsmässa i Dalsland Center, Håverud

23/11-15/12 Mys runt Upperudshöljen. Temahelger som lyser och myser under den  
 mörkare årstiden: Eld- och Ljuskväll, Julmarknad, Tomtar & traditioner, 
 Mat, dryck & dekorationer -  håll utkik efter information på 
 www.dalslandcenter.se och sociala medier 

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 
• Eftermiddagsmusik i Kalandersalen. Nu med Sköna Söndag!

Öppet varje dag 
1/5 - 17/6 10 - 16 
18/6 - 31/8 10 - 19 
September: lör - sön 10 - 16

TOMTEMUSÉET
Dalsland Center, Håverud

Ett av världens största tomtemuséer
Nya ljusa lokaler. Hiss. Servering av våfflor m.m. Stor affär

Öppet varje dag 11-17
Tel. 070-328 52 10

Välkomna hälsar Sten och Patrik

Olika typer av promenader
Kroppefjälls Sanatorium byggdes som sjuk-
hus för lungtuberkulossjuka och drevs mellan 
1911 och 1960.

 Det uppfördes högt uppe på berget, den 
friska skogsluften ansågs välgörande för de 
sjuka. På det forna sanatorieområdet är de 
flesta byggnaderna bevarade. I skogen om-
kring finns en promenadstig, Doktor Saedéns 
runda, med 25 monument från sanatorieti-
den, uppförda 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 utsiktsplatser där 
man kan se ända till Kinnekulle på andra si-
dan Vänern. Området är även ett kommunalt 
naturreservat, Mörttjärns naturreservat.

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.

Sundals Ryrsleden

I Sundals Ryr finns ett 
aktivt byalag som arbe-
tar för att människor ska 
vilja bosätta sig i bygden. 
I ett Leaderprojekt har de 
anlagt Sundals Ryrsleden, 
närmare tio mil aktivi-
tetsled för ridning, cykel 
(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 

Bokskog är en av naturtyperna längs Sundals Ryrsleden. Foto: Privat.

annat i gårdsbutiken i Evens-
torp, vandrarhemmet och 
Gallerian i Brålanda, VISIT 
Vänersborg/Trollhättan och 
Ragneruds camping. 

www.sundalsryr.se

Sommarbutik
Dalsland Center, Håverud
Kläder • skor • inredning

Den lilla butiken  
med de små priserna  

och det stora sortimentet

Tel. 070-555 05 27
Du kan följ oss på:
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Sunnanå hamn– en träffpunkt vid Vänern
Sunnanå hamn i Melleruds 
kommun, ligger endast 
fem minuters bilkörning 
från Melleruds centrum. 
Här finns även restaurang, 
café, turistinformation 
och en fotoutställning. 
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 gäst-
bryggan kan hamnkaptenen 

anvisa 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.

I midsommar öppnar 
Nuntorps Gårds Bistro sina 
portar här, en restaurang med 
fokus på svenska och lokalt 
producerade råvaror. 

Från juni till augusti är det 
turistinformation här och på 
övervåningen ställer Melle-
ruds Fotoklubb ut sina alster 
från 19 juni till 1 september.

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 Sunnanå Hamnkrog,  Hamnmagasinet 
med restaurangen Nuntorps Gårds Bistro, turistinformation och fotoutställning, en grillstuga, lekplats och 
boulebana. Foto: Susanne Emanuelsson.

18-håls golfbana i Sunnanå

Golfbanan i Sunnanå ligger inom bekvämt promenad- eller cykelavstånd från Mellerud och ett stenkast från Sunnanå hamn och Vita Sandars 
camping. Här finns också åtta nyrenoverade B&B-rum. 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 
250 medlemmar. Årets roli-
gaste tävling sker lördagen 
den 27 juli. Fyra idrottspro-

filer spelar med sina respek-
tive ”redskap” i en scratch-
tävling över nio hål.

De tävlande är:
Fotboll: Andreas Johans-

son, Melleruds IF, Deger-
fors, AIK, Ålborg, Odense, 
Djurgården

Golf: Urban Svensson, 
Melleruds bästa golfspelare

Frisbeegolf: Edvin Alm-
qvist, Juniorvärldsmästare i 
frisbeegolf

Bandy: Joakim Hedqvist, 

Svensk mästare och Världs-
mästare i bandy

Även onsdagsgolfen för 
både damer och herrar med 
samkväm på kvällen är po-
pulärt. 

Banan är en lätt kuperad 
ängs- och parkbana med na-
turliga vattenhinder i vackert 
landskap. 

 Du bokar starttid som 
vanligt via GIT (nätet) samt 
i receptionen, i samma fast-
ighet som de åtta nyrenove-

rade B&B-rummen (bokning 
via hemsidan, www.melle-
rudsgolf.se). Tolv nyrenove-
rade lägenheter är färdiga 
och samtliga är uthyrda. 
Golfintresserade gäster har 
också tillgång till en ny hus-
bils- och husvagnsparkering. 

I receptionen, som även 
fungerar som klubblokal,  
finns ett mindre bassortiment 
av golfprylar. Klubbchef är 
Pär Söderlund, som närmast 
kommer från tjänsten som 

klubb- och sportchef för 
Sandvikens AIK.

Sunnanå Restaurang er-
bjuder hemlagad mat, ett 
brett utbud av hembakat 
finns också. Bokar du golf-

paket spelar du golf på da-
gen, äter trerätters middag på 
Sunnanå Restaurang och bor 
i B&B.

 

Dalsländsk specialitet
På Dalboslätten söder om 
Mellerud ligger en gam-
mal röd Dalslandsstuga 
– Hamrane Bak- och Kaf-
festuga. 
Känslan från förr finns kvar 
i bakstugans mysiga rum. På 
Hamrane råder än idag den 
gamla tidens lugn och ro. En 
flock hönor kluckar nöjt och 
plockar kring den stiliga 
tuppen. Får med lamm och 
kvigor betar fridfullt på äng-
en. 

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 
tiden träffades grannarna på 
hösten för att hjälpas åt när 
julostarna skulle ystas. Då 
bjöds det alltid på klengås, 
eller ”klening” som det kall-
las i trakten. En nybakad 
brödkaka med smör och ri-
ven ost som klenades 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.

Stenhällsbakade dalslands- 
kakor är mycket omtyckt  

bland alla besökare hos  
Hamrane Bak- och Kaffestuga.  

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

 Servicehus med kök, tvättmaskin, dusch, toalett, varmt och kallt vatten.

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

Håveruds Camping

Öppet från 15 april - 30 september. 
Välkommen! Du blir inte besviken!

DALSLANDS 
KONSTMUSEUM 
Dalslands Louisiana!

Samtidskonst – samling – kafé

Kommande utställningar: 
www.dalslandskonstmuseum.se

SOMMARENS FREDAGSPUBAR 18-23 fri entré

28/6 David Urwitz   
5/7 Jenny Ekelund,  

Torbjörn Carlsson och Lars Larsson 
12/7 Myrans Orkester 

19/7 Captain Jack’s Army
2/8 Oblomov

9/8 Dandelion Fields 

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

HOTELL MUSIK MAT EVENT BRYGGA  

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

UPPLEV DALSLANDS KANAL!

          Turlistan gäller fr.o.m. 17 juni
Kanalturer genom Slussarna och Akvedukten

Avgår mån-lör 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

 Söndagar kl. 14.00 åter i Håverud ca. 17.30

TA EN PAUS OCH UPPLEV 
DALSLAND FRÅN SIN BÄSTA SIDA

Upperudsvägen 12 • 464 72 Håverud • www.haverudshotell.com • 0530-307 00
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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: Susanne Emanuelsson.

Höga, lättlästa skyltar på området berättar om användningen förr och nu. Foto: Kerstin Ljungqvist.

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

Ateljé med brett utbud

I orangeriet bakom ateljén visas en 
utställning om vildbin med foron 
och texter av Gudrun Nilsson.

Under vintern har Kerstin Ljungqvist gjort takmålningar till ateljén, in-
spirerade av målningar i kyrkor. Kloka ord hör till.

Med hälsotraditioner
och nyöppnad källa

Precis där jordbruksbyg-
den möter Kroppefjälls 
vildmark ligger Dals Ro-
stock. 
Samhället klättrar uppför 
bergets östsluttning och från 

många platser har man en 
storslagen utsikt. Dals Ro-
stock har en ovanligt intres-
sant historia och tre verk-
samheter av större omfattning 
har varit knutna till vård och 

hälsa: Rostocks hälsobrunn, 
Kroppefjälls sanatorium och 
de stora medicinalväxtod-
lingarna. Här har även fun-
nits ett apotek.

Brunnsmuseum 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. 

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. 
Köket är målat som ett apotek 
från 1700-talet. Under den 
gångna vintern har Kerstin 
gjort takmålningar som ger 
känslan av att vara i en gam-
mal kyrka.

Kerstins tavlor, kort och 

böcker kan jämte mycket 
annat köpas i butiken i 
ateljén. En av böckerna hon 
har skrivit är klassikern Nyt-
tans Växter, en uppslagsbok 
om växternas användning.

På baksidan av ateljén 
finns ett vackert växthus 
samt uppe på bergssluttingen 
ett litet orangeri, som som-
martid fungerar som konst-
galleri. I år visas en utställ-
ning om vildbin (solitärbin 
och humlor) med foton och 
texter av Gudrun Nilsson, 
Ånimskog.

I huset bredvid finns ett 
nyinrättat antikvariat med 
betoning på böcker om natur, 
trädgård, hantverk och kul-
tur.

Örtagård med 
hundratals 
växter

Hälsokällen i Brunnsparken återinvigdes i våras. Det röda huset inrymmer Brunnsmuséet.
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Välkomna önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!Håfveruds Rökeri 

& Brasseri 

The Stables är ett Coverband från Göteborg som helst spelar musik från -50, -60 och -70 talet. Vi blandar diverse stilar, Pop, Rock och Country, och försöker inte spela de mest utslitna låtarna utan hellre bjuda på lite överraskningar. Tack och lov har vi förstärkt bandet genom åren, och till Håverud Rökeriet & Brasseri kommer vi för 5:e året i rad.

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Det händer på Brasseriet

Brasseriets sommarprogram
Lördag 22 juni 18.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
   Midsommarafton
Söndag 23 juni 16.00 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
   Midsommardagen
Tisdag 25 juni 18.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag 27 juni 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)

Torsdag 4 juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 6 juli 20.30 The Stables Coverband från Göteborg 50-60-70-tal
Söndag 7 juli 16.00 Kanalyran The Stables Coverband från Göteborg 50-60-70-tal
Torsdag 11 juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 13 juli 20.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Onsdag 17 juli 18.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag 18 juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 20 juli 21.00 ValleyLand Rockers (Rocka Bily)
Torsdag 25 juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Fredag 26 juli 18.30 Daniel & Claes & smörgåsbandet från New York
Lördag 27 juli 21.00 Rehborn Band (Rockgrabbar)
Lördag 3 aug  Obokad! -kom med förslag!
Torsdag 8 aug 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 10 aug  Kulturrepubilken, artist oklar
Onsdag 14 aug 18.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag 15 aug 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 17 aug 21.00 Kräftskiva Lucky Five (Rock & Blues Coverband)

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

Köket öppet 
12.00 

hela sommaren
från

Åk tåg till mat & nöje med
tidtabell www.dvvj.se

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 vis och guidar er igenom 
glasblåsarens svåra konst. 
Se när unika bruks- och konstglas formas av den 
1100-gradiga glasmassan.

Prova på 
att blåsa 

glas
OBS! Boka först

Patriks Antik & Retro 
Dalsland Center, Håverud

Säljer • Köper • Värderar
Sommaröppet: Juni, juli o augusti

Varje dag kl. 11-17med viss reservation

Tel. 070-509 97 09
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Cecilias 
sommarbutik

I Cecilias sommarbutik i Dals Rostock finns bland annat retro, antikt, 
trädgård, stickade barnkläder och allmoge. Foto: Privat.

Sommarbutiken i Dals Ro-
stock håller öppet perioden 
22 juni till 11 augusti. Här 
finns retro, antik, trädgård 
samt stickade barnkläder i 
ren bomull och en fyndhör-
na.

Många kunder kommer 
varje år så Cecilia har intro-
ducerat nya idéer, bland an-

nat finns det nu lite allmoge 
och en del retromöbler och 
lampor. Cecilias engelska 
man, som är konstnär, kom-
mer under sommaren att visa 
en del av sin konst. Många 
med motiv från Dalsland.

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

Järnvägsstation 
i halv skala

Missa inte att göra ett be-
sök i ett av Sveriges mest 
charmiga stationshus, 
detv ligger i Dals Rostock. 

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. 

Museum med en kungasäng
Inuti  huvudbyggnaden på 
Ekholmens Säteri, byggd 
år 1799, finns ett intres-
sant muséum.
Kjell och Irene Eriksson som 
bor i fastigheten har guidade 
vandringar i muséet på sön-
dagar med start 30 juni. Han 
informerar då om Karl XIV 
Johan som övernattat på går-
den, stiftelsen som äger går-
den och lantbruket som fa-
miljen bedriver.  Kjell kan 
även visa upp jordbruket för 
intresserade. Men ring gärna 
före.

Familjen Eriksson har 
drygt 200 mjölkkor och be-
driver ekologiskt lantbruk 
med tre mjölkningsrobotar. 

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-

Mangårdsbyggnaden på Ekholmens Säteri innehåller förutom familjebostad även ett muséum med inredning 
från 1800-talet. Gårdens café och butik lockar dessutom många mc-åkare. Foto: Susanne Emanuelsson.

Kungsrummet har fått sitt namn efter Karl XIV Johan, som övernattade 
här och enligt traditionen ska ha legat i den stora imperialsängen. Foto: 
Susanne Emanuelsson.

Inne i mangårdsbyggnaden finns ett muséum där det anordnas guidade 
vandringar i sommar. Foto: Privat.

Ekholmen Café & Gårdsbutik
På Ekholmens Säteri, 
granne med Gunnarsnäs 
kyrka, finns Ekholmen 
Café & Gårdsbutik.
Det inbjudande röda huset är 
från 1785 och den gamla 
stilen är väl bevarad inifrån 
och ut.  

I butiken som drivs av Ire-
ne Eriksson hittar du bland 
annat lokalproducerad saft, 
sylt, honung, rapsolja, in-
läggningar, te i lösvikt och 
örtsalter. Du hittar även hem-
bakat att köpa från Britts 
Bakstuga, liksom en del 

hem inredning såsom mattor, 
dukar och väskor.

I butiken säljs även går-
dens egenproducerade eko-
logiska nötkött och hambur-
gare från gårdens egna djur.

Allt i det hemtrevliga café-
et är hembakat. Förutom fi-
kabröd finns tre olika sorters 
mackor, toast, våfflor och 
fylld bakpotatis. Det finns 
sittplatser både utom- och 
inomhus på den stora veran-
dan med utsikt över det böl-
jande landskapet. 

Café och butik är även 

I det hemtrevliga caféet serveras enbart hembakat. Foto: Susanne Ema-
nuelsson.

I gårdsbutiken finns ett brett sortiment av lokalproducerade matvaror. 
Foto: Privat.

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.

nattade där under sina resor 
till Norge. Den imperialsäng 
som han sov i finns kvar i ett 
av rummen.

På gården hittar du även 
Ekholmen  Café & Gårdsbu-
tik, som drivs av Irene. 

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

3/7 Trion Jazzfabriken 

Sång: Maria Palmqvist, tolkar Joni Mitchell

14/7 Matilda Lundström och Daniel Jarl  
Framför sånger ur Benny Anderssons musikskatt

24/7 Leon Falk Satchmo Tribute  

Tolkar musik av L. Armstrong

14/8 Trion Hanna Fanny Malin  

sjunger folkvisor i arrangemang av Kraja

Samling 1900 • Entré 150 kr • Servering
Låttsbyn 1, Dals Rostock, 070-694 29 92

Välkommen till oss!
Vi har öppet hela sommaren!

info@kroppefjall.com • www.kroppefjallbnb.com • 0530 413 00

V 18-24 Helgöppet 11-17
V 26-35 Alla dagar 11-17
V 36-39 Helgöppet 11-16

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

Vi har öppet

30/5-2/6  
Konstvandring 
öppet 11-18

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

6/6  
Öppet 11-17  
Nationaldagsbakelse

Välkomna!

Vi har kött & 
hamburgare till 
grillen från våra 
egna ekologiska djur

Sommaraffär
i Dals Rostock

Antik Retro Kuriosa 

Stickade barnkläder

Konst och mycket mer

Öppettider 
Fredag & söndag  

 22 juni - 11 aug. kl 1200-1700

Hällavägen 7 (skylt på Brunnsvägen)

Tel: 072-2046 115

Dals Rostock

Välkommen till 
Brunnsparken!

Museum & Café
Öppet alla dagar 22/6 -18/8

Örtagården
300 växter med kulturhistoria 
Damm och geologisk utställn.

Alltid öppet     

22 juni - 18 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

Textilmuseum
22 juni - 18 aug: alla dagar 11-17
Övrig tid efter överenskommelse

Tel: 0707 - 59 23 72

Försäljning av plantor dygnet runt

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

kl. 11-17

Antikvariat
Böcker om trädgård, natur  

och kultur. Öppet för det mesta.

Orangerigalleriet
Fotoutställning om vildbin

Alla dagar 11/5 - 25/8   11-17

VARMT VÄLKOMNNA ÖNSKAR 

EVENEMANGS-KOMMITTÉN

ROSTOCK RUNDAN
13 JULI
11:00-17:00

17:00 FORTSÄTTER KVÄLLEN PÅ SANDLYCKE GÅRD

PONNYRIDNING

GUDSTJÄNST | FEMKAMP

GÅ-FOTBOLL | MAT & GRILL

ROSTOCKRUNDAN:

LOPP FÖR STORA OCH SMÅ

LOTTERI | HANTVERK

KONST | DESIGN

FIKA | LOPPIS

MER INFO:

“Dals Rostocks 

Evenemangs
kommitte”
på Facebook

Skans 453 från 
andra världskriget

Skans 453 är ett välbeva-
rat pansarskyttevärn från 
andra världskriget. 
Skansen är öppen för visning 
onsdagar efter midsommar 
mellan kl. 17 – 19 följande 
datum: 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 
24/7 och 7/8.

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.

Det fanns endast två pans-
arvärnsskansar i Dalsland 
1940-1945, den ena vid Hå-
verud den andra vid Parse-
tjärn som även den visas för 
allmänheten.

Ny ansvarig för Skans 453 
är Jonny de Capretz. Vis-
ningarna startar med infor-
mation om Skansen samt den 
då rådande krigssituationen i 
våra grannländer och Sveri-
ges roll under krigsåren. 
Även lokal historik och någ-
ra spännande händelser un-
der krigsåren tas upp. Däref-
ter får besökarna se på den 
nya fotoutställningen, då 
med ett häfte som berättar 
vad bilderna visar.

Nytt för 2019 är fotout-
ställningarna ”Beväpning 

Strax norr om Håverud hittar du det välbevarade pansarskyttevärnet Skans 453, som är 
öppet för visningar onsdagar under en period i sommar.

Skans 453”, som visar vilka vapen som fanns 
tillgängliga i Skansen. Den andra är en  fo-
toutställning om soldatliv under beredskaps-
tid. Det visas även två skyltdockor, en manlig 
och en kvinnlig, i tidsenlig militär klädsel så 
långt som möjligt. Den manliga med m39-
uniform, den kvinnliga med Lottakårens 
uniform under beredskapstiden 1939-1945. 

Värnet är insprängt i berget och är omgivet 
på båda sidor av pansarhinder, så kallade 
draktänder. Här finns bland annat skyddsrum 
för tolv man (liggande), vapenförråd samt 
pansarvärnsgarage. 

Hitta dit: Kör cirka 1,5 km norr om Hå-
verud längs Brudfjällsvägen. På vänster sida, 
ungefär mitt emot Glycksjön, ligger Skans 
453. 

Information – ring Kanalmuseet i Håverud. 

Vandra på Pilgrimsleden
Pilgrimsleden genom Dalsland är drygt 
fem mil lång och går från Holms kyrka 
i Mellerud till Edsleskogs kyrka i Åmåls 
kommun. 
Längs leden finns lägerplatser med vind-
skydd 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 Nidarosdomen 
i Trondheim, där Olav den heliges reliker 
förvarades. Gustav Vasa förbjöd pilgrims-

vandring 1527 och några år 
efter det upphörde de. Strid-
syxorna i Melleruds kom-

munvapen är ett av Olav den 
Heliges attribut.
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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, Norra Kungsgatan 2
• Restaurang Vågen finns vid torget
• Restaurang Börsen, vid torget
• Coffee Corner, vid torget
Längs Storgatan finns :
• Pizzeria Vita Sannar
• Pizzeria Restaurang Fontana
• Restaurang Bistro La MIN
• Gatukök på Österrådaplan
I omnejden finner ni:
• Hamnkrogen, Sunnanå Hamn
• Restaurangen vid golfbanan i Sunnanå
• Restaurangen vid Vita Sandars Camping

• Restaurangen vid Bloms Varuhus
• Nuntorps Gårds Bistro, i hamnmagasinet, Sunnanå hamn.
Fikasugen?
• Café Rocket, järnvägsstationen
• Hamrane Bak & Kaffestuga, Hamrane söder om Mellerud
• Café i Brunnsparken i Dals- Rostock
• Café Nyfiket på Storgatan. Serverar även lunch. 
• Café på Rådahallen
Om färden går till 
Håverud och Upperud:
• Håfveruds Brasseri
• Håfveruds Rökeri, om ni tänker göra picknick.
• The Visitor Grill & Café. 
• Restaurang The Visitor .
• Håveruds Hotell
• Skålleruds Gård, hotell, restaurang, café, värdshus, vid 
Skålleruds kyrka.

Det finns gott om mat- och fikaställen i Mellerud med omnejd.

Hallonodling och olika 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 fika hembakat och våfflor 
med gårdens hallonsylt. Det 
finns serveringsdel att sitta i 
eller så tar du med kaffekor-
gen och väljer ett bord ute på 
gården. 

Det finns även en loppis på 
gården i en liten stuga vid 
paddocken.

Gårdsägarna Sofia och 
Magnus Karlsson föder upp 
köttdjur och säljer köttlådor 
på beställning. De har  en 

Hallon och rabarber odlas och förädlas på Evenstorps gård.

Barn har möjlighet att träffa flera olika djur på Evenstorp, bland annat 
alpackor.

Produkter från gårdens egna od-
lingar finns i den mysiga gårdsbu-
tiken.

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, 
åsnor och alpackor. Det finns 
ett smådjurshus där barnen 
lätt kan gå in till djuren. 

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

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.evenstorpsgard.
se

Stort utbud i
Brålanda Galleria

I sommar har Brålanda Gal-
leria på Storgatan i Brålanda 
öppet på lördagar samt tis-
dagskvällar (dock tisdags-
stängt mellan 18 juni och18 
aug).

Inne i Brålanda Galleria 
hittar du Agnetas honung och 
örter, Annas lilla presentbod, 
Yolundas café, Carinas 
smycken & loppis, Lisbet 
Slända, Olssons klädhörna, 
Skomakaren, Uggleboden, 
Ninas pysselhörna samt tu-
ristbroschyrer. 

Du kan också få hjälp med 
cykelrenovering hos Cy-
kel4u eller köpa en begagnad 
cykel.

Här kan du även tillfälligt 
hyra ett bord för att prova din 
affärsidé. 

Andra lördagen i månaden 
är det temadagar. Vid tema-
dagarna har alla som vill 
möjlighet att delta och affä-
rerna profilerar sig på dagens 
tema. Kommande temadagar 
är: juli – rosrunda, augusti – 
hantverk och mathantverk, 
september – bygdefest, okto-
ber – loppisrunda, november 
– barnens dag.

Mer information finns på 

Brålanda Galleria har öppet på lördagar i sommar. Här finns ett stort 
utbud av butiker, café, med mera.Man kan också hyra bord och prova 
sin  affärsidé.

Lanthandeln på slätten
I Grinstad mitt på Dal-
boslätten ligger Ica Nära 
– Grinstad Lanthandel. 
Butiken är ny- och helreno-
verad och Agneta Johansson 
med personal håller öppet 
veckans 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. 

facebook, Brålanda Galleria 
eller om kommande temada-

gar på www.brålandaföreta-
garförening.se
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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

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

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!

- 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 

Dalbergså 
Café & Handel

Öppet 
Helger från 6 juni

Från 20 juni 

ÖPPET
ALLA DAGAR

Välkomna önskar
Carina & Co
070-726 98 00
Koordinater 

N 58°35,772 E 12°35,590.

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna till oss!

Vi har stängt alla lördagar från 29/6 - 10/8

Bäddsoffa Plaza
Pris från 6 695:-
Finns i olika tyger. B. 202 D. 84 H85

Matgrupp Brisbane

3 995:-
Vit/ekbets. Bord + 4 stolar, omonterat, 
bordsstorlek 120 x 76 + klaff 40 cm.

Järnvägsgatan 3, Brålanda 
Webshop: www.westlundhouse.se

Öppettider:
Mån-fre 10-18 
Lör  10-14

Välkomna till ”lilla  
varuhuset” i Brålanda!

Medtag denna annons och få 10% 
rabatt 

vid köp 
av Miss 
TunicaSommartunikor 

för strand & fest!

rastas köttbullar
hemlagat potatismos

gräddsås
rårörda lingon

Välkommen!

Vid E45, Storgatan 62
Tel 0521-306 40   rasta.se

INBJUDER TILL

KANINUTSTÄLLNING
29-30 juni

Plats: Åsebro Rudevi, Mellerud 
Tid: Lördag 9-16 söndag 10-13

Upplev
Raskaniner, Kaninhoppning, Hantverk

Hönor & Ankor, Lotteri, Café

Entré
Vuxen 25:- 
Barn 15:- 

Familj 50:-
SommarUtställning, Åsebro
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Melleruds museum med 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 foto-
ateljé, skolsal, telefonväxel 
och speceriaffär. Utmed den 
mysiga ”Hantverksgatan” 
besöker du skomakarens, 
skräddarens, snickarens, 
bleckslagarens, strykerskans 
och smedens verkstäder. 

En nyhet är en samling 
gamla dalsländska aktiebrev 

som alla berättar sin historia. 
Samlingen är donerad av 
Malte Martinsson, tidigare 
chef för Handelsbanken i 
Mellerud.

Medeltidsborgen Dala-
borg har avbildats i en två 
meter hög rekonstruktion, 
som byggdes av hembygds-
forskaren Olof Ljung 1988. 

Materialet består av fura från 
1400-talet som hämtats från 
Dalaborgsområdet. Dala-
borg uppfördes 1304 vid 
Vänerns strand och brändes 
ner 1434 under Engelbrekts 
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 en 
läsapparat för microkort.

I det angränsande ”Stal-
let”, där tingshusbesökarna 
stallade upp sina hästar, finns 

Speceriaffären är en av de historiska miljöerna som finns att se på muséet... ...skolsalen en annan.

Unika stugor med historia

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 al-
lehanda gamla ting, som la-
kegryta, 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.

Nybygget
År 2015 invigdes Nybygget, 
ett hus för permanenta och 
tillfälliga utställningar. Hu-

I Nybygget visas permanenta och tillfälliga utställningar. Huset har byggts efter gammal förlaga.

Råskogsstugan byggdes omkring 1720. Inne i stugan finns gamla ting 
att se.

Dalaborgs slottsruin 
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 

set har byggts efter gammal 
förlaga av en äldre byggnad 
som legat precis på samma 
plats. Den sydvästra stenen 
ligger orubbat kvar. Det äld-
re huset revs på 1920-talet 
och virket togs till Högaga-
tan 16 i Brålanda där en ny 
byggnad uppfördes. 

Många ideella krafter och 

lokala företag har bidragit 
med allt från grund till tak 
vid byggnationen.

I Nybygget visas föremål 
som skildrar livets olika ske-
enden och vardagsliv.

Söndagen 11 augusti firas 
friluftsgudstjänst och efteråt 
serveras klengås, kaffe och 
kaka.

omfattade större delen av 
Dalsland. År 1434 intogs 
Dalaborg och förstördes av 
en bondehär.

Kvar finns vallgraven, 

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

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.
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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 16/6 kl. 18 ”Vid din sida” En Vokalist & 
En Cellist. 
Lör 22/6 kl. 18  Gudstjänst i folkmusikens 
tecken.
Sön 28/7 kl. 18.00 ”Skärvor ur ett 
kvinnohjärta” Anna Forsebo sång, Lisa 
Fröberg flygel. 
Sön 11/8 kl. 18.00 Maja Korp flygel, Anna 
Steirud flöjt.
Sön 22/9 kl. 18.00 ”Den blomstertid nu 
kommer” Karin Wirenborg, sång, Andreas 
Hjalmarsson piano, orgel och sång.
Tor 17/10 kl. 19.00 Jard Samuelsson med 
komp.

VÄGKYRKAN 
är öppen  1/7-19/7. Månd-fred kl. 14-18 
med musikandakt kl. 17.00 

Medverkande musiker är: 
Mån  1/7 Anna-Lena Englesson 
Tis  2/7 Sara Lilja, Caroline Larsson
Ons  3/7 Stefan och Triolerna
Tors  4/7 Angelica Jacobsson 
Fre  5/7 Annika Larsson 

Mån  8/7 Gustav Ekmark 
Tis  9/7 Agnes och Ann-Kristin Frisk, 
  Moa och Tommy Olsson
Ons  10/7 Isak Stenvall 
Tors  11/7 Nils Dahlgren och Freddie
  Carlsson
Fre  12/7 Hertha Dahlgren 

Mån  15/7 Johan Dahlberg och Jesper 
  Östergren  
Tis  16/7 Jakob Malmsköld
Ons 17/7 Emmy Sandelin och 
  Johnny Sandelin 
Tors  18/7 Ella Wendel
Fre  19/7 Sommarkören 

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER 
23/6 kl. 14 hos Kristian Håkansson med familj på Gunnarsberg 
7/7 kl. 14 Andakt med Husbandet vid Rönnässtugan i samarbete med hembygdsföreningen 
21/7 kl. 14 hos Eva och Gunnar Hallsten i Kopperud 
11/8 kl. 14 hos Åke och Marika Karlsson i Kasen Ekenäs. Anna K Larson sång. 
 Vid regn går vi in i kåtan
 Glöm inte ta med kaffekorg och något att sitta på

Tel. 0521-373  06

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Gatans Entreprenad AB 
070 - 673 01 07

Fordonsverkstad 
0521-302 54

Mark- och entreprenadarbete 
Lastbilstransporter och kranbilskörning

Gårdsbutik med kafé
Hos oss kan ni fika i vårt mysiga gårdskafe’ och njuta av lugnet på landet.  

Allt från stora frasiga våfflor till mättande smörgåsar.

I gårdsbutiken finner man gårdens nötkött, egenproducerade hallon och  
rabarberprodukter samt mycket mer. I säsong säljer vi färska hallon såklart.

Ute på gården kan man bekanta sig med flera olika smådjur  
och det finns en sevärd hällristning på promenadavstånd.

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

Lanthandeln har gammaldags inredning. Bakom disken står Carina Håkansson som driver verksamheten. 
Foto: Privat.

Lanthandel modell äldre

Dalbergså Café och Han-
del ligger alldeles intill 
Dalbergså Camping och 
Gästhamn.
Den gamla lanthandelsin-
redningen såsom våg och 
skyltar är bevarad. 

I det mysiga caféet serve-

ras kaffe med fikabröd, 
smörgåsar, 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.

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14
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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 E45:ans västra sida i centrala Mellerud, in-
vigdes 1909 då domstolsdistrikten Nordals och Sundals hä-
rader 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. 

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 säl-
jer 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.

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

Ett gemensamt drag för 
kyrkorna är att de har skiffer-
tak, ett annat att de ofta ligger 
utanför själva tätorterna. 
Dock saknar Mellerud, Dals 
Rostock, Håverud och 
Åsensbruk egen kyrka.

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.

Skålleruds kyrka utsågs 2004 till Sveriges vackraste kyrka.

Kulturreservatet i Åsnebyn

Mangårdsbyggnaden på Åsnebyn är byggd på 1830-talet. Foto: Susanne Emanuelsson.

Åsnebyn ligger ett par 
kilometer söder om Mel-
leruds tätort, skyltat från 
E45. Det är ett av de tre 
kulturreservat 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. 

Mer än 100 fågelarter har 
noterats vid byn och det finns 
även trollfladdermus på mar-
kerna.

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.
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TURLISTA Rälsbuss på DVVJ 17 juni-24 aug 2019

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 14.45 17.41

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.

Dal-Västra Värmlands Järnväg

Biljettpriser 

Stora Kanalrundan  Håverud-Bengtsfors eller omvänt
Båt & Tåg, 450 SEK

Halva Kanalrundan Håverud-Långbron eller omvänt
Båt & Tåg, 400 SEK

Lilla Kanalrundan Bengtsfors-Långbron eller omvänt
Båt & Tåg, 280 SEK

Lunch 
160 SEK

Tågbiljett Bengtsfors – Mellerud
130 SEK 
Bengtsfors – Håverud
105 SEK
Barn 0-6 år 25%, 7-12 år 50% av ord.pris. 
Västrafiks periodkort gäller. RESPLUS gäller. Cykel 40:-

Bengtsfors: 0531-52 68 01
www.dvvj.se | info@dvvj.se

Res med BÅT och TÅG längs
DALSLANDS KANAL

Bokning: 070-54 10 633, 070-33 82 550
Storholmens Kanaltrafik AB, Bengtsfors | kanaltrafik@storholmen.com | www.storholmen.com

M/S DALSLANDIA

M/S Storholmen

Avgång från Bengtsfors
Måndag • Onsdag • Fredag
Bengtsfors Avg. 09.50
Billingsfors Avg. 11.00
Baldersnäs Avg. 11.20*
Långbron Avg.  11.40
Mustadfors Avg.  12.40
Håverud Ank.  14.30

Avgång från Håverud
Tisdag • Torsdag • Lördag
Håverud  Avg. 10.50
Mustafors  Avg. 13.00
Långbron  Ank. 13.52
Baldersnäs  Avg. 14.25*
Billingsfors Ank. 14.40
Bengtsfors Ank. 16.00

Turlista M/S Storholmen 17 juni-24 augusti 2019
Priser och anslutningstider se DVVJ:s turlista

Turlista M/S DALSLANDIA 17 juni-24 augusti 2019

Avgång från Håverud
Måndag • Onsdag • Fredag 
Håverud Avg. 10.50
Mustadfors Avg. 13.00
Långbron Ank. 13.52
Baldersnäs Avg. 14.25*
Billingsfors Ank. 14.45
Bengtsfors Ank. 16.00

Avgång från Bengtsfors
Tisdag • Torsdag • Lördag
Bengtsfors Avg. 09.50
Billingsfors Avg. 11.00
Baldersnäs Avg. 11.20*
Långbron Avg.  11.40
Mustadfors Avg. 12.40
Håverud Ank. 14.30

* Baldersnäs angörs endast vid förfrågan

* Baldersnäs angörs endast vid förfrågan

Midsommarhelgen 21-23 juni körs inga båtar eller tåg.
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Danslogen som fyller 45 år

Gården där Åkessons loge 
ligger är belägen på Dal-
boslätten strax utanför 
Brålanda.
För 45:e året öppnar familjen 
Åkesson sitt fina gårdsmuse-
um för dans och gemenskap. 
Sedan 1974 har det blivit 734 

danser med mellan 130-300 
besökare per tillfälle. Nio 
danser är inplanerade i år. Ta 
gärna med egen fikakorg, 
som kan avnjutas i fähuset.

Gårdsmuséet omfattar cir-
ka 2 000 gamla allmoge- och 
bruksföremål. Genom åren 

har muséet besökts av 1 334 
busslaster, men även familjer 
och föreningar besöker 
muséet.

Vid andra tidpunkter än vid 
danserna kan man besöka 
museet efter överenskom-
melse. 

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.

Reservatet Sörknatten och rövardottern
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 

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

Karl XII:s led – 
Karolinerleden

En av de gamla vägarna till 
Norge gick över Kroppefjäll 
och det var bland annat den 
som avdelningar av Karl 
XII:s armé marscherade vid 

Karolinerleden är cirka 12 km lång. 

Utsiktsplatser i 
Melleruds kommun

Borekulle: Utsiktsplatsen Borekulle vid Örsjön
Brattås: Utsikt från Brattås, Dals-Rostock
Buterudsklacken: Buterudsklacken vid Dalslands kanal
Skalåsknatten: Längs Pilgrimsleden kommer man till Ska-
låsknatten
Tavlekullen: Tavlekullen ligger i Rannebergets naturreservat
Dr Saedéns runda: På Kroppefjäll finns ett utkikstorn längs 
Dr Saedéns runda

Dalslandsleden
Dalslandsleden är att 
rekommendera för den 
cykelintresserade. 
Hela leden sträcker sig 358 
km och startar i Vänersborg. 
Den går runt i Dalsland ge-
nom orterna Mellerud, Åmål, 
Dals Långed, Bengtsfors, 
Ed, Färgelanda och åter till-
baka 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 Tre-
sticklans nationalpark
Dalslands konstmuseum
Kanotpaddling i Dalslands 
kanal
Utsikten från Sörknatten
Högsbyns hällristningar
Dals Rostock
Yttre Bodane
Åmåls stadskärna
Halmens hus, Bengtsfors

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

Tips på campingar

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

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 han 
kom dit.

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.
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Vi ger dig upplevelser som skapar minnen

Äventyr för 
alla åldrar

Öppet dagligen 10.00-18.00
Tel. 0531-330 86

www.dalslandsaktiviteter.se

BOKA IN I KALENDERN!
25 juli Medborgarhuset, Säffle

26-27 juli Kulturmagasinet, Åmål

www.bokdagaridalsland.se

Inte bara Sami Said
och Susanna Alakoski
på årets Bokdagar!
Författarframträdanden • Författarsamtal
Barnens Bokdagar • Utdelning Dalslands 
Sparbanks Litteraturpris • Bokbussturné 
Biljettförsäljning startar v 23

Tel. 0532-166 40
www.amalstravet.se

Åmålstravets tävlingsdagar 2019
Söndag 16/6 kl. 14.00  
Onsdag 26/6 kl. 18.30 Axima - Ändå Något med V86 spel 
Onsdag 10/7 kl. 15.00 ICA Supermarket Lejonet Bluestrav 
Lördag 27/7 kl. 12.00 The Right Way ponnytrav - Fri entré 
Söndag 28/7 kl. 13.45 The Right Way med GS75 spel
Fredag 16/8 kl. 12.45 Lunchtrav - Fri entré
Lördag 24/8 kl. 11.10 Breddtrav
Lördag 7/9 kl. 11.10 Idrottskul Åmål/Säffle
Söndag 15/9 kl. 12.00 Ponnytrav - Fri entré
Torsdag 26/9 kl. 12.20 Lunchtrav - Fri entré
Söndag 13/10 kl. 14.00 Säsongsavslut

Nära och engagerade proffs som 
försäkrar Dina Ögonstenar

Ring så hjälper vi dig! 
0521-308 20 
www.dina.se/vast

Barnen, villan, fritidshuset, bilen, båten, 
djuren, företaget, lantbruket...
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Spännande äventyr i Steneby

En nyhet är två nya höghöjdsbanor. För vuxna ligger den på 10-17 meters 
höjd och har ett 25-tal stationer. Foto: Dalslandsaktiviteter. 

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 nyli-
gen ut. Nu kan man prome-
nera bättre i parken och en 
utkiksplats förhöjer upple-
velsen. Förutom älgar finns 

I år har det fötts en liten älgkalv i älgparken. 2018 tog man hand om 
tvillingkalvar som blivit föräldralösa, de flaskmatades och finns kvar på 
anläggningen. Bilden föreställer en av dem. Foto: Susanne Emanuelsson.

72 hour cabin finns hos Dalslands Aktiviteter. Glashusen finns att boka för 2019 och ligger vid sjön Iväg.

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.

Bygdemuseum
I en flygelbyggnad till 
Bolstad Prästgård ligger 
Gunnars Bygdemuseum. 
Det innehåller delar av Gun-
nar Josefssons samlingar 
som tidigare förvarades i 
Grinstad. Gunnar Josefsson 
ägnade en stor del åt sitt liv 
av att samla föremål från 
bygden och bland det han 
lämnade efter sig var bland 
annat en nästan obruten serie 
konfirmationsfotografier 
från åren 1913-2003.

När Gunnar Josefsson dog 
2007 skänkte hans släktingar 
Gunnars samlingar till Bol-
stad Hembygdsförening, 
som har ställt i ordning huset 
och arrangerat utställningen. 
Hembygdsföreningen har 

också hand om de foton och 
arkivhandlingar som inte 
ryms i museet.

Gunnars Bygdemuseum är 
öppet juni – augusti under en 
timma före det är arrange-
mang i Bolstad Prästgård. 
Museet kan öppnas för grup-
per efter överenskommelse 
med Jean-Christer Olsson 
0521-331 13, Henry Sundin 
070-242 22 14 eller Annica 
Berg 079-027 07 43.

Frivillig entréavgift som 
går till museets underhåll.

Hitta hit: Från E45 tag av 
mot Bolstad Gestad, kör 5,6 
km, på höger sida innan äl-
ven Lillån, ligger Bolstads 
gamla prästgård, Museet in-
ryms i flygeln.

Bolstad prästgård
Årets sommarutställning 
i Bolstad Prästgård är 
”Svea Leffler och dottern 
Greta Forssell – tandlä-
kare på Vadholmen och i 
Brålanda”.
Utställningen handlar om 
tandläkarna Svea Leffler 
(1878 – 1961) och hennes 
dotter Greta Leffler-Forssell. 
Svea Leffler hade tandläkar-
praktik i Brålanda 1947 – 
1954 och åren 1955 – 1960 
på Vadholmen, Bolstads 
socken. Svea Leffler var den 
16:e svenska kvinnan som 
tog tandläkarexamen år 
1901. Dottern Greta hade 
som nyexaminerad tandläka-
re praktik i Brålanda åren 
1933 – 1935. 

Svea Leffler, f. Lars-
son-Rune, var född på går-
den Norra Rödjan i Bolstad. 
Hon var sondotter till havre-
patron Lars Larsson på 
Lövås, Gestads socken.

Prästgården ligger intill 
Bolstad kyrka och har öppet 
helgfria onsdagkvällar. Det 
finns också möjlighet att se 
utställningen i samband med 
andra arrangemang. Exem-
pelvis anordnas allsång i 
trädgården med Tveta-Trion 
onsdagen den 31 juli. Hela 
programmet kan läsas på 
Bolstads Prästgårds Vänners 
hemsida www.bpv.se. 

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

Sov och ät gott på Baldersnäs
Mitt i en vidsträckt, ro-
mantisk park på en halvö i 
Laxsjön, ligger Baldersnäs 
herrgård. 
Baldersnäs har upplevt värl-
dens gång i 161 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 
rekommenderad i White 
Guide som en av de bästa i 
Sverige. 

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

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

både dovhjortar och muff-
lonfår i hägnet.

Hästutbudet är utökat och 
man har nu 16 hästar plus två 
ponnyer. Du kan välja olika 
längder på ridturen, allt från 
uteritt i en timme till Dals-
landsritten över fyra dagar.

Du kan vaska guld, vandra 
Stenebyleden längs den 
vackra Stenebyälven, åka på 
bäversafari, kasta yxa eller 
prova bågskytte. Åtta nya 
”forskajaker” är inköpta, så 

nu kan flera gäng köra sam-
tidigt i den fantastiska Stene-
byälven. En tur på 3 till 3,5 
timme. 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. I 

det nya caféet kan du fika 
samtidigt som du har utsikt 
över älgparken.  

Anläggningen tilldelades 
pris för Årets turistmål både 
2017 och 2018 i kategorin 
turridning, med motivering-
en ”Service i världsklass 
som sticker ut från mäng-
den”

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

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 möjlig-
het att njuta av närheten till 
naturen i dessa vackra glas-
hus, 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. 
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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.

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

Dals Långed   www.kulturauktion.se   Söndag 28 juli 2019
Kändisauktion, kultur, auktion & 400 besökare

DALSLANDS  KULTURAUKTION

Bokdagar i Dalsland
Bokdagar i Dalsland är 
ett litterärt sommareve
nemang som fyller 19 år 
i år.  Dagarna äger rum i 
och kring Medborgarhu
set i Säffle 25 juli och runt 
Kulturmagasinet vid gäst
hamnen i Åmål fredagen 
den 26 juli och lördagen 
den 27 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 och Åmåls värmländska 
grannort Säffle. 

Årets författare är: Fate-
meh Khavari, Annie Hell-
quist, Jens Liljestrand, Vig-
dis Hjorth, Malou von Sivers, 
Helena von Zweigbergk, 
Anna Tell, Jonas Jonasson, 
Kent Werne, Lin Jansson, 
Sami Said, Göran Everdahl, 
Niklas Källner, Karin Smirn-
off, Hans Rosenfeldt, Jonas 
von Essen, Fatima Bremmer 
och Sara Lövestam. Samtals-
ledare: Tara Moshizi, Niklas 
Källner och Bokdagar i Dals-
lands Victor Estby. 

Nytt för i år är en extra 
Bokdagar i Dalsland-dag i 
Säffle och en bokbussturné 
där med Susanna Alakoski 
och Mats Söderlund. Fram-
träder under dagarna kom-
mer även Åmåls och Säffles 
parallella skrivkurser för 
unga syriska flyktingar att 
göra: Nya Röster och Unga 
Berättare.

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.

Jonas Jonasson. Foto: Anna-Lena 
Ahlström.

Fatima Bremmer. Foto: Helén 
Karlsson.

Malou von Sivers. Foto: Kajsa Gö-
ransson.

”Sveriges trevligaste travbana” i Åmål

Upploppet på Åmålstravet mäter 105 meter. Foto: Åmålstravet.

Åmålstravet förbereder 
som bäst en ny säsong på 
den mysiga 800 meters
ovalen. Man lever efter 
visionen ”Sveriges trevli
gaste travbana”. 

Det innebär helt enkelt att 
travbanan skall vara en trev-
lig mötesplats för aktiva och 
publik med en välhållen, 

välfungerande och välkom-
nande anläggning. Åmåls-
travets satsning på 
breddsporten har slagit väl ut 
med välfyllda lopp och dess-
utom bra publiksiffror oav-
sett vilka tävlingsdagar det 
handlar om. 

– Vi tror på konceptet att 
vara en mötesplats där både 
publik, företag och aktiva 

trivs och känner sig välkom-
na, säger travbanechef Iia 
Abenius. Inget märkvärdigt 
utan helt enkelt gott värd-
skap och trivsel i fokus. 
Nyheter för året är bland 
annat en totalrenoverad res-
taurang där vi hälsar våra nya 
restauratörer, Åmåls Stads-
hotell, särskilt välkomna. 

– Vi är också glada över vår 

Drömmen om

Elin
Järboautomaterna med Robert Samuelsson • Manus av Gunilla Rubbestad och regi Carita Jonsson

VINNSÄTERS HEMBYGDSGÅRD, JÄRBO, FÄRGELANDA KOMMUN

BILJETTER BOKAS VIA: 
boka@kreativtforum.se
0528-405 66, 073-977 94 40

23 juni kl. 13.00 o. kl. 18.00
27 juni kl. 18.00 SamarbetspartnerServering i paus.

Föreställningens längd 2,5 h inkl. paus

Läs mer på kreativtforum.se

28 juni kl. 18.00
29 juni kl. 18.00
30 juni kl. 13.00 o. kl. 18.00

satsning på åtta prisplacera-
de i loppen som stärker bred-
den och våra aktivas möjlig-
heter. Samtliga lopp kommer 
ha minst 20 000 kronor i 
förstapris, exklusive bredd-
loppsdagarna. I samman-
hanget vill jag gärna lyfta att 
Åmålstravet nog har Sveri-
ges största tillgänglighet för 
aktiva att träna på banan och 
det utan några serviceavgif-
ter. Vi är stolta över att trav-
sporten fortfarande har en så 
stark position i vårt område 
och gläds nu åt flera nya ak-
tiva som går licensutbildning 
under våren, tillägger Iia 
Abenius.

Årspremiären blev en pu-
bliksuccé med hela 863 per-

soner som besökte arenan. 
Travbanans stordagar under 
årets säsong är bland annat 
Ändå Något med V86 spel 
onsdag 26 juni, Bluestrav 
onsdag 10 juli och så Åmåls-
klassikern, Sverigeunika, 
The Right Way söndag 28 
juli i särskilt fokus. I anslut-
ning till The Right Way körs 
dessutom för första gången 
någonsin i Sverige även en 
heldag för ponny i just höger-
varv 27 juli.

Följ Åmålstravet på www.
amalstravet.se och https://
www.facebook.com/amal-
stravet/ där du får senaste 
info och nyheter kring banan.

Montélopp är en häftig upplevelse att se. Foto: Åmålstravet.



Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, t o m sön v. 34, 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

Grillkol & briketter
jfr-pris 13,80/kg

Brioche  korvbröd 
4 st, 200 g

Öppet alla dagar 8 - 22

Välkommen till Hemköp Torget

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

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

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. 

Fri parkering

Free parking

Kostenlose parkplätze

In unserer grossen Fleischtheke, mit persönlicher Bedienung, bieten wir gewürztes und mariniertes Grillfleisch 
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 tuesday-satur-
day. For festival occasions we offer typical swedish specialities, for example ”smörgåstårta”.

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

65:-
2 för

10:-
/st

40:-
2 för

40:-
2 för

Serranoskinka
jfr-pris 149,00/kg

1490
/hg

Rostad lök
jfr-pris 67,00/kg

10:-
/st

I butikens manuella chark


