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Mellerud en 
pärla i Dalsland

vilket innebär nästan 100 meter per invånare. Fisket i Vänern 
är berömt bland sportfiskare. Med sina 35 olika fiskarter är 
sjön Sveriges artrikaste och störst attraktionskraft har förstås 
lax och öring.

I köpingen hittar du många trevliga butiker att shoppa loss 
i och intill E45 på Västerrådaområdet finns bland annat 
Melleruds Handel som öppnade hösten 2019. 

Och vet du vad? Det finns inte en enda parkeringsautomat 
i hela Melleruds kommun, men på vissa ställen gäller P-ski-
va.

Det finns inte heller några trafikljus i kommunen.
Missa heller inte ”Mellerud special” när du besöker korv-

kiosken. 
Den består av följande ingredienser: en våffla, sylt (om 

det ska vara jordgubb eller lingon tvista de lärde om), en 
grillkorv, ketchup och senap, potatismos och bostongurka.

Enligt obekräftade uppgifter uppstod rätten när korvkios-
ken vid Österrådaplan en dag hade slut på korvbröd och 
ersatte brödet med våfflor.

Den berömda Akvedukten i Håverud är ett besöksmål du absolut inte får missa. Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

Herzlich willkommen
Herzlich willkommen in Mellerud, 
einem lebhaften Handelsstädtchen 
westlich des Vänern im wunderschö-
nen Dalsland.
Mellerud ist ein Eisenbahnknotenpunkt 
mit Verbindungen sowohl nach Stock-
holm, als auch nach Oslo und Kopenha-
gen. Sie finden hier ein erstaunlich grosses 
Angebot an Geschäften und kleinen und 
mittelständischen Unternehmen.

Dalsland bietet eine fantastsische Natur 
– ein typisches Postkarten-Schweden – 
mit reichem Kulturangebot und mit man-
nigfaltigen Erholungsmöglichkeiten.

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, ge-
langt man zu Badeplätzen mit Sandstrand, 
wie man es am Vänern nicht so häufig 
findet. Die Strasse ist eine der ältesten 
dieser Region. Sie ist ein Teil der trasse 
Pilgrimsleden, welche durch Dalsland bis 
zum Nidaros-Dom in Trondheim führte. 
Wenn Sie den Pilgrimsleden von Mellerud 
aus nach Norden wandern erleben Sie alle 
Facetten der einmaligen dalsländsichen 
Natur: Dunkle Nadellholz- und lichte 
Laubmischwälder, klare Seen, Blumen-
wiesen, Wildnis und immer wieder ein-
drucksvolle Felsformationen.

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

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

Hier erhält man ebenfalls Informationen 
über verschiedene Ferienhausangebote 
und Hotels. Wanderkarten, Landkarten, 
Ansichtskarten sowie Angelkarten können 
Sie hier kaufen. Fahrpläne für Busse und 
Züge gibt es auch.

Nördlich von Mellerud, in Köpmanne-
bro, beginnt der Dalslandkanal. Er führt 
durch zahlreiche Seen Dalslands und gilt 
als einer der schönsten Kanäle der Welt.

Der Kanal verbindet den Vänern mit 
dem westlichen Värmland. Zu ihm gehört 
auch ein einzigartiges Baudenkmal, der 
berühmte Akvädukt in Håverud.

Im dortigen Dalsland Center finden Sie 
übrigens auch eine Touristinformation.

Very welcome
Mellerud may be a small town, but i 
has a lot to offer. 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 agricultural district, and 
of course all our windmills. In the 
north we have the lakes, the forests 
and of course Dalslands Canal who 
celebrates its 150th anniversary last 
year.
Mellerud is full of history as well. The 
church in Bolstad is the oldest, dating back 
to 1150. It is just one of our ten churches. 
Many of them trace their roots back hun-
dreds of years. Today it may be only ruins 
left, but Dalaborgs 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 waterfalls, is considered a great engi-
neering feat, visited by more than 130 000 
people each year. If you are interested 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 al-
ways show three temporary exhibitions 
together with their own art collection. And 
the surrounding is amazingly beutiful. 
Mellerud is building a reputation for being 
a centre of music. Check the “What’s on”- 
lists on www.mellerud.se or the printed 
versions available from the tourist infor-
mation centre.

If you want to stay the night there are 
ample opportunities. We have a number of 
well-established camp-sites and hotel ac-
commodations in Mellerud, Dals Rostock, 
Skållerud and Upperud. If you want to stay 
longer, why not rent a cottage?

We also have many restaurants of differ-
ent kinds. Whether you want a pizza, thai- 
food or swedish food you will find it here. 
Why not taste a “Mellerud special”, a hot 
dog, with mashed potatoes, served in a 
waffle.

If you want an active holiday there are 
several places where you can rent a canoe. 
You will also find an excellent golf course, 
possibilities for fishing or just to take a 
long walk in one of our forests. There are 
also a number of good beaches, both by 
Vänern and by 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.

Mellerud är något av ett Sverige i miniatyr, 
kommunen har ett mycket varierande och  
vackert landskap. 

I öster gränsar Mellerud till Vänern med dess vackra skär-
gård och sandstränder. I söder breder den väldiga Dal-
boslätten ut sig med sina bördiga åkrar. I väster och i norr 
dominerar skogen och sjöarna, genomkorsad av Dalslands 
kanal med den berömda Akvedukten i Håverud. 

Inom kommunens gränser finns mer än 80 mil sjöstrand, 



 Sommarmagasinet 2020  |  3

Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

Campinglivet är inte bara till för ex-
trema äventyrsmänniskor – alla kan 

njuta av ett enkelt liv där det bara är du 
och naturen.
I Melleruds kommun finns flera mysiga famil-
jecampingar, både små och lite större – alltid 
finns det någon som passar. Inget säger heller 
att du måste ligga stilla på samma camping 
under hela ditt besök här. Passa på att resa runt, 
prova på olika campingplatser, möt nya miljöer 
och träffa nya vänner.

Om du ska tälta i naturen gäller följande:
Du får tälta något enstaka dygn i naturen. 

Tänk på att inte störa markägaren eller skada 
naturen.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i 
använd betesmark, jordbruk eller plantering. 
Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn 
ingår i allemansrätten. Om ni däremot ska tälta 
i stora grupper med många tält behöver du be 
markägaren om lov. Då är risken för markska-
dor och sanitära olägenheter större.

Allt f ler älskar 
campinglivet

Härliga äventyr i naturen med cykel och moun-
tainbike är en härlig semesteraktivitet för hela 

familjen. Särskilt i år när de flesta möten sker utom-
hus.
Det är roligt att cykla! Kombinera gärna denna hälsosamma 
aktivitet med semester och nya vackra vyer så blir cyklan-
det ännu roligare.

Melleruds kommun är som gjord för naturupplevelser på 

två hjul. Här finns glest trafikerade landsvägar och fina 
grusvägar som slingrar sig genom skogar, över slätten och 
längs sjöar. 

Mängden av små grusvägar och skogsstigar erbjuder 
suveräna förutsättningar och adrenalinkickar för den som 
vill ha lite tuffare cykling.

Kroppefjäll är ett av många områden med kluriga stigar 
och utmaningar.

Ett tips är att cykla Dalslandsleden som går genom hela 
landskapet och erbjuder en fantastisk variation av olika 
naturtyper för vildmarksturister och naturälskare med både 
ödemark, fjällnatur och slättlandskap.

Hela leden sträcker sig 358 km och startar i Vänersborg. 
Den går runt i Dalsland genom orterna Mellerud, Åmål, 
Dals Långed, Bengtsfors, Ed, Färgelanda och åter tillbaka 
till Vänersborg.

Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

Äventyr i naturen på två hjul
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En sommar perfekt 
för vandring

I sommar är det verkligen läge att utforska naturen runt oss. Foto: Anna Hållams/Westsweden.com

Under flera hundra år vandrade pilgrimer genom Dalsland på 
sin väg till Nidarosdomen i Trondheim, där Olav den heliges 
reliker förvarades. Stridsyxorna i Melleruds kommunvapen 
är ett av Olav den Heliges attribut.

Pilgrimsledens sträckning 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 
vindskydd och eldstäder. 

Från Edsleskog går det bussar till Åmål och därifrån tar 
man sig tillbaka till Mellerud med tåg eller buss. Den som 
har krafter kvar kan vandra från Edsleskog till Åmål på Stor-
spåret som är en cirka två mil lång vandringsled.

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 anfallet på Norge år 1718. Vägen övergavs 
dock sedan och var under lång tid helt igenvuxen. 

I början av 1960-talet återupptäcktes den och intresserade 
röjde vägen och ordnade vägvisning över fjället. Numera är 
Karl XII:s väg en av Dalslands populäraste vandringsleder. 
Den är cirka 12 kilometer lång och sträcker sig från torpet 
Forsebol, cirka sex kilometer 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 vid ankomsten.

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

På en karta med tillhörande broschyr är leden markerad där 
du kan läsa beskrivning av leden och om eventuella sevärd-
heter, som hällristningar, grottor, lingrop, utsiktsplatser med 
mera.

Åsnebyn
För den som inte vill gå långt finns flera alternativ, som Kul-
turreservatet i Åsnebyn.

Det ligger ett par kilometer söder om Melleruds tätort och 
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 
1792-1793. Här finns flera olika naturtyper, både odlings-
mark, hagar, ekhagar och strandängar.

Mer än 100 fågelarter har noterats vid byn och det finns 
även trollfladdermus på markerna.

Gården är öppen och tillgänglig för allmänheten. Ett par 
slingor har lagts ut i terrängen. 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.

Reservatet Sörknatten ligger cirka tre mil söder om Åmål mellan sjöarna 
Djup och Ånimmen 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 naturreservat. Stora delar av 
filmen Ronja Rövardotter, som hade premiär 1984, spelades in där. Det var till ex-
empel här hon gjorde sitt berömda vårskrik. 

Området är mycket kuperat och höjden varierar från 50 till 142 m.ö.h. .
En vandringsled går mellan Sörknatten och Husdalsbergen. Leden utgår från två 

håll via ledens södra entré vid Sörknatten eller så väljer man att gå leden ifrån 
Husdalsbergen vid den norra entrén. Den södra delen är mindre brant än den norra. 
Det finns parkeringsplats vid båda startpunkterna. 

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. Ku-
pering: Mycket stark.

Dalsland är ett perfekt landskap att vandra i. Här syns Sörknattens naturreservat. Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

Borekulle
Utsiktsplatsen Borekulle vid Örsjön

Brattås
Utsikt från Brattås, Dals-Rostock

Buterudsklacken
Buterudsklacken vid Dalslands kanal

Skalåsknatten
Längs Pilgrimsleden kommer man till Skalåsknatten

Tavlekullen
Tavlekullen ligger i Rannebergets naturreservat

Dr Saedéns runda
På Kroppefjäll finns ett utkikstorn längs Dr Saedéns 
runda

Utsiktsplatser i 
Melleruds kommun

Sörknatten och Ronja Rövardotter

25 monument
Doktor Saedens runda finns på det forna sanatorieområdet på 
Kroppefjäll, i Dals Rostock. Här finns 25 monument i sten 
och trä kvar från den tiden. Fina utsiktsplatser och ett natur-
reservat finns i närheten.

Vandrarförening
Föreningen Kroppefjälls vandrare ordnar varje vecka under 
sommaren olika vandringar i bygden, så även i år, med de 
försiktighetsåtgärder som krävs i virustider. Tre vandringar 
har redan genomförts i maj och fortsätter sommaren igenom 
på olika spännande ställen till i mitten av augusti.

Att vandra gör gott. Vi är gjorda för det. Kroppen får sitt och sinnet sitt. Det blir aldrig tråkigt, naturen är 
oändlig i sin rikedom och varje stund är unik. Genom Dalsland har många vandrares fötter redan trampat.
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AutoMats 
Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 072-571 07 30

Problem med bilen?
Ring oss!

SOMMAR-
JYMPA

Vita Sandar

Vecka 25 - 31

Månd & onsd

kl 19.00-20.00

GRATIS för alla

friskissvettis.se/mellerud

MELLERUD Sapphultsgatan 12, tel 053-03 30 00, mån-fre 6.45-18 lör 9-14, k-bygg.se

Öppettider
Vardagar 6.45 -1 8
Lördag 9 - 14
Söndag Stängt

K-Bygg är mer än bara 
en bygghandel

Hos oss hittar du allt inom bygg samlat under 
ett och samma tak: 
• Produkterna, specialisterna, tjänsterna och mycket mer.
• Vi servar både proffskunder och konsumenter.

THAI-BUFFÉ
inkl. Sushi  

Á la carte
Även avhämtning

THAI-BUFFÉ
        Mån-fre 11-14.30

Á la carte Även avhämtning

THAI-BUFFÉ
inkl. husmanskost

och sushi

Drive Through
även avhämtning

Fullständiga rättigheter

Storgatan 18, ED • 0534 - 618 16

Storgatan 1, MELLERUD • 0530 - 124 00

Melleruds Handel • 0530 - 124 00

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 12-23
Sön 12-22

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

www.radahallen.se • Tel. 0530-183 00
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Besök Rådahallen 
– kul för hela familjen!

Welcome to Rådahallen!
Monday-Friday 10.00-16.00

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

Bada hos oss i sommar!
V.26-33 Måndag-fredag
Familjebad 10.00-16.00

Rehabbad 8.00-10.00 
Leklandskapet under renovering

Vår cafeteria 
har öppet hela 

sommaren
Måndag - fredag 9.00-16.00

Här kan du hyra 
sporthallar

boka tid hos oss 
i receptionenVad är ditt fritidshus 

egentligen värt?
Vi på Fastighetsbyrån kan just din lokala bostadsmarknad och har 
koll på priserna i området samt hur de utvecklas över tid. Och vi  

delar gärna med oss av vår kunskap.

Hör av dig om du vill veta mer om läget på bostadsmarknaden samt  
vilket intresse som finns. Boka gärna ett möte för en muntlig värdering 

av ditt fritidshus. Självklart kostnadsfritt och utan förbindelser. 

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån Mellerud
fastighetsbyran.com / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se

Christian och Marielie 
på Fastighetsbyrån i Mellerud 

önskar er en trevlig sommar!

Vad är ditt fritidshus 
egentligen värt?

Vi på Fastighetsbyrån kan just din lokala bostadsmarknad och har 
koll på priserna i området samt hur de utvecklas över tid. Och vi  

delar gärna med oss av vår kunskap.

Hör av dig om du vill veta mer om läget på bostadsmarknaden samt  
vilket intresse som finns. Boka gärna ett möte för en muntlig värdering 

av ditt fritidshus. Självklart kostnadsfritt och utan förbindelser. 

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån Mellerud
fastighetsbyran.com / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se
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Dalslands Kanal

Dalslands kanal är som gjord för kanot eller kajak, eftersom sjöarna är långsmala och det innebär att det nästan aldrig går några höga vågor. Du bjuds på ett rikt djurliv och 
kristallklart vatten. Det går att hyra kanoter hos någon av kanotcentralerna längs sjösystemet. Foto: Henrik Trygg/Westsweden.com

M/S Storholmen har trafikerat Dalslands kanal sedan 1938.M/S Dalslandia är specialbyggd för Dalslands kanal. 1973 började hon trafikera kanalen och har 
gjort det sedan dess. 

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

Båda trafikerar kanalen Bengtsfors – Håverud över sexton slussar eller Håverud – Lång-
bron över elva slussar perioden 17 juni till 24 augusti. Båtarna går växelvis och är i trafik 
alla dagar utom söndagar och midsommarhelgen. 

Det körs även en kortare tur varje dag mellan Långbron – 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 sittningar. Lunchen ombord på båda båtarna består 
av den lokala varmrökta laxen med tillbehör från Håveruds Rökeri. Båda båtarna har 
fullständiga rättigheter.

Charterturer och gruppbokningar anordnas perioden maj till september.

Ett äventyr utöver 
det vanliga

Dalslands kanal – en av Europas vackraste kanaler – har cirka 250 kilometer segelbar 
farled. Du kan räkna med att det tar åtta till tio dagar att upptäcka hela kanalsystemet, då 
i lugn takt.

Du färdas mestadels på trolska sjöar och andra naturliga vattendrag. Den grävda kanal-
en 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 sjösystem sträcker sig mellan Köpmannebro vid Vänern till sin nord-
ligaste punkt Östervallskog. I väster passerar du den norska gränsen in till den gamla 
omlastningsstationen Otteid.

I Dalslands kanals sjösystem finns ett 15-tal kanotuthyrare. 

För två år sedan firade Dalslands kanal 150 år med massor av evenemang 
och besök av kronprinsessan Victoria. Den mäktiga akvedukten utsågs 
dessutom till Årets Industriminne. Att färdas på kanalen är ett äventyr 
och en naturupplevelse utöver det vanliga.
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COOP MELLERUD

ÖPPET
ALLA DAGAR 
06.00–22.00

Välkommen  
till Coop Mellerud 

 i sommar!

Fantastiskt gott  
butiksbakat bröd  

alla dagar!

Melleruds största 
 frukt- och  

grönsaksavdelning

Delins  
öppettider:

Mån–ons 8–19
Tors–fre 8–20
Lördag 9–18

Söndag 11–18

Fiskdiskens  
öppettider:

Måndag stängt
Tisdag 10–19
Onsdag 8–19

Torsdag–fredag 8–20
Lördag 9–18

Söndag stängt

Välkommen till en stor och rymlig butik!
Avvikande öppettider kan förekomma under midsommarhelgen.

Följ oss på Facebook
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Upperud ligger strate-
giskt mellan sjöarna 
Spången och Höljen i 

Dalslands kanalsystem och 
har en rik industrihistoria se-
dan 1600-talet med järnbruk, 
träindustri och valskvarn. 
Den ståtliga spannmålssilon är en 
av få industribyggnader som står 
kvar än idag och minner om forna 
tider. Här förvarades säden för att 
skeppas vidare ut på kanalbåtar och 
vägtransport. Här packades också 
det egna vetemjölet ”Tärnan” från 
kvarnen intill och mjölsäckarna 
släpptes ner i den ikoniska spiral-
formade säckrännan (som många 
av bygdens barn åkt i). 

I det stora huset har Kerstin Sö-
derlund med familj skapat en spän-
nande destination för naturturister, 
mat- och musikälskare och alla 
slags livsnjutare däremellan. 

Miljön på Upperud 9:9 är var-
samt och smart renoverad för att 
behålla så mycket känsla och origi-
nal som möjligt. 

I markplan ligger caféet/frukost-
matsalen, ett öppet restaurangkök 
och bar samt den stiliga festsalen 
under de tolv silofackens betongav-
slut. Alla de välvda blyinfattade 
fönstren vetter ut mot bryggan och 
kanalen. Härifrån kan man hyra 
cyklar, kanoter, kajaker eller den 
fina träekan för en tur i sjön kanske? 
Många gäster vill vandra på Pil-

grimsleden som passerar alldeles 
utanför. Goda matpaket eller fika-
korg finns att beställa från köket. 

Hotellets fem rum ligger en trap-
pa upp. Här är väggarna av liggan-
de plank och inredningen varm och 
modern, ofta specialbyggd eller 
recyclad. Alla rum är olika men 
gemensamt är att de har två etage, 
fyra sköna sängar, franska bal-
konger samt eget badrum och kök. 

– Här kan man semestra med eget 
hushåll eller boka sina måltider en 
trappa ner. Gästerna älskar hur 
rummen är designade och lugnet 
som infinner sig här, säger Kerstin 
Söderlund. 

Många internationella besökare 
uppskattar verkligen känslan av 

Skandinavisk  
design i Upperud 

Recept på härliga snittar

Upperud 9:9 tipsar att om baka goda frökex, göra 
röror och toppa med mjölksyrade grönsaker.
Recept hummus 
Koka ärtor och låt kallna (du kan ta kikärter eller varför 
inte svenska gula ärter?)

Mixa ärtorna med vitlök, tahini och pressad citron.
Till sist tillsätts iskallt vatten långsamt i mixern till 

önskad konsistens. Balansera upp din hummus med salt 
och eventuellt mer citron. 

Recept mjölksyrad kål 
Ta en fin ekologisk kål. Strimla tunt på mandolin eller 
med kniv Knåda in salt tills kålen liksom dryper, 1,5 
procent havssalt mot vikten kål (till exempel 15 gram 
salt till ett kilo kål)

Packa kålen hårt i glasburken och förslut, du kan 
lägga en fryspåse med lite vatten i som ett lock för att 
göra miljön i burken syrefri.

Låt burken stå i två veckor i rumstemperatur och sedan 
två veckor i kylen innan du öppnar. Håller hur länge 
som helst och passar till allt. 

”skandinavisk design” – med 
mycket ljusinsläpp, trä och rena 
material. Och närheten till naturen; 
en sjö är snygg att se ut över i alla 
väder.

– Hotell, bokningar och evene-
mang kör vi året runt, säger Kerstin. 
På sommaren brukar vi även ha 
öppet café och arrangera de upp-
skattade fredagspubarna med live-
musik. Nu får vi se hur allting blir 
i sommar vad gäller restriktioner 
och läget med corona. Det som är 
bra hos oss är att vi har stora lokaler, 
få rum och mycket plats på bryggan. 
Man behöver sällan trängas här och 
semesteraktiviteter såsom vandring 
och paddling passar ju utmärkt.

Förhoppningsvis kommer följan-

Dalslands Kanal

Frökex med hummus toppad av mjölksyrad rödkål 
och persilja som Patrick Allier på Sandlycke Gård i 
Dals Rostock odlat. Foto: Martin Gustavsson.

Den stora röda byggnaden, Upperud 9:9, ligger vackert beläget mellan sjöarna Spången och Höljen i Dalslands 
kanalsystem. Foto: Alex Vizeo Loris Monteux/Westsweden.com

De vackra 
vyernas järnväg

DVVJ, Dal Västra Värmlands Järnväg – även kall-
lad De Vackra Vyernas Järnväg är tillsammans med  
båttrafiken en av regionens populäraste turistattrak-
tioner.
 DVVJ:s rälsbussar trafikerar sträckan Bengtsfors – Mellerud 
enligt tidtabell från 15 juni till 22 augusti. Turerna är anpassade 
så att de passar med kanalbåtarna på Dalslands kanal och långa 
sträckor går längs kanten av kanalen och andra vackra vatten-
drag. 

DVVJ erbjuder en annorlunda och nostalgisk resa som följer 
spåret utmed Dalslands kanal.

På DVVJ anordnas också dressintrafik mellan Bengtsfors och 
Årjäng  (50 kilometer). Dressinuthyrningen sker endast vid 
järnvägsstationen i Bengtsfors. 

En dressin tar lätt två personer – en som trampar och en som 
åker. Längden på dressinturen bestämmer du själv. Dressinturen 
kan kombineras med kanotfärd en eller flera dagar. 

de band till Upperud 9:9:s scen: 
10 juli bluegrassbandet Dunder-

head, 17 juli sköna duon med Cor-
nelistolkningar med mera Thilini & 
Erik, 24 juli Americana från Vargön 
med Calatea, 31 juli jazziga super-
stjärnan Amanda Andréas, 7 augus-
ti världens kanske bästa band My-
rans Orkester och 14 augusti den 
feta sommaravslutningen med 
rockbandet Lofot. 

Kolla hemsidan för uppdaterad 
info om öppettider och evenemang. 
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Vi finns i bygden
Närhet och lokal kunskap

Lastbilar för transport av eget 
och andras material

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

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

DALVÄRM

I vardag och fest,
i sorg och glädje

Melleruds pastorat

www.svenskakyrkan.se/mellerud

KyrkguidenFö
lj 

os
s 

på
:

Telefon: 0530-362 00 
Besöksadress: Kapellgatan 6, Mellerud

Välkommen till

Välkomna
Tel. 0530-122 60

mail@vitasandarscamping.se       www.vitasandarscamping.se

Äventyrsgolf

Poolområde

Utegym

Shuffle-
board

Fo
to

: H
en

ri
k 

Li
nd

ho
lm

www.mellerud.se • www.dalslandcenter.se • www.sunnanahamn.se • www.dalsland.com • www.lakevanern.se 

Upplevelsenatur runt hörnet
Med den vackra och omväxlande naturen som fond finns många goda möjligheter till en skön ledighet i 
Melleruds kommun.

Dalslands kanal med den unika Akvedukten, alla små sjöar och tjärn som bjuder in till paddling, 
bad och fiske. Kroppefjäll med omnejd lockar till små och stora äventyr – övernatta i Karolinerstugan,  
eller besök mysiga Dals Rostock. Vänerkusten har många pärlor att upptäcka med sina långa sandstränder 
för svalkande bad, mysiga gästhamnar och bedårande utsikt. Hos oss finns också goda möjligheter till 
vandring, både korta och längre sträckor. Upplev konst och kultur, upptäck något av våra fina muséer eller 
gör ett besök i en vacker kyrka. I Mellerud kan du bo bra, äta gott och proviantera inför ditt äventyr i våra 
omgivningar– vi har ett gott utbud av service och shopping.

Var rädda om varandra, håll avstånd. Välkommen!

Vill du veta mer – kontakta någon av våra tre turistinformationer:

Medborgarkontoret, centrala Mellerud 0530-189 00 
Dalsland Center, Håverud 0530-189 90 
Sunnanå hamn, Stenmagasinet 0530-189 80

tourism@mellerud.se
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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

Du finner många inbjudande gästhamnar i området. Bild från slussen i Upperud. 
Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

I Melleruds kommun finns hundratals 
sjöar och tjärn du kan bada i. 
Vid några av dessa finns anlagda badplatser, 
där kommunen ansvarar för skötsel och un-
derhåll.

Dessa är:
Vita Sannar, öster om Mellerud vid Vita 

Sandar camping. Bada i Vänern eller i cam-
pingens uppvärmda pool.

Strömmersvik, vid norra delen av Örsjön 
vid foten av Kroppefjäll.

Näs Sandar, sydost om Mellerud.
Sundserud vid sjön Åklång, mitt emellan 

Håverud och Åsensbruk. 
Mellan 1 maj och 30 september är det 

förbjudet för hundar att vistas på kommunens 
badplatser. 

Du hittar även en fin badplats vid Uppe-
ruds båthamn och vid Kabbosjön i 
Dalskog. Vid Sikhalls camping, sydost om 
Brålanda, finns också en långgrund badvän-
lig sandstrand.

Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

Fiske och naturupplevelser året runt

Peter Jacobsen med en lax på 10,86 kilo, fångad i maj 2020. Med den leder han Melleruds Trollingklubbs tävling Silverlaxen.

Fiskemöjligheterna är stora i Melleruds kommun.  
I  Vänern kan du fiska bland annat lax, och i de mindre 
sjöarna kan du fiska abborre, gädda, regnbåge, öring 
och mer. 

Nära fyra mil gränsar i öster till Vänern, det stora innanhavet 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, Gullspångslaxen, är världens största 
insjölax och kan väga över 20 kilo. Lax är inte den enda arten i 
Vänern, sammanlagt finns det cirka 35 olika fiskarter.

En naturupplevelse
– För mig är naturupplevelsen och lugnet tidiga morgnar i en båt på 
Vänern lika stort som själva fisket, säger Peter Jacobsen som fiskar 
på Vänern flera dagar i veckan året runt. Han har något lyriskt i 
blicken när han pratar om soluppgången över sjön och mötet med 
havsörn, måsar och tärnor.

Oftast är han ute själv. Båten går på autopilot och är riggad med 
tio spön. Det betyder inte att mängder av lax dras upp. Högst tre 
laxar per dag och person är tillåtet och det är odlad fisk man fiskar, 
den vilda laxen ska släppas i igen.

– Man kan fiska var som helst på Vänern, det är mest tiden på året 
som gör skillnad, oktober till april är bästa tiden för fiske. På våren 
är det allra bäst mitt i sjön, på östra sidan Dalbosjön. Där värms 
vattnet upp snabbast. Lax är lättast att fånga på vintern, i januari, 
februari och mars är laxfisket som bäst,  säger Peter.

Han påpekar att Vänern kräver att man är båtvan och kollar väder-
prognosen noga. Att ha med en radio så att man kan kalla på hjälp 
är också viktigt. 

Sunnanå – ett nav för fisket
Sunnanå hamn är centrum för fisket på Vänerns västra sida. Trol-
lingfisket är stort och lockar folk både från våra nordiska grannlän-
der och Europa. Här finns en gästhamn med ett flertal gästplatser, 
dusch och tvättmöjligheter, gasol, tankmöjligheter, 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. Detta fås enklast genom att köpa fiskekort för det fiske-
vårdsområde man är intresserad av. I vissa sjöar är det enskilt fiske, 
vilket betyder att endast fiskerättsägarna har rätt att fiska. 

Har man inte egen båt finns det möjligheter att hyra. Hör med 
turistbyrån så hjälper de till.

Peter Jacobsen tillägger att intresse för gäddfiske formligen explo-
derat de senaste åren.

– Många tycker det är häftigt, säger han.

Härliga badupplevelserInbjudande 
gästhamnar
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TURLISTA Rälsbuss på DVVJ 15 juni-22 aug 2020

Avgång Bengtsfors station
 Måndag-lördag
Bengtsfors 13.49 16.40
Billingsfors 13.58 16.49
Friluftsgården 14.02 16.53
Långbron 14.04 16.55
Dals Långed 14.09 16.58
Tisselskog 14.15 17.04
Buterud 14.21 17.10
Håverud 14.25 17.14
Åsensbruk 14.29 17.18
Mellerud 14.45 17.35

Avgång Mellerud station
 Måndag-lördag
Mellerud 15.10 17.45
Åsensbruk 15.23 17.58
Håverud 15.29 18.02
Buterud 15.36 18.05 
Tisselskog 15.42 18.11
Dals Långed 15.49 18.17
Långbron 15.52 18.20
Friluftsgården 15.55 18.23 
Billingsfors 15.59 18.26 
Bengtsfors 16.08 18.35

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, 470 SEK

Halva Kanalrundan Håverud-Långbron eller omvänt
Båt & Tåg, 420 SEK

Lilla Kanalrundan Bengtsfors-Långbron eller omvänt
Båt & Tåg, 290 SEK

Lunch 
160 SEK

Tågbiljett Bengtsfors – Mellerud
130 SEK 
Bengtsfors – Håverud
105 SEK
Barn 0-6 år 75%, 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
Dalslands Kanaltrafik AB, Bengtsfors | dalsland@kanaltrafik.se | www.dalslandskanaltrafik.se

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 15 juni-29 augusti 2020
Priser och anslutningstider se DVVJ:s turlista

Reservation för ändringar i turlistan

Turlista M/S DALSLANDIA 15 juni-29 augusti 2020

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 19-21 juni körs inga båtar eller tåg.

Reservation för ändringar i turlistan

Bokning: 070-54 10 633, 070-33 82 550
Dalslands Kanaltrafik AB, Bengtsfors | dalslands@kanaltrafik.se | www.dalslandskanaltrafik.se

Foto: Roy Mårtensson
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Banan är i bättre skick än den varit på många år, vilket är mycket uppskattat av spelarna.

Somna gott 
under stjärnorna 
Dalslands natur är storslagen, vild och vacker. 
Här finns unika glashus som du kan boka och 
väl på plats låter du stressen begravas djupt 
ner i den dalsländska myllan när du som-
nar under stjärnorna.
Glashusen användes i projektet The 72 
Hour Cabin, då fem internationella 
deltagares stressnivåer visade sig 
minska med så mycket som 70 pro-
cent, blodtrycket sjönk, ångestnivån 
dämpades och kreativiteten som 
problemlösningsförmågan ökade.

De positiva resultaten har gjort 
att glashusen nu finns tillgängli-
ga för alla. 

Formmässigt har glashusen 
inspirerats av de dalsländska 
ladorna, men med tak och lång-
sidor av glas som förser besö-
karen med fantastisk utsikt 
över skogar och sjöar.

Fem glashus ligger vackert 
belägna på den privatägda ön 
Henriksholm i sydöstra Dals-
land.

Glashusen hos Dalslands 
Aktiviteter i Steneby är place-
rade precis intill sjön Iväg, en 
bit ifrån Dals Långed. Förutom 
att njuta av den fridfulla naturen 
och den spektakulära utsikten 
över både sjö och skog, kan du 
även boka diverse aktiviteter här.

Happy Celery Glass Cabins är 
beläget i skogarna mellan Bengts-
fors och Åmål – en plats som domi-
neras av skogens och sjöarnas lugn. 
Här finns två glashus och maten som 
serveras är vegansk, fri från gluten, lak-
tos och socker.

The 72 Hour Cabin, ett fantastiskt sätt att leva 
mitt i naturen och sova under stjärnorna.  

Glashuset på bilden finns på ön Henriksholm.  
Foto: Anna-Lena Lundqvist/Westsweden.com

Den kurviga Brudfjällsvägen, en av Sveriges roligaste vägar, mås-
te upplevas. Foto: Magnus Dovlind/Westsweden.com

Som en berg- 
och dalbana

Har du anlag för åksjuka? Då ska du inte åka Brudfjällsvägen. Om inte –  
så njut av en slingrande och helt underbar väg över Brudfjället. Många 
mc-åkare är lyriska över vägen.
Enligt tv-programmet Motorjournalen, bilister och massor av hojåkare är Brud-
fjällsvägen Sveriges roligaste väg. Den går mellan Håverud och Tisselskog och är 
rena rama berg- och dalbanan. Den ger dig garanterat en magkittlande upplevelse. 

Sträckan, som är asfalterad, är cirka åtta kilometer lång och en orgie i kurvor 
med en lutning på hela 21 grader! Som smalast är vägen bara 3,5 meter och man 
förstår varför vägen fungerat som en tävlingssträcka i Midnattssolrallyt.

Rösena längs vägen har sina sägner, som denna: ”Mellan Håverud och Högsbyn 
i Tisselskog ligger Brudfjället. Där är stora stenrösen och mitt för dessa rösen 
möttes två brudföljen. Båda paren mördade varandra där. Efteråt skulle var och en 
som for förbi kasta en sten eller en kvist på det stället. Och därför har de båda 
stenrösena kommit till och vägen fått sitt namn”.

Brudfjällsvägen ligger endast 15 mil norr om Göteborg.

Golf  – friskvård ute i det fria
Golf är ju en utomhusaktivitet som erbjuder 
både friskvård och aktivitet – väl så viktigt i 
coronatider. Sunnanå golfbana ligger strax 
före Sunnanå hamn. Här finns en fin 18-håls-
bana och en aktiv golfklubb. 
Detta är en vacker plats på promenad- eller cykel-
avstånd från Mellerud, Sunnanå hamn och Vita 
Sandars camping. 

Melleruds GK kan ståta med en bana som är 

bättre än på många år, ett flertal erfarna spelare 
berömmer banans skick denna säsongen.

18-hålsbanan är en lätt kuperad ängs- och park-
bana med naturliga vattenhinder i vackert land-
skap. 

 Du bokar starttid som vanligt via GIT (nätet) 
samt i receptionen, i samma fastighet som de åtta 
nyrenoverade B&B-rummen. Golfintresserade 
gäster har också tillgång till en ny husbils- och 
husvagnsparkering. 

I receptionen, som även fungerar som klubblo-
kal,  finns ett mindre bassortiment av golfpry-
lar. Klubbchef är Pär Söderlund och klubbens pro 
heter Jesper Hagborg Asp.

Sunnanå Restaurang, som drivs i egen regi, er-
bjuder hemlagad mat, ett brett utbud av hembakat 
finns också. Bokar du golfpaket spelar du golf på 
dagen, äter trerätters middag på Sunnanå Restau-
rang och bor i B&B.
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KronanKronan 
i Mellerud

Alla dagar

Vi är ombud för

Landsvägsgatan 53 

telefon 0530-106 33, telefon lager 0530-105 04

7-22

Ha en skön sommar och ta hand om dig,  
så finns vi här när du behöver oss:

På våra kontor     Internetbanken och appen     Dalslands Sparbank kundtjänst 
0530-440 00     Kundcenter Privat 0771-22 11 22     Kundcenter Företag  

0771-33 44 33     Digital Support 0771-97 75 12     Spärr av kort 08-411 10 11

Trevlig sommar!

Var rädd om dig!

dalsbank.se I 0530-440 00

För bokning och info: 
Facebooksidan Skeppskrogen Sunnanå • Tel. 070-796 62 04

Skeppskrogen 
Sunnanå

À la carte, lunch, bakverk, sallader, 
grymma räkmackor, baguetter, fat, catering

Fullständiga rättigheter • Öppet året runt

Stenmagasinet

Stort glasscafé med mackor,  
fika och lättare rätter

i ny regi
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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

Hungrig eller fikasugen?

Fyrstjärniga Swecamp Vita San-
dars camping ligger vid Vänerns 
strand, bara fyra kilometer från 
Melleruds tätort.

Anläggningen går under namnet ”Dalslands 
Riviera” med sina långgrunda vita stränder, 
glittrande rent vatten och ett brett utbud av 
aktiviteter för hela familjen. Poolen är sol-
uppvärmd. Vattenrutschbanan är många 
barns favorit. Här finns även en barnpool 

med fantasifulla figurer. På poolområdet 
hittar du även en bar och glassförsäljning.

Restaurangen med 180 sittplatser både 
inom- och utomhus har fullständiga rättig-
heter. Från uteserveringen kan du blicka ut 
över den lång   sträckta sandstranden. 

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

En tolvhåls äventyrsgolfbana med put-
tinggreen finns på området, perfekt för hela 

familjen. Det finns ett utegym och en shuff-
leboardbana utomhus, plus en ny linbana.

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

I ”kulhuset” intill receptionsbyggnaden, 
ett 70 kvadratmeter stort lekhus för barnen, 
hittar du studsmatta och bordtennis. En an-
nan 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 elplatser, 26 fyrbädds-
stugor, fyra tvåbäddsstugor samt tio fullt 
utrustade villavagnar.

I fjol investerade man i en  ny tömnings-
brunn för husbilar och en ny latrinmaskin.

Campingliv på  
Dalslands Riviera 

Vid Vänerns strand ligger Vita Sandar Camping.

• Café Gruzzolo,  ligger mittemot, på Landsvägsgatan
• Jessicas Delikatesser, Norra Kungsgatan 2
• Restaurang Vågen finns vid torget
• Restaurang Börsen, vid torget
• Coffee Corner, vid torget
• Café Nyfiket på Storgatan. 
• Kanyas Café & restaurang, Melleruds Handel
• Sibylla, Melleruds Handel
Längs Storgatan finns pizzeriorna:
• Pizzeria Vita Sannar
• Restaurang Bistro La MIN
I omnejden finner ni:
• Skeppskrogen, Sunnanå Hamn
• Restaurangen vid golfbanan i Sunnanå
• Restaurangen vid Vita Sandars Camping
• Restaurangen vid Bloms Varuhus
Fikasugen?
• Café Rocket, järnvägsstationen
• Hamrane Bak & Kaffestuga, Hamrane söder om Mellerud
• Café i Brunnsparken i Dals- Rostock
• 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
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Välkommen till trestjärninga superior hotellet 
Wärdshuset på Dal, mitt i centrala Mellerud.

Vi är ett familjeägt hotell, som är mycket omtyckt  
av våra gäster.

Vi erbjuder även budgetrum i vårt annex Villan. 

I Café Gruzzolo serverar vi dagligen en frukostbuffé 
som ingår och måndag till torsdag bjuder vi alla våra 
hotellgäster på en kvällsbuffé

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

Håll koll på 

Välkommen in och handla

Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

garner, handarbeten, hemtextil och 
ett litet urval från Cult.

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
• Take away

MODE

FOR YOU

Storg. 17, Mld, Tel. 0530-400 47 

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

Storgatan 13, Mellerud • 0530 - 101 04

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

Sportbutiken 
i Mellerud!

Dalbergså 
Café & Handel

Öppet 
Helger från 6 juni

Från 18 juni 

ÖPPET
TORS-SÖN 10-18

Välkomna önskar
Carina & Co
070-726 98 00
Koordinater 

N 58°35,772 E 12°35,590.

Torget, Mellerud

Öppet alla dagar 8 - 22

Handla 
hos oss 
på torget 
så bjuder vi barnen 
på en glasspinne

VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALLA FÖRÄLDRAR!
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The Visitor, beläget vid 
infarten till Dalsland 
Center i Håverud, 

erbjuder både boende och 
mat.
Här finns ett 80-tal bäddar för-
delat på stugor och rum. De 
tjugo topputrustade rödmålade 
stugorna har en vidunderlig ut-
sikt över kanalområdet 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 
à la carte kvällstid. På nedervå-
ningen finns ett minilivs, en 
perfekt lösning för både ortsbe-
folkning, turister och båtgäster 
som besöker området och behö-
ver handla. 

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

The Visitor Grill & Café hittar 
du uppe vid landsvägsbron över 
Dalslands kanal. Från de röda stugorna har man fin utsikt över akvedukten. Foto: Leif Fielstrup Guldbrandsen.

Intill E45 i Mellerud ligger hotellet 
Wärdshuset på Dal, i samma byggnad 
hittar du också Café Gruzzolo. Här er-
bjuds bekväma rum med frukost- och 
kvällsbuffé till hotellets gäster.
Hotellets gäster serveras varje morgon 
frukostbuffé i Vinterträdgården på Café 
Gruzzolo och en kvällsbuffé i Pub Andreé 
måndag till torsdag. Den in glasade uteser-
veringen under tak, Terazzan, är en skön 
plats för avkoppling.

Finn lugnet i Dalbergså
I Dalbergså hittar du en vacker och 
välskött gästhamn med camping. Här 
finns 20-25 båtplatser och ett 30-tal 
elplatser för campingens gäster. 
Den skyddade lugna viken för båtfolket, 
campingområdet omgärdat av barr- och 
lövskog som ger lä samt den omedelbara 
närheten till landets största innanhav inne-
bär att läget är perfekt. En liten naturlig 
badplats ligger i närheten. 

En fullt utrustad vinterbonad tvårumsstu-
ga med kök hyrs ut året runt. På området 
finns även två övernattningsrum med totalt 

Tips på campingar
Dalbergså camping vid Vänern
Dalskogs stugby och camping
Hallebäcks camping, mitt i skogen
Håveruds camping vid Dalslands kanal och den 
världsberömda akvedukten
Kerstins camping mellan Mellerud och Dals-Rostock
Vita Sandar camping vid Vänern

Mysig camping vid akvedukten

Här bor du centralt

Håveruds Camping är belägen invid Dals-
lands kanal med en fantastisk utsikt över 
sjön Höljen. 

Campingen drivs av Håfreströms IF och har ett 65-tal 
husvagnsplatser varav 44 el    platser och en campingstuga 
med fem-sex bäddar. Servicebyggnaden är utrustad med 

dusch, toalett, tvättmaskin, torktumlare och spis. Grill-
platser finns i anslutning till campingen.

Även de som använder den fina gästhamnen har tillgång 
till servicehusets faciliteter.

Du bor ett stenkast från Dalsland Center och akveduk-
ten. 

I den fantastiska naturen finns härliga promenadstigar 
och du har gångavstånd till passagerarbåtarna på kanalen. 

Det finns ingen reception, men det kommer någon och 
tar upp avgift fredag och lördag kväll och på morgonen 
under vardagar. Du kan även betala avgiften på Ak-
veduktshopen, Glashyttan inne i Dalsland Center.

Boende på Håveruds Camping har nära till både akvedukten, Dalsland Center och kanalbåtarna. 

Boende med utsikt 
över akvedukten

åtta sängplatser. Servicebyggnaden är till-
gänglig för samtliga gäster. Cyklar finns att 
hyra för gästerna, dess utom finns tillgång till 
kanot och en eka. 

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 Mellerud (eller 24 km norr om Väners-
borg), sväng österut mot Gestad/Bolstad. Följ 
vägen cirka 12 km, följ skyltar mot Dalberg-
så.

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

Hotellrummen är mysigt inredda i en 
maritim miljö. Här finns också budgetrum 
i ett annex där du kan bo billigare och ändå 
ha hela anläggningens service och stan-
dard tillgänglig. Anläggningen har 45 
bäddar samt konferenslokaler. 

Från hotellet har du bara fyra kilometer 
till Vänerns strand och till mysiga Sun-
nanå hamn.
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DALSLANDS 
KONSTMUSEUM 
Dalslands Louisiana!

Samtidskonst – samling – kafé

Kommande utställningar: 
www.dalslandskonstmuseum.se

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!

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

UPPERUD 9:9

   0707 498 779  

Hemestra i Dalsland 
den oförglömliga sommaren 2020 

www.upperud.se
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Sten & Patriks Auktioner 
Flera planerade sommarauktioner 2020 

 www.stenochpatriksauktioner.se 
För info och plats 070-328 52 10

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

Högkvalitativ konst i Upperud
Till skillnad från 

många andra museer 
och kulturinstitutioner i 
Sverige håller Dalslands 
konstmuseum i Upperud 
öppet i sommar. 
Muséet, omgivet av en vack-
er museipark, ligger endast 
fem minuter från akvedukten 
i Håverud. Man har vidtagit 
nödvändiga åtgärder, exem-
pelvis har borden i kaféet 
dragits isär, anslag som upp-
manar om att hålla avstånd 
har satts upp och handsprit 
finns tillgängligt  både på 
museet och kaféet.

– Vi hoppas att alla som är 
friska och inte tillhör någon 
riskgrupp tar chansen att få 
se fantastisk konst och fika 

Dalslands konstmuseum är väl värt ett besök i sommar.

Konstverket Havanna av Helene Billgren, akryl på pannå, visas fram till 30 augusti.

Bonsai, ett av Stefan Uhlinders 
konstverk.

på ett av Sveriges charmigas-
te kaféer. Den sommarut-
ställning som nu visas är 
verkligen värd ett besök, sä-
ger museichef Jörgen Svens-
son.
Pågående utställningar:  
30 maj till 30 augusti visar 
museet verk av Helene Bill-
gren, Stefan Uhlinder och 
elever från Tillskäraraka-
demin i Göteborg visar prov 
på samtidskonst på hög nivå 
och med stort hantverkskun-
nande.

Vid nästa utställning mel-
lan 5 september till 14 no-
vember visas verk av Astrid 
Sylwan, Ann-Jeanette Sjö-
lander och Tillskärarakade-
min. 

Muséet  har även en sam-
ling 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 finns dalslandslit-
teratur, konstvykort, exklu-
sivt konsthantverk och de-
sign. 

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

Där kan du njuta av utsik-

ten över sjön Spången från 
glasverandan eller utomhus. 

Tomten sträcker sig ända 
ner till sjön Spången, en del 

av Dalslands kanal.  På tom-
ten finns lekskulpturer för 
barnen. 
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I och kring Dalsland Center, alldeles intill Dalslands 
kanal med den unika akvedukten hittar du mysiga 
butiker, glashytta, café och restauranger.

Direkt innanför entrén verkar glasblåsaren Johnny Persson, 
vars alster, bland mycket annat finns till försäljning i centrets 
design- och souvenirbutik. Här finns också en turistinfor-
mation där all information finns att få om aktiviteter, be-
söksmål och sevärdheter i både området och övriga Dalsland.

Personalen svarar gärna på frågor och du kan i lugn och 
ro gå runt och plocka av broschyrer som ger mersmak inför 
resten av semestern. I byggnaden strax intill finns fler buti-
ker, bland annat en antik- och retrobutik.

Eftermiddagsmusik
Eftermiddagsmusiken i Dalsland Center är en kär tradition 

och bjuder vanligtvis på konserter med vitt skiftande artister 
och repertoarer. Jazz, visor, folkmusik – här finns mycket 
att upptäcka för den som gillar musik. Artister för sommaren 
2020 är bokade men hur programmet kommer att se ut är i 
skrivande stund osäkert med tanke på de försiktighetsåtgär-
der coronaviruset kräver. 

För information rekommenderas att besöka hemsidan 
www.dalslandcenter.se, sociala medier facebook.se/dals-
landcenter eller kontakta någon av kommunens tre turistin-
formationer som finns i Håverud (Dalsland Center), centra-
la Mellerud (Medborgarkontoret/kommunhuset) och i 
Sunnanå hamn.

Historia och mer
Två muséer finns på området. På andra sidan slussen ligger 

Kanalmuséet som i sin permanenta utställning berättar om 
människors liv längs kanalen från 1800-talet och framåt. I 
Nordiska Tomtemuséet knackar julstämningen på redan 
under högsommaren, man får lära sig om tomtens historia 
– från den lite bistre, grå hjälpredan på gården till dagens 
glade, fryntlige rödklädde herre.

Utställningar
Även i år är några fina utställningar inplanerade: både te-
mautställning och konstutställningar. Dock inväntar vi – 
även här – rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
och tipsar därför om att söka information på sociala medier 
facebook.se/dalslandcenter, hemsida www.dalslandcenter.
se eller i turistinformationen (mail: tourism@mellerud.se, 
tel: 0530-18990).

Dalsland Center vid akvedukten i Håverud är ett nav för turismen i området. Foto: Privat.

Mitt i slussområdet vid Dalsland Center ligger Håfveruds Rökeri & Brasseri. Du kan sitta inomhus eller på uteserveringen intill Dalslands kanal.

Ett stenkast från akvedukten
Mitt i slussområdet, ett stenkast 

från akvedukten  i Håverud, lig-
ger Håfveruds Rökeri & Brasseri 

med laxrökeri, en restaurang som grän-
sar till Dalslands kanal, café och glassbar. 
Restaurangen för vid första anblicken tankarna 
till någon storstad i Europa – rymlig lokal vid 
kanalkanten med högt i tak i den gamla indu-
strifastigheten. Den som inte trodde att en 
travers kan vara vacker bör åka hit och titta. 

Norsk fjordlax, regnbåge, makrill, sik, fjäll-
röding, 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, pas-
ta och kyckling. Generösa räkmackor finns 
också. 

Café och glassbar
Cafédelen är belägen inne på Dalsland Center, 
här finns även ett glasseri och en maffig glass-
bar.

Italiensk glass från göteborgsbaserade glass-
bolaget Lejonet och Björnen säljs i olika for-
mer. Glass-sortimentet återfinns även i glasski-
osken utomhus, vid slussen på framsidan av 
Brasseriet.

Dalsland Center
ett nav för besökare
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Välkomna önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!

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. Vi ser fram emot att komma till Brasseriet och spela även i år.

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Det händer på Brasseriet
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.

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

Köket öppet 
12.00 

hela sommaren
från

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Glasseriet
Glass & våffelcafé med härlig 
uteservering över forsen

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

STUGBY & VANDRARHEM
- I hjärtat av Håverud -

• Restaurang

• Grill 

• Pizzeria 

• Stugby med 20 stugor, samtliga utrustade med 
 5 bäddar, minikök, dusch och toalett

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
För mer information och priser se vår hemsida

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

Dalsland Center  
sommaren 2020
I vårt område finns mycket att se och uppleva.  
Flanera bland mysiga butiker, ät något gott, njut av 
en glass i solskenet vid kanalens kant. Här finns flera 
fina boendealternativ, från camping till designhotell, 
för dig som vill stanna hos oss några dagar. 

Dalslands kanal med sin unika akvedukt och många 
sjöar erbjuder bad, fiske, paddling och båtturer. Inom 
räckhåll finns goda möjligheter till vandring, både 
korta och längre sträckor. Utforska konst, kultur och 
vårt områdes historia i något av våra fina muséer, 
eller gör ett besök Skålleruds vackra kyrka. 

Dalsland Centers sommarprogram finns tillgängligt 
i våra digitala kanaler. För att våra arrangemang ska 
genomföras på ett tryggt sätt följer vi  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt 
program kan komma att ändras med kort varsel, 
så följ oss på facebook, titta in på vår hemsida eller 
besök turistinformationen för senaste nytt! 

Var rädda om varandra, håll avstånd. Välkommen! 

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

Öppet varje dag
1/5 - 14/6 10 – 16
15/6 - 31/8 10 – 19
September: lör - sön 10 - 16
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På Ekholmens Säteri mellan Mellerud och Dals Rostock hittar du Ekholmen Café och Gårdsbutik (t.h). Mangårdsbyggnaden rakt fram innehåller ett museum.

På Ekholmens Säteri, granne med 
Gunnarsnäs kyrka, finns Ekhol-
men Café & Gårdsbutik. Inuti  

huvudbyggnaden, byggd år 1799, finns 
även ett intressant muséum.
I gårdsbutiken som drivs av Irene Eriksson 
hittar du bland annat produkter och hantverk 
från närområdet. Du hittar även hembakat 

från Britts Bakstuga. Här säljs också gårdens 
egenproducerade ekologiska nötkött och 
hamburgare från gårdens egna djur.

Förutom hembakat fikabröd finns lättare 
lunch att köpa. Det finns sittplatser både 
utom- och inomhus på den stora verandan 
med utsikt över det böljande landskapet. 

Kjell och Irene Eriksson bor i huvudbygg-

naden och anordnar guidade vandringar i 
muséet på söndagar med start 28 juni.

De informerar då om Karl XIV Johan som 
övernattat på gården, stiftelsen som äger 
gården och lantbruket som familjen bedriver.  
Kjell kan även visa upp jordbruket för intres-
serade. Men ring gärna före.

Inne i mangårdsbyggnadens museum finns 

en väl bevarad inredning från 1830-talet med 
bland annat vägg- och takmålningar. 

I den övre våningen finns tre rum, möble-
rade som de var när Karl XIV Johan övernat-
tade där under sina resor till Norge. Den 
imperialsäng som han sov i finns kvar i ett av 
rummen.

Äventyr och utmaningar – vågar du?

Du kan prova på guldvaskning på Dalslands Aktiviteter i Steneby. Foto: Marie Leander.

Gårdsbutik, café 
och museum

Pilgrimspop – ett 
vandrande arrangemang
Kulturrepubliken Dalsland kombinerar 
något av det bästa som finns – natur och 
kultur. De anordnar musikaliska vand-
ringar i fantastiska dalsländska natu-
ren som utgör scen åt musikanterna. 
Det blir även pauser för bensträckande, 
fika och spelning.
– I år kör vi i tre kommuner, tanken är att 
vidga vårt område något och inte endast fo-
kusera på Melleruds kommun, även om det 
är vår bas, säger Kristoffer Emanuelsson som 
tillsammans med Kalle Karlsson och Jerry 
Andersson är kärnan i Kulturrepubliken 
Dalsland.

I Bengtsfors samarbetar de med Bengtsfors 
kommun och Kulturföreningen Strömmar, de 
senare kommer bidra med lite teater/drama-
tisering under vandringen som utgår från 
Gammelgården.

– I Upperud satsar vi som vanligt på att 

kombinera musikvandringen med en lokal 
konstnär. Till sista vandringen samarbetar vi 
med Not Quite liksom förra sommaren. Det 
blir som vanligt en härlig blandning av mu-
siker och musikstilar. Än så länge hålls bok-
ningarna hemliga, men det blir en grym och 
rolig blandning, säger Kristoffer.

Datum
27 juni: Gammelgården, Bengtsfors, kl 
15.00
8 juli: Upperud, kl 15.00
1 augusti: Not Quite, Fengersfors, kl 17.00

Självklart kommer man att följa de före-
skrifter angående antal besökare som gäller 
och det blir begränsat antal platser. Det blir 
först till kvarn som gäller. 

Lättast att hålla koll är att följa eventets 
facebooksida.

Skans från 2:a världskriget
Skans 453 i Håverud är ett välbevarat 
pansarskyttevärn från andra världs-
kriget. 
Skansen ägs och underhålls av Skålleruds 
Hembygdsförening som har inrättat ett litet 
museum inne i skansen som visar bered-
skapstiden 1939-1945. Det fanns endast två 
pansarvärnsskansar i Dalsland 1940-1945, 

den ena vid Håverud den andra vid Parse-
tjärn. 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), vapen-
förråd samt pansarvärnsgarage. 

För information, kontakta Kanalmuseet i 
Håverud.

Strax norr om Håverud hittar du det välbevarade pansarskyttevärnet Skans 453.

Dalslands Aktiviteter på Steneby 
gård utanför Dals Långed är ett 
upplevelsecenter med digert ut-

bud. Med den dalsländska naturen som 
bas kan du välja bland mer än 50 olika 
aktiviteter, allt från spännande äventyr 
till mysiga naturupplevelser.
Dalslands Aktiviteter kan enkelt fylla din kvot 
av äventyrslust och utmaningar. Höghöjdsba-
na, ziplinor och stolphopp är bara några av de 
aktiviteter du kan prova på. Utmana dig själv 
och övervinn dina rädslor. 

Du kan även prova på den spännande skjut-
simulatorn, att svinga en yxa eller skjuta med 
pil och båge. Under sommaren erbjuds ett 
urval av schemalagda aktiviteter som inte 
behöver bokas i förväg.

Varför inte testa nyheten Bush Craft? En 
härlig naturupplevelse där man under några 
timmar får följa med en guide ut, lära sig mer 
om våra viktigaste skogsredskap, kniven och 
yxan samt prova göra eld med eldstål. Slutli-
gen får man tälja sin egen sked som vi sedan 
använder för matlagning över öppen eld.

Förtrollande naturupplevelser
En populär aktivitet är att se den dalsländska 
naturen från hästryggen. Rid fram längs skog, 
sjö och stig i upp till två dagar.  Du kan också 
njuta av den förtrollande naturen till fots. Följ 
den rullstols- och barnvagnsvänliga spången, 
genom djungellik gammelskog med Stene-
byälven vid din sida.

Spännande boende
Hos Dalslands Aktiviteter kan du bo i naturen 
på två fina lägerplatser där det finns flera oli-
ka lappkåtor precis vid sjön Iväg, i den mo-
derna sjöladan eller på vandrarhemmet. Det 
senaste tillskottet, 72 hour cabin, är två glas-
hus placerade precis intill sjön Iväg. Ett helt 
unikt boende med oslagbar utsikt.

På Dalslands Aktiviteter finner du också 
restaurang Stenebygrytan där du kan njuta av 
hemlagad dalslandsmat inspirerad av naturen.

Nytt för 2020  är ett café med eget bageri 
samt glassförsäljning och fin uteservering 
som överblickar älgparken.
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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, Fiat och Autoexperten

Försäljning mån-fre 9.00-18.00
Verkstad, butik och skadeverkstad 7.00-16.00

Tel. 0530-444 40

Vi har bilar för uthyrning

Skadeverkstad
En olycka händer lätt och då finns vår  
skadeverkstad där för att hjälpa dig.
Vi både byter och lagar stenskott på rutor.
Välkommen in till oss!

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud

Sommartider 
mån-fre 8.00-16.00

Tel. 0530-101 77

Vi vet vilka 
däck ni behöver

- 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

BORTA BRA MEN 
HEMMA BÄST ...
SE OM DITT HUS I SOMMAR. 
VI HAR ALLT DU BEHÖVER.
VÄLKOMMEN TILL OSS!

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se
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Hallon och olika djur

På Evenstorps gård i Sundals Ryr, en mil 
väster om Brålanda vid foten av Krop-
pefjäll, odlas hallon och rabarber som 
förädlas och säljs i gårdsbutiken.  
Här kan du fika hembakat och våfflor med 
gårdens hallonsylt.  På sommaren kan du 
välja att sitta på terrassen eller intill gårdens 
smådjur. Det finns även möjlighet att sitta 
bekvämt inomhus. 

Gårdsägarna Sofia och Magnus Karlsson 
föder upp köttdjur och säljer köttlådor på 

beställning. De har en ladugård kombinerad 
med växthus. Under vinterhalvåret bor deras 
Hereforddjur där och under sommarhalvåret 
frodas och skördas 950 hallonplantor i ladu-
gården. 

För barnen finns det flera olika djur att 
träffa, som kaniner, minigetter, minigrisar, 
höns, åsnor och alpackor. En unik hällristning 
som är värd att besöka finns på gångavstånd 
från gården.

www.evenstorpsgard.se

Föreningen Kroppefjälls Vandrare

Program i sommar
Samling för alla promenaderna är 
18.30 vid Stationshuset i Dals Ro-
stock utom sista gången då man 
samlas vid Dalskogs kyrka.

14 maj. Såg och kvarn vid Regi-
neberg i Bäcke - 4 km t o r, eller 6 
km rundtur. Ledare: Monica Jo-
hansson, 070-682 06 70. Ansvarig: 
Bertil Landegren

21 maj. Borekulle - 5 km. Led-
are: Bertil Landegren, 070-718 19 
15. Ansvarig: Monica Johansson

28 maj. Björkestommen i Erik-

stad - 4 km. Mötesplats: Erikstads 
bygdegård. Ledare: Anneli Anders-
son, 070-645 10 87. Ansvarig: 
Monica Johansson, 070-682 06 70

4 juni. Ryrhalvön i Skållerud - 4 
km Mötesplats: Vattentornet i Mel-
lerud. Ledare: Benny Karlsson. 
Ansvarig, Roland Björndahl, 070-
714 39 42

11 juni. Slobacka - Rökila i Brå-
landa – 6 km. Mötesplats: Brålanda 
kyrka. Ledare: Jan Andersson. 
Ansvarig: Sonja Pettersson, 072-
563 18 75

25 juni. Sörknatten i Ånimskog 
- 3 km. Mötesplats: Vattentornet i 
Mellerud. Ledare: Bertil Lande-
gren, 070-718 19 15

2 juli. Stenlyckan Näs i Grinstad 
– 7 km. Ledare: Anna Sanengen. 
Ansvarig: Bertil Landegren, 070-
18 19 15

9 juli. Grönhult i Dalskog - 5 km. 
Mötesplats: Källhults bygdegård. 
Ledare: Bengt Larsson, 070-581 30 
60. Ansvarig: Anita Andersson

16 juli. Ramdalen - Hammel - 4 
km. Mötesplats: Källhults bygde-

gård. Ledare: Rune Hegge, John-
Evert Johnsson. Ansvarig: Bertil 
Landegren, 070-718 19 15

23 juli. Idala - Kniperud i Skål-
lerud - 6 km. Mötesplats: Skålle-
ruds församlingshem. Ledare: Sten 
Torstensson. Ansvarig: Sven Jo-
hansson, 073-820 19 30

30 juli. Råskog i Brålanda - 3 km. 
Mötesplats: Möbelhörnan Brålan-
da. Ledare: Berit Pettersson, 070-
542 45 64. Ansvarig: Anita Eriksson

6 augusti. Hjulsängens hemlig-
heter - Gunnarsnäs - 3 km. Led-

Gammaldags klengås

I en gammal Dalslandsstuga söder om 
Mellerud hittar du Hamrane Bak- och 
Kaffestuga som serverar klengås. 
Känslan från förr finns kvar i bakstugans 
mysiga rum. Gästerna sitter och njuter av 
lugnet och atmosfären och känner doften av 
färsk klengås och kaffe. För summan du 
betalar får du äta så mycket du orkar.

Vad är klengås? Förr i tiden träffades gran-
narna på hösten för att hjälpas åt när julos-
tarna skulle ystas. Då bjöds det alltid på 

klengås, eller ”klening” som det kallas i 
trakten. En nybakad brödkaka med smör och 
riven ost som klenades på med tummen.

Här kan du se hur brödet hällbakas i ved-
eldad ugn. I syrenbersån finns bord och stolar 
och dessutom finns en rejäl uteservering, 
delvis under tak. I år är att alla borden står 
med rejäla mellanrum och utanför entrén 
finns en ringklocka där du inväntar hjälp. Allt 
för att undvika trängsel och köer inomhus 
med anledning av covid-19.

are: Bertil Landegren, 070-718 19 15
13 augusti. Frestersbyn - Gatan i 

Ör - 3 km. Ledare: Mats Larsson. 
Ansvarig: Bertil Eriksson, 070-533 
25 49

20 augusti. Dalskog - Avslutning 
med grillning vid Kabbosjön - 2 km 
- OBS! 17.00. Samling: Dalskogs 
kyrka, promenad 2 km till grillplat-
sen. Ansvarig: Birgitta Bernhards-
son, 076-116 19 83. Eget fika och 
grillmat medtages. Lotteri. (Riske-
rar att bli inställt)

Vid Sörknatten spelades många av sce-
nerna i filmen Ronja Rövardotter in.  
Foto: Henrik Trygg/Westsweden.com



 Sommarmagasinet 2020  | 23

BOKA IN I KALENDERN!
24-25 juli Åmåls stadshotell, Åmål

Inte bara Mohlin &
Nyström på årets
digitala Bokdagar!

Författarsamtal 
– helt utan livepublik
Tillgängligt för alla

via livesändningar på
Youtube och Facebook
Utdelning av Dalslands Spar-
banks Skrivarstipendium och

Dalslands Sparbanks Litteratur-
pris – också digitalt

www.bokdagaridalsland.se

Foto: Magnus Liam Karlsson

Annons 122x88 Melleruds Nyheter - Digitala Bokdagar:Layout 1  2020-05-26  12:17  Sida 1

Vårt kunnande Er trygghet Priserna gäller så långt lagret räcker

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vi är en servande fackhandel med serviceverksdad

TLAB Maskinuthyrning

Landsvägsgatan 64

RÖJSÅG  
FS 131

4.990:- 
Ord. pris 6.190:-

Lämna över gräsklippningen 
till Miimo

Honda Miimo
HRM 310 / 520 / 3000

MIIMO 310
1500 m2.

17.200:-
MIIMO 520
3000 m2.

19.900:-

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

2.290:-

Pris exempel

MYCKET PRISVÄRD 
TRÄDGÅRDSTRAKTOR LT1

96 cm klippbredd
420 cm3

16.990:-

Välkommen till TLAB

39.990:-

STIGA PARK 320 PW
Inkl. klippaggregat

MOTORSÅG 
MS 211 3.490:- 

Ord. pris 4.290:-

MIIMO 40
400 m2.

från 8.900:-

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

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17
 Lördagar 10-13

@aag_mellerud 

www.aag.nu

Hällristningar
Högsbyns hällristningsområde i Tissel-
skog är Dalslands största och märkli-
gaste fornminne och består av ett 100-
600 meter stort hällristningsområde 
från bronsåldern. 
På en udde i sjön Råvarpen ligger Högsbyn i 
Tisselskog. Här är  2 500 figurer fördelade på 
drygt 300 hällar med bilder på bland annat 
händer, skepp, fotsulor, människor och hun-
dar. Här bodde jordbrukare redan för 3000 år 
sedan.

Du kan inte bara titta på de imponerande 
ristningarna, du kan också vandra en stig på 
omkring fem kilometer. Den är lämplig för 
barnfamiljer, dock inte med barnvagn efter-
som stigen inte alltid är plan.

I halv skala
Missa inte att göra ett be sök i ett av 
Sveriges mest charmiga stationshus, 
ett hus som man rent bokstavligen 
måste buga för eftersom det är byggt 
i halv skala! 
Huset ligger i Dals Rostock och är alltså 
en modell i skala 1:2 av det stations hus som 
en gång stod på samma plats. Även interi-
örerna är återska pade med väntsalen, 
expedi tionen och stinsens bostad så som 
det såg ut på 1920-talet. 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.



24  |   Sommarmagasinet 2020 

Cecilias sommaraffär
För sjunde året öppnar Cecilia sin 
sommaraffär på fredagar och sönda
gar, eller efter överenskommelse, 
med start den 20 juni till 2 augusti.

Förutom retro, antikt, trädgård och 
stickade barnkläder i ren bomull finns 
det nu en speciell avdelning för all
mogeting – både möbler och hushålls

redskap från gamla tider. Det finns 
också en fyndhörna. 

Cecilias man Clive visar som van
ligt en del av sin konst under somma
ren.

Hitta hit: Väg 166 till Dals Ro
stock. Följ Brunnsvägen, sedan skylt 
till Hällavägen 7. Parkering finns.

Örtagård med
hundratals växter

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 250 olika växter, alla med någon form av an
vändning, till exempel medi cin, kryddor, textilfibrer och 

färgning. Höga, lättlästa skyltar berättar om använd ningen 
förr och nu.

Örtagården drivs av Ker stin Ljungqvist som också har 
skrivit en bok om medi cinalväxtodlingen och om över tusen 
växters använd ning och kulturhistoria. Man kan även köpa 
plantor utan för Kerstins ateljé och växt hus. 

Bredvid örtagården finns en geologisk avdelning med mi
neraler 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.

Muséum och café

Dals Rostock har vuxit upp kring 
hälsobrunnen som var i gång i 
nästan 200 år, fram till 1948. 
Hit har många vallfärdat genom åren 
för att dricka av det hälsobringande 
vattnet, få olika bad och behandlingar 
och för att vila upp sig. 

Brunnsområdet ägs nu av Kroppe
fjälls Hembygdsför ening. I den gam
la brunns restaurangen finns idag ett 

innehållsrikt hembygdsmu seum och 
olika utställningar berättar bland an
nat om brunnsepo ken och om skiffer
brytningen som varit omfattande i 
bygden. 

På övervåningen finns en spännan
de apoteksmiljö där man bland annat 
kan få se hur man trillade piller för. I 
den gamla läkarvillan bred vid är det 
sommarkafé där det serveras hemba
kat i mysig miljö. 

Interiörbild från det mysiga hembygdsmuseet i Dals Rostock.

Sommaraffär
i Dals Rostock

Antik Retro Kuriosa Allmoge 

Stickade barnkläder

Konst och mycket mer

Öppettider 
Fredag & söndag  

 20 juni - 2 aug. kl 1200-1700 

eller enligt överenskommelse

Hällavägen 7 (skylt på Brunnsvägen)

Tel: 072-2046 115

Dals Rostock

Välkommen till 
Brunnsparken!

Museum & Café
Öppet alla dagar 20/6 -23/8

www.hembygd.se/kroppefjall

Örtagården
300 växter med kulturhistoria 
Damm och geologisk utställn.

Alltid öppet     

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

Ateljé  växthus  butik   

För info eller guidning
ring Kerstin Ljungqvist: 

 0730-58 68 47
www.rostock.se

En modell i halv skala 

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

1 km. söder om Brunnsparken

Textilmuseum

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.

Utställning i galleriet:
Naturen som formgivare

Alla dagar t.o.m. 20/9   11-17

samt Facebook och Instagram

Tant Vanja

www.textilmuseum.se

HÅLL KONTAKTEN

TVÄTTA HÄNDERNA

TILLSAMMANS RÄDDAR VI LIV

HÅLL AVSTÅND

HÅLL UT

www.mellerud.se/coronavirus

I den välskötta örtagården finns cirka 
250 olika slags växter, samtliga med nå-
gon form av användning.
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Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

700cc / 45 hk 
Servostyrning
Tippbart flak

Elcyklar, mopeder och mopedbilar

Stiga trädgårdsmaskiner!
Vi säljer åkklippare, traktorer 
och robotklippare mm

Kawasaki Mule, marknadens bästa UTV!  
Vi har sålt dom i 7 år utan en enda reklamation!
Nya Kawasaki Mule Pro MX 4*4

Pris från 95 520:- ex moms

Nya Kawasaki Mule SX 4*4

400cc / 15 hk 
Tippbart flak

Pris från 82 320:- ex moms

Öppet dagligen 10.00-18.00
Tel. 0531-330 86

www.dalslandsaktiviteter.se 
Steneby Gård, Dals Långed

VI SKAPAR MINNEN GENOM ATT GE DIG 

SPÄNNANDE & UNDERBARA
UPPLEVELSER!

• Höghöjdsbana • Zipline • Inomhusklättring • Hästturer • Älgpark • Guldvaskning 

Ateljé och antikvariat
Kerstin Ljungqvists 
ateljé, inrymd i det gamla 
f ö rs a m l i n g s h e m m e t , 
ligger strax intill Brunns-
parken.
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 och i stora 
salen har Kerstin gjort vack-
ra 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 
med över tusen växters an-
vändning och kulturhistoria. 
Samt historien om den svens-
ka odlingen av medicinal-
växter till apoteken. 

På baksidan av ateljén 
finns ett vackert växthus 
samt uppe på bergssluttning-
en ett litet orangeri, som 
sommartid fungerar som 
konstgalleri. I år visas en 
utställning med vackra 
konst- och naturfoton av Lars 
Eric Fjellman. 

Antikvariat Stockrosen
I den före detta pastorsexpe-
ditionen i huset bredvid 
Kerstins Ateljé finns ett trev-
ligt antikvariat med böcker 
med betoning på natur, träd- V 21-24 Helgöppet 11-17

V 26-35 Alla dagar 11-17

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

Vi har öppet

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

Afternoon tea 
Söndag 28/6
Söndag 19/7
Söndag 16/8  
Kl 14.00-16.00 
Boka bord

Välkomna!

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

Vid foten av Kroppefjäll 
hittar ni oss, underbar 
veranda med många 
uteplatser där vi serverar  
lättare luncher, smörgåsar 
och gofika.

Bäckefors
Tel/fax 0530-600 35

www.dohrners.se

DAM o HERR

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

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

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

Hos oss är 
även husdjur 
välkomna!

Passa på att bjuda hem släkt och 
vänner och upptäck Dalsland
Bor du i lägenhet så låt släkten/vännerna 
bo hos oss. 

Vi har gott om utrymme och plats bo i 
hotellrum, vandrarhemsrum eller 
vandrarhemslägenhet som hemma men 
ändå borta.

Vår trädgård har gott om plats stort 
grillhus. 

Hemestra 

Välkommen att kontakta oss på 0521-308 20 eller på www.dina.se

VI FINNS DÄR 
NÄR DU BEHÖVER OSS

ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

EN GO’
HEMESTERKÄNSLA

Våra lokalt förankrade och engagerade rådgivare ger dig trygga tips och hjälper dig 

gärna med det försäkringsskydd du behöver fört just din hemester.

gård, hantverk, historia och 
kultur. Det heter Antikvariat 
Stockrosen – byter man plats 

på delarna i namnet Rostock 
blir det stockros…  
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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 dagligen v. 26-34 

www.evenstorpsgard.se / 0730-26 79 95

Varmt välkommen till Sundals Ryr, 1 mil väster om Brålanda

Sommarprogram för 
Svenska kyrkan i Frändefors

Frändefors församling 
i samarbete med

Past.exp. tel. 0521-400 14 
Välkomna!

Musikgudstjänster 
Sön 7/6 kl. 18.00 Älskade visor i ord och ton Erica Wendt - sång och piano  
   En kväll där den svenska visskatten tas fram i både ord och ton.  
Sön 12/ kl. 18.00 Musikmässa Johan Dahlberg & Jesper Östergren  
Sön 19/7 kl. 18.00 Superjazzduo kommer till Frändefors! Mats Dimming - kontrabas 
   Fredrik Olsson - gitarr Det blir svängigt, mysigt och överraskande, ett 
   äventyr på tio strängar!  
Sön 2/8 kl. 18.00 Sommar på en kökssoffa, Anna K. Larson sång, Sanna Jahnfeldt cello, 
   Hanna Carlsson piano. Gruppen som med sin musik har förmåga att 
   fånga sommarens essens! 

Vägkyrkan 
v.28-29(6/7-19/7)
Öppet vardagar kl 14:00- 18:00 
Musikandakt kl 17:00 

Musiker vägkyrkan 

Mån 6/7 Sara Lilja & Caroline Larsson

Tis 7/7 Alva Glimstrand, Jennie och 
  Johanna Andersson

Ons 8/7 Emma Davidsson

Tor 9/7 Hertha Dahlgren

Fre 10/7 Sara Demander Wik

Sön 12/7 Musikmässa med Johan Dahlberg 
  & Jesper Östergren

Mån 13/7 Angelica Jacobsson

Tis 14/7 Jakob Malmsköld

Ons 15/7 Pernilla Hjern

Tor 16/7 Nils Dahlgren & Freddie Carlsson

Fre  17/7 Isak Stenvall

Sön 19/7 Grand finale med musikgudstjänst.  
  Mats Dimming & Fredrik Olsson

Friluftsgudstjänster 
Lör 20/6 kl. 14.00 Ursand, 
   Daniel Westin 
Sön 5/7 kl. 14.00 Rönnässtugan, 
   Husbandet, 
   Daniel Westin 
Sön 23/8 kl. 13.00 Hos Lars Krantz, Binäs,  
   Victoria Olsson 

Glöm inte ta med kaffekorg och något 
att sitta på 

Foto: Nina Andersson 

Gatans Entreprenad AB 
070 - 673 01 07

Fordonsverkstad 
0521-302 54

Mark- och entreprenadarbete 
Lastbilstransporter och kranbilskörning

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Tel. 0521-373  06

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredagar kl. 9-17

Galleri/AteljéUdda fyra
Konst, smycken och andra fynd i härlig miljö 
Kom och njut! Vi bjuder på ögongodis och 

svalkande dricka. Öppet torsdagar och lördagar  
10-18 under semesterperioden 

- ring gärna eller kolla fb om öppettider

Udden 4, fb:”Udda fyra” t:076-63 63 661

Populära Bokdagar i Dalsland 
– ställer om digitalt
Det blir inga vanliga 
Bokdagar i Dalsland i 
sommar. I stort sett alla 
inplanerade gästförfat-
tarna kommer (några 
har fått bokas om), men 
samtalen sänds live på 
Youtube och Facebook. 
Två författarsamtal, ledda av 
Yukiko Duke, under de tradi-
tionella bokdagarna 24 och 
25 juli, och övriga under 
hösten.

På grund av Coronasitua-
tionen vill arrangörerna ändå 

hitta sätt att bidra till att 
minska smittspridningen 
men öka litteraturspridning-
en. Därför planeras en pro-
fessionell variant av Bokda-
garna helt utan livepublik 
och enligt alla myndigheter-
nas rekommendationer.

Det är klart att Yukiko 
Duke medverkar som sam-
talsledare 24 och 25 juli. Hon 
samtalar med Peter Mohlin 
& Peter Nyström 24 juli och 
med Anna-Karin Palm och 
Martin Schibbye 25 juli.

Det handlar om 45 minu-
ters samtal i en digital live-
sändning på Facebook och 
Youtube.

Istället för en vanlig festi-
val blir detta premiären för 
den digitala Bokdagarsats-
ningen. Under hösten hoppas 
man regelbundet kunna fort-
sätta med liknande livesända 
författarsamtal från andra 
ställen i Dalsland med de 
återstående författare som 
ursprungligen bokats in för 
sommarens bokdagar.

Alla samtal samlas sedan 
på den nystartade Youtube-
kanalen, där man redan kan 
ta del av tidigare Bokdagar-
arrangemang och en Bokda-
garfilm, som visar en del av 
verksamhetens bredd. 

Trots att det inte går att se 
och höra och träffa författar-
na live skapar den här sats-
ningen en större tillgänglig-
het. Årets Bokdagarsamtal 
kan man dessutom sedan 
uppleva när man vill och hur 
många gånger som helst.

Friskis & Svettis i sommar
Under sju sköna sommar-
veckor, från vecka 25 till 

vecka 30, 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 körs varierande 
pass med föreningens ordi-
narie ledare. Om du inte re-
dan tränar med Friskis&Svet-
tis så ger sommarjympan dig 
många tillfällen att prova på 
och få uppleva rörelsegläd-
jen med Friskis&Svettis. 

Kom och testa – man ång-
rar aldrig ett träningspass!

PILGRIMSPOP 2020
Kulturrepubliken Dalsland presenterar stolt fjärde upplagan av Pilgrimspop, 
ett vandrande och inkluderande kulturarrangemang i de dalsländska skogarna. 

P.g.a. Covid-19 är antalet platser i år begränsat till 50 st 
Föranmälan och först till kvarn gäller. Entré 150:- barn under 12 år gratis 
För mer info och anmälan, se www.facebook.com/Kulturrepublikendalsland
Pilgrimspop 2020 genomförs i samarbete med Not Quite och 
Kulturföreningen Strömmar i Dalsland, med stöd av VGR, Dalslands Sparbank, 
Bengtsfors kommun, Åmåls kommun, Dalslands Center/Melleruds kommun 
och Studiefrämjandet.

27/6 Bengtsfors 
Alban Faust, Cats & Dinosaurs
Gammelgården kl 15.00  
8/7 Håverud
Anders Teglund, Lennart & Anna-Carin 
Upperudsslussen kl 15.00
25/7 Fengersfors 
Cactai Road, Caroline Anderberg 
Not Quite kl 17.00
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1 maj - 30 september
Turistinformationen, Dalsland 
Center, öppnar för säsongen.

Öppet dagligen 1 maj-14 juni 10-
16, 15/6-31/8 10-19. September 
lör-sön 10-16   www.dalslandcen-
ter.se
30 maj - 30 augusti
Sommarutställning, Dalslands 
konstmuseum, Upperud. Övre hal-
len: Helen Billgren, Nedre hallen: 
Stefan Ulinder. Lilla Galleriet: 
Elever från Tillskärarakademin.

Öppettider 21 mars - 30 juni ons-
sön 11-17. Juli öppet alla dagar 
11-17. 1 augusti-14 november ons-
sön 11-17 www.dalslandskonstmu-
seum.se
Lör 6 juni
Nationaldagsfirandena i Tingshus-
parken, Dals Rostock och Håverud 
är inställda p g a covid-19
Sön 7 juni
Friluftsgudstjänst, Kyrkbacken, 
Skålleruds kyrka kl 16.00
Sön 14 juni
Sommarkvällsgudstjänst, Klö-
veskogs kyrka kl 18.00

På midsommarafton är en blomsterkrans i håret ett måste för många. Foto: Susanne Emanuelsson.

Lör 4 juli 
Festligheter med mat och under-
hållning, Åsebro Festplats HDC-
Show, DJ och sommarstämning i 
massor https://www.svenskalag.se/
asebroif
Sön 5 juli
Friluftsgudstjänst, Muséet, Uppe-
rud kl 14.00
5 juli – 5 augusti
GRAFIK – Samlingsutställning 
med medlemmar ur Konstgrafiska 
Verkstaden i Dalsland. Hallingsa-
len, Dalsland Center, Håverud. 
www.dalslandcenter.se
Ons 8 juli
Pilgrimspop www.facebook.se/
kulturrepublikendalsland
Fre 10 juli
Kvällstur med M/S Dalslandia från 
Håverud. Boka på tel: 070-
541 06 33
Lör 11 juli
Cykelloppet Brudfjällsracet med 
start och mål i Håverud https://
brudfjallsracet.se/
Sön 12 juli Friluftsgudstjänst,  
Fôttestôva, Bolstad kl 14.00
Ons 15 juli
Musikkväll, Håleviken, Bodane, 
Bolstad kl 18.30
Fre 17 juli
Kvällstur med M/S Dalslandia från 
Håverud. Boka på tel: 070-
541 06 33
Sön 19 juli Sommarkvällsguds-
tjänst, Holms kyrka kl 18.00
Fre 24 juli
Kvällstur med M/S Dalslandia från 
Håverud. Boka på tel: 070-541 06 33
Sön 26 juli
Sommarkvällsgudstjänst, Gun-
narsnäs kyrka kl 18.00
Fre 31 juli
Kvällstur med M/S Dalslandia från 
Håverud. Boka på tel: 070-
541 06 33

5 september - 
15 november
Dalslands konstmuseum, Upperud. 
Övre hallen: Kari Hjertholm, Nedre 
hallen: Ann-Jeanett Sjölander. Lilla 
Galleriet: Elever från Tillskärara-
kademin.

Öppettider 21 mars - 30 juni ons-
sön 11-17. Juli öppet alla dagar 
11-17. 1 augusti-14 november ons-
sön 11-17 www.dalslandskonstmu-
seum.se
16-18 oktober  
(reservdatum 23-25 oktober)
Sunnanåträffen. Nordiskt mäster-
skap i trollingfiske. Arrangör:  
Melleruds Trollingklubb
Lör 17 oktober
Dalslandslitteraturens Dag. Tings-
huset, Mellerud
Fre 30 oktober
Mat & Musik, Hyllningsorkestern: 
Marie Fredriksson/Roxette Uppe-
rud 9:9, Upperud www.upperud.se
Lör 31 oktober
Mat & Musik, Hyllningsorkestern: 
Marie Fredriksson/Roxette Uppe-
rud 9:9, Upperud www.upperud.se
Lör 31 oktober
Modelljärnvägsmässa i Dalsland 
Center, Håverud. www.melleruds-
modelljarnvagsklubb.com/
Lör 7 november
Kroppefjäll Trailrun www.kroppe-
fjalltrailrun.se/
14-15 + 21 november
Fotoutställning – bilder från Skål-
leruds socken. Arrangör: Håfre-
ströms IF
Lör 21 november
Eld- och Ljuskväll runt Upperuds-
höljen. Åsensbruk, Håverud www.
dalslandcenter.se
28-29 november
Julmarknad i Dalsland Center 
www.dalslandcenter.se

Fre 19 juni
Midsommarfirande vid Dalslands 
konstmuseum www.dalslands-
konstmuseum.se, Sunnanå hamn, 
Vita Sandars Camping, Dalbergså 
Camping och Gästhamn
Lör 20 juni
Friluftsgudstjänst, Domarringen, 
Järn kl 11.00. 

Friluftsgudstjänst, Kyrkbacken, 
Skålleruds kyrka kl 15.00. 

Midsommarmusik, Ängarna, 
Örnäs, Ör kl 18.00
Sön 21 juni
Friluftsgudstjänst, Dalaborg, Bol-
stad kl 14.00.
23 juni – 9 augusti 
Sommarmusik i Dalsland Center, 
Håverud. www.dalslandcenter.se
Fre 26 juni 
SVT:s populära program Auktions-
sommar spelas in på grönområdet 
framför Håveruds Herrgård, Hå-
verud. Auktionist Patrik Stridh. 
Reservdatum 31 juli
Sön 28 juni
Friluftsgudstjänst, Kabbosjön, 
Dalskog kl 14.00.

Lör 1 augusti
Sunnamo Marknad. Sunnanå, Mel-
lerud  https://www.mellerudsmu-
seum.com/
Lör 1 augusti
Lysnatten i Sunnanå hamn och 
Vänerskärgården, Mellerud
Sön 2 augusti
Friluftsgudstjänst, Eds skola, Ör  
kl 14.00.

Ekumenisk gudstjänst, Sunnanå 
Hamn, Mellerud kl 15.00. 

Sommarkvällsgudstjänst, Skål-
leruds kyrka kl 18.00
8 augusti – 30 september
Öppen Salong – Utställning med 
etablerade och ej etablerade aktiva 
konstnärer i Dalsland.

Kalandersalen, Dalsland Center, 
Håverud. Arr: Skålleruds Sockens 
Byalag i samarbete med Dalsland 
Center www.dalslandcenter.se
Sön 9 augusti
Friluftsgudstjänst, Kyrkbacken, 
Skålleruds kyrka kl 14.00. 

Sommarkvällsgudstjänst, Klö-
veskogs kyrka kl 18.00
Tis 11 augusti
Helyllehäng i Håverud www.face-
book.se/kulturrepublikendalsland
Sön 16 augusti
Friluftsgudstjänst, Erikstads kyr-
koruin, Erikstad kl 11.00. 

Sommarkvällsgudstjänst, Kyr-
kans Hus, Mellerud kl 18.00
Lör 22 augusti
Dalslands Spelmansstämma i Hå-
verud
22-30 augusti
Vänerveckan www.vanerveckan.
se
Sön 23 augusti Sommarkvälls-
gudstjänst, Dalskogs kyrka kl 18.00
Sön 30 augusti
Friluftsgudstjänst, Brattås, Dals 
Rostock kl 14.00. Sommarkvälls-
gudstjänst, Skålleruds kyrka kl 
18.00

Aktiviteter och evenemang 
i Melleruds kommun
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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

Följ oss på

Kortärmad 
skjorta

Toalettpapper 
Lambi

Barnskor

Burkdricka
33cl

Sportsocka

149:-/st

4990
12-pack

Gummistövel
Barn

6990
Från

Vaxduk 
Massor av olika mönster

25:-
/m

Från

149:-
/par

Från

25:-
+ pant

4 för

2990

Välkommen till oss i sommar!

5990
10-pack

T-shirt
Flera färger

100:-
3 för

Grillkol/ 
Briketter


