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VÄLKOMMEN TILL

DALS-ED

– där det goda livet erbjuds!

I Dals-Eds kommun finns allt det som behövs för att
leva det goda livet; ren luft, friskt vatten, gott om
plats, vackra vyer – och tystnaden. Här finns stora
områden magnifik och orörd natur med fina vandringsleder i exempelvis nationalparken Tresticklan och centralt belägna naturreservatet Skansen.
Kommunens 400 sjöar inbjuder också till fiske,
bad, kanoting och båtfärder.
På denna vackra plats slipper du stress och bilköer. Här har vi
tid och kraft att bry oss om varandra och samverka för att hitta
så bra lösningar som möjligt för det gemensamma bästa. Här
finns också tryggheten i att det finns bra vård och omsorg när
det behövs i livet samt barnomsorg och skola av hög kvalitet
och utan köer. Här har vi också satsat lite extra inför framtiden med nya fräscha lokaler för äldreomsorgen, förskolan och
skolan. Dessutom möjliggör vi för inflyttning på nya villatomter och i nya hyreslägenheter, nära centrum men också nära
natur och sjö – precis det som kännetecknar Dals-Ed.
Den här broschyren är en guide för dig som vill veta mer om
de möjligheter som finns i kommunen, oavsett om du redan
bor här, vill besöka oss, arbeta här eller flytta hit.

MartinCarling
MARTIN CARLING
Kommunstyrelsens ordförande
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INFORMATION OM DALS-ED
Dals-Eds kommun, belägen i det natursköna Dalsland,
”Ett Sverige i miniatyr”, har knappt 5 000 i vånare,
varav ca 3 000 bor i tätorten Ed.
Information om kommunens verksamheter, kommande
evenemang och olika sevärdheter hittar du på ommunens
hemsida www.dalsed.se och facebook. Du kan också besöka
kommunhusets reception, turistinformation och bibliotek i
Eds centrum för mer information.
Turistinformationens öppettider 2019 i MC-muséet:
juni-augusti, alla dagar 11.00-18.00.
Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer av såväl tåg som buss till exempelvis Oslo och
Göteborg. Aktuella avgångar och bokningar följer du bäst
via Västtrafiks eseplaneraren.

AVFALL OCH ÅTERVINNING
ÅTERVINNINGSSTATIONER
På återvinningsstationerna nedan ska du lämna tidningar,
papper, plast, glas och metall:
• Jordbron, parkeringsplats vid Karlssons varuhus.
• Äng, mitt emot Gröne Bac e campingplats.
• Nössemark, väg 2183 i närheten av Vida sågverk.

2

HÅLL RENT! LÄGG INTE SKRÄP UTANFÖR
CONTAINRARNA!!!

(Om det är fullt så MÅSTE DU köra till annan ÅV-station,
Onsöns ÅV-central eller kontakta FTI på tel. 0200-88 03 11)

ÅTERVINNINGSCENTRAL/SOPTIPP
På Onsöns återvinningscentral kan du även lämna t ex
trädgårdsavfall, träavfall, ris, möbler, järn- och metallskrot,
batterier, farligt avfall*. tervinningscentralen är öppen tisdagar 07:15-15:30, torsdagar 07:15-19:00, samt sista helgfria
lördagen (utom december) 9:00-13:00.
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*farligt avfall = gäller ej företag
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LADDA ELBILEN
Vid kommunhuset och bakom biblioteket finns
laddstolpar som erbjuder laddning via kort eller App.
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KOMMUNALA BAD-OCH LEKPLATSER
MED GPS POSITIONER:

1

Badplats Strandviken, Stora Le. Nössemark, 668 91 Ed.
GPS 59.136494, 11.843584

2

Badplats Långelidstjärnet, Håbol. 668 91 Ed.
GPS 58.969078, 12.009741

3

Badplats Stora Sågtjärn. Västra Edsmyren, 668 31 Ed.
GPS 58.91844, 11.908429

4

Badplats Skottesjön,Töftedal, 668 93 Ed.
GPS 58.878269, 11.763868

5

Badplats Lilla Le. Alegatan, 668 30 Ed.
GPS 58.909854, 11.936002
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TOPPEN I DALS-ED
– en möjlighet för nybyggare

M

edborgarundersökningar visar att Dals-Eds kommun är en bra plats
att leva och bo på. Människorna tycker att det är lugnt och tryggt, bra
boendemiljöer, rent vatten, frisk luft och vacker natur. Kommunens
verksamheter håller god kvalitet och några verksamheter som t ex förskolan
och räddningstjänsten får mycket högt betyg.

BOSTADSTOMTER

Toppens nya bostadsområde med vy mot Stora Le
Kommunen har iordningställt 29 nya bostadstomter vid Fågelvägen på Toppen i Dals-Ed som nu finns ute till försäljning. En del tomter är sålda och byggnationer är i full gång.
Området är högt beläget med vy över Stora Le och motionsområdet Tavlan i ryggen. I området finns en även en helt
nybyggd förskola, som bidrar till att göra det natursköna området ännu mer attraktivt.

Så, för dig som söker en framtid i en lugn och rogivande
miljö, utan bilköer och avgaser, där dina barn kan få plats i en
nybyggd förskola med skogen alldeles på knuten – ta möjligheten och bygg ditt nya hem på Toppen i Dals-Ed!
Vill du veta mer om vad som gäller kring byggnation på
Toppen eller i andra områden i kommunen, kontakta
fastighetsförvaltare Henrik Jonsson 0534-19048.

FÖRSKOLA

I Dals-Ed finns förskolorna Fågelvägen, Snörrum och Haga,
fördelade geografiskt runt om i samhället. Fågelvägens förskola vid de nya bostadstomterna på Toppen, är helt nybyggd (invigdes i mars 2018) och rymmer ca 100 barn i

förskoleåldern 1-5 år. Lokalernas utformning möjliggör utveckling för förskolans pedagogik där barn får tillgång till fler
kompetenser och lokalerna erbjuder också mer flexibilitet
att möta varje barns behov i sitt livslånga lärande.

DALS-ED

SKOLA
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EVENEMANG I DALS-ED
– följ på kommunens hemsida

D

als-Eds kommun är en av landets minsta
kommuner men vi har ändå ett brett utbud
av kultur och evenemang. Vi har flera
stora, årligt återkommande happenings som du
kan läsa om i denna broschyr. Därutöver sker det
mycket aktivitet bland våra föreningar under hela
året som du följer bäst via kommunens hemsida
och facebook.

Vårmarknad,v centrum............................ 27 april
Rally på Dal....................................................25 maj
Konstvandring i Dalsland............. 30 maj-2 juni
I Dals-Eds kommun finns två grundskolor; Snörrumskolan för
förskoleklass till åk 3 och Hagaskolan för åk 4 till åk 9. Båda
skolorna är nyligen renoverade och erbjuder fräscha och väl
tilltagna miljöer, både inomhus och utomhus.

ÄLDREBOENDE

Nostalgimässan, Stallbacken.......................1 juni
Midsommarfirande,
Tittutgärdet, Gröne Backe............................21 juni
Spelmansstämma, Anebro................. 26-27 juli
Barnens Dag, Grönebacke Camping........ 26 juli
Trivselkväll, Lasse Stefanz,
Grönebacke Camping.................................... 25 juli
Eds Countryfest,
Bergslätts idrottsplats..............................3 augusti
Monsterrace.................................... 24-25 augusti
Kulturveckan
Kultur för alla..............................14-22 september
Höstmarknad, centrum..................... 12 oktober
Julmarknad Gamla Real....................7 december

Just nu pågår även en omfattande ombyggnation och upprustning av boendena för äldreomsorgen på Hagalid och Edsgärdet som beräknas vara klart i slutet av 2019. De ombyggda
lokalerna kommer innehålla verksamheter som hemsjukvård,
hemtjänst, korttidsavdelning och somatiska avdelningar med
större rum och färre vårdtagare per avdelning.

Musik i sommarkväll i Dals-Eds kyrka
3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7 kl.19.00
Bakluckeloppis
på Torget .................. 25/5, 29/6, 20/7 och 17/8
Bakluckeloppis
Nössemarks camping.................................... 13 juli
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Båthamn med historia av
trä vid slutet av STORA LE
Den som närmar sig Dals-Ed sjövägen över Stora Le, kanske från Dalslands
kanal, kommer till historisk mark. Där båthamnen idag finns låg länge det
enda industriföretaget i Ed. Här fanns ortens sågverk, Le bruk, som ingick i
en kedja med sågverk uppbyggda av företagare i Halden under 1800-talet i
de skogrika bygderna runt Ed.

D

en så kallade Storsågen vid Le byggdes i början av 1880-talet och var
den första ångsågen längs Stora Le.
1910 förvärvades den av norska Saugbrugs
under firmanamnet Le bruks aktiebolag. Av
de tre sågverk som funnits vid Le blir endast
ett kvar efter år 1938.
Sjön trafikerades under den tidiga träepoken
av fraktskutor, bogserbåtar och passagerarbåtar förutom av de privata båtar som användes
av de boende längs sjön. Idag nyttjas sjön uteslutande av fritidsbåtar och kanoter.
Samtidigt som järnvägen anlades 1879
byggdes ett två kilometer långt industrispår
till hamnen vid Le. Här färdades, förutom
trävaror, även turister från tåg till passagerarbåtar vid kajen. Ändhållplatsen Le station
inrymdes i den byggnad där idag hamnens
café och båtklubbens klubbstuga finns.

Sjön är på sina ställen drygt 100 meter djup
och det finns bland annat gädda, abborre, sik
och brax i dess vatten. Även Dalslands landskapsfisk hornsimpan, en fiskart som finns
kvar sedan före istiden, förekommer i Stora
Le.
Det finns ett otal små vikar med sandstränder och fina möjligheter till bad och sol längs
Stora Le. Det finns också två
övernattningsplatser för kanotister.
Hamnen vid Stora Le har
tio gästplatser och det finns
också en möjlighet att vid
hög beläggning ordna extraplatser. Under sommarperioden finns en hamnvärd som
även har möjlighet att sälja
diesel till båtägarna.

I hamnen finns alltid tillgång till dricks- och
färskvatten samt naturligtvis dusch, toaletter, tvätt och möjlighet att tömma toaletter. I
klubbhuset går det att köpa kaffe och kaka.
Det finns också möjlighet att parkera husbilar
och husvagnar.
Det finns också hjärtstartare i hamnen om
olyckan är framme.
Varje sommar fraktas också många båtar
med trailer från hamnen i Ed till Grebbestad
eller från Grebbestad till Ed. I Nössemark
finns också en gästhamn med transportmöjlighet till Halden.

DALS-ED
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Nybyggnation 2017!

”Edshus- det självklara valet”

Edshus AB är det kommunala
bostadföretaget i Dals-Eds kommun.
Vi har ca 500 lägenheter i varierande
storlek. VI har också lokaler för affärsoch kontorsverksamhet.
Förutom i centrum finns bostäder runt
sjön Lilla Lee på varierande avstånd,
dock max 2 km från centrum. Mer än
hälften av våra bostäder ligger i markplan
och är således attraktiva för den som
vill ha markkontakt.

Oavsett var i livet du är har vi en lägenhet
till dig. Kanske är det ditt första boende
du söker, ni kanske ska bli fler i familjen
och behöver en större bostad eller så är
det ett trygghetsboende med funktionellt
utformat boende med närhet till
gemensamhetslokalen för samvaro
som är viktigast.
Var önskar du bo?
Du hittar alla våra områden på
www.edshus.se

Du har aldrig län e än
500 meter till sjö ellgr
er tjärn!

www.edshus.se I info@edshus.se I 0534-190 60
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Stor
Jill Johnson

FEST

FOTO: MATS OSCARSSON

Harlekin

3 AUGUSTI 2019

S

veriges countrydrottning Jill Johnson på scenen! Eds Countryfest
anordnas i år för femte året i rad och nu flyttas evenemanget
till idrottsplatsen vid Bergslätt. Dels för att ge större plats åt
publiken men också för att öka utbudet av mat och dryck och arrangemang runtom kring.

FOTO: EIR BUE

HALM

Tricky Trail
DALS-ED
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Efter 10 år tillsammans med vinst i Country-SM, en platta och massor av gig runt om i Skandinavien på meritlistan har
TRICKY TRAIL beslutat sig för att lägga ner! Spelningen på Eds Countryfest den 3 augusti blir bandets sista och det
kommer bli ett känslofyllt farväl till countrypubliken.
–Vi satsar riktigt stort i år, säger Jonas Månsson från arrangerande Månitor Musik &
Media. Målet har hela tiden varit att göra
countryfestivalen i Ed till Sveriges största
och i år är vi det! Vi har fantastiska artister,
bland annat kommer Sveriges countrydrottning Jill Johnson. Vi har möjlighet att ta in
4000 besökare och det kommer att finnas hur
mycket musik som helst, massor av glada
countryfans och ett stort urval med mat och
dryck från hela världen. Allt kommer att vara
topp tio den 3 augusti på idrottsområdet vid
Bergslätt.
I anslutning till festivalområdet kommer det
att finnas en camping och det blir musik från
två scener. Årets artister kommer från Sverige, Norge och USA och det blir både ösig
rock-country och lugnare singer/songwriter-country.
STORT UPPBÅD MED ARTISTER
Artistutbudet är stort och imponerande och
får hjärtat att slå snabbare hos varje musikoch countryälskare. Vad sägs om stjärnor som
Jill Johnson, Gabriel Kelley, HALM, Don
Redmon, Harlekin, Tricky Trail och Meadow
Creek.
JILL JOHNSON är en av Sveriges mest älskade artister och den som kanske mest satt
countryn på den svenska musikkartan. Dels
genom sina egna album där hon samarbetat
med flera av USA:s främsta låtskrivare inom
genren men också genom hyllade konserthusoch sommarturnéer. Jill Johnson är countryns
starkast lysande stjärna i Sverige och hon
behärskar både sång och tal vilken hon bevisat inte minst i tv-serien Jills Veranda från
Nashville.
Jill Johnson har även vunnit svenska Melodifestivalen med Kärleken är 1998. Placeringen i Eurovision Song Contest blev
nummer tio. 2003 blev placeringen i svenska

uttagningen nummer fyra med Crazy in love.
Hitta musiken som får håret att resa sig på
din nacke, var rådet GABRIEL KELLEY fick
av sin musiklärare när Georgia-folksångaren
bara var tonåring och fortfarande upptäckte
glädjen med musik. De orden har blivit Kelleys livsuppgift, inte bara som ivrig lyssnare,
men också som singer/songwriter som skriver från hjärtat och strävar efter djup kontakt
med publiken. Detta kall har tagit honom runt
världen och längs vägen har han spelat fler
shower och konserter än han kan räkna, både
i gathörn och konserthallar.
Från Umeå kommer country/americanabandet HALM med Johanna Sandgren, Lisa
Johansson och Maja Lundgren. De träffades
som trettonåringar och har utvecklat en egen
stil och ett eget sound tillsammans med William Eriksson och Gustav Nestander. Countrymusiken var en gemensam och naturlig väg
att gå och efter nio år så släppte bandet sin
första fullängdare Raised By The Fire.
DON REDMON kommer från Finspång och
börjar bli en av Sveriges mest bokade och
erfarna countryartister. Han spelar klassisk
country i stil med förebilderna Buck Owens,
Merle Haggard, George Jones och Dolly Parton. Med sig till countryfesten i Ed har han
sitt eget kompband och den låt han nämner
som sin egen favorit, Walk In The Footsteps.
Norska bandet HARLEKIN startade 2006 och
består av sex rutinerade musiker, Tore Rönsåsbjörg, Vegard Fossen, Roy Betten, Odd
Annar Åasan, Håvard Venaas och Morten
Husby. Harlekin kör tuff country med norska
texter och på sin debutsingel Kaempingliv visar bandet detta. Harlekin uppträdde på Eds
Countryfest 2017 och gjorde stor succé.
Ingen countryfest i Ed utan TRICKY TRAIL!
The Hometown Boys kommer i sommar med
ett helt knippe nya låtar i bagaget. Man har

under senaste året skrivit mycket ny musik
och bandets sound har tagit en lite ny vändning. Till Eds Contryfest kommer de efter att
ha spelat på en av Nordens största festivaler i
Vinstra. Gör er redo för klassiker som Breakfast With You Mama men även nya allsångsfavoriter. I bandet spelar Jonas Månsson,
Nikki Fullcabin, Micke Lindmark, Fredrik
Falk och Patrik Lindström.
MEADOW CREEK består av äkta paret Linda
och Peter Dahl från Degerfors. De skriver oftast egna låtar och deras debutalbum släpptes
i december 2017. Linda har en bakgrund som
medlem i tjejbandet Angel som fick en superhit med Sommaren i City. Peter turnerade redan som 11-åring och har varit medlem i coverbandet Peckas Pack. 1996 var paret Dahl
med och startade upp en av Sveriges första
ABBA tribute shower. Kärleken till bluegrass
och countrymusik tog dock över och med
bandet Whisky & Dynamite blev paret mycket populära på den svenska countryscenen
och släppte två album under 2006-2009.

Gabriel Kelley
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Dags för

NOSTALGI i Ed

L

ördagen den 1 juni blir det Nostalgimässa
för tolfte gången i Dals-Ed. På mässan kommer
fordon, föremål och besökare i olika åldrar och
utseende till Stallbacken, möts och umgås med nostalgi som gemensam nämnare.

2

– Vi kör för fullt även i år och som vanligt varje år ordnar vi mässa på
lördagen i Kristi Himmelfärdshelgen, säger ordförande i Dals-Eds Nostalgiförening Anders Carlsson.
Det var 2006 som nostalgiföreningen i Ed såg dagens ljus och föreningens första mässa hölls. Redan första året blev det stort intresse för
evenemanget som sedan lockat flera tusen besökare varje år.
MOTORFORDON AV ALLA SLAG

Programmet blir digert och tyngdpunkten ligger på äldre motorfordon
av alla de slag. Det mesta som rullar på ett eller flera hjul finns med på
mässan och vid bilparaden runt Lilla Le.
På mässan säljs även husgeråd, prydnadsföremål och kuriosa av
ditresta knallar. Nostalgin flödar, med gamla kort visade av arkivföreningen, musik från förr och med kläder sydda under 60-70-talet.
Det blir en uppsjö av intressanta utställningar på året Nostalgimässa. Nytt för i år är utställningar om mejeri- och bryggerirörelsen i Ed
med fotografier och rekvisita och en sammanställning över dalsländska
dansband. Vidare återkommer de under förra mässan så populära utställningarna om anrika Café City och om gränshandeln med socker o
margarin.
Nytt för i år är även utställningen med Volvobilar i miniformat, en
historik över tillverkningen av Volvobilar från PV 444 och framåt.

1
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Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?
NI HITTAR OSS PÅ TORGET I ED.
FASTIGHETSBYRÅN I DALS-ED / 0534-123 40 / FASTIGHETSBYRAN.SE

EL
SUPPLY
4

Elkomponenter för rörlig strömförsörjning

Tel. 0534-199 90
www.el-supply.se

Ett av
Sveriges
största
med:
Sveriges
största
med:
150 veteran-MC
75 motorsågar
50 båtmotorer
300 radioapparater
och mycket annat...

www.mc-dalsland.se

PEPPERLAND TILL ED
Musikaliskt gästas mässan av bandet Pepperland som i huvudsak spelar
musik av sextiotalets popgiganter Beatles. Pepperland har rötter i välkända Lenny Pane som spelat på festivaler runtom i England och Europa. Gruppen består av Mikael Isacson, Per Umaerus, Benny Karlsson,
Olle Bengtsson, och Magnus Thörnqvist.
På kvällen blir det dans till orkester.

1: Nostalgiska bilar, många besökare och solsken
är något av Nostalgimässans kännetecken.
2: Det handlas med det mesta bland mässans 		
knallar och besökare.
3: Det finns gott om intressanta utställningar p
årets nostalgimässa. Utställningar från mejeri,
Café City, dalsländska dansband och minimodeller av Volvobilar är något av det som
finns att be åda.

Bengts
Byggservice
Skogsvägen 12 Ed
Tel. 070-24 22 660

Ed 0534-120 40 • www.carlssonshandelstradgard.se
Blommor - Presenter
Odling av sommarplantor & tulpaner
Träd, buskar, perenner m.m
Begravnings- och bröllopsbinderier
Michaela, Magnus, Inger, Stig, Susanne & Cecilia

4: Popbandet Pepperland kommer till nostalgimässan och spelar Beatlesmusik.

Välkomna!

Se matr n
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Nostalgimuseum

mitt i centrum

Att stiga in i MC-muséet i Dals-Ed är att ta ett steg in i svunnen tid. Doften av däck och motorolja ger associationer som
känns direkt tagna ur en gammal matinéfilm från 40-talet.

Muséevärdinnan Marianne Alfsén
redo för en tur på mc.

– Det var den 17 april 1997 som kommunen undrade om vi inte kunde
öppna muséum med våra cyklar här i centrum av samhället och den 17
juni slog vi upp portarna för de första besökarna, säger Bror Ljungkvist,
som var en av pionjärerna bakom muséeverksamheten.
Eds MC- och Motormuseum innehåller förutom Sveriges största samling av veteranmotorcyklar även jukeboxar, motorsågar, symaskiner och
cirka 300 radioapparater. Men ingenstans hittar du så många veteranmotorcyklar samlade som här.
MC:n representerar på sitt sätt folkhemmets och välfärdsstatens födelse. Med motorcykeln föddes friheten att alldeles själv förflytta sig över
stora avstånd. Det var den fattiges bil men långt in på 50-talet ändå en
prestigesymbol, inte minst i jakten efter kvinnligt sällskap. MC:n bidrog
till att vidga horisonten och förhindra allt för många närbesläktade äktenskap.
På muséets 1000 kvadratmeter stora golvyta finns också drygt 50-talet
båtmotorer i olika utförande, ett dussin gamla symaskiner, många med
drivning enbart av mänsklig fot. Där finns gräsklippare och ett stort antal
motorsågar, allt från de första tungt vägande tvåmanssågarna till yngre
och lättare maskiner. Det finns också en utställning med radioapparater,
bandspelare och skivspelare från förr som ger många en extra nostalgisk
kick.
MC-RALLY 25 MAJ I ED
Varje år, sista lördagen i maj, anordnar Club MCV Bohus-Dal
rally för mc och mopeder på kurviga dalslandsvägar. Sju mil
med kontrollstopp och paus för mat och fika. Motorcyklar av
årsmodell 1999 eller äldre samt mopeder är välkomna att delta.

Det finns många mopeder på muséet i Ed.

NOSTALGIA ON TWO WHEELS
STEPPING INTO the motorcycle
museum in Dals-Ed is like taking
a trip into the past.
The smell of engine oil and tyre
rubber stirs up immediate associations with the old matinee films
of the 40s. The Ed Motorcycle
and Engine Museum also has juke
boxes, chain saws, sewing machines and radio sets, but its pride
is Sweden’s biggest collection of
veteran motorcycles. Nowhere
else in Sweden will you find as
many veteran motorcycles under
the same roof. You could say the

motorcycle symbolises the birth
of the Swedish welfare state. With
it came the freedom to travel independently over large distances.
The motorcycle was the “poor
man’s car” and a status symbol
well into the 1950s.
The thousand square metre museum also displays some 50 boat
motors and a dozen elegant old
sewing machines, as well lawn
mowers and much more. This
year’s nostalgia bonus is a new
exhibition of old radios and gramophones.

En EMW-motorcykel från 1953.

”Kent Karlsson
samlar på det mesta,
även på motorsågar.”
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Samlaren

Kent Karlsson
STÄLLER UT PÅ MUSÉET

Drygt trehundra föremål inom radio,
tv, grammofoner och motorsågar är
samlaren Kent Karlssons bidrag till
mängden av föremål som visas på
MC-muséet i Ed.
I Kent Karlssons samlingar finns det mesta
från lokalt producerade jukeboxar till den
första tunga och svårhanterade tvåmansmotorsågen.

–Jag har samlat i hela mitt liv, mest har det
blivit radio och radiogrammofoner, tv-apparater och bandspelare men på senare tid har
jag lagt lite extra krut på motorsågar, säger
Kent Karlsson. Skogsnäringen har haft stor
betydelse för Sverige och inte minst för Dalsland. Utvecklingen har gått oerhört snabbt
inom Sveriges största näring. Idag sköts
skogsdriften av maskiner, stockarna mäts av
en kamera och vi är långt från den tid då sko-

gen brukades med yxa, såg och häst.
Ett skogsbruk som kunde se romantiskt ut
men som ofta var hårt arbete under tunga
förhållanden. I början av femtiotalet bröts så
tystnaden i skogen. De första motorsågarna
hördes och det första steget mot dagens moderna skogsbruk var ett faktum.
Utställningen omfattar ett 75-tal olika motorsågar plus en hel del handredskap.

En Philips radio med inbyggd skivspelare.
Tätt, tätt, sida vid sida står
motorcyklar av alla de slag på
muséet i Ed.
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Lasse Stefanz i Ed 2013

NÖJESDAGAR

på Gröne Backe och Tittutgärdet

T

orsdagen den 25 juli och fredagen den
26 juli blir det två händelserika och
nöjesstinna dagar på Gröne Backe
camping i Ed.
På torsdagskvällen kommer Lasse Stefanz
orkester till campingen och Tittutgärdet och
det bjuds underhållning med den populäre
sångaren och hans orkester. Det blir musik i
sommarkvällen och arrangör är Nöjesankaret.
2013 gästade Lasse Stefanz Timmerhusen

mitt emot campingen och det blev publikrekord på 1400 personer så det är en populär
orkester som kommer till Ed i juli.
Lasse Stefanz har under många år staplat
skivframgångar på varandra. Vem minns inte
De sista ljuva åren, Det regnar och regnar och
Leva tills jag dör.
Den 26 juli är det barnens egen dag på campingen och då blir det tillfälle till lek och glam
och glada skratt.

På kvällen den 26 juli kommer Åge Sten
Nilsen från Norge och ger en akustisk intimkonsert med det bästa från sin karriär som soloartist. Åge Sten Nilsen är känd som sångare
i bandet Wig Wam under artistnamnet Glam.
Åge Sten Nilsen har även spelat i musikalen Chess under 2006, han har medverkat och
vunnit norska körslaget och han har hyllat
Queen i musikshowen The show must go on.
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varuhus i Ed,

i ny regi!

ägare
Ditt lokala varuhus som får nya
dda
från orten som kommer att bre
dose
sortimentet för att kunna tillgo
kundens behov på bästa sätt.

590
/hg

4 st

100:-

89:+pant

KOL
/BRIKETTER

LÖSGODIS

2 st

DRICKFLAK
24 st olika smaker

LAMBI TOA 24 pack

Välkomna till oss!

& Niklas, Amanda &
Camilla & Tommy, Patricia

149:-

Johan med personal

Industrigatan 8, Ed • karlsson.se
Mån–Fre 10–18 • Lör 10–16 • Sön 11–16
SHOPPING FÖR HELA FAMILJEN I ED
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”Gamla Real är
ett vackert hus.
Här en bild från
tidigare påskfirande.”

TRUCKAR
Saknar du något till din truck?

Saknar du något till din truck?
Vi har reservdelar, tillbehör och teknisk

Vikompetens
har reservdelar,
tillbehör
och teknisk
till truckar
och eldrivna
fordon
kompetens till truckar och eldrivna fordon
www.tvhnordic.se

Jordbrov. 22 ● SE-668 32 Ed ● Tel 0534-622 00 ● www.tvhnordic.se
Jordbrovägen 22 • SE-668 32 Ed • Tel: 0534 - 622 00 • www.tvhnordic.se

Kontakta oss när det gäller...
• Pannbyten • Rörbyten • Värmepumpar
• Radiatorer • Badrumsinstallation
Vinkelv. 2, Ed. Tel 0534-124 77 • 070-552 48 68
Fax 0534-12477

Storgatan 18 Ed
Tel. 0534-618 16

Välkomna!

Thaibuffé 6-rätters inkl. sushi
Måndag-fredag 11.00-14.30

Á la carte • Mat för avhämtning
Fullständiga rättigheter

VI UTFÖR ALLT INOM MUR
OCH BETONGARBETEN
• Stenläggning • Skorstensrenoveringar • Kamininsättning • Betonggrunder • Betonghåltagning • Betongsågning • Gräv och schaktning

Joakim Pettersson, tel. 070-381 30 19

Välkommen in till oss!

Tel. 0534-610 65
www.edsbowlinghall.se

Gamla Real

ETT VACKERT HUS MED NATUREN INPÅ KNUTARNA
Ett av Eds vackraste hus är Gamla Real. Huset ligger ett stenkast från
järnvägsstationen och gränsar till det natursköna strövområdet Skansen. Detta lilla naturreservat är en lummig lövskogsbevuxen ravin i
sluttningen ner mot Stora Le. Sluttningen är en del av en ändmorän
från senaste istiden. En naturstig leder genom området.

I

den gamla fina villan, som från 1896 bygdegård för centrala Ed. Vi vill jobba
var tjänstebostad åt trafikchefen E. A. för att det ska vara en plats för alla invånaLundborg på Kungliga järnvägsstyrel- re i kommunen, säger Stina Karlsson från
sen, bedriver bygdegårdsföreningen Gam- bygdegårdsföreningen. På hösten arrangla Real uthyrning av lokaler för fest och eras Dals-Eds kulturvecka i samarbete
bjudningar. 1947 började villan att använ- med kommunen och till jul sker luciakröningen på juldas som högre
marknaden här
folkskola och
Trädgården på Gamla Real erbjuder
på Gamla Real.
sedan som remånga tillfällen till spring och lek.
alskola fram
Det blir fler och
till början av
fler arrangemang
här i huset och
1970-talet. Sedet tycker vi i
dan dess har
styrelsen är fanGamla Real
tastiskt roligt.
brukats som
samlings- och
Även för turisföreningslokal.
ter och sommarboende är Gamla
1983-84 renoverades huset
Real ett populärt
av kommunen och 2005 bildades Bygde- utflyktsmål. Huset med sina vackra inredgårdsföreningen Gamla Real. Föreningen ning är öppet för besök varje vardag under
arbetar tillsammans med kommunen med sommaren mellan 9.00-13.00.
skötsel och uthyrning av lokaler till för- – Då finns det personal här om besöeningar och privata sammankomster som kare vill komma in och titta, säger Stifödelsedagsfester, dopkalas, bröllop och na Karlsson. Här finns bland annat en
vacker kakelugn, rummen har högt i tak
andra högtidliga tillfällen.
Huset har en stor uppgift som träffpunkt med kristallkronor och många påkostade
både för företag och föreningar.
snickerier.
– Gamla Real är tänkt att fungera som
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”Intressant byggnad
med lång historia”

GÄSERUDSSTUGAN
Ett av de äldsta allmogehusen i Dalsland är Håbols hembygdsgård, Gäserudsstugan. Gården Gäserud har varit i
samma släkts ägo i nästan 300 år. Släkten är Dalslands
mest omtalade, Bågenholm- Håbolssläkten. De som bodde här var stormän och flera av dem kom också att representera bönderna i Vedbo härad i Sveriges riksdag

serudsstugan sin nuvarande utformning. Då skedde utbyggnad åt
norr och kammaren byggdes ut till 21,3 kvadratmeter. Det finns cirka
fjortonhundra inventerade gamla föremål i byggnaden att titta på och
förvånas över. Det äldsta föremålet, en så kallad Sandarnehacka, är
8-9000 år gammal.

En av gårdens ägare var Måns Eriksson, som enligt ryktet ska han
tagit emot Karl XII:e i Gäserud och hans svärson Per Bryngelsson
Bågenholm som senare övertog gården. Men mest känd är kanske
Catharina Bågenholm, dotter till riksdagsmannen Per Bryngelsson
Bågenholm.
Catharina gifte sig femton år gammal. Hon fick tretton barn. Sju
av sönerna nådde vuxen ålder och fick rykte om sig att vara ovanligt
vilda i sin framfart.
Enligt en dendrokronologisk undersökning 2002 byggdes Gäserudsstugan 1741, men av delvis äldre virke. 1781 höjdes ytterväggarna med sex stocklag varvid övervåningen tillkom. 1847 fick Gä-

Ugnen i gamla tiders
stugor var både värmekälla och arbetsplats.

TOLSLÄTTS SOMMARCAFÉ
utanför Ed

I en timrad röd liten stuga i Tolslätt utanför Ed har Inger
Johansson och Einar Karlsson sommarcafé. Under sommartid erbjuds besökarna kaffe, hembakt bröd och en
hemtrevlig lantlig miljö.

H
Einar Karlsson och Inger Johansson
utanför caféstugan i Tolslätt.

uset som ligger sex kilometer från Eds centrum, är byggt
1876 och har fungerat både som boende och sommarbostad
under årens lopp. I rummet finns kakelugn, i köket vedspis
och en riktig bakugn.
På väggen i rummet hänger en broderad bonad med texten: Det gingo tre jäntor på vägen. Förslagsvis är de på väg till sommarcaféet i
Tolslätt.
Einar Karlsson, som titulerar sig vaktmästare på stället, kan vid behov ta fram dragspelet och ytterligare höja stämningen i stugan.
Caféet har öppet i omgångar från början av juli och framåt.
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Urskog i

Tresticklans
Nationalpark
Nationalparken Tresticklan är ett stort skogsområde där de flesta besökare
inte kan se några spår av skogsbruk. Modernt skogsbruk har aldrig förekommit i området. Den senaste stora avverkningen gjordes på 1950-talet. Då
kördes virket ut med häst och släde. Det gjordes på vintern och lämnadeinga
synbara spår efter sig.
Sedan 1996 är Tresticklan nationalpark som
omfattar 2897 hektar, varav 2711 hektar är
land. I mitten av 70-talet bildades det naturskyddsområde av det som idag är nationalpark. I dag är Tresticklan ett mycket omtyckt
område att vandra i. Det är kombinationen
av storlek och orördhet som ger naturen i nationalparken dess stora värde. Det finns bara
ett fåtal så stora naturskogsområden kvar i
Sverige utanför Norrbotten och fjällregionen.
Det är för den orörda skogen som besökarna idag kommer till Tresticklan, men det har

hänt mycket annat spännande vid sjön i historisk tid. För över 200 år sedan var det liv
och rörelse i Tresticklan. Från 1750 och fram
till början av 1800-talet bröts det järnmalm
vid Tresticklan. Berget är mycket järnhaltigt i
vissa områden. Namn på kartan skvallrar om
malmbrytningen, Sminäset som är ett näs i
den södra delen av Tresticklan är ett minne
från den tiden. Det var där smedjan låg där
verktygen för malmbrytningen sköttes om.
Från området går det en led som heter Malmvägen, det går fortfarande att se spåren av

BUDALSVIKEN

Vid riksgränsen mot Norge finns en övernattningsstuga, Budalsviken. Stugan kan bokas
via turistkontoret i Ed och Facebook.

körleden. Malmen kördes med häst och släde från Tresticklan ner till Strömmen i Rävmarken vid Stora Le. Där låg masugnen som
förädlade malmen till järn. Att masugnen låg
vid sjön var för att kunna transportera järnet
vidare på båt.

PRIMEVAL FOREST IN TRESTICKLAN NATIONAL PARK
The national park Tresticklan is a large
forest area where the majority of visitors
cannot see any trace of forestry. Modern
forestry has never occurred in the area. The
most recent deforestation was in the 50’s
when timber was transported on horse drawn
sleighs. Work was done in the winter leaving
no visible traces. Since 1996 Tresticklan has
been a National Park encompassing 2897
hectares, of which 2711 hectares are arable
land. In the middle of the 70’s the conservation area was established and became today’s National Park. Tresticklan is known as
a very popular hiking locale. Its combination

of size and pristine territory give the nature
in the national park its great value. There are
only a handful large natural woodland areas
remaining in Sweden outside of Norrbotten and the mountain region. Today visitors
come to Tresticklan because of the pristine
forest, but the area is also full of exciting
history. More than 200 years ago there was
life and activity in Tresticklan. From 1750
and up to the beginning of the 1800’s iron
ore was mined at Tresticklan. In certain areas the mountain was extremely rich in iron
ore. Names on the map whisper to us about
ore mining in this area. Such as Sminäset, an

isthmus in the southern area of Tresticklan,
gives us memories from the mining era. The
Smithy was located here forging tools for ore
mining. Close to Sminäset there is a driving
trail called Malmbägen. It is still possible to
see the remaining tracks where iron ore was
transported by horse and sleigh from Tresticklan down to Strömmen in Rävmarken by
the Stora Le Lake. This is where the blast
furnace refined ore to iron. The blast furnace
was situated by the lake in order to transport
the iron further by boat to its destination.

HERÅMADENS
NATURRESERVAT
& BASTEDALENS
RASTSTUGA
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Den snickrade spången sträcker sig kilometervis genom området.

Dals-Eds senaste naturreservat, Heråmaden, ligger söder om Tresticklans nationalpark och består mest av opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Reservatet är nästan fem kvadratkilometer stort och utgör häckplats
för otaliga fågelarter och många arter, en hel del sällsynta, som till exempel
den märkliga nattskärran, har hörts och setts i området.
Annars är området ett av länets tystaste och
kan erbjuda besökaren något så dyrbart som
tystnad från den moderna tidens larm, buller
och påverkan.
I reservatet ligger Bastedalens raststuga
som förutom att den kan nås från Tresticklan
också har en tillrättalagd gångväg med en kilometerlång snickrad spång från Lämnemossen fram till raststugan i Bastedalen.
Lämnemossen har troligen fått sitt namn efter
får som lämmat eller av att boende tvingats an-

vända ”trälämmar” för att ta sig över mossen.
Raststugan är öppen för besökare och kan
användas för övernattning under hela året.
Stugan är renoverad, består av rum och kök
och det finns full uppsättning husgeråd för
matlagning och i stugan finns kamin för uppvärmning. Stugan var bebodd fram till 1946.
Vägen till Lämne mosse söderifrån går över
den tidigare järnvägsknuten Mon och cirka
tre kilometer från mossen finns en vägbom.

BASTEDALENS RASTSTUGA.

Vandringsleden är tydligt
utmärkt i Heråmadens
naturreservat.

Hembygdsforskaren Karl-Erik Andersson
på Spången som leder till Bastedalens
raststuga.
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SYKES
i Ed

I april 1999 togs de första spadtagen bredvid Utsiktens gymnasieskola i Ed till det som
skulle bli Sykes Datasvar Support AB, ett amerikanskt call center företag. Förhoppningen
var att företaget vid starten skulle anställa 100-150 personer men att det i nybygget skulle
finnas plats för 324 arbetsplatser.
–Det här är ett litet spadtag för Sykes men ett stort steg för Ed, sa
dåvarande kommunalrådet Rune Forsdahl då han tillsammans med
Sykes grundare och ordförande John H. Sykes satte den tvådelade
spaden i jorden.
Torsdagen den 18 november invigdes det färdiga bygget med öppet
hus och fyrverkeri och massor av besökare. Det här är en av de största händelserna i Ed, sa kommunalrådet Rune Forsdahl då han invigningstalade.
I år är det alltså tjugo år sedan Sykes flyttade in i nybygget bredvid Utsikten och företaget har under hela denna tidsperiod varit en av
kommunens största arbetsgivare.
–Sykes har betytt oerhört mycket för kommunen och vi ser det
mycket som en vändpunkt då företaget etablerade sig här. De kom i
en tid då det var lite trögt med nyetableringar och det blev en räddning

för hela kommunen, säger kommunalrådet Martin Carling. Sykes är
vår största privata arbetsgivare och inte minst är det en introduktionsplats och inkörsport för ungdomen till arbetslivet.
Även förre kommunalrådet Rune Forsdahl beskriver Sykes etablering som en räddande hand som kom i absolut rätt ögonblick.
–Utgångspunkten var att kommunen vid den tiden tidvis låg på 20
procent i arbetslöshet och vi hade 100 tomma lägenheter så vi sökte ersättning för att riva lägenheter, säger Rune Forsdahl. Vi hade en
bostadsdelegation från Stockholm på besök för att hjälpa oss men då
hände det här med Sykes och vi kunde meddela dem att det istället
var aktuellt att bygga fler bostäder. En sådan vändning hade de aldrig
varit med om. Men om inte Sykes kommit så vet jag inte hur det skulle
ha gått.

K i Ed
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ULTURVECKA

14-22 september

3

1

2

4

Dals-Ed har ett rikt kulturliv och varje år anordnas en kulturvecka i september. I år, 2019 blir
sjunde året i rad som föreningar, kulturskola, bibliotek, utställningar, biograf och muséer
gör sitt bästa för att under denna vecka locka folk till kulturaktiviteter runt om i bygden.

V

eckan invigs vanligen med hantverks- och skördemarknad på
Gamla Real. Då går den gamla äpplepressen för högtryck och
höstens frukter blir till välsmakande äpplemust.
Samtidigt pågår olika slags aktiviteter med bland annat utställningar
och försäljning av hantverk.
Under kulturveckans alla dagar händer olika saker inom kultur och
hantverk. På muséesidan finns allt från Eds MC-museum till skolmuseum och gårdsmuseum.
En populär punkt under kulturveckan är stadsvandringen anordnad
av Dals-Eds Föreningsarkiv. Under 2018 gick stadsvandringen från
Gamla Real till järnvägsstationen och de närliggande tomter där Hotell Drott och Järnvägshotellet en gång fanns. Efter vandringen bjöds
in till bildvisning och förplägnad på Gamla Real.
2019 kommer stadsvandringen att vara förlagd till området runt
gamla Syfabriken på Vik. Där har flera fabriker och företag startat och

både enskild och flerägd företagsamhet har levt och blomstrat.
Även på kommunens före detta landsbygdsskolor och bygdegårdar
kommer kulturveckan att betyda evenemang och aktiviteter. Kulturvandringar, fotoutställningar, spelmansträffar och olika framträdande
brukar fylla veckans flesta kvällar.
Dals-Eds Kulturvecka är en vecka fylld av aktiviteter och roliga inslag både för barn och vuxna.

1: Mustpressen går med kommunalrådet Martin Carling
vid spakarna.
2: Några av deltagarna på stadsvandringen 2017
3: Från skördemarknaden på Gamla Real.
4: Interiör från s olmuséet 2015.
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Sommaren kommer

till vackra

NÖSSEMARK

Nössemarks Camping ligger vackert vid Strandviken.

När våren och sommaren kommer till Nössemark vaknar orten till liv och
allt fler besökare upptäcker för varje år det lilla samhällets charm och vackra läge. Med sjön Stora Le vid sin sida ger Nössemark turister och besökare
en möjlighet att turista antingen per båt, bil eller för den delen, med nästan
vilket fortskaffningsmedel som helst.
–Turisterna ökar för varje år, säger Maria
Ingeborg Andersson på Nössemarks camping, café och kök. Vi har haft ökning varje
år under de senaste åren med matgäster.
Det är också en stor ökning av husbilar på
campingen i Nössemark.

–Känslan är att det är mest norrmän som
kommer hit men det är ändå nästan lika
många svenskar, säger Maria. Det är inte alls
så stor skillnad som man kunde tro.
Även från sjösidan kommer besökarna och
de tio gästplatser som finns räcker inte till,

Maria på Caféet.

Bakluckeloppis med
styltartisten Gonzalo

menar Maria Andersson.
–Vi skulle behöva betydligt flera. Det är
många som kommer med båt från Norge eller från Gustavsfors men också från Ed är
det många som tar sig med båt hit upp, till
exempel till våra buffékvällar.
Det var Lennart och Mariann som startade
Nössemarks camping, gästhamn och café
1990. Nu driver dottern Maria tillsammans
med sambon Pedro caféet vidare varje sommar och Pedros bror Gonzalo brukar komma
och uppträda som artist på styltor.
Det finns även stugor att hyra. Almas stuga
och ”Lilla Varpet”, hus med enkla förhållande men äkta stugor med stämning i.
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Monica Balder i Nössemarks lanthandel tror på framtiden
för Nössemark.
AFFÄR I ÅTTA ÅR
På påsk för åtta år sedan startade Monica
Balder och dottern Catrine Balder lanthandel
i Nössemark. Det var en efterlängtad nyöppning av butiken som under en tid varit stängd
och ett samhälle utan affär medför många
resor i onödan.
–Vi ökar lite år från år och norrmännen upptäcker oss mer och mer, säger Monica Balder. Det kommer fler och fler turister och vi
är naturligtvis väldigt tacksamma att vi fick
ha sågverket kvar. Nu känns det som om det
finns en framtidstro i samhället.
VILLA SMILE
Ute på den vackra udden Näs i Nössemark,
med strålande utsikt över Strandviken, finns

Café Lee är öppet alla dagar från 29 juni till 18 augusti

ett trevligt besöksmål för turister. Det är Mike
och Katharina som flyttat från Tyskland till
Sverige och driver turistföretag. Uthyrning av
kanoter, kajaker och cyklar samt uthyrning av
boende finns på Villa Smile. Villa Smile kan
erbjuda en lantlig miljö med närhet till djur
och naturskönt boende med utsikt över Stora
Le. Det är på husets andra våning som Mike
och Katharina har gjort en mysig lägenhet
med fem bäddar som hyrs ut som ett Bed-Breakfeast-boende. Dessutom finns en stuga alldeles i närheten som hyrs ut veckovis.
CAFÉ MITT PÅ LEE
Vackrare läge på ett café än det som Café mitt
på Lee i Nössemark kan visa upp är svårt att
tänka sig. Det gamla vagnskjulet där caféet

är inrymt lutar sig ut över Stora Le, nedanför ligger båtbryggan där cafébesökare som
anlänt sjövägen kan lägga till. Doften av nybryggt kaffe och hembakt bröd välkomnar
nya och gamla gäster. Här serveras hembakt
kaffebröd, våfflor och riktig svensk klengås.
Till Café mitt på Lee i Dalen kommer man
med bil, motorcykel, buss eller båt. Lokalerna är också anpassade för rullstol. Dock går
det endast att betala kontant.

EVENEMANG PÅ MARIAS CAFÉ
Vårinvigning 4 maj
Coverduon The Big Shotz.
Sommarinvigning 1 juni
med Chris and June with a
Country Tune.
Midsommarfirande 21 juni
med midsommarstång och dans.
Chris and June with a Country Tune
och Jam´n five spelar.
Bakluckeloppis 13 juli.
21 juli musikkväll
med Absolut Jansson.
27 juli Musikkväll med Cressento.
Kvällen avslutas med DJ Magne.
Sommaravslutning 17 augusti
med Två lager Glad Pack och
skaldjursbuffé.
Quizkvällar 10/7, 17/7 och 24/7
med Jon Lindqvist.
Prova på Linedance med Anna Ahlberg
under fredagar med början 5 juli.

Villa Smile ligger vackert med utsikt över Nössemark.

Hudvårdskurs med Nina Bergskaug
Naessvold den 3 och 4 juli.

Mot Dalen och Café
Mitt på Le
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BESÖKSMÅL
I NÖSSEMARK
1.
2.
2.
2.
2.
3.
4.
5.

Kyrka
Gästhamn
Båttranspor
Camping
Café & Loppis
Lanthandeln
Badplats
Hembygdsgård

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

8

8

6

MOT
HALDEN

Idrottsplat
Marjas Bönealtare
Gamla Kyrkogården
8
Riksrösen
Stora Strand
Sågverket
Färjan
Dalen - Café
8
Mitt på Le

Sågverket Vida

FÄRJAN LEE FLORA
35 kilometer från den södra änden av sjön går en färjeled som binder
samman vägen mellan Jaren och Sund i Nössemark. Det är den näst
längsta i Sverige med sina 900 meter. Färjan Lee Flora går enligt tidtabell dygnet runt.
En båttur över Stora Le är ett trevligt avbrott i bilåkandet och när
vädret är klart har man från färjan en underbar milsvida utsikt över
”innanhavet” Stora Le. Överfarten med färjan är kostnadsfri.
Info om avgångstider
0771-65 65 65.
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”Bild från tidigare års pilgrimsvandring.”

Pilgrimsvandring

över norska gränsen
Den 27 juli är det dags för årets pilgrimsvandring från Nössemark till
Aremark. Efter morgonbön i Nössemarks kyrka avgår buss till Dalen där
vandringen startar.
Under transporten till startplatsen passeras en del intressanta platser, bland annat
platsen Nössjö där de första bosättningar-

na under stenåldern ägde rum. Därav kom
namnet Nössemark. Pilgrimsvandringen går
på en gammal led över gränsen och under
vandringen hålls middagsbön och eftermiddagsbön. Vandringen är 14 kilometer lång
men det finns möjlighet att enbart gå delar
av sträckan. Vid framkomsten till Aremark
serveras römmegröt och spekemat i Arestads
hembygdsgård.

Klockan 18.00 hålls pilgrimsgudstjänst i
Aremarks kyrka, därefter sker återtransport
med buss.
Nössemarks sockenråd, Nössemarks hembygds- och samhällsförening, Aremarks menighet och Aremarks historielag arrangerar.

EN PLATS FÖR BÖN OCH
EFTERTANKE I NÖSSEMARK
Skylten som leder till altaret i skogen.

I Nössemark, nära norska gränsen,
ligger Mor Marjas bönealtare på berget ovanför gården Myrstacken, bortom Backens missionshus.
Författaren Viktor Myrén har i flera böcker
skildrat folket vid norska gränsen och den
andliga väckelse som drog fram på 1800-talet i dessa trakter. Det var när Viktor Myrén
fann sin mors bönealtare som han inspirera-

FOTO: BJÖRN ARNE ROSLAND

des att börja skriva. Viktor Myrén har skrivit
flera böcker och han skriver bland annat om
komminister Nordstedt, en andlig ledare i en
omvälvande tid.
Myrén skriver också om sin far Eljas i Nolby och sin mor Marja och om bönealtaret.
-När tiderna hårdnade och personliga bekymmer trängde på tog Marja en sten från gården,
vandrade uppåt berget i skogen för att lägga
ned sin börda inför Gud och samtala med sin

Mor Marjas bönealtare.

FOTO: PRIVAT

himmelske Fader.
Av stenarna bildades ett bönealtare. Så
småningom upptäcktes platsen och i samband med Nössemarks missionsförsamlings
100-årsjubileum restaurerades altaret. Altaret
fick bli en plats där stressade nutidsmänniskor
kan finna en stunds stillhet och eftertanke.
Genom att följa skyltarna från Strands gästgiveri finns möjlighet att komma till Backens
missionshus och Mor Marjas bönealtare.
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Vårmarknad

Höstmarknad

27/4

12/10

LÖRDAG

LÖRDAG

Edsmarknaden
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å
0
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e
fyll
70 år! Så länge har Ed i modern tid varit
en marknadsplats. Den traditionen började
den 8 oktober 1948 med ett fåtal knallar på plats.
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I

dag är Eds vårmarknad och höstmarknad två mycket välbesökta
arrangemang. Runt 300 knallar på båda sidor av Storgatan och på
torget lockar minst 15 000 besökare. Vissa år många fler. Här finns
även ett stort tivoli på plats med många aktiviteter för de yngre besökarna.
Eds vår- och höstmarknad håller fortfarande ställningen som ett av
Västsveriges största evenemang av sitt slag.
70-årsjubileet kommer förstås att uppmärksammas på olika sätt. Mest
blir det under höstmarknaden, men vad det blir är hemligt till strax före
marknaden.
Ed var mycket tidigt en ort med ett handelscentrum. Redan från 1802
arrangerades marknader i Ed. Dessa pågick fram till 1906 och togs inte
upp igen förrän 1948.
Eds marknader är två stora folkfester där besökarna kan fynda av allt
som dagens marknader erbjuder. Men marknader är evenemang som
förändrats med åren. På den tiden när de startade var exempelvis kreaturshandel viktig.
I dag är det något helt annat utom på en punkt. Marknaden som social
mötesplats är lika aktuell som förr i tiden. För många utflyttade har
marknaderna numera blivit självklara hemvändarhelger.

Tingvalla Antik
Mellan Ed och Bäckefors, väg 166

Mobil 070-362 18 95 • Hem 0528-502 05
Välkommen!

TINGVALLA HANDEL & HEM

Loppis & begagnat
Välkommen!
Tingvalla Station 2, Ed. Tel. 070-37 37 920

Tel. 0534-101 44

MARKETTRADITION WITH
ROOTS FROM 1802
Every spring and autumn it’s market time in Ed, a time
of celebration for one and all. Traffic is closed off in the
middle of town and the streets are filled with people.
Around 300 stand holders come to the markets from all
over Sweden and there are usually at least 15 000 visitors.

T

he spring and autumn markets are traditions that have been held
every year since 1949. Ed was an early trading centre, and the
markets that were run from as early as 1802 continued until
1906 when they stopped completely.
In 1948 however, the market tradition was restarted in Dals-Ed.
The Ed markets quickly earned the reputation of being worth a visit and have grown enormously since they started again. Today,
the markets are among the largest in western Sweden, a large folk
festival where you can find bargains at the stalls manned by traveling stand holders and local merchants, enter lotteries, eat good
fast food and of course drink coffee. An amusement park provides
fun for children, along with pony rides and many other activities.
The market also plays an important role for locals. It’s a time for catching up with old acquaintances, and a weekend when many people
return home to renew their roots in Ed.

Ny minigolf • Flytande bastu
Konferenslokaler • Fin lekplats
Sommarkväll med Lasse Stefanz 25/7
Barnens egna dag på Gröne Backe 26/7
Restaurang med fullständiga rättigheter

www.gbcamp.nu
men
Välkom ll...
ti

Mitt i centrum

Sallad
Á la Carte
Kebab
Hamburgare
Italiensk pizza
Husmanskost

Sommaröppet:
11–22
Fre-lör till 23

Vinteröppet:

11-21
Fre-lör till 22

Dagens
Lunch:
Mån-fre
11–14

Öl- & Vinrättigheter
www.facebook.com/Eds-Restaurang
Tel. 0534-126 06
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Knä sjö och Tingvallamossen är naturreservat
som är lätta att missa på den långa raka vägen
mellan Bäckefors och Ed.

A

tt stanna ger en fin belöning med vacker utsikt, vare sig
man är speciellt intresserad av fåglar eller bara vill njuta
av utsikten.
Knä sjö fick genom lokalt engagemang ett fågeltorn för ett antal
år sedan, och det ger en fin utsikt över en levande fågelsjö. På våren
är det en populär häckningsplats för tranor, och resten av sommaren
finns ett rikt fågelliv.
Här häckar arter som sydlig ljungpipare, tranor, storspov och
grönbena. Även orre, buskskvätta, gulärla och tofsvipa är vanligt
förekommande.
Intilliggande Tingvallamossen är också värd ett besök. Till Furukullen leder en stig upp på berget som ger en vacker utsikt över
mossen. Längs grusvägen mellan Porsen och Böle, finns en parkeringsplats. En spång för att kunna ta sig från utsiktsplatsen ut till
Porsön, som ligger inom naturreservatet, är planerad men ännu inte
byggd.
– Vi bildade det här naturreservatet 1987. Bakgrunden var att det
är en stor opåverkad mosse, en av de största i Dalsland, där det
finns ett mycket rikt fågelliv, säger Tord Vennerblom, som nyss gått
i pension från sitt arbete på naturvårdsenheten på länsstyrelsen.
Naturreservat ombildades 2012, då det även blev förbjudet att avverka skog. Det mäter drygt tre gånger tre kilometer i omkrets.

1. Tingvallamossen ligger längs länsväg 166 mellan Bäckefors
och Dals Ed. Ungefär mitt emellan de båda samhällena går en
grusväg mot Böle där utsiktsplatsen finns.
2. Stigen upp till Furukullen.
3. Arter som sydlig ljungpipare, tranor, storspov och grönbena går
att se från fågeltornet vid Knä sj
4. Fågeltornet ligger vid Knä Sjö, i den östra delen av länsväg 166.

MONSTERRACE
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i Trolldalsbacken, Ed
LÖR

24
AUG

SÖN

25
AUG

Bilar med stora
hjul och mycket klös
En av Dals-Eds mest färgstarka föreningar och den förening som helt
klart hörs mest i sin verksamhet är
Nössemark-Ed Offroaders. Klubben
startades på 1980-talet och första
tävlingen gick 1990.

B

ilar med meterhöga hjul, med hästkrafter i hundratal, hög oktanhalt i
tanken och djärva förare som slirar,

N
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sladdar och river loss i lera och gyttjepölar är
vad monsterrace handlar om.
Sedan första tävlingen är det tradition i motorkretsar att sista helgen i augusti då körs
det monsterrace på banan i Trolldalsbacken i
Ed. Av klubben döpt till ”Monstervalley”. En
bana som har byggts om och förlängts flera
gånger om.
I år är Monsterracedatum lördagen 24 augusti-söndagen 25 augusti.

Bilarna byggs, sköts och lagas till stor del
av medlemmarna själva. Innan och efter säsongen skruvas och svetsas det, under högsäsong servas enbart de största felen. Då gäller
det att hålla bilarna rullande genom säsongens tävlingar.
Monsterracet i Trolldalsbacken bruka locka
mellan 2500 och 5000 besökare varje år.

Vi är på plats
där det händer!
Tveka inte att höra av dig
till lokalredaktionen i Ed.
Tommy Löfgren Reporter
0531-54 18 07
tommy.löfgren@dalslanningen.se

Sarah Mösser Annonssäljare
0531-54 18 11
sarah.mosser@dalslanningen.se

Agneta Wallin Försäljningschef
0531-54 18 10
agneta.wallin@dalslanningen.se
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KOMMUNIKATIONER
Ed har en lång historia som en knutpunkt för resande. Så är det än mer
i dag med tåg till och från Göteborg och Oslo, samt en tät busstrafik.
Dessutom kommer ett nytt resecentrum att växa fram under året.

F

ör Ed och de omkringliggande kommundelarna har järnvägen alltid haft
en stor betydelse. I början av förra seklet var Ed en turistort på modet och det var
järnvägen som gjorde det möjligt.
I dag stannar tågen här fem gånger från
Oslo på väg mot Göteborg och fem gånger
åt motsatt håll. Det tar bara dryga timmen att
åka från Ed till Göteborg. Det är norska NSB
och svenska SJ som svarar för turerna.

För busstrafiken svarar Västtrafik. Det går
många turer till och från Ed. Tar man exempelvis buss 700 kan man komma med byte
ända ner till Göteborg och förstås tillbaka.
Under 2019 bygger kommunen ett resecentrum intill järnvägen. Det blir på samma plats
varifrån busstrafiken utgår sedan tidigare.
Men det ska ske en allmän uppfräschning och
nybyggnader.
Området ska få en heltäckande asfaltsyta.

Den nuvarande byggnaden rivs och ersätts
med en ny. Vidare blir det en ny nedgång till
tunneln under järnvägsspåren. Därmed blir
det lättare att ta sig till järnvägsstationen på
den andra sidan.
Med ett modernt resecentrum stärker Ed sin
position som en viktig ort för resande vare sig
det handlar om jobb, studier eller turism.
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Några av personalen på AME:s secondhand. Från vänster: Gebrezgabher Testamichael,
Anneli Emanuelsson, Ida Olsson och arbetsledare Tomasz Galbas.

SECOND

HAND
i kommunal regi

På Hjortronstigen 4, i närheten av Utvecklingscentrum på Viksgärdet, ligger
kommunens mottagning och försäljning av secondhand. Det är arbetsmarknadsenheten i kommunen som
säljer ut varor tillsammans med klädoch tygförsäljning i närliggande Gnistan, med personal från LSS-enheten.
I AME-BUTIKEN, som har en utställningsyta på hela 400 kvadratmeter, finns porslin,
husgeråd, möbler, leksaker, tyger, dukar, gar-

Porslin och det mesta för köket finns
i AME-butiken.

diner och mycket mera av det som brukar finnas i ett hem.
Tillsammans med butiken Gnistan finns hos
AME det mesta som kan behövas i en tillvaro. Gnistans sortiment innehåller bland annat
kläder, tyger, skor och gardiner. I AME-butiken är möjligheterna lika stora att hitta en god
bok, en vacker glasskål eller en möbel från
mormors tid.
Allt till ett rimligt pris. Butiken tar emot och
renoverar för att sedan sälja till låga priser.

STORT ANTIK- OCH LOPPISCENTER

vid Tingvallas nedlagda järnvägsstation

Det har sålts antikviteter
på Tingvalla sedan 1980.

Sju kilometer från Ed vid väg 166 ligger Tingvalla Antik och Tingvalla Handel och Hem. Två företag i antik- och
loppisbranschen som säljer det mesta från femkronorsprylar till antika
möbler.

tågen stannade så sent som år 1964 och på
stationen fanns då även utlämningsställe för
post, systembolag och apotek.
Nu är den gamla järnvägsstationen ett omtyckt mål för antik- och loppiskunder från
både Sverige och Norge.

GRUNDEN ÄR EN ANTIKAFFÄR som
startades 1980 av Anna-Lisa och Robert Melin och som nu har övergått i nästa generations
ägor. Antikaffären ägs av sonen Håkan Melin
och bakom Handel och Hem finns Åke och
Rattikan Melin.
Tyngdpunkten på handeln ligger på möbler
och inredning men det mesta som ett hushåll
kan behöva finns inom de fyra lokaler med varor på området. Dock handlar varken Tingvalla Antik eller Tingvalla Handel och Hem med
föremål i guld och silver.
Platsen för antik- och loppisföretagen ligger
vid Tingvalla nedlagda järnvägsstation där

Många besök både från Sverige och Norge
på Tingvalla Antikt.

LOPPIS
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vid gränsen

Endast femtio meter från gränsen mellan Sverige
och Norge, i före detta Tullhuset vid bron i Kornsjö,
finns Kornsjö Gränshandel och Loppis. Det var på
den här bron som svenska och tyska soldater stod
öga mot öga under andra världskriget.
Nils Sandin har fått besök av ollegorna från Mellerud, Birgit öd och Asle Holst.

NU GÅR DET betydligt fredligare till i området runt Kornsjön.
Människor från båda sidor av gränsen möts och språkas, det
finns en kiosk och ångbåten Pröven trafikerar området sommartid. I Kornsjö Gränshandeln och Loppis säljs både nytto- och
prydnadssaker men också en del ätbara varor.
I den före detta tullokalen säljs potatis hela vintern och från
och med maj månad så går det även att köpa blommor. En service som är mycket efterfrågad av boende på båda sidor gränsen
och av resande över gränsen.
Man har även iordningställt en lokal för kaffeservering med
våfflor i samband med loppisen.
Den före detta tullokalen är på cirka 100 kvadratmeter och
i dagsläget är den välfylld med loppisfynd från auktioner och
dödsbon. Ett särskilt utrymme fullproppat med julsaker finns för
den som samlar på tomtar och andra jultillbehör.
Rummet med julprydnader på Kornsjö Gränshandel.

S ECON D

HAND

Från vänster: Marianne Savland, Borislava Valkova, Anette Larsen,
Kristian Larsen, Simon Spetz och Martin Milchev.

Vackert porslin och
glas finns i affären.

i Carl XII

Secondhandbutiken Second hand Store by Reto
har i drygt ett år funnits i anrika Carl Xll:s hotell
i Ed. Alla intäkter av försäljningen går till arbetet
med att hjälpa utsatta till ett liv i frihet.
SECOND HAND STORE drivs av föreningen Reto för hopp,
en ideell organisation med syfte att ge hjälp åt narkotikamissbrukare och andra missgynnande personer.
Secondhandbutiken på Carl Xll innehåller kläder, möbler,
porslin, husgeråd, leksaker och allehandaprylar, allt snyggt uppställt i stora ljusa lokaler. I källaren finns en ren loppisavdelning
och i matsalen med strålande utsikt mot sjön Stora Le serveras
tisdag-lördag smörgåsar, lunch och bakverk.
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GÄSTGIVERI
fyllt av nostalgi
I

det grå huset i Hindalebyn där antik- och
loppisaffären Eds Nostalgi är inrymd har
mellan år 1894 och 1911 drivits gästgiveri.
Nu finns här både antikt och retro samt många
loppisprylar.
–Här finns det mesta, mycket glas och porslin,
säger Frank Jansson. Men också lampor, speglar, kuriosa, böcker, ja, till och med uppstoppade älghuvud.

På den cirka 200 kvadratmeter stora utställningsytan finns alltså det mesta som kan behövas i ett hushåll. Allt från möbler till teskedar. I
husets kök finns ett stort utbud av kopparartiklar och naturligtvis porslin i olika färg o form.
Eds Nostalgi kommer att vara öppet under
helger och även en del veckodagar under semesterperioden. En öppetskylt vid landsvägen
talar om när butiken är öppen.

LOPPI S F

ör 15:e sommaren blir det loppis i bakluckan på torget i Ed. Det
är Eds FF som även i år står som arrangör för loppisdagarna på
torget. Fyra lördagar under sommaren kommer bilarnas bakluckor att stå rakt upp. Då blir det stor köp- och
säljkommers med nytt och gammalt, nyttiga
föremål och rena kuriosa.
–Vi kör fyra gånger i sommar, säger man från
Eds FF:s sida. Vi tyckte det gick bra ifjol. Det
var till exempel väldigt uppskattat att vi hjälpte
säljarna att bära ut borden på plats.
25 maj, 29 juni, 20 juli, 17 augusti är det datum som loppisfantasterna behöver hålla reda på då det gäller bakluckeloppishandlandet på
torget i Ed 2019.

I BAKLUCKAN

Många intresserade och stort utbud
brukar det vara på bakluckeloppisen i Ed.
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MÅNGA FÖRENINGAR

med vitt skilda inriktningar

D

als-Ed har ett rikt föreningsliv som tillfredsställer de flesta hobbyoch fritidssysselsättningar. Här finns mycket att välja bland, olika
föreningar för den som vill sporta, åka båt, bil eller mc, lyssna på musik, dansa, släktforska eller utöva kultur, gå i kyrkan eller avancera inom politiken. Eller helt enkel umgås och träffa likasinnade, oavsett ålder och kön.
På den här sidan finns bilder från några av kommunens föreningar men på
kommunens hemsida finns en fullständig förteckning över alla föreningar
med de mest skiftande aktiviteter. Där finns också uppgift om de olika föreningarnas kontaktpersoner och telefonnummer. Adressen till kommunens
hemsida www.dalsed.se/leva-bo/fritid-kultur/foreningar
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DALS-ED

- ett paradis för de som är bakom flötet
Dals-Ed har kallats möjligheternas
kommun och detta gäller inte minst
fiske. Här finns en magnifik och orörd
natur med cirka 400 sjöar, tjärn, åar
och bäckar, lämpliga för fiske, bad,
kanoting och färder med båt.
Kommunfiskekortet omfattar femton fiskevårdsområden där gädda och abborre är
de arter som är lättast att få på kroken. En
gammal sanning är att människan blir lycklig av att fiska, det spelar ingen roll om du
är ung eller gammal, fattig eller rik, inom
fisket finns plats för alla. Och fisken frågar inte efter åldersbevis eller penningstatus
innan den nappar, däremot kan det behövas
en del utrustning. Det är här Fiskespecialisten i Ed kommer in. Förutom all den utrust-

ning du behöver och har glömt hemma eller
saknar för en lyckat fisketur. Butikens ägare
Magnus Jacobsson vet mycket om traktens
fiske, var det nappar, hur det nappar och närmaste vägen dit. Han blir ofta uppdaterad av
andra fiskare som kommer inom affären och
tipsar om aktuella fiskeresultat och fångstplatser, lämpligt djup och vilka drag som
lockar flest fiskar.
– Vi brukar dela med oss av information om
det mesta då det gäller fisket här omkring. säger Magnus Jacobsson. Oftast blir våra besökare nöjda med det stora utbud som finns för
fiskare i vår kommun. De flesta fiskar med
drag men i Gesäter finns det även möjlighet
att fiska öring med fluga. Fiskespecialisten
är butiken där berättelser om fiskelycka och
fiskehistorier står som spön i backen.

1

2

1. - Magnus Jacobsson har i sin butik det mesta
som en fis are behöver för en lyckad fis etur.

2. - Den här 117 centimeter långa gäddan med

en vikt av 11,1 kilo fångades av Jens Eriksson under en fis etävling i Norra Kornsjön hösten 2015.

FISKEKORT I INSJÖAR Fiskekort säljes numera endast över nätet. Adress: ifiske.se

FISKEMINNEN

berättade av Allan Johannesson, Nössemark.
I ungdomen var jag mycket ute och
fiskade och jag kände väl till var det
nappade. Ofta var det en granne som
ville följa med, en äldre man. Han var
galen i fisk och åt det mesta, gärna
mört. Kom han med mig så visste han
att han fick fisk
En gång då vi var ute och fiskade kom vi in
i ett ordentligt stim med mört. Men de flesta som nappade stal masken från kroken för
gubben och försvann men då lärde han sig att
rycka till så hårt att huvudet åkte av fisken.
Det nappade så gruvligt att sjön blev alldeles blank av mörtkroppar som låg och flöt på
vattnet. Så jag fick åka runt med ekan och ösa
upp mörtkropparna i båten.
En annan gång var jag och den äldre mannen, en granne, ute med ekan och skulle fiska
med kastspö och drag i en närliggande sjö.
Det var mycket vass och jag sa att jag kan
ro ut med draget och släppa det ute på fritt
vatten. Jag hade en sump med ett tiotal fiskar liggande bakom en ö och varje gång jag
rodde ut med spinnaren så haka jag på en fisk
och gubben vevade in och blev lika glad varje
gång. Till sist klappade han händer av glädje

över fångsten.
Men tionde gången tog jag av spinnaren och
knöt linan hårt med en knut om fiskhuvudet.
Då han hade halat in fisken blev han alldeles
tyst och jag såg hur han funderade på hur det
kunde ha gått till. Spinnaren var borta men
fisken kom tillbaka med linan knuten runt huvudet. För den fiskande äldre mannen var det
ett mysterium
DEN STORA GÄDDFÅNGSTEN
En gång var det en granntant som sa, att du
kan väl dra upp en gädda till mig när du ändå
är igång.
– Ja det ska jag göra direkt, sa jag.
Men hon trodde mig nog inte riktigt.
– Du får väl inget på en dag, sa tanten. Så jag
åker till marknaden i Ed och blir borta hela
dagen.
Men tidigt på morgonen satte vi ut två ryssjor i Stora Le och klockan halv fyra på eftermiddagen tog jag ekan och for ut med en
kamrat för att vittja. Det var så mycket fisk
i de två ryssjorna att vi fick problem när vi
skulle dra iland dem. Han orkade inte ro så
fort med all fisken, det gick för tungt, utan en
av ryssjorna slakade och fisken ramlade ur.

Allan Johannesson är inte bara storfis are,
han kan konsten att berätta om
arfängen. Ibland skarvar han lite extra...
Då räcker inte ens Allans armar till.
Jag såg hur den största gäddan av alla försvann ur ryssjan och ner i vattnet. Där stod
den på botten och tittade lite lurigt på mig.
Då ryckte jag åt mig kamratens slidkniv och
slängde mig ner på sjöbotten och körde kniven rakt genom halsen på gäddan.
- Den gäddkraken vägde 10,4 kilo. Och så fick
jag hämta traktorn för att dra upp all fisken.
Det var sammanlagt 47 kilo gädda som vi fick
den dagen men då var det också mitt i gäddornas lektid, berättar Allan Johannesson.
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Pittoresk

THAIRESTAURANG I 99:AN
Kanya Tipmung och Surayut Kaewsonthi har fått norska gäster till restaurangen i Ed. Stein och Grete Lind från Halden passade
på att äta thaimat i Ed.

I ett hus av kulturhistoriskt värde,
byggt 1899, mitt i Eds centrum finns
Kanyas Tipmung´s Thairestaurang.
Huset, idag vitt, beige och rött, kal�las allmänt 99:an och har efter att
Kanya Tipmung övertagit fastigheten årsskiftet 2013-2014 genomgått
en totalrenovering.
– Jag har försökt väcka liv i fastigheten genom att byta yttertak, renovera invändigt
och installera ett helt nytt kök, säger Kanya
Tipmung.
Kanya Tipmung har även byggt en helt ny
uteservering i anslutning till restaurangen

Kanyas Thairestaurang har öppet alla dasom även ska få ett tak i form av en markis.
gar i veckan och fullständig servering av
Restaurangen serverar thaimat som kan
drycker. Kanya Tipmung driver även thaianpassas efter kundens önskemål huruvida
restaurang i Mellerud och Åmål.
vad kunden vill ha för styrka och annat. Vi
kan även anordna mat för stora sällskap och
även på annan plats.
– Vi kan även ordna mat som
är lagad på thailändskt vis
men då krävs att kunden är
van vid originalsmakerna.
Vi öppnade i Ed för tre år
sedan och vi har både lunch
och kvällsservering och dessutom en hel del kunder som
Huset 99:an.
hämtar sin mat.

EDS RESTAURANG - MITT I CENTRUM
Mitt i Eds centrum ligger Eds Restaurang på Hantverkargatan 10. Så
centralt det någonsin kan bli, vägg
i vägg med Coop i Ed. En restaurang
med lunch, à la carte, pasta, kebab
och pizza på menyn.
– Vi har öppet alla dagar och vi har plats för
54 gäster inne i lokalen och 84 på uteserveringen, säger Naaman, restaurangchef i Ed.
Vi har alla stor erfarenhet av att arbeta på
restaurang och vi vill att restaurangen ska
vara en mötesplats för familj och vänner,
boende, turister och besökare i samhället. Vi
kan fixa till både egna tårtor och en specialmeny för både fest och vardag. Det är bara
att beställa. Restaurangen har fullständiga
rättigheter.
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ÄVENTYR I ÄLGENS RIKE
Där står han, Skogens Konung, Europas största däggdjur.
Det mytiska, fantastiska sagodjur som utgör Sveriges
främsta symbol för vildmark och frihet. Men vänta, vad
gör han, käkar morötter och blir kliad under hakan!
Dalslands Moose Ranch visar älgen från två vitt skilda håll. I det 10
hektar stora hägnet strövar älgarna fritt i varierad terräng och lever
som älgar brukar. Men älgarna har insett att det kan finnas fler viktiga

saker i en älgs liv än att bara ströva i skogen. Att bli kliad på ryggen,
äta bananer och visa upp sig ger vissa fördelar. Älgarna är förmodligen några av Europas mest kända och fotograferade älgar.
Precis intill landsvägen i Dals-Ed, ett stenkast från Gröne Backe
Camping, ligger Dalslands Moose Ranch med älghägn, souvenirbutik
och en mindre servering. Anläggningen är lättillgänglig och handikappvänlig med stor parkering.
www.dalslandsmooseranch.se

ADVENTURE IN MOOSE TERRITORY
There he stands, the King of the Forest, the largest mammal in Europe.
The mythical creature of legend that is Sweden’s foremost symbol for
wilderness and freedom. But hang on, what’s he doing there munching
carrots and being tickled under the chin?
Dalsland’s Moose Ranch shows the moose in two very different lights.
In the 10 hectare enclosure, moose wander freely in varying terrain and
live much as they would in the wild.

Dalslands Moose Ranch is located on the main road in Dals-Ed, just a
stone’s throw from Gröne Backe Camping, and has moose enclosures, a
souvenir shop and small café. The facility is easily accessible with good
handicap access and a large parking area.
www.dalslandsmooseranch.se
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BEFÄSTNINGAR FRÅN
BEREDSKAPSTIDEN
Foldern Befästningar från beredskapstiden 1940-1945 i
Värmland och Dalsland guidar läsaren till militärhistoriska platser som ingick i den svenska beredskapen och försvaret under andra världskriget.
I foldern finns kartor och information om befästningssystem, skansar,
flygfält och luftvärnsställningar. Allt är noga utmärkt och beskrivet
och foldern visar vägen till platser där inkallade soldater väntade på
ett osäkert kommande händelseförlopp under krigets dagar.
Man visste att på andra sidan norska gränsen där fanns fienden, men
ingen visste om även Sverige skulle dras in i kriget och bli invaderat.
Incidenterna var många och det torde ha varit en oviss och skrämmande väntan för de inkallade soldaterna.
Vid väg 164/166 genom Dals-Eds kommun ligger Parsetjärns skans.
Här låg de svenska beredskapsstyrkorna och väntade på vad som i
värsta fall kunde bli ett tysk anfall från grannlandet. Skansen började
byggas 1940 men var dock inte helt färdig förrän 1943. Försvaret vid
Parsetjärns skans bestod av cirka 100 man från omgivande förband.
Än idag ligger värnen och försvarsanläggningen kvar vid Parse-

tjärns strand. Stridsvagnshindren sticker
upp längs sjökanten, gråblå och kantiga, mellan vita björkstammar och gröna
granar. Den starkt kuperade terrängen
tillsammans med vattendraget gjorde
att en kringgång av försvaret vid Parsetjärn hade blivit svårt. Kulsprutevärn
för pansarvärnskanoner, skyddsrum,
skyttevärn och granatkastarställning
finns bevarade alldeles intill men högt
över väg 164/166 och går att nå enkelt
genom trätrappor.
Anläggningen är restaurerad och visar hur en sådan anläggning
kunde se ut under krigets dagar. Parsetjärns skans ligger cirka åtta
kilometer väster om Ed.
Det finns även en modern rastplats, en oas för turister och trafikanter
vid Parsetjärn, på andra sidan vägen från krigstidens försvarsanläggning räknat.
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Slå en

STRIKE
Bowlinghallen är en populär mötesplats för Edsungdomar.

I trettiofem år har Eds Bowlinghall drivits av familjen Östberg. Hallföreståndare Carl-Anthon Östberg har successivt
byggt upp verksamheten som idag är ett familjeföretag i
nya fräscha lokaler ute på Jordbron.
Bowling har i många år varit en populär sport i Dals-Ed med omnejd. I
bowlinghallen på Jordbron samsas KS Edsbowlarna med kompisgäng,
pensionärer, företag och barnkalas. Bowlinghallen är en samlingspunkt
för alla åldrar. Här finns allt som behövs för att skapa en mysig atmosfär
och det är många gäster i hallen som kommer från angränsande kommuner för att spela.
Restaurangen förser besökarna med mat och dryck under alla tider
då hallen är öppen. Vardagar serveras även en särskilt lunchmeny med
olika bufféer.
I lokalen finns en TV-skärm där besökaren kan matcher från Champions League och Premier League visas live. Eds bowlinghall tar emot
förbokade grupper och om man vill finns möjlighet att hyra hela hallen
för större sällskap.

Tre av familjen Östberg som driver hallen i Ed.
Från vänster Simon, Carl-Anthon och Katarina.

Bowling en sport för stora som små, för gammal och ung.
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BURLESK DANS
och rökta räkor
VID GRENSESTUA
T

vå mil från Ed och 33 kilometer från Halden ligger Grensestua
vid Kornsjö. Precis där bron mot Norge börjar och där Pröven
ligger vid kaj finns Belinda Abbotts mat- och turistanläggning.
I år blir det besök av norska pinup-damer, Erik Röv Lervik och det blir
Quizkvällar som tidigare år.
På Grensestua serveras bland annat goda Kornsjöburgare, som är
omtalade bland kunderna på serveringen och som serveras med sallad,
bröd och olika former av potatis. En ny maskin för mjukglass har tillkommit inför årets säsong.
På midsommar blir det fest med sill och potatis och under lördagar
och söndagar blir det rökeri med grillade räkor och fisk till kunderna.
Nytt för i år är att det kommer lättklädda damer till Kornsjö och dansar burlesk dans vid Gränsestua och runtom. Det blir alltså pinup-helg
första helgen i juli i Kornsjö och dit kommer bland annat Miss Pinup
international, korad i London.
Under sista helgen i juli blir det viskväll vid Grensestua av sångaren
och trubaduren Erik Röv Lervik.
Grensestua deltar även med naturguidning i samarbetet inom Östfold-Bohuslän och Dalslandsregionen med bland annat guidning inom
nationalparken Tresticklan. Belinda Abbotts är utexaminerad naturguide och arbetar för ett ständigt expanderande turistcentrum på gränsen
mellan Sverige och Norge med möjligheter till bad, fiske, båt- och kanotturer och med övernattning vid den idylliska insjön.

Övre bilden: Grensestuas café är populär bland turister.
Nedre bilden: Belinda Abbot förbereder för att ta hand om
turister vid norska gränsen i Kornsjö. Här tillsammans med
ordförande i Kornsjö Ångbåtssällskap, Sverre Trulsen.

Pröven på Kornsjön
P

å Kornsjödagarna i maj 2000 döptes ångbåten Pröven och har
sedan dess trafikerat Kornsjön med passagerare. Så även i år.
–I maj vill Pröven vara på vattnet, säger Sverre Trulsen från
Kornsjö Ångbåtssällskap. Då är det möjligt att beställa charterturer och
vid midsommar startar den reguljära trafiken med ångbåt i norra Kornsjön med passagerare från Dals Högen.
–Det blir minst två turer varje lördag-söndag och vi tar gärna emot beställning, säger Sverre Trulsen. En timma reser vi runt på vattnet genom
gränslandet och det är en vacker och fridfull tur på vattnet.
Brygga och brygghus ligger på svenska sidan av sundet vid gästbron.
Pröven ligger alltså i svensk hamn och seglar under svensk flagg.

Pröven har hemmahamn i Kornsjö vid
norska gränsen.
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Båtklubben visar
snabba båtar på
STORA LE

V

i har även i år planer på ett uppvisningslopp för lite äldre racerbåtar, så kallade
galoscher, säger Per Olof Wahrnberg,
ordförande i båtklubben. De båtar som ska delta
i loppet bör ha några år på nacken. I år försöker
vi få ännu fler båtar att delta och det blir även en
loppis i samband med båtklubbens dag.
Uppvisningsloppet ska köras i södra ändan av
Stora Le med utsiktsplats för publiken vid sjökanten nedanför före detta hotell Carl XII.

15 JUNI
firar Dals-Eds Båtklubb båtklubbens
dag och då kommer
ett uppvisningslopp
för klassiska båttyper
att gå av stapeln.

BÅTAR I 25-30 KNOP
–Det är båtar som kommer upp i 25-30 knop,
säger Per Olof Wahrnberg. De ska då köra uppvisningslopp på cirka 1,5-2 kilometer.
Samtidigt kommer båtklubbens medlemmar
att visa upp sina båtar för besökarna, så kallat
Öppen båt.

Det går undan på uppvisningsloppet på Stora Le.

DET SVÄNGER TILL

DRAGSPEL
i Rölanda
Sedan några år tillbaka är dragspelstämman i Rölanda
bygdegård ett fast inslag i sommarens aktiviteter inom
Dals-Eds kommun. Sista helgen, 26-27 juli, blir det i
år som bälgarna dras och tonerna blir till vacker dragspelsmusik i Anebro bygdegård.

S

pelträffen i den vackert rödmålade bygdegården brukar börja
med allspel under fredagen och fortsätter under lördagen med
underhållning och allspel. Det finns också rika tillfällen både
till en svängom och till olika musikupplevelser under båda dagarna.
I år är det sjunde året som Anebro dansförening anordnar dragspelsstämma.
–Vi började 2013 och det har blivit mycket uppskattat, säger Torild Gustavsson, ordförande i föreningen. Folk kommer tillbaka år
efter år. Vi bakar allt själva utom korv och korvbröd. Vi vill ge våra
gäster hembakat så vi är åtta-tio stycken som jobbar för fullt i köket.
2-3-4 augusti flyttar konsten in i bygdegården. Då anordnar Anebro bygdegårdsförening konstutställning i dagarna tre. Det är då
lokala konstnärer som visar sina alster.

Massor av spelmän, dragspel och andra instrument brukar samlas på
scenen i Anebro bygdegård under dragspelsträffen

Café mitt på Lee DALS-ED
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STRANDNÄRA SOMMARCAFÉ

Sommar-

kvällsmusik

I DALS EDS KYRKOR

D

als Eds församling består av sex socknar och tillhör Karlstad
stift. Socknarna Rölanda, Töftedal, Gesäter, Håbol, Nössemark
och Ed har med tiden växt samman till Dals Eds församling.
Sex kyrkor ingår och under några kvällar sommartid heter programmet
Musik i sommarkväll.
Då gästas kyrkorna av musiker och sångare och det blir framträdande
i kyrkrummet medan sommaren står i sin fagraste blomning utanför
fönstret och skymningen faller inför dagens slut.
Sommarkvällsmusiken har blivit en del av kulturen i Dals Eds kommun. Musikkvällarna annonseras i tidningen Dalslänningen och på
Svenska kyrkans hemsida/ Dals Ed.

Kaffe, våfflor, glass,
smörgås, kaffebröd m.m
Öppet alla dagar
29 juni t.o.m 18 augusti
kl. 11–18
Välkomna!

Dalen i Nössemark
Tel. 070-5280924
Obs! Vi tar endast kontanter.

ÄNGÖNS FISK-

& DELIKATESSAFFÄR

Vi finns
Konsum vid
i Ed

Färsk fisk och skaldjur ● Rökt fisk
Hemmagjorda delikatesser ● Baguetter
På beställning: Smörgåstårtor och laxfat
Öppet: Onsdag - torsdag - fredag 11-18
070-313 79 61, Göran - 070-697 89 24, Eva

Nössemarks Café
MAT-CAMPING-GÄSTHAMN-STUGUTHYRNING
ÖPPET Maj-juni: lör 12-22, sön 12-17
3 juli-mitten av augusti: ons-sön 12-22
Se vad som händer här under sommaren
på facebook.com/nössemarkscafé

nossemarkscamping.blogspot.com

Välkomna önskar Pedro & Maria 0706-96 08 92

15 juni kl 18 Töftedals kyrka
”Norums Vokalensemble”
Sjunger sånger ur Bo Kaspers orkester
23 juni kl 18 Gesäters kyrka
”Personliga favoriter i
sommarkvällen”
Ingela Sjöberg sång med musiker
19 juli kl 18 Nössemarks kyrka
”En blomsterbukett”
Evelina Andersson sång, Rodhe
Andersson sång Anton Myrén sång,
Per Östlund piano
11 aug kl 18 Håbols kyrka
”Westbys och Olssons”
Camilla Olsson sång
Geir-Arne Westby sång, gitarr
25 aug kl 18 Rölanda kyrka
”Tores gäng”
Caisa Flemberg, Jerry Carlsson,
Tore Stranlind, Mats Danielsson,
Niclas Sandström

DALS EDS KYRKA
3/7 - 31/7 onsdagar kl.19.00

Dalslands
MooseRanch

Dals Ed

3 juli ”Andlig folkton på vårt vis”
Anna Bomanhald flöjt Björn Hald
sång, gitarr

Älgpark

10 juli ”Klassiskt, Psalm och Opera”
Evelina Andersson sopran
Rodhe Andersson sopran
Roger Karlsson flygel

Älgcafé

Älgshop

Varmt välkomna!
Öppettider: se vår hemsida

17 juli ”Dragspelsmusik
från olika länder”
Anna Danielsson dragspel
Julia Tsubina dragspel
24 juli ”Benny Andersson
- Vilar glad i din famn”
Matilda Lundström sång
Nils Lundström flygel
31 juli ”Orgelkonsert”
Fri entré samtliga kvällar!

Dals Ed 072-166 29 15

www.dalslandsmooseranch.se

Nössemarks Lanthandel AB

Livsmedel • Tobak
Apoteksvaror • Systemombud
Gör din beställning på systembolaget.se

Öppet:
Vardagar 10–18, Lördagar 10–14
fr.o.m 23/6 – 1/9 även söndagar kl 10–14
Tel: 0534-300 08
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SKOJARBERGET
-boplats för resandefolket
Skojarberget i Västra Hökesäter bestod av en liten
by med små hus som omgavs av öppna ängar. Här
bodde på 1800-talet och
framåt ett flertal familjer
ur resandefolket. Härifrån
reste de ut i Sverige och
Norge och sålde hantverk,
bytte varor och utförde
mindre arbeten.

M

ånga var bra på att förtenna kopparkärl, slipa verktyg och tillverka vispar
och andra redskap. En del livnärde sig
på att handla med hästar, några uppträdde som
artister. En del blev också tvungna att ta de arbeten som stod lägst i rang som rackare eller
valackare. Rackaren hjälpte bödeln och avlivade
sjuka djur, valackaren kastrerade hingstar.
Som mest lär det ha funnits ett 20-tal mindre
bostadshus på Skojarberget. Flera av byggna-

1

GÅRDSMUSEUM
2

som täcker det mesta

Ett gårdsmuseum med allt från köksredskap till redskap för åker och utesysslor,
cirka 1800 föremål, kan bröderna Bengt-Göran och Karl-Erik Andersson visa upp
besökarna.

P

1. Ett utskuret hästekipage finn
på muséet.
2. Karl-Erik Andersson bjuder in
till gårdsmuséet utanför Ed.

derna brändes ner av lokalbefolkningen i början
av 1900-talet då de boende var ute och reste. De
fördrevs från sina hem då folket i trakten inte ville ha dem kvar. Idag finns endast rester av husgrunderna och sägnerna kvar om de som en gång
levde i husen på Skojarberget.
Promenadslingan runt Skojarberget är 1,5 kilometer lång och passerar fem huslämningar som
är lätta att upptäcka.

å gårdsmuseet finns redskap från det gamla bondeköket, främst från 1960-talet och
framåt. På museet finns också det mesta
för mjölkhantering och ystning, för slakt, för den
tidens matlagning, för vardag och fest. Här finns
emaljerade kärl, plåt, koppar, porslin och glas.
Förutom det som en gång behövdes i de flesta
hushåll har bröderna även kunnat samla ovanliga
föremål som till exempel en strykugn med plats
för åtta strykjärn. För den som vill ha många järn
i elden.
Även för utesysslorna på en gård som sådd,
skörd, tröskning och bärgning av foder finns de
flesta sorters redskap, många lämpade för hästdrift. Även verktyg och hjälpmedel för skötsel av
djur och redskap är överskådligt samlat och noga
dokumenterat.
– Det mesta här är ovärderligt men samtidigt på

ett sätt värdelöst. Men det är vår vardagshistoria
som finns här och vi har samlat lite då och då,
tagit ett steg i taget, säger Karl-Erik Andersson.
Gårdsmuseet ligger strax utanför Ed och ryms
i två ladugårdar och i Mormors stuga, den senare
nedplockad och flyttad till museet 1973. Dessutom finns en smedja efter bysmeden Johannes
Andersson, Törsängen.
Det finns ett stort intresse för museet och den
mycket kompletta samlingen med föremål från
mitten av förra seklet och framåt.
– Vi har haft skolklasser här och det är många
barn som inte har en aning om hur en del av de
föremål vi har här användes. Men gamla bönder
och deras fruar känner väl igen sig
Museet har öppet under en visningsdag sommartid men kan bokas av enskilda eller sällskap
på telefon 070-36 36 383. Visningen är avgiftsfri.
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GESÄTER

BYGDETRAMPEN

Detta händer i

GESÄTER/TÖFTEDAL
GESÄTER
20 juli samlas Gesätersborna till en motordag med utställning och visning av gamla motorfordon på Hultängens festplats i Gesäter. Utställningen har blivit en årlig tradition och både traktorer och amerikanska
bilar brukar finnas att beskåda liksom jordbruksmaskiner av äldre slag.
Det är Gesäters byalag och hembygdsförening som arrangerar motordagen.
BYGDETRAMPEN
Den 17 augusti går cykelloppet Bygdetrampen genom Sörbygdens
sköna dalar. Start från Gesäters skola i Dals-Eds kommun, genom Lerdal i Färgelanda kommun till Hedekas i Munkedals kommun och tillbaka. Det blir mat och fikastopp med kaffebord vid Lersjön. Anmälan
till 0703464991. Begränsat antal platser.

BÄSTORP
Varje söndag i juli lockar Bästorps Bygdegårdsförening med kaffe och
våfflor och trevlig samvaro i bygdegården. Ett sätt att umgås och dessutom blir det lättsam musikunderhållning från scenen.
TÖFTEDAL
Varje sommar anordnas Töftedalsdagen i den gamla skolan i Töftedal.
Då besöks de före detta skolsalarna av folk från både när och fjärran,
inte minst av många hemvändare. Då säljs hantverk och lokalt framtagna matprodukter, folk möts och umgås, trivselfaktorn är hög. Dessutom hålls loppmarknad varje lördag under vår, sommar och höst i
skolan. Det är vävdamerna som håller affärerna igång och behållningen går till underhåll av skolan och dess lokaler.

BÄSTORP

TÖFTEDAL
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GRÖNE BACKE CAMPING
Till Gröne Backe camping i Ed kommer människor för att uppleva
lugn och ro. Den natursköna campingen med promenadavstånd till
Eds centrum och sjön Lilla Le alldeles intill lockar många att ställa
upp sin husvagn på Gröne Backe. På campingen finns även övernattningsstugor och villavagnar att hyra, både för kortare och längre perioder. Gröne Backe camping har öppet hela året och det finns cirka
70 husvagnar som har platser året runt. Ungefär hälften av alla vintercampare kommer från Norge.
Även från kustsamhällena i Bohuslän kommer många campare för

Barnens dagar på Grönebacke

Midsommar på Grönebacke

att få lugn och ro, och slippa ifrån hålligång runt husknuten hemmavid. På sommaren finns gäster från hela Europa, tyskar, danskar och
holländare kommer gärna till Gröne Backe för att uppleva den dalsländska naturen.
Gästerna har möjlighet att hyra både cyklar och båtar på campingen.
Nere vid badplatsen finns en flytande bastu i Lilla Le. Den är mycket populär och bokas via receptionen på campingen. Ett populärt besöksmål är älgparken som ligger granne med campingplatsen.

Grönebackes egen badplats

Restaurang
LILLA
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LEE
VID GRÖNE BACKE

Restaurang Lilla Lee är fint belägen på Gröne Backe Camping och har blivit
ett turistmål och ett populärt ställe bland Edsborna genom att erbjuda sina
kunder mat med bästa kvalité. Campingens gäster är trogna och återkommande varje säsong.
–Menyn är stor och varierande, passar alla
smakar och åldrar. Alla maträtter på menyn
kan fås för avhämtning för den som vill äta
hemma eller i husvagnen, säger Johan Farah
på restaurang Lilla Lee. Man kan även lyxa
till restaurangbesöket genom att välja från

a la carte menyn som erbjuder utsökta maträtter med färska råvaror.
Restaurang Lilla Lee har fullständiga rättigheter. Till maten kan man alltid avnjuta ett
glas vin, en kall öl eller alkoholfria alternativ
samt läsk.

IN
GA
G
O

L

Lilla Lees restaurang har blivit känd i Ed genom att arrangera uppskattade tillställningar
med lokalt kända band och temakvällar med
bland annat musikquiz.
Campinggästerna uppskattar närheten till
restaurangen vilket gör det mer attraktivt att
ställa upp sin husvagn på Gröne Backe camping.
Restaurang Lilla Lee kommer i fortsättningen att satsa mer på kvällar med levande musik.

Ladda ner appen
dalslanningen.se
– Senaste nytt
och läs mer om
evenemang, kultur,
ekonomi och sport.
Som prenumerant på
Dalslänningen får du
tillgång till allt innehåll
på dalslanningen.se.

Så här gör du när du loggar in:
kundservice.dalslanningen.se/
fragor-och-svar

Häng med på vad som
händer i Dalsland!
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Biblioteket
Välbesökt konsthall med många utställare.

B

iblioteket i Dals-Ed följer med
i tidens digitala omvandling av
mycket. Men också den besökare som är van vid bibliotekets gamla
roll som förmedlare av tryckta böcker
och kultur känner sig hemma.

Här samsas olika e-tjänster med det traditionella i form av tryckta medier.
Biblioteket är lätt att nå. Det ligger centralt
i tätorten med uppgång från torget. Givetvis
finns det också en hiss för den så behöver.
På biblioteket kan besökarna låna böcker
och ljudböcker, läsa tidningar och tidskrifter.
Använda internet, låna hem filmer på dvd och

musik på cd-skivor.
En service som många besökare uppskattar
är möjligheten att kopiera handlingar, scanna
in i dator och inte minst läsa och låna böcker
på främmande språk.
Biblioteket fick ett extra lyft när man för
några år sedan byggde om och skapade en
konsthall. Där pågår ständigt spännande och
intressanta utställningar i olika former på ett
tilltalande sätt.
För barn och vuxna finns det en mysig läshörna. Givetvis har de unga besökarna en
plats på biblioteket med böcker, tidskrifter
och filmer.
Den nya tekniken ger nya möjligheter. Med

sitt lånekort kan man strömma film hemma
eller var man för tillfället befinner sig. Biblioteket har också infört meröppet som en service för de som inte kan göra sina besök när
det är öppet och bemannat.
Den släktforskningsintresserade har självklart en plats här. Dalslandsrummet med
böcker om landskapet och av författare hemmahörande där, släktforskningsmaterial och
datorer med möjlighet att söka i släktforskningsarkiv ger många möjligheter.
Biblioteket i Dals-Ed är en modern mötesplats där personalen har ambitionen att ge
alla låntagare, stora som små, en bra service.
Det är öppet oavsett årstid, väder och vind.

Dals-Eds bibliotek
Öppettider
Bemannade:
måndag 10.00–18.00
tisdag
10.00–15.00
onsdag 10.00–18.00
torsdag stängt
fredag 10.00–15.00
lördag 10.00–13.00
(juni–aug stängt)
söndag stängt

Meröppet:
måndag 18.00–22.00
tisdag
15.00–22.00
onsdag 18.00–22.00
torsdag 18.00–22.00
fredag 15.00–22.00
lördag 13.00–22.00
(juni–aug 10.00–22.00)
söndag 10.00–22.00

Vi är ett meröppet bibliotek. Som låntagare kan du besöka
biblioteket när personal inte finns på plats.
Vill du få behörighet för meröppet kontakta oss.
Torget 2, Ed.
Tel 0534-190 65
biblioteket@dalsed.se
bibliotekdalsland.se

Dals-Eds bibliotek

Kultur- och fritidschef Morgan Funevall i avdelningen för
Dalslandslitteratur.
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RESTAURANG

Lilla Lee
vid Gröne Backe camping
Tel: 0534-105 19
Fullständiga rättigheter

À la carte
Pizza
Pasta
Sallad
Kebab
Hamburgare

Livemusik
på uteserveringen
Öppet:
Mån-Tor 11-22
Fredag 11-23
Lördag 12-23
Söndag 12-22

Södra Moränvägen 64 • 668 32 ED
www.restauranglillalee.se

Falkholts Gästgiveri i Steneby har i flera
år varit med i ”Sveriges bästa bord” och
rekommenderas varmt. I Halden finns
många små mysiga krogar och på sommaren är ett besök på den någon av den
närbelägna västkustens fiskrestauranger
ett måste. Restaurang
Stenebygrytan i Steneby rekommenderas.
Härligt kök med lokala råvaror och mycket
vilt på menyn. I Norebyn ligger en camping
och restaurang som erbjuder en härlig buffé. All mat som serveras lagas från grunden
– inga halvfabrikat

TA EN BIT MAT

Golfbanor finns i Mellerud, Färgelanda,
Åmål och Halden. Forsbacka GK i Åmål rankas som en av de bästa banorna i väst sverige. Åker man till västkusten finns golfbanor i Strömstad, Grebbestad och Fjällbacka.

SLÅ EN HINK

I Mellerud och Åmål finns badhus och i
Vänersborg ligger Äventyrsbadet Vattenpalatset. Vita Sandars Camping i Mellerud
är känd för sin långa, fina sandstrand. I
Tanumshede finns Tanumsstrands äventyrsbad.

GÅ OCH BADA

Dals-Ed är ett litet samhälle som ligger lite
för sig själv och man kan lätt tro att det
inte finns så mycket att göra, men låt dig
inte luras. Det finns mycket att hitta på
inom en timmas resa med bil eller tåg. Här
kommer några tips på vad som finns i den
absoluta närheten. Om du inte har tillgång
till bil finns ett flertal biluthyrningar.

MYCKET ATT GÖRA
INOM EN TIMME
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Havsöringfisket i norra Bohuslän drar fler
och fler besökare. I Berbyelva i Halden stiger lax och havsöring och antalet landade
fiskar i älven stiger varje år. Höljerudsforsarna mellan Bengtsfors och Billingsfors
håller ett bra bestånd av den ursprungliga
dalsländska öringstammen.

DRA UPP EN ÖRING

Dalsland Kanot Maraton+ är Sveriges största Kanotmaraton. En utmaning i Vasaloppsstil.

IDROTTSEVENEMANG

Fredrikstens Fästning i Halden är platsen
för den svenske krigarkonungen Carl XII
sista nederlag. Akvedukten i Håverud är ritad av Nils Ericsson och färdigställdes 1868
som ett led i arbetet med att samm anbinda Dalsland med Värmland och Vänern.
Baldersnäs herrgård i Dals Långed ståtar
med en flera hundra år gammal engelsk
trädgård och ett nybyggt hotell.

HISTORISKA VINGSLAG

Konstvandringen i Dalsland genomförs
varje Kristi Himmelfärdshelg då ett 30-tal
konstnärer öppnar sina ateljéer. Konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors
arrangerar flera utställningar och marknader. Musikälskare tar sig givetvis till Åmåls
Bluesfest.

KUL KULTUR

Åmål och Årjäng har travbanor och drar
alltid mycket åskådare. Pricka in Stortravet
i Årjäng för en riktig folkfest.

HEJA PÅ HÄSTAR

Dals-Ed
DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS!

VILL DU VETA MER OM DALS-ED?
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss
Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed • Tel 0534-190 00
kommun@dalsed.se • www.dalsed.se

