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DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS!
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DALS-ED

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, samt ett nytt resecentrum för
tåg- och busstrafiken. 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

TEXTER - Karl-Erik Andersson, Anders Johannesson, Ingvar Johannesson,
Göran Färnström.

REDAKTION - Karl-Erik Andersson, 073-043 14 79

FOTO - Karl-Erik Andersson, Ulf Zakariasson, Anders Johannesson,
Ingvar Johannesson, Kenneth Sundström, Jonte Eriksson, Tommy Löfgren,
Inger Gustafsson, Claes Karlsson, Ottar NØkleby, Gunnel Zackariasson,
Björn Jonasson, Thomas Wallin, Jenny Andersson.

LAYOUT - Anna Närman, NWT, Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad.

ANNONSER - Dalslänningen, 0531-54 18 00, annons@dalslanningen.se
TRYCK - STIBO COMPLETE 2020.
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INFORMATION OM DALS-ED
Dals-Eds kommun, belägen i det natursköna Dalsland,
”Ett Sverige i miniatyr”, har knappt 5 000 invånare,
varav ca 3 000 bor i tätorten Ed.
Information om kommunens verksamheter, kommande
evenemang och olika sevärdheter hittar du på kommunens
hemsida www.dalsed.se och facebook. Du kan också besöka
kommunhusets reception, turistinformation(InfoPoint) och
bibliotek i Eds centrum för mer information. InfoPoint 2020
i MC-muséet: 15 april-15 oktober. Juni-Augusti alla dagar
11.00-18.00. Övrig tid Torsdag-Söndag 11.00-16.00.
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 kommunens hemsida.

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 Backe campingplats.
• Nössemark, väg 2183 i närheten av Vida sågverk.
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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. Återvinningscentralen 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
Medborgarundersökningar 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

FÖRSKOLA

KOMMUNIKATIONER
Bra tåg- och bussförbindelser med flera avgångar per dag
gör att det tar bara dryga timmen till Göteborg och drygt
två timmar till Oslo.

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 0534-190 48.

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 www.dalsed.se
DALS-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.
Reservation för ändringar på grund av Coronapandemin är flera av årets evenemang inställda
för aktuell information se kommunens hemsida!

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.

Konstvandring i Dalsland......................................21-24 maj
Dans till Lasse Stefanz - Hultevi, Håbol................... 29 maj
Rally på Dal....................................................................... 30 maj
Midsommarfirande, Gröne Backe Camping............ 23 juni
Nössemarksdagarna................................................. 17-19 juli
Spelmansstämma, Anebro......................................24-25 juli
Barnens Dag, Gröne Backe Camping...........................24 juli
Eds Countryfest,
Bergslätts idrottsplats.................................. 31 juli-1 augusti
Monster Race, 30-års jubiléum.....................29-30 augusti
Kulturveckan, Kultur för alla................... 12-20 september
Höstmarknad, centrum.........................................10 oktober
Julmarknad i Nössemark................................. 28 november

ÄLDREBOENDE
Just nu pågår även en omfattande ombyggnation och upp-

rustning av boendena för äldreomsorgen på Hagalid och Edsgärdet som beräknas vara klart under 2020. De ombyggda
lokalerna kommer innehålla verksamheter som hemsjukvård,
hemtjänst, korttidsavdelning och somatiska avdelningar med
större rum och färre vårdtagare per avdelning. I Edsgärdets
lokaler finns även vårdcentral, folktandvård och rehab.

Julmarknad i Ed, Gamla Real...........................12 december
Musik i sommarkväll:
Töftedal...................................................................7/6 kl. 18.00
Rölanda................................................................ 21/6 kl. 18.00
Dals-Ed....................................Alla onsdagar i juli kl. 19.00
Nössemark...........................................................17/7 kl. 18.00
Gesäter................................................................. 16/8 kl. 18.00
Håbol.....................................................................30/8 kl. 18.00
Bakluckeloppis på Torget ......... 13/6, 4/7, 25/7 och 15/8
Bakluckeloppis Nössemarks camping........................ 11 juli
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KOMMUNIKATIONER

FOTO: Björn Jonasson

Nytt centrum för resande till och från Ed
Ed har en lång historia som knutpunkt för resande. Med ett nytt modernt
och attraktivt resecentrum med pendelparkering finns förutsättningarna
för ett ökat resande.

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.
Idag är det 5 dagliga avgångar mellan
Oslo-Göteborg-Oslo och 2 dagliga avgångar

Ed-Trollhättan-Göteborg-Trollhättan–Ed.
Det tar bara dryga timmen att resa från Ed
till Göteborg och resan till Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla tar ca 45 minuter.
Med förbättrade resmöjligheter skapas det
nya förutsättningar för arbets- och studiependling. Nu kan du bo i Ed och pendla på

Jörgen Fäldt är en av förarna på de blå bussarna.

ett enkelt sätt. Det är norska VY och svenska
Västtrafik som svarar för turerna. För busstrafiken svarar Västtrafik och det går många
dagliga turer mot Bengtsfors-Åmål och mot
Mellerud, Vänersborg och Uddevalla.
Under året planeras det för ytterligare två
tågavgångar mellan Oslo-Göteborg-Oslo.
Med ett nytt resecentrum med en växande trafik stärker Ed sin position som en viktig ort
för resande vare sig det handlar jobb, studier
eller turism.

En av de blå bussarna lämnar Ed.

DALS-ED

Bo vid tjärnet!

Ny utemiljö
runt Timmertjärn

”Edshus- det självklara valet”

Bland annat upplyst promenadväg,
grillplatser, lekpark, brygga,
multiplan och träningsstationer.

På bilden fr. v:
Timmertjärnvägen 15-21 (Nybyggnation),
Timmertjärnsvägen 16-18, Hjotronstigen 15-19

Edshus AB erbjuder allt från mindre lägenheter för singelhushållet till rymliga
lägenheter för den större familjen, alla i trivsamma bostadsområden.
Förutom våra vanliga lägenheter erbjuder vi också pensionärslägenheter och
trygghetsboende, belägna mitt i centrala Ed. I vårt bestånd finns även affärslokaler till uthyrning.

info@edshus.se
+46 (0) 534 190 60

www.edshus.se
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STÖRSTA
COUNTRYFESTIVALEN
I SVERIGE

I ÅR UTÖKAD COUNTRYFEST I ED

F

ör sjätte året i rad blir det countryfest
i Ed och i år blir det i utökad upplaga.
Från fredag eftermiddag till en bit in
på natten till söndag pågår årets countryfestival.
Den 31 juli-1 augusti blir en fullspäckad
countryhelg på Bergslätts idrottsplats med
framträdande av bland andra Smith and
Thell, Chris Kläfford, Kicki Danielsson och
en exklusiv återförening av numera upplösta
countrybandet Tricky Trail.
Det blir en betydligt större countryfest i år,
enligt Jonas Månsson från arrangerande

Månitor Musik och Media. Arrangören tvekar inte att kalla festivalen i Ed för Sveriges
största countryfest. Festivalen är inte bara utökad från en till två dagar utan det kommer
också att finnas betydligt fler matvagnar med
mat från världens alla hörn och även fler tillfällen att köpa dryck kommer i år att finnas.
En särskild festivalcamping finns tillgänglig på gångavstånd från festivalplatsen. Boende finns också på Gröne Backe camping,
Hotell Dalsland och vandrarhemmet Daggdroppen.

En annan gäst på coutryfesten
i Ed är Erika Jonsson.

Artister på
Eds countryfest
FREDAG 17.15
YOU, ME AND THE OTHER FOLKS
SENTIMENT FALLS
COUNTRY-DJ
ERIKA JONSSON
DNA & THE CELLARBOYS
TRICKY TRAIL

Tältscenen
Stora scenen
Tältscenen
Stora scenen
Tältscenen
Stora scenen

Kikki Danielsson kommer åter till Ed.

LÖRDAG 13.00
COUNTRY-DJ
KIKKI DANIELSSON
DEAR PAUL AND THE BAND
JAY SMITH
COUNTRY-DJ
CHRIS KLÄFFORD
HAYWIREBAND
SMITH & THELL
COUNTRY-DJ
VASSENDGUTANE

Tältscenen
Stora scenen
Tältscenen
Stora scenen
Tältscenen
Stora scenen
Tältscenen
Stora scenen
Tältscenen
Stora scenen

Hemmabandet Tricky Trail återuppstår för spelningen i Ed.

DALS-ED

9

ISTIDSLEDEN
RUNT ED
För 20 000 år sedan började inlandsisen
smälta över Skandinavien. Inlandsisens avsmältning kom att forma landskapet runt
Ed och Lilla Le och det finns möjligheter
för den intresserade att vandra på Istidsleden, en åtta kilometer lång vandringsled
från samhället, runt sjön Lilla Le och bort
till stranden av Stora Le.

U

nder en kallare period för cirka 12 000 år sedan låg kanten
av isen stilla över Dalsland. Vid Ed ryckte isen även tillbaka
ett stycke. Havet nådde vid den tiden upp till iskanten vid Ed
och smältvattnet från ett vidsträckt område under inlandsisen dränerades till Stora Les dalgång och en isälv som mynnade ut i havet.
Isälven strömmade fram i en tunnel i botten av isen under stort tryck
och stor hastighet. Den eroderade underlaget och massor av grus och
annat material samlades i havet utanför.
Längs den led som kallas Istidsleden finns skyltar uppsatta som berättar om hur det en gång gick till då landskapet runt Ed formades av
inlandsisen. En intressant och historisk vandring på mark som formades då naturen runt Ed såg helt annorlunda ut.

Vänster bild: Informationstavla över inlandsisen spår kring Ed
från dåtid till nutid. Tavlan finns i närheten av korsningen vägen
till Nössemark och Topperudsvägen vid utsikten mot Stora Le.
Platsen är märkt med en 7:a på kartan över inlandsisens spår.
Höger bild: I närheten av Djupedalsvägen på Äng ligger en
dödisgrop. Dödisgropen är ett av spåren efter inlandsisen
framfart där ett isblock blivit kvar när isen dragit bort. Täckt av
sand och grus smälte isblocket långsamt bort och då bildades
en grop i marken. En dödisgrop. Platsen märkt med en 4:a på
kartan över inlandsisens spår.

Karta över Istidsleden runt Ed

Nostalgi
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MITT I CENTRUM

Att stiga in genom dörren till MC-muséet i Ed är som att stiga in i en svunnen
tid, en tid där däck och motorolja, bensin och musik från 60-talet är några
av ingredienserna. Motorcyklar, motorsågar, båtmotorer, radioapparater och
mycket mera som rullar, blänker och har potential att starta med eget motorljud finns hopsamlat och noggrant uppställt till besökarnas glädje.
Hela 150 veteranmotorcyklar, 100 motorsågar, 50 båtmotorer och cirka 300 radioapparater och mycket annat finns i våningen under
mataffären Willys mitt i centrum. Muséet har
mer än 2000 besökare varje år och en tredjedel av dessa brukar komma från Norge och
Tyskland.
En del specialprojekt gör besöket på Eds
MC- och motormuseum extra spännande och
givande.
–I år kommer vi att ha en specialutställning
om EBE-verken i Åmål, säger Bror Ljungkvist, en av pionjärerna bakom verksamheten
i MC-muséet i Ed. EBE-verken startades 1919
i Åmål med tillverkning av mc och mc-motorer. En man i Gävle hade patenterat 1915 en
påhängsmotor på 172 cc som EBE-verken
vidareutvecklade i variationer upp till 500 cc.
EBE-verken och Husqvarna Vapenfabrik var

då de enda som byggde mc-motorer i Sverige.
Flertalet svenska mc-tillverkare importerade motorer från andra länder men på museet
finns till exempel en Monark med EBE-motor. Dalslands enda mc-fabrik drabbades dock
av samma öde som så många andra mc-tillverkare och gick i konkurs 1929.
Sista lördagen i maj varje år anordnar Club
MCV Bohus-Dal som ligger bakom museiverksamheten även ett rallylopp för mc och
mopeder på Dalslands sköna mc-vägar. Sju
mil i år med kontrollstopp för prov, kaffepaus
och slutligen lunch på Hultevi festplats i Håbol. Motorcyklar av årsmodell 2000 eller äldre är välkomna. Ett 100-tal veteraner brukar
komma till startplatsen vid före detta Shell
bensin i Ed.
Årets datum för mc-rallyt är lördagen den
30 maj. Start vid före detta Shell bensin i Ed.

Muséevärdinnan Marianne Alfsén med
en alldeles unik motorcykel tillverkad
av Sten-Åke Svensson, Ed.

Många olika musikmaskiner finns på
MC-Museet.

En EBE-cykel från 1919 med en effekt på två hästkrafter. Nypris 500 kronor.

Miniscooter från 50-talet tillverkad av
Mustad och son.
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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 lämnade inga 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 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.

Det är rejält drag i fiskebutiken i Ed.

DALS-ED

Magnus Jacobsson
med en wobbler av
den rejälare sorten.

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.
Fiskekort i insjöar. Fiskekort säljs numera endast över nätet.
Adress ifiske.se

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 fodras en del utrustning.
Det är här Fiskespecialisten i Ed kommer in. Förutom att han har all
den utrustning du behöver eller saknar för en lyckad fisketur så sitter
butikens ägare, Magnus Jacobsson, inne med mycken vetskap om det
lokala fisket. Var det nappar, hur det nappar och närmaste vägen dit.
Han blir ofta uppdaterad av fiskare som kommer in i butiken om fiskeresultat, fångstplatser, lämpliga djup och vilka drag som lockar fisk.
–Vi brukar dela med oss av den information vi får in då det gäller
fisket här omkring, säger Magnus Jacobsson. Oftast blir våra besökare
nöjda med det stora utbud av vatten som finns för fiske i vår kommun.
De flesta fiskar med drag men det finns även möjlighet att fiska öring
med fluga.
Fiskespecialisten är butiken där berättelserna om fiske står som spön
i backen!
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NATURRESERVAT
MED SNICKRAD SPÅNG
OCH RASTSTUGA
Heråmadens naturreservat ligger granne med Tresticklans nationalpark och tillsammans bildar de ett milsvitt naturskönt område
där endast vinden, fåglarnas sång och dina egna fotsteg hörs.
Heråmaden består mest av opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Reservatet utgör bland annat häckplats för otaliga
fåglar och många sällsynta arter har hörts i
området.
I reservatet ligger Bastedalens raststuga som
är öppen för besökare och kan användas för
övernattning under hela året. Förutom att om-

rådet kan nås från Tresticklan finns också en
tillrättalagd gångväg med en kilometerlång
snickrad spång från Lämnemossen fram till
raststugan.

1

1. En kilometerlång spång gör att
besökaren kan gå med torra skor
till Bastedalens raststuga.
2. Alla är välkomna till Heråmaden
och Bastedalens raststuga.
3. Hembygdsforskare Karl-Erik Andersson
vid naturreservatets spång.
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MONSTERRACE
i Trolldalsbacken, Ed
LÖR

29
AUG

SÖN

30
AUG

BILAR
MED STORA HJUL
OCH MYCKET KLÖS

3

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.
Bilar med meterhöga hjul, med hästkrafter i
hundratal, hög oktanhalt i tanken och djärva
förare som slirar, 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 29 augusti-söndagen 30 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.

DALS-ED 13

KULTURVECKAN 12-20 SEPTEMBER

ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE
KULTURVECKA I DALS-ED
Dals-Ed har ett rikt kulturliv och varje år anordnas en kulturvecka i
september. I år, 2020 blir sjunde året i rad som föreningar, kulturskola, bibliotek, utställare, biograf och muséer gör sitt bästa för att under
denna vecka locka folk till kulturaktiviteter runt om i bygden.
Veckan invigs vanligen med hantverks- och skördemarknad på
Gamla Real. Då går den gamla mustpressen för högtryck och årets
frukter blir till välsmakande äpplemust.
Samtidigt pågår olika slags aktiviteter med bland annat utställningar och försäljning av hantverk. En populär punkt under kulturveckan
är stadsvandringen anordnad av Dals-Eds Föreningsarkiv.
Även för kommunens före detta landsbygdsskolor och bygdegårdar kommer kulturveckan att betyda en ökning av evenemang och
aktiviteter.
Dals-Eds Kulturvecka är en vecka fylld av aktiviteter och roliga
inslag både för barn och vuxna.

Mustpressen går med kommunalrådet
Martin Carling vid spakarna.

10 OKTOBER HÖSTMARKNAD

MARKNAD MED FORTSATT
DRAGNINGSKRAFT I ED
Efter att 2019 ha firat 70-årsjubileum går nu marknadstraditionen i
Ed in i nästa årtionde. Marknaden håller väl sin ställning som en av
Västsveriges största evenemang med runt 15 000 besökare och cirka
300 knallar både vår och höst.
Marknaden har en lång tradition bakåt i tiden i samhället. Mellan
1802 till 1906 arrangerades marknader i Ed och efter ett uppehåll togs
evenemanget upp igen 1945.
Marknaden har genom åren bytt skepnad från
att i början haft stor betydelse som kreatursmarknad till att bli en inköpsplats för allt från
traktorer till ballonger, ärtrör och husgeråd.
Idag är det kanske den sociala funktionen som
är viktigast. Marknaden har blivit en plats att
träffas på och inte minst att mötas och samtala
med hemvändare är både roligt, berikande och
vanebildande.
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1.

2.

3.

4.

1. Längs promenadvägen runt tjärnet finns det grillstugor. 2. Området vid Timmertjärn är redan ett omtyckt fritidsområde.
3. Det finns många lekredskap vid Timmertjärn. 4. På multiplanen avgörs många fotbollsmatcher.

Ny utemiljö vid bostadsområdet Timmertjärn

EN POPULÄR MÖTESPLATS FÖR ALLA
Dals-Eds kommunala bostadsbolag Edshus och Dals-Eds kommun
kunde i december 2019 inviga en ny utemiljö vid bostadsområdet
Timmertjärn. Här har anlagts en boulebana, en uteplats och en multiplan som redan är flitigt använda och populära bland de boende men
även bland tillfälliga besökare.
Runt det lilla idylliska tjärnet finns dessutom en belyst och tillgänglighetsanpassad promenadväg. Längs promenadvägen finns också träningsredskap uppställda, grillplatser redo för mer eller mindre hungriga besökare samt en idyllisk brygga.

Bostadsbolaget Edshus äger och förvaltar 500 hyreslägenheter samt
äldreboendet Hagalid och Edsgärdet. Det senaste tillskottet i bostadsfloran är de 24 nybyggda lägenheter som uppfördes på Timmertjärnsområdet och där inflyttning kunde ske i början av 2017.
Utemiljön vid Timmertjärn invigdes i samband med luciakröningen
i december. Vid en av grillplatserna tog tomtefamiljen emot barnens
önskningar och till uteplatsen vid multiplanen anlände den blivande
lucian med tärnor.

F
S
I
LOPP

ör 16:e sommaren planeras det för 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 och massor av fynd, både nytt och
gammalt, dyrt och billigt, finns till försäljning.

I BAKLUCKAN

13 juni, 4 juli, 25 juli och 15 augusti är de
datum som loppisfantasterna behöver hålla reda på då det gäller bakluckeloppisar
på torget i Ed 2020.

Många intresserade och stort utbud brukar
det vara på bakluckeloppis i Ed.
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Johan Lundin, Mattias Petrani, Anneli Emanuelsson, Tomasz Galbas, Daniel Karlsson och
Roger Johansson. Stående Marianne Alfsén och Kethy Bara.

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
kläd- och tygförsäljning i närliggande Gnistan, med personal från LSSenheten.
I AME-BUTIKEN, som har en utställningsyta på hela 400 kvadratmeter, finns porslin,

Kethy Bara med en tavla av konstnären
Carl B. Hestman.

husgeråd, möbler, leksaker, tyger, dukar,
gardiner 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

Antikviteter på rad i Tingvalla Antik.

Åke Melin får besök av Jörgen Jensen och Maria Placin från Kungälv
på Tingvalla Antik.

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.

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 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.
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LOPPIS
närmast gränsen
Nils, Peter och Pernilla Sandin hälsar alla loppiskunder och besökare
välkomna till Kornsjö före detta tullstation.

Alinde och Roy Alexandersson från Skee får en pratstund
med Nils Sandin på Kornsjö loppis o café.

Endast femtio meter från gränsen mellan Sverige och Norge, i före detta Tullhuset vid bron i Kornsjö, finns Kornsjö
loppis o café. Det var på den här bron som svenska och
tyska soldater stod öga mot öga under andra världskriget.
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. Och hos Kornsjö loppis o café 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 tillbehör för julen.

Övre bilden: Kristian Larsen (sittande) med personal på
Second Hand by Reto i Ed.
Vänster bild: Kristian Larsen och Morten Tofting utanför
secondhandbutiken i före detta Hotell Carl XII:es lokaler.

SECOND HAND
I Carl XII lokaler

Secondhandbutiken Second Hand Store by Reto har i
drygt ett år funnits i anrika Carl XII: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 människor med narkotikaberoende
och andra missgynnade personer.
Secondhandbutiken på Carl XII innehåller kläder, möbler, porslin,
husgeråd, leksaker och allehanda prylar, allt snyggt uppställt i stora
ljusa lokaler. I källaren finns en ren loppisavdelning och i matsalen
med strålande utsikt över Stora Le serveras tisdag-lördag smörgåsar,
lunch med soppor och husmanskost, kakor och bakverk.
Bild 1 Reto: Kristian Larsen (sittande) med personal på Second Hand
by Reto i Ed.
Bild 2 Reto: Kristian Larsen och Morten Tofting utanför secondhandbutiken i före detta Hotell Carl XII:es lokaler.
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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.

Nyöppnade Nettans Antik o retro finns på Dals Högen.

NY ANTIKAFFÄR
på Dals Högen

I början av 2020 öppnades Nettans Antik o retro i de lokaler där Dals
Högens livsmedelsaffär en gång fanns.
Ägarinnan Anette Sjödahl betonar att det här är ingen loppisaffär
utan rörelsen är mer inriktad på antikt och retro. Det finns även en fritidsavdelning och en ”gubbhörna” innehållande prylar med inriktning
på manliga arbeten och intressen.
Annars finns det mesta, från husgeråd, porslin, tyger, skor, kläder
och brödburkar till symaskiner och dammsugare av äldre modell.
Klas och Grete från Halden på besök hos Nettans Antik o retro.
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ÄLDRE HUS MED
VACKRA
LINJER

Gamla Real är
ett vackert hus.
Här en bild från
tidigare påskfirande.

E

tt av kommunens vackraste hus är
Gamla Real, som ligger ett stenkast
från järnvägsstationen och som gränsar till strövområdet Skansen och sluttningen
mot Stora Le.
Den vackra villan var från 1896 tjänstebostad åt trafikchefen E. A. Lundborg på Kungliga järnvägsstyrelsen. Numera sköter bygdegårdsföreningen Gamla Real villan i samråd
med kommunen och bedriver uthyrning av
lokalerna för fest och bjudningar.
–Gamla Real är tänkt att fungera som en
bygdegård för centrala Ed. Vi vill jobba för
att det ska vara en plats för alla invånare i
kommunen, säger Stina Karlsson från bygdegårdsföreningen.
På hösten arrangeras delar av Dals-Eds kulturvecka i Gamla Real och även julmarknad
och luciakröning. Gamla Real är även ett populärt utflyktsmål för turister och sommarboende i Ed.

GÄSERUDSSTUGAN I HÅBOL

Vänster bild: Gäserudsstugan är en intressant byggnad med en lång historia.
Höger bild: Det finns många exempel på
gamla tiders husgeråd i Gäserudsstugan.

E

tt av de äldsta allmogehusen i Dalsland är Håbols hembygdsgård, Gäserudsstugan. Gården Gäserud har varit
i släkten Bågenholms ägo i bortåt 300 år. De
som bodde här var stormän och flera av dem
kom också att representera bönderna i Vedbo
härad i Sveriges riksdag.

En av gårdens ägare var Måns Eriksson
som enligt ryktet ska ha tagit emot Karl XII:e
i Gäserud och hans svärson Per Bryngelsson
Bågenholm. Men mest känd är kanske Catarina Bågenholm, dotter till riksdagsmannen
Per Bryngelsson Bågenholm. Catarina gifte
sig ung men fick tretton barn. Sju av sönerna

nådde vuxen ålder och fick rykte om sig att
vara ovanligt vilda i sin framfart.
Det finns cirka fjortonhundra inventerade
gamla föremål i byggnaden att titta på och
beundra. Det äldsta föremålet är en så kallad
Sandarnehacka, 8-9000 år gammal.
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Yoga & meditation

FOTO: Johannes Sundlo

PÅ LILLA LE

N
Sommar och meditation på Lilla Le.

u finns möjligheten att njuta av yoga under guidade turer
på Stand Up Paddelboards på den idylliska sjön Lilla Le.
SUP-Yoga passar för en grupp med vänner, för möhippor, svensexor, födelsedagar eller om du vill hylla en person och
bjuda på en lite extra upplevelse. SUP-Yoga är en rolig aktivitet
för alla.
Njut också av en vacker sommarkväll i stilla meditation på Lilla
Les rofyllda vatten. Du får en skräddarsydd upplevelse av arrangören Lunashakti Studio där Melissa Lazarides är certifierad lärare
med flera års erfarenhet av att guida människor på vattnet.

SLÅ EN STRIKE I ED
Eds Bowlinghall drivs av familjen Östberg. Hallföreståndare Carl-Anthon Östberg med familj och medhjälpare
har successivt byggt upp verksamheten som idag är ett
familjeföretag i 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 förr 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 lunchmeny bestående av
olika bufféer.
Bowlinghallen är en populär mötesplats för Edsungdomar.
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SOMMAREN KOMMER

till vackra

NÖSSEMARK

EVENEMANG PÅ MARIAS CAFÉ
30/5 Sommarinvigning
Vispop med Andreas Galles trio
19/6 Midsommarfirande
Med duon Två lager Gladpack.
11/7 Bakluckeloppis
15/7 Frågeprogram På spåret
Med 52 veckors musik
18/7 Nössemarksdagarna
Mingelmusik med irländska
duon Halfheim och Dansmusik
The Bon Vivants
15/8 Sommaravslutning
Med Hit Note
4/7, 29/7, 8/8 blir det
Quiz med Lindquist
Medarrangör ABF
Eventuella ändringar se
Nössemarks camping hemsida.

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
Andersson på Nössemarks camping, café och
kök. Vi har haft ökning varje år under de senaste åren med matgäster.
Det är också stor ökning av besökare med
husbilar på campingen i Nössemark.
Även från sjösidan kommer besökarna och de
tio gästplatser som finns räcker inte till, menar Maria Andersson.
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.

Det finns även stugor att hyra. Almas stuga
och ”Lilla Varpet”, hus med enkla förhållande men stugor med äkta stämning i.

Villa Smile ligger vackert med
utsikt över Nössemark.

Monica Balder driver Nössemarks lanthandel tillsammans med dottern Catrine.

VILLA SMILE
Ute på den vackra udden Näs i Nössemark,
med strålande utsikt över Strandviken, finns
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.

AFFÄR I NIO ÅR
På påsken för nio 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.
Framträdande vid Marias café.
FOTO: Maria Andersson.

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 och njuta av utsikten. Till Café mitt på Lee i Dalen kommer
man med bil, motorcykel, buss eller båt. Lokalerna är också anpassade för rullstol.
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NYA DAGAR I

NÖSSEMARK

En eka lottas ut i Nössemark.

David Nilsson och The Bon Vivants spelar i Nössemark.

Cvarnen Club kommer till Nössemark
med bagaget fullt av Beatleslåtar.

Trubaduren Dan Johansson gästar Nössemarksdagarna.

Trubadurakter o allsång blir det på Café mitt på Lee.

Efter att 2018 ha avverkat ett digert jubileumsprogram
under Nössemarksdagarna med bland annat konsert i
Nössemarks kyrka av Cajsa-Stina Åkersström, så valde
man ifjol att vila ett år från den traditionella sommarfesten. Men i år satsar Nössemarksborna åter på festligheter med lekar, upptåg och framträdande av gästande
artister mitt i sommarens värme och grönska.
Kommittén ”Nya Nössemarksdagarna 2020” har axlat ansvaret och
tillsammans med studieförbundet ABF FyrBoDal så planeras för ett
omfattande program 14-19 juli vecka 29.
Förutom de traditionella aktiviteterna med utställare, hantverkare
och försäljare vid Nössemarksgården så tillkommer barnaktiviteter på
fotbollsplanen och naturligtvis det populära lotteriet med en eka som
första pris.
Festligheterna startar med trubadurakter och somrig allsång på Café
mitt på Lee i Dalen under tisdagen. Lotta Lagerlöf och Dan Johansson
leder aktiviteterna mellan 14.00 och 19.00
Hos Mias café tävlas det i ”På spåret” med musikgruppen 52-veckors musik under onsdagskvällen.
Tidig fredagkväll blir det konsert i kyrkan med Dalslands spelmansorkester under ledning av Alban Faust.
Under lördagen sker bland annat ett framträdande på Nössemarksgården och ett på Mias café av Lysekilsorkester Slott och Koja.
Lek och musik med barn blir det från Nössemarksgårdens scen och
till Nössemarksscenen kommer även Marit o Magne från Halden med
massor av vispop i bagaget.
Cvarnen Club är ett välkänt sextiotalsband från Dals-Ed som återuppstått och spelar Beatles-musik. Nu gästar de Nössemarksdagarna med
ett framträdande.
Det bli även Hip hop med Ferat från Trollhättan.
Lördagskvällen avslutas med att Halfheim från Tanumshede framträder med irländsk musik innan coverbandet David Nilsson och The
Bon Vivants tar över kvällens underhållning med dansvänlig musik.
Vid Nössemarksgården och fotbollsplanen kommer det under söndagen att spelas uppvärmningsmusik ”Zumba” före eftermiddagens
lekfulla tävlingsaktiviteter.
En fullmatad vecka med musikaliska förtecken väntar Nössamarksborna och bygdens besökare i sommar.

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

Kyrka
Gästhamn
Båttransport
Camping
Café & Loppis
Lanthandeln
Badplats
Hembygdsgård

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

Idrottsplats
Marjas Bönealtare
Gamla Kyrkogården
8
Riksrösen
Stora Strand
Sågverket
Färjan
Dalen - Café
8
Mitt på Lee

Pilgrimsvandringen i Nössemark är en årlig tradition
med många deltagare.
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Pilgrimsvandring
I NÖSSEMARK

Mor Marjas bönealtare är minne från en hård tid med stora
bekymmer. Altaret minner om mor Marjas samtal och bön till
sin himmelske fader. Varje gång hon lade sin börda inför Gud
tog hon en sten från gården och fogade till ett bönealtare.

Efter morgonbön i Nössemarks kyrka planeras årets pilgrimsvandring
i Nössemark att gå över delvis annan väg än tidigare år till grannen
i väster.
–Vi ska gå upp till Nolby kyrkplats där gamla kyrkan stod, säger
Birgitta Andreasson. Vi fortsätter till Mor Marjas bönealtare där vi
intar medhavd matsäck. Vi går sedan vidare till riksröset vid Trollbäck där vi planerar en föredragning om tiden vid gården under andra
världskriget.
Vandringen fortsätter till scoutgården i Björkebekk. I Björkebekk
på Kvernemoen blir det som tradition både römmegröt och spekemat.
Därefter avslutas med gudstjänst i Holmgill kyrka.
Planerat datum för pilgrimsvandringen är 25 juli.
Nössemarks sockenråd i Dals-Eds församling, Nössemarks hembygds- och samhällsförening, Aremarks menighet och Aremarks historielag arrangerar.

SÅGVERKET BYGDENS STOLTHET OCH LIVSNERV
Koncernen Vidas sågverk i Nössemark är bygdens största arbetsgivare med 39 anställda
och en arbetsplats med stor betydelse inte bara för Nössemark utan för hela Dalsland.
Här syns Vidas anläggning i Nössemark från luften.

FOTO: VIDA
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Detta händer i

GESÄTER/TÖFTEDAL
BÄSTORP

GESÄTER

Bästorp

KAFFE OCH TREVLIG SAMVARO
Varje söndagseftermiddag i juli lockar Bästorps bygdegårdsförening
med kaffe och våfflor och trevlig samvaro i bygdegården. Ett sätt att
trivas, umgås och utbyta tankar om tillvaron.

Gesäter

TÖFTEDAL

BYGDETRAMPEN I GESÄTER
Sista lördagen i augusti går cykelloppet Bygdetrampen genom Sörbygdens sköna dalar. Starten sker som vanligt från Gesäter gamla
skola i Dals-Eds kommun, genom Lerdal i Färgelanda kommun till
Hedekas i Munkedals kommun och tillbaka. Det serveras mat och det
blir fikastopp med kaffebord vid Lersjön.
Anmälan telefon 070-346 49 91.
Reservera lördagen 29 augusti för Bygdetrampen i Gesäter.
Arrangerar gör Gesäters IF, Lerhattens Kulturförening och Sanne
Gymnastikförening.

Töftedal

RÖLANDA

TÖFTEDALSDAGEN DEN 4 JULI
Varje sommar anordnas Töftedalsdagen i gamla skolan i Töftedal. Då
besöks de före detta skolsalarna av folk från både när och fjärran, inte
minst av många hemvändare. I år infaller Töftedalsdagen den 4 juli.
Då är museum- och vävsalarna öppna, då finns det kaffeservering,
loppis, lotterier och försäljning av både hantverk och lokala matprodukter. Besökarna möts, umgås och har trevligt, trivselfaktorn är hög.
Dessutom hålls loppmarknad varje lördag under vår, sommar och
höst med vävdamerna som drivande, allt för att bidra till underhåll och
skötsel av skolan och dess lokaler.

Rölanda

DRAGSPEL OCH KONST I RÖLANDA
Dragspelsstämma i Rölanda bygdegård är ett fast inslag i sommarens
aktiviteter i Dals-Eds kommun. Sista helgen i juli, 24-25 spelar spelmännen upp i och omkring bygdegården i Rölanda.
Spelträffen brukar börja med allspel under fredagen och fortsätter
under lördagen med underhållning och allspel. Det finns också tillfälle till både buskspel och en svängom under de båda dragspelsdagarna
i Anebro.
Helgen 31 juli, 1 och 2 augusti kommer konsten till Anebro bygdegård. Då anordnar Anebro bygdegårdsförening konstutställning i
dagarna tre med både utställning, kaffe och lotterier.

PRÖVEN

Pröven

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

& socker
Från början av april kommer det att finnas ett nytt
mysigt och smakfullt café med v av fikabröd och
även lättare maträtter vid torget i Ed. En oas för
den kaffetörstige, en rekreationsplats för både
kropp och själ.

Sara Moodh och Madeleine Bäck på café Smör & Socker i Ed.

Interiör från caféet
Smör & Socker vid torget.

FOTO: Privat

–Det är en gammal dröm som gått i uppfyllelse, säger Madeleine Bäck och Sara Moodh
som tillsammans köpt inventarier och hyrt
lokalen för sitt caféföretag Smör & Socker.
En dröm som nog är mångas dröm. Att forma
något efter eget huvud och dessutom vill vi
att det ska finnas ett ställe dit man kan gå för
att träffas och för att ta en fika.
Att bestämma sig för att öppna café gick
fort.
–Efter en knapp vecka hade vi köpt inventarier och bestämt oss för att bli caféägare.
Madeleine och Sara kommer att satsa

mycket på uteserveringen och att kunderna
även kan ta med sig hem av sortimentet.
–Vi kommer att baka en massa godsaker
och även ta upp beställningar efter kundens
önskemål. Ingenting är omöjligt! Och smörgåstårtor är vi särskilt bra på!
De nya caféägarna vid torget i Ed är gamla arbetskamrater sedan tjugo år tillbaka. Nu
skriver de ett nytt kapitel i livet, en ny verksamhet med nya erfarenheter.
–Det är nya tider och vi ville också ha ett
nytt namn på caféet. Och smör och socker är
ju gör gott! Så fick det bli!

FOTO: Privat

PITTORESK THAIRESTAURANG I 99:AN
Vincent Tipmung och Intira Tibbung tar
emot på Kanyas Thairestaurang i Ed.

I ett hus av stort kulturhistoriskt värde, byggt 1899, mitt i Eds centrum
finns Kanya Tipmung´s Thairestaurang. Huset kallas 99:an och har efter Kanya Tipmungs övertagande
genomgått en totalrenovering och
fungerar nu som populär thairestaurang med centralt läge alldeles vid
storgatan.
Renoveringen är omfattande både inom- och
utomhus med bland annat nytt yttertak, ny
fasad och helt nytt kök. Även en ny uteservering har byggts i anslutning till restaurangen.
Restaurangen serverar thaimat som kan anpassas efter kunden önskemål både när det

Intira Tibbung vid restaurangens buffé.

gäller styrka och smak. Styrkan kan anpassas
från mild till Thai stark.
–Vi kan ordna mat lagad helt på thailändskt
vis men då krävs att kunden är van vid originalsmaken, säger Kanya Tipmung. Vi har
lunchbuffé under veckan och dessutom kommer många och hämtar sin mat. Vi har alltid
många rätter att välja på och kan även anordna mat för stora sällskap vid beställning och
även på annan plats.
Kanyas Thairestaurang har öppet alla dagar
i veckan och har fullständig service av drycker. Företaget är sedan länge etablerat i Mellerud och finns nu även i Köpcentret Melleruds
Handel.
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TINGVALLA HANDEL & HEM

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

ÄNGÖNS FISK-

& DELIKATESSAFFÄR

Tingvalla Antik
Mellan Ed och Bäckefors, väg 166

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

Storgatan 18 Ed
Tel. 0534-618 16

Vi finns
v
Torget i id
Ed

Välkomna!

Färsk fisk och skaldjur ● Rökt fisk
Hemmagjorda delikatesser ● Räksmörgås
På beställning: Smörgåstårtor och laxfat

Thaibuffé 6-rätters inkl. sushi

Öppet: Onsdag - torsdag - fredag 11-18
070-313 79 61, Göran

Á la carte • Mat för avhämtning
Fullständiga rättigheter

Måndag-fredag 11.00-14.30

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

Nössemarks Lanthandel AB
Ed 0534-120 40 • www.carlssonshandelstradgard.se

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

Öppet:
Mån-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-14
from 21/6 - 30/8 söndagar 10-14
Tel: 0534-300 08

Blommor - Presenter
Odling av sommarplantor & tulpaner
Träd, buskar, perenner m.m
Begravnings- och bröllopsbinderier
Michaela, Magnus, Inger, Stig, Susanne & Cecilia

Ladda ner appen dalslänningen e-tidning eller
läs i webbläsaren på din dator via dalslanningen.se
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EL
SUPPLY

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

Elkomponenter för rörlig strömförsörjning

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

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

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

MAT-CAMPING-GÄSTHAMN-STUGUTHYRNING

www.mc-dalsland.se

Välkomna önskar Pedro & Maria 0706-96 08 92

ÖPPET Juni: lördag 12-22, söndag 12-17
1 juli-15 augusti: onsdag-söndag 12-22
Rättigheter

Se vad som händer här under sommaren
på facebook.com/nössemarkscafé

nossemarkscamping.blogspot.com

men
Välkom ll...
ti

by Reto
TISDAG–FREDAG 10–18
LÖRDAG 10–15

Café med mat och fika
Dals-Ed

Sallad
Á la Carte
Kebab
Hamburgare
Italiensk pizza
Husmanskost

tel 0730 47 87 27

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

Ladda ner appen dalslänningen e-tidning eller
läs i webbläsaren på din dator via dalslanningen.se
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facebook.com/secondhandstoreed/
facebook.com/caferetoed/

Mitt i centrum
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Restaurang
LILLA

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.

Lilla Lees restaurang har blivit känd i Ed genom att arrangera uppskattade tillställningar
med lokalt kända band på uteserveringen.
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 på kvällar med levande musik.

Dans kring midsommarstången planeras på Gröne Backe camping. Barnens Egna dag på Gröne Backe blir det i juli.

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 med sjön Lilla Le
alldeles intill lockar många att ställa upp sin husvagn eller husbil 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 många gäster har husvagnar på plats året om. Ungefär
hälften av alla vintercampare kommer från Norge.
Även från Bohuslän kommer många campare för att få lugn och ro
och för att slippa 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.
Det blir i år traditionellt midsommarfirande med dans runt midsommarstången och Barnens Egna dag på Gröne Backe infaller den 24 juli
med hoppborgar och mycket kul för de mindre.
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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

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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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
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LASSE STEFANZ
TILL HULTEVI I HÅBOL
Lasse Stefanz orkester är bokade till Håbol.

29 maj kan bli ett händelserikt datum
för Håbol och dess festplats. Då är
det meningen att populära dansbandet Lasse Stefanz kommer till Hultevi
och spelar upp till dans. Det som kan
äventyra besöket är en fortsatt Coronaepedemi med ytterligare spridning
av sjukdomen.
I händelse av att evenemanget blir inställt
hoppas festkommittén på säsongen 2021.
Lasse Stefanz är kanske det populäraste
dansbandet just nu i Sverige och det lär bli
en oförglömlig kväll för både bofasta och besökande.
Det är en idogt arbetande festkommitté i

Dansprogram Håbol 1990.

Håbols IF som i år lyckats boka den populära
orkestern och nu laddar man för folkfest den
29 maj på festplatsen i Håbol.
Det är på året trettio år sedan dansbanan
på Hultevi byggdes om och det byggdes tak
över de dansande. Många skogsägare i Håbolstrakten skänkte virke och många timmar
med ideellt arbete lades på bygget. Snickaren
Arnold Eriksson i Bastorp sågade till bågarna
på fasaden med specialsåg och fick som tack
för insatsen äran till första dansen på den nya
banan. Sönerna Gustav och Erik spelade upp
till första danskvällen med orkestern Simons
och det kom 1333 personer till invigningskvällen.

GÅRDEN
SOM BLEV

museum

Bengt-Göran och Karl-Erik Andersson framför en av
ladugårdarna och mormors stuga, ditforslad 1973.

Gården Göranderud köptes 1942
av Emma och Viktor Andersson
där de bedrev jordbruk fram till
pensionering. Ett idogt samlande
genom åren har förvandlat och
fyllt gårdens byggnader plus några till med redskap och hushållsföremål som väl täcker jordbrukets historia bakåt i tiden.

De samlade föremålen har blivit till en intressant och heltäckande samling av redskap
från både boende, ladugård och redskapsbod.
Gården, som en gång i tiden brukades och
inrymde en besättning på tre kor, två hästar
och gris och mot slutet ett tiotal får kan idag
ge svar på de flesta frågor rörande gårdagens
lantbruk.
Det är fullt möjligt att följa både inne- och
utesysslor genom den samling med föremål
som finns på gården.

En inte helt modern tvättutrustning finns
uppställd på gården.

–Vi har haft skolklasser här där många inte
vetat hur många av föremålen här en gång
användes. Men gamla bönder och deras fruar
känner igen sig.
Muséet håller öppet under en visningsdag
sommartid och under en dag under kulturveckan i Ed. Visning kan också bokas genom
telefon 070-36 36 383. Visningen är avgiftsfri. Gården visas av bröderna Karl-Erik och
Bengt-Göran Andersson.
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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.

Dals-Eds bibliotek

Tel. 0534-101 44
Ny minigolf • Flytande bastu
Konferenslokaler • Fin lekplats
Restaurang med fullständiga rättigheter

www.gbcamp.nu
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Camping & Stugor

Barnens egna dag på Gröne Backe 24/7

Torget 2, Ed.
Tel 0534-190 65
biblioteket@dalsed.se
bibliotekdalsland.se

A

Gröne Backe

ALL

A LÄ

S

Missa inga nyheter!
Nyhetsarbetet hos oss
går på högvarv i en tid då
lokal journalistik behövs
som allra mest.

Håll dig uppdaterad om det
senaste nyhetsläget i appen
Dalslänningen – Senaste nytt
eller på dalslanningen.se
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Musik i
sommarkväll
DALS-EDS FÖRSAMLING 2020
NÖSSEMARKS KYRKA

FREDAG KL.18.00 17 JULI
”Nössemarkslåtar m.m.”
Riksspeleman Alban Faust med
vänner i samarbete med Nössemarks
hembygdsförening.

GESÄTERS KYRKA

SÖNDAG KL.18.00 16 AUG
”Med själ och hjärta”
Ingela Sjöberg sång Eva Nilsson piano.

TÖFTEDALS KYRKA

SÖNDAG KL.18.00 7 JUNI
”En sommarafton –från klassiska
pärlor till egenskrivna sånger”
Madelene Holmström, Daniel Ferling
Anna-Karin Ferling sång, piano, gitarr.

HÅBOLS KYRKA

SÖNDAG KL.18.00 30 AUG
”Westbys och Olssons”
Camilla Olsson med flera sång
Geir-Arne Westby sång, gitarr.

DALS-EDS KYRKA

1/7 - 29/7 ONSDAGAR KL.19.00
1 JULI ”En salig blandning”
Christer Andersson sång, trummor
Geir-Arne Westby sång, gitarr
Niclas Sandström gitarr, Ulf Brekke bas.
8 JULI ”Opera deltid från
Stockholm operastudio”
Hilma Wikström sopran, Anna-Lena Hallgren sopran Theri Mastovaara sopran,
Rodhe Andersson sopran Per Östlund piano.
15 JULI ”En musikalisk
hälsning från Wien”
Katharina Hieke orgel.
22 JULI ”Musik från horisonten”
Torbjörn Carlsson gitarr.

RÖLANDA KYRKA

29 JULI ”Från Puccini till Piaf”
Anna-Karin Ranelf sopran
Roger Karlsson piano.

SÖNDAG KL.18.00 21 JUNI
”Klassiskt, Psalm och Opera
med Musikalgäst”
Evelina Andersson sång, Anton Myrén sång
Rodhe Andersson sång, Per Östlund piano.

Fri entré samtliga kvällar!

GAMMALT OCH NYTT PÅ BIBLIOTEKET I ED

Bibliotekarie Helena Blomqvist
med en boksnurra med lästips.

Biblioteket i Dals-Ed följer med i tidens digitala omvandling. Men även
den besökare som är van vid bibliotekets gamla roll som förmedlare av
tryckta böcker känner sig hemma.

På biblioteket samsas olika e-tjänster med
traditionell form av tryckta medier och berättelser.
Biblioteket är lätt att nå. Det ligger centralt
i tätorten med uppgång från torget. Det finns
också hiss för den som så behöver.
På biblioteket kan besökarna låna böcker
och ljudböcker, läsa tidningar och tidskrifter,
använda internet och låna hem film på dvd.
En service som många besökare uppskattar är
möjligheten att kopiera handlingar, scanna in
på dator och inte minst att läsa och låna böcker på främmande språk.
I konsthallen pågår ständigt spännande och
intressanta utställningar i olika färg, former
och uttryckssätt.
För barn och vuxna finns det en mysig läshörna. Givetvis har de unga besökarna en helt
egen plats med böcker, tidskrifter och filmer.
Den nya tekniken ger nya möjligheter. Med
sitt lånekort kan besökaren streama film och
ladda hem både e-böcker och e-ljudböcker.
Biblioteket har också infört meröppet som en

service för de som inte har tillfälle att göra
sina besök på bemannad tid.
Biblioteket i Dals-Ed är en modern mötesplats där personalen har ambitionen att ge
alla låntagare, stora som små, ung som gammal, en bra service. Biblioteket är öppet hela
året oavsett årstid, väder och vind.
För vidare upplysning hemsidan
biblioteket@dalsed.se.

Spännande läsning med kända
och om kända svenskar.
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varuhus i Ed
GRILL från
Landmann

GRILLKOL/
BRIKETTER
2,5 kg

299:-

5

90
/hg

LÖSGODIS

4 för

100:-

VI HAR EN STOR KLÄDAVDELNING
med varumärken från bl.a. Vila och Name It

SHOPPING FÖR HELA FAMILJEN I ED

Helt flak

DRICKA
+ pant

24st för

99:Industrigatan 8, Ed • karlsson.se
Mån–Fre 10–18 • Lör 10–16 • Sön 11–16

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
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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

