
Dals-Ed
2021 | Där det goda livet erbjuds!

Tresticklans  
nationalpark
Sidan 10-11

Friluftslivets år
Luften är fri
Sidan 17

Centrumnära  
leder
Sidan 22-23



MARTIN CARLING 
Kommunstyrelsens ordförande
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Välkommen till  

DALS-ED
–den naturliga hållplatsen!
VÅR FÖRHOPPNING är att Dals-Eds kommun ska uppfattas som en inbjudande 
och inspirerande hållplats för fler människor i alla åldrar. Att detta ska vara plat-
sen där man gärna stannar för alltid eller för en tid, och att man gärna vill åter-
vända. Tillsammans utforskar vi livet med nyfikenhet och öppenhet - mitt i en vild 
och vacker natur. Här finns också en god jordmån med stark växtkraft som gör det 
enkelt för den som vill utvecklas. Några av våra kärnvärden är att vi värnar om 
varandra, vårdar vårt arv och bygger framtiden tillsammans på ett naturligt och 
hållbart sätt.

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. Välkommen att utforska Dals-Ed!

le
da

re
in

fo TEXTER – Tommy Löfgren, Karl-Erik Andersson.

FOTO – Melissa Lazarides, Maria Marthinusen,  
Christina Gillberg, Josefine Vogler, Christiane Dietz,  
Nicklas Odh, Tomasz Galbas, Henny Holmström,  
Inger Gustafsson, Johannes Sundlo, Jessica Olsson,  
Helena Blomqvist, Karl-Erik Andersson, Björn Jonasson, 
Kenneth Sundström, Ulf Brekke, Ingvar Johannesson,  
Agneta Wallin.

ANNONSER – NWT Media Dalslänningen, 
Kitty Niskanen, Agneta Wallin. 
0531-54 18 00, annons@dalslanningen.se.

LAYOUT – Anna Närman, NWT Media.

TRYCK – Stibo Complete 2021.
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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 kommu-
nens hemsida www.dalsed.se och facebook. Du kan också 
besöka kommunhusets reception/turistbyrå mån-tor 8-12 
och 13-16, fre 8-15. InfoPoint 2021 i MC-muséet: maj och 
september tor-sön 11-16. Öppet juni-augusti alla dagar 
11-17. Midsommarafton 25/6 stängt.
Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommuni-
kationer av såväl tåg som buss till exempelvis Oslo och 
Göteborg. Aktuella avgångar och bokningar följer du bäst 
via kommunens hemsida. 

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, torsdagar före helgdag 07.15-15.30 
samt sista helgfria lördagen (utom december) 09.00-13.00.
*Farligt avfall = gäller ej företag

Ladda elbilen

VID KOMMUNHUSET och bakom biblioteket finns  
laddstolpar som erbjuder laddning via kort eller App. 

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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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.

Kommunikationer

Toppen i Dals-Ed 
– en möjlighet för nybyggare

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 pe-
dagogik där barn får tillgång till fler kompetenser och lokalerna 
erbjuder också mer flexibilitet att möta varje barns behov i sitt 
livslånga lärande.

Bostadstomter
KOMMUNEN HAR IORDNINGSTÄLLT 29 nya bostadstomter 
vid Fågelvägen på Toppen i Dals-Ed som nu finns ute till för-
säljning. En del tomter är sålda och byggnationer är i full gång. 
Området är högt beläget med vy över Stora Le och motionsom-
rådet 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.in

fo

Bra tåg- och bussförbindelser med flera  
avgångar per dag gör att det tar bara  
dryga timmen till Göteborg och drygt  
två timmar till Oslo.
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Skola
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. 
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FRILUFTSLIVETS ÅR  
I DALS-EDS KOMMUN
År 2021 deltar Dals-Eds kommun i  
friluftslivets år med förhoppning att  
lyfta friluftslivet och att få fler personer 
att vara ute i naturen.
Aktiviteter finner du på dalsed.se

NIF:S SOMMARDAG I NÖSSEMARK
Lördag 17 juli, kl 11 i Hembygdsgården.
Brännboll och löplopp för barn.  
Korv, kaffe och lotteri.

BARNENS DAG
Fredag 30 juli, kl 11-15.  
Gröne Backe Camping. gbcamp.nu

EDS COUNTRYFESTIVAL
Fredag-lördag 6-7 augusti.  
Bergslätts Idrottsplats.  
edscountryfest.se

MONSTERRACE  
30-ÅRS JUBILEUM
Lördag-söndag 28-29 augusti,  
kl 11-ca 16. neor.com/monsterrace

KULTURVECKAN  
10-ÅRSJUBILEUM
Lördag 18 - söndag 26 september.
Inleds med hantverks- och  
skördemarknad lördag 18/9  
på Gamla Real.

EDS HÖSTMARKNAD
Lördag 10 oktober. dalsed.se

NIF:S JULMARKNAD I NÖSSEMARK
Lördag 4 december, kl 14 i Hembygdsgår-
den. Dans kring granen, jultomte, marknad 
och mys. nossemarksif.se

På grund av Corona-pandemin är flera av 
årets evenemang inställda. För aktuell 
information se kommunens hemsida!

 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. 

Hagalid

Edsgärdet

Äldreboenden
HAGALID är ett modernt äldreboende som består av följande 
avdelningar: korttidsboende, äldreboende samt ett trygghetsbo-
ende. Boendet finns centralt i Dals Ed, nära service som mataffä-
rer, bank och apotek. 

På Hagalid erbjuder vi en individuellt anpassad omsorg  
med integritet och valfrihet i din vardag.
•  Avd Ängen, 7 lägenheter inriktning för dig som är  
 65 år eller äldre med somatisk sjukdom.
•  Hagalid Korttidsenhet 7 platser.
•  Hagalid Trygghetsboende 8 lägenheter.
  

EDSGÄRDET är ett modernt äldreboende i ett naturskönt läge 
i Dals Ed med utsikt mot Lilla Lee, vi har alla lägenheter i mark-
plan och tillgång till uteplatser och stor inhägnad trädgård. 

Vi vänder oss till dig som är 65 år eller äldre med demenssjuk-
dom. På Edsgärdet erbjuder vi en individuellt anpassad omsorg 
med integritet och valfrihet i din vardag. 
•  Avd Östan/Nordan 10+9 lägenheter
•  Avd Sunnan/Västan 10+9 lägenheter
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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 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 fiske- 
resultat, 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 ut-
bud 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!

Magnus Jacobsson

Ditt kommunala bostadsbolag i Ed!

Det självklara valet!

www.edshus.se
info@edshus.se

+46 (0) 534-19060

Fiskekort behövs i insjöar, de säljs  
numera endast över nätet på ifiske.se.in

fo

Dals-Ed - ett paradis  
för de som gillar

fiske
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Bolagsnamnet är Vita huset vid Stora Le AB. Som namnet antyder 
är huset beläget vid sjön Stora Le.

”Vi ser fram emot att få ta emot gäster på denna fantastiska plats 
och hoppas kunna erbjuda dem den semester de själv önskar. Vi har 
många idéer om att utveckla verksamheten och ser möjligheter att 
få förverkliga dem i egen regi och tillsammans med andra”, säger 
Anna och Ulrika.

För gästerna väntar fräscha dubbelrum, en stuga samt matsal och 
tv-rum. Alla rum är utrustade med pentry och eget badrum.

NATURINTRESSERADE
Målgruppen är naturintresserade besökare och turister. De har 
mycket att hämta med Vita huset i Nössemark som bas.

Läget vid Stora Le är en stor tillgång då många turister kommer 

sjövägen under sin färd på Dalslands kanal. Bara en mil från Nös-
semark väntar en annan fin naturupplevelse.

Det är Tresticklans nationalpark med sin naturskog som utgör den 
största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Här 
finns färdiga vandringsleder i olika längder att välja mellan.

Från Nössemark är det dessutom bara ett par tre mil till tätorten 
Ed, Bengtsfors och norska Halden.

FLERA ARRANGEMANG
Andra arrangemang som Vita huset i Nössemark kommer att er-
bjuda är matservering till förbokade sällskap och temahelger med 
yoga, träning etcetera tillsammans med olika samarbetspartners.

De kommer även att satsa på lokala evenemang för ortsbor och 
fritidsboende i Nössemark.

Vita huset i Nössemark är ett nytt inslag i besöksnäringen.  
Det är nyföretagarna Anna Sandström och Ulrika Leandersson från  

Ed som startar ett bed and breakfast i Nössemarks tidigare serviceboende.

i Nössemark
bed and breakfast
Nytt



DALS-ED8

Hemmabandet Tricky Trail återuppstår  
för spelningen i Ed.

EFTER FÖRRA SOMMARENS CORONAUPPEHÅLL 
blir det countryfest i Ed igen! Från fredag eftermiddag till  
en bit in på natten till söndag pågår årets countryfestival.

Den 6 - 7 augusti blir en fullspäckad countryhelg på Bergslätts 
idrottsplats med framträdande av bland andra Smith and Thell, 
Chris Kläfford, Kikki Danielsson och en exklusiv återförening 
av numera upplösta Countrybandet Tricky Trail. Det blir en be-
tydligt större countryfest i år, enligt Jonas Månsson från arrange-
rande 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 vara ett 
betydligt större festivalområde, finnas betydligt fler matvagnar 
med mat från världens alla hörn och även fler tillfällen att köpa 
dryck. En särskild festivalcamping finns tillgänglig på gångav-
stånd från festivalplatsen. Boende finns också på Gröne Backe 
camping, Hotell Dalsland och vandrarhemmet Daggdroppen. 
Festivalen kommer att anpassas efter rådande riktlinjer.

6-7 augusti

Största

i Sverige
FESTIVALEN
country Kikki Danielsson kommer åter till Ed.

En annan gäst på coutryfesten  
i Ed är Erika Jonsson.

DALS-ED8
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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 cir-
ka 300 radioapparater och mycket annat finns i våningen under mat-
affären 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 på-
hängsmotor 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 exem-
pel 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.

Infopoint 2021
Maj och september torsdag-söndag 11.00-16.00
Juni-augusti alla dagar klockan 11.00-17.00
Midsommarafton 25/6 stängt.
Alla tider osäkra på grund av FHM:s bestämmelser!
Avvikelser kan förekomma, se www. mc-dalsland.seöp

pe
t

Nostalgi
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TRESTICKLANS  
NATIONALPARK
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Södra Sveriges
största

vildmark

Från och med 2021 finns det en ny entré till 
området med bland annat nya skyltar och en 
tillgänglighetsanpassad led. in

fo

Sedan 1996 är Tresticklan nationalpark som omfattar 2897 hektar, 
varav 2711 hektar är land. I mitten av 70-talet bildades det natur-
skyddsområde 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 sto-
ra värde. Det finns bara ett fåtal så stora naturskogsområden kvar i 
Sverige utanför Norrbotten och fjällregionen. Det är för den orör-
da 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. Ber-
get 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 kör-
leden. Malmen kördes med häst och släde från Tresticklan ner till 
Strömmen i Rävmarken vid Stora Le. Där låg masugnen som för-
ädlade malmen till järn. Att masugnen låg vid sjön var för att kunna 
transportera järnet vidare på båt.

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. 
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Gillar du höga hopp och mullrande bilar, då är detta evene-
mang för dig och din familj. Vi kör två dagar nere på mons-
terracebanan eller som den också kallas Monster valley.

Hit har folk vallfärdat för att sitta och kolla på race sedan 
80-talet. Tävlingen startar kl 11:00 både lördag och söndag 
och slutar ca 16:00. Med en helt ny tävlingsbana ska det bli 
spännande att se Monsterrace-bilarna göra upp om pokalen. 
Ekipagen är uppdelade i 3 klasser och tillsammans har de 
närmare 15 000 hästkrafter. I pausen har du möjlighet att gå 
över till depåsidan som också är helt ny sedan sist, och träf-
fa förare samt titta närmare på trucksen. Något som kanske 
lockar många är vår Monsterracekiosk som har det mesta 
att smaska på under tävlingen.

Mycket välkomna önskar  
Nössemark-Ed Offroaders

MONSTER-
RACE

@monsterracehometownedfölj oss

28-29 augusti
Naturreservat 
med snickrad spång och raststuga

DALS-ED12
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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 området kan nås från Tresticklan finns också en 
tillrättalagd gångväg med en kilometerlång snickrad spång från 
Lämnemossen fram till raststugan.
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Fiskekort gäller och kan endast  
köpas digitalt på ifiske.sein

fo

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 popu-
lära bland de boende men även bland tillfälliga besökare. 

Runt det lilla idylliska tjärnet finns dessutom en belyst och till-
gänglighetsanpassad 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 är lika populär året runt. Vintertid 
finns möjlighet att åka skridskor på tjärnet. Det finns fiskemöjlig-
heter från bryggan vid Timmertjärn.

Timmertjärn
En populär mötesplats för alla
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Höstmarknad
lördag 9 oktober
2019 FIRADE MARKNADEN I ED 70-ÅRSJUBILEUM. Markna-
den håller väl sin ställning som en av Västsveriges största evene-
mang 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. Mark-
naden har blivit en plats att träffas på och inte minst att mötas och 
samtala med hemvändare är både roligt, berikande och vanebil-
dande.

Kulturveckai Dals-Edi Dals-Edi Dals-Ed

Årligt återkommande Årligt återkommande Årligt återkommande 

I stället för den vanliga vårmarkanden blir  
det istället några mindre månadsmarknader
29/5, 19/6, 30/7, 28/8, 25/9in

fo

18-26 september
DALS-ED har ett rikt kulturliv och varje år anordnas en kulturvecka 
i september. I år, 2021 blir åttonde året i rad som föreningar, kultur-
skola, 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 utställ-
ningar och försäljning av hantverk. En populär punkt under kultur-
veckan är stadsvandringen anordnad av Dals-Eds Föreningsarkiv. 
Även för kommunens före detta landsbygdsskolor och bygdegår-
dar 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.

DALS-ED 15
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Loppistätt
I DALS-ED

Ta en loppisrunda runt vackra Dals-Ed.
Se hemsidor och facebook för öppettider. 
Nedan finns ett urval.

SECOND HAND RETUREN
Hjortronstigen 4. 
På Viksgärdet.
Prylar, möbler, m. m.

TINGVALLA ANTIK OCH  
TINGVALLA HANDEL
Sju km från Ed vid väg 166.
Prylar och antika möbler m. m.

KORNSJÖ LOPPIS O CAFÉ
Loppisfynd.

SECOND HAND BY RETO
Carl XII lokaler, Storgatan 41.
Kläder, möbler, prylar m. m.

EDS NOSTALGI
Hindalebyn.
Loppisprylar.

NETTANS ANTIK O RETRO
Dals-Högen.
Loppisprylar.

DALS-ED16
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I DALS-ED HAR VI VACKER NATUR och goda 
förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. År 2021 deltar 
Dals-Eds kommun i Friluftslivets år med förhoppningen 
att lyfta friluftslivet och att få fler personer att vara ute 
i naturen. Friluftslivets år vänder sig till alla invånare, 
men särskild målgrupp är barn åk 4-6, nya svenskar och 
beslutsfattare i kommunen.

Varje månad under året tilldelas ett tema inom vilket 
olika aktiviteter sker. Samtliga av dessa teman kommer 
att lyftas i kommunens kommunikationskanaler. 
Vi hoppas att ni har idéer och aktiviteter att bidra  
med som ni vill genomföra inom detta projekt!
 
MÅNAD TEMA

Maj Friluftsliv i skyddad natur

Juni Äta ute

Juli Sova ute

Augusti Jag har aldrig...

September Gilla friluftslivet

Oktober Lära ute

November Må bra ute

December Dialog friluftsliv

in
fo Evenemang och inspiration om friluftslivet  

i Dals-Ed finns på hemsidan:  
dalsed.se/friluftslivetsar
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Gäserudsstugan
i Håbol

Ett av de äldsta allmogehusen i Dalsland är Håbols hembygds-
gård, Gäserudsstugan. Gården Gäserud har varit i släkten Bågen-
holms 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 Bågen-
holm. Men mest känd är kanske Catarina Bågenholm, dotter till riks-
dagsmannen 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 byggna-
den att titta på och beundra. Det äldsta föremålet är en så kallad San-
darnehacka, 8-9000 år gammal.

Gäserudsstugan är en 
intressant byggnad 
med en lång historia.

Det finns många exempel på gamla tiders  
husgeråd i Gäserudsstugan.

Öppet fr. o. m. 2 juni – t. o. m. 30 augusti
Måndagar och onsdagar kl. 12.00-16.00,
fredagar kl. 10.00-16.00.öp

pe
t



DALS-ED 19

NU 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. 

Foto: Johannes Sundlo

Yoga

på Lilla Le

EDS BOWLINGHALL drivs av familjen Östberg. Hallförestån-
dare Carl-Anthon Östberg med familj och medhjälpare har 
successivt byggt upp verksamheten som idag är ett familjefö-
retag i fräscha lokaler ute på Jordbron.

Bowling har i många år varit en populär sport i Dals-Ed med om-
nejd. 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 lunchmeny 
bestående av olika bufféer. 

Slå en strike i Ed

Bowlinghallen är en populär 
mötesplats för Edsungdomar.
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–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 förhållan-
de men stugor med äkta stämning i.

AFFÄR I TIO ÅR 
På påsken för tio år sedan startade Monica Balder och dottern Catrine Balder lanthan-
del 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.

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 ut-
hyrning av boende finns på Villa Smile. 

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. Ned-
anför 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.

Nössemarks Camping ligger vackert vid Strandviken.

Sommaren kommer till vackra 

Nössemark

När våren och sommaren kommer till Nössemark vaknar orten 
till liv och allt fler besökare upptäcker för varje år det lilla sam-
hällets 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 fort-
skaffningsmedel som helst.
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Dals-Eds

På biblioteket samsas e-tjänster med 
tryckta böcker och berättelser. Bibliote-
ket ligger centralt i tätorten med upp-
gång från torget. Det finns också hiss för 
den som så behöver. 

På biblioteket kan man låna böcker och 
ljudböcker, läsa tidningar och tidskrifter, 
använda internet och låna hem filmer på 
dvd. Här kan man också kopiera och scanna 
samt låna media på andra språk än svenska.  
I konsthallen pågår olika utställningar och i 
det digitala rummet kan allmänheten efter 
bokning koppla upp sig för digitala föreläs-
ningar och möten. 

Barn- och unga har sina egna avdelning-
ar med mysiga läshörnor. Här finns både 
böcker, spel och filmer.

Biblioteket erbjuder en rad digitala tjäns-
ter såsom e-böcker, e-ljudböcker och fil-
mer som man lätt kan ladda hem med sitt 
lånekort och pinkod.  Dals-Eds bibliotek är 
också ett meröppet bibliotek vilket innebär 
att man kan logga in på biblioteket under 
särskilda meröppettider när personal inte 
finns på plats.

Biblioteket i Dals-Ed är en modern mö-
tesplats där personalen har som ambition 
att ge alla besökare, stora som små, en bra 
service. 

För vidare upplysning:  
bibliotekdalsland.se

RÖLANDA KYRKA 
Söndag kl.18.00 27 juni

”Musik i sommarkväll”  
Ingela Sjöberg sång, Sebastian Kjellström gitarr  
Niclas Sandström gitarr, Eva Nilsson piano

NÖSSEMARKS KYRKA  
Fredag kl.18.00 16 juli  

”Musik i sommarkväll”  
i samarbete med Nössemarks hembygdsförening 

TÖFTEDALS KYRKA  
Lördag kl.18.00 17 juli 

”Orgeljubileum med 100-åring”  
Marcus Torén orgel

DALS-EDS KYRKA  
Onsdag kl.19.00 28 juli  

”Klassiskt, Psalm & Opera”  
Evelina Andersson sång, Rodhe Andersson sång, gästande musiker.

GESÄTERS KYRKA  
Söndag kl.18.00 15 aug  

”Musik i sommarkväll”  
Madelene Holmström m.fl. sång, piano, orgel.

HÅBOLS KYRKA  
Söndag kl.18.00 29 aug  

”Musik i sommarkväll”  
Viktoria Karlsson sång, Roger Karlsson piano.

Alla evenemang kan ersättas med digital sändning om  
nya restriktioner innebär begränsat antal besökare.

Musik i 
sommarkväll
Dals-Eds församling 2021

bibliotek

DALS-ED 21
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Istidsleden
För 20 000 år sedan började inlandsisen smälta över Skandina-
vien. 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.

Under 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 be-
rättar om hur det en gång gick till då landskapet runt Ed formades av 
inlandsisen. En intressant och historisk vandring på mark som forma-
des då naturen runt Ed såg helt annorlunda ut.

runt Ed

Centrumnära  
leder i Ed

DALS-ED22
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• Timmertjärn/Sågtjärn (grön led)

• Skansen/Hamnen (blå led) 

• Skogens öga/Timmerhusen (röd led) 

• Domarringen/Ängs naturreservat (orange led) 

• Strandpromenaden/Lilla Le (vit led) 

Lederna är lättillgängliga besöksmål med varierande  
längd och svårighetsgrad som kan passa hela familjen. 
Parkeringsplatser finns i anslutning till ledernas start- 
punkter och ett flertal rastplatser längs vägen. 

Information och kartor till lederna finns att hitta på  
kommunens hemsida och Turistbyrån i kommunhuset. 

Vid motionsgården Tavlan finns utegym och flera spår  
där det längsta går till Klevmarken varifrån man också  
kan nå vidare in i Tresticklans nationalpark och Herå-
madens naturreservat. I stort sett samma sträckning till 
Klevmarken har den gamla Karl XII:s härväg som vidare 
västerut ansluter norska Bergsstigen vid Halleröd. 

Utöver Istidsleden finns  
flera vandringsleder och  
promenadstråk i centrum  
eller nära centrum.

Centrumnära  
leder i Ed
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Pittoresk Thai- 
restaurang i 99:an
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 an-
slutning till restaurangen.

Restaurangen serverar thaimat som kan anpassas efter kunden önskemål både 
när det 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 servi-
ce av drycker. Företaget är sedan länge etablerat i Mellerud och finns nu även i 
Köpcentret Melleruds Handel.

Eds restaurang 

– mitt i centrum
Mitt i Eds centrum ligger Eds Restaurang på Hantverkargatan 10. Så cen-
tralt 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.

Local Idiot  
Liten varm och hjärtlig krog- 
pärla vid stationen i Dals-Ed.

Ny restaurang i Dals-Ed.

Krögarparet Putte och Freja Thomas med livslång krogerfarenhet från städer 
som Stockholm, Åre, Visby och New York erbjuder en spännande crossover 
meny i en mysig miljö. En fantastisk vy över det vackra Stationshuset och Stora 
Le från uteserveringen, som även har tak i ”garaget” året om.

Vincent Tipmung och Intira Tibbung tar  
emot på Kanyas Thairestaurang i Ed.
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Vi         Dalsland
Välkommen till din lokala 

Sparbank i Dalsland

www.dalsbank.se I 0530-440 00

Ed  0534-120 40 • www.carlssonshandelstradgard.se

Michaela, Magnus, Inger, Stig, Susanne & Cecilia

Blommor - Presenter
Odling av sommarplantor & tulpaner

Träd, buskar, perenner m.m
Begravnings- och bröllopsbinderier

Välkomna!Välkomna!

Allt inom
bygg & entreprenad

Dals-Eds bibliotek

Dals-Eds bibliotek

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

För aktuella öppettider gå in på
bibliotekdalsland.se

NYTT FRÅN 2021

• Flytande vedbastu
• Äventyrsgolf 
• Fin lekplats
• Granne till Älgparken
   Dalsland Moose Ranch
• Sjönära med utsikt och närhet till centrum

Gröne Backe
Camping & Stugor

Restaurang med fullständiga rättigheter
 info@gbcamp.nu • www.gbcamp.nu

Tel:
0534-10144

DALS-ED 25

www.facebook.com/Eds-Restaurang
Tel. 0534-126 06

Dagens 
Lunch:
Mån-fre
11–14

Sommaröppet:
11–22

Fre-lör till 23
Vinteröppet:

11-21
Fre-lör till 22

Välkommen Välkommen 

           ti
ll...

           ti
ll...

Öl- & Vinrättigheter

Mitt i centrumMitt i centrum

Sallad
Á la Carte
Kebab
Hamburgare
Italiensk pizza
Husmanskost

www.facebook.com/Eds-Restaurang
Tel. 0534-126 06

Dagens 
Lunch:
Mån-fre
11–14

Sommaröppet:
11–22

Fre-lör till 23
Vinteröppet:

11-21
Fre-lör till 22

Välkommen Välkommen 

           ti
ll...

           ti
ll...

Öl- & Vinrättigheter

Mitt i centrumMitt i centrum

Sallad
Á la Carte
Kebab
Hamburgare
Italiensk pizza
Husmanskost
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Livsmedel • Tobak 
Apoteksvaror • Systemombud 

Gör din beställning på systembolaget.se 

Nössemarks Lanthandel AB

☎
0534-
300 08
Följ oss på 
Facebook

Öppet:
Måndag-fredag 11-17, lördag 11-14

27/7–29/8 söndagar 10-14
tiderna kan utökas

Storgatan 18 Ed  | Tel. 0534-618 16
www thairestaurangen. se

Välkomna!
Thaibuffé 6-rätters

inkl. sushi
Måndag–fredag 11.00-14.30

Á la carte • Mat för avhämtning 
Fullständiga rättigheter

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

Vi har reservdelar, tillbehör och teknisk 
kompetens till truckar och eldrivna fordon

www.tvhnordic.se

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

TRUCKAR
Saknar du något till din truck? 

Vi har reservdelar, tillbehör och teknisk 
kompetens till truckar och eldrivna fordon

www.tvhnordic.se

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

TRUCKAR
Saknar du något till din truck? 

Vi har reservdelar, tillbehör
och teknisk kompetens

till truckar och eldrivna fordon

Saknar du något
till din truck?

Vi har reservdelar, tillbehör och teknisk 
kompetens till truckar och eldrivna fordon

www.tvhnordic.se

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

TRUCKAR
Saknar du något till din truck? 

Kontakt:

kenneth@dalslandsskogsskola.se 
Tel: 0534-66920

Motorsågskort • Naturhänsyn 
ESA • HLR

Skogs-
utbildningar
i Dalsland

Kontakta oss för
Corona-anpassade utbildningar 

• Företag och Privatpersoner

Kontakta oss
när det gäller...
• Pannbyten • Rörbyten
• Värmepumpar • Radiatorer
• Badrumsinstallationer

Vinkelvägen 2, Ed.
Tel 0534-124 77 • 070-552 48 68

Fax 0534-12477

DALS-ED26

Missa inte e-tidningen
Som papperstidningen fast digital

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

INFORMATION

A
R
E

F
Ö
R

A
L L A L Ä SA
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I en kanal Mellan Kornsjöarna

Hagtjärn

Rölanda utekyrka

Dansbanan i Bästorp

Upplev Dals-Eds vackra
LANDSBYGDER

Parsetjärns skans
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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 förmodli-
gen 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. Anlägg ningen är lättillgänglig och handi-
kappvänlig med stor parkering.

dalslandsmooseranch.se

DALSLANDS MOOSE RANCH

Äventyr i älgens rike
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by Reto
MÅNDAG–TISDAG 10–17

LÖRDAG 10–15

Café med mat och fika

Dals-Ed
tel 0730 47 87 27

facebook.com/secondhandstoreed/
facebook.com/caferetoed/

TingvallaAntik
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

COMMERSHUSET
Leksaker, Husgeråd, Inredning, Garn

Vi sätter kunden i fokus 

Beställ dina produkter på nätet 

www.commershuset.se
Eller besök oss i vår fysiska butik i Ed 

Besöksadress:
Jordbrovägen 16
66832 Ed
Tele: 0534-61696 

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

NI HITTAR OSS PÅ TORGET I ED.
FASTIGHETSBYRÅN I DALS-ED/BENGTSFORS
0534-123 40 / FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa
Sveriges
största mäklare?

DALS-ED 29
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NRVABNordic Rör & Värme

DMB AB
MUR- MARK- & BETONGARBETEN

plusbyggen+

www.el-supply.se  |  Tel: 0534-19990

www.drillwell.se  |  Tel: 0761 386 777

www.betongborr.se  |  Tel: 010-47 11 750

www.df-ab.se  |  Tel: 0761 386 777

Tel 070-682 32 22

Tel: 073-5433230

www.wselcon.se  |  Tel: 010-10 11 700

www.nrvab.se  |  Tel: 072-223 36 60

Tel: 070-630 84 23

Tel: 070-347 49 77

www.murbetong.com  |  Tel 0705 23 35 98

Markexploatering,
Totalentreprenad
och Hyresrätter

www.merhem.se

Tel: 070-649 03 77

VästraTorp
Företagscenter AB

Välkommen
till oss

Vi borrar för Dricksvatten och Bergvärme
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RESTAURANG LILLA LEE är fint belägen på Gröne Backe Cam-
ping och har blivit ett turistmål och ett populärt ställe bland eds-
borna genom att erbjuda sina kunder mat med bästa kvalité. Cam-
pingens 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 upp-
skattade 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.

Vi har anpassat verksamheten under pandemitiden för bästa möjliga 
säkerhet och trygghet för våra kunder, säger Johan Farah.

Restaurang  

Lilla Lee
vid Gröne backe

SHOPPING FÖR HELA FAMILJEN I ED

Välkomna till oss!
Industrigatan 8, Ed Tel: 0534-12288

Mån–Fre 10–19 • Lör 10–16 • Sön 11–16

Varuhuset för hela familjen!

GRILLKOL/
BRIKETTER
Skogens. 15 lit.

LÖSGODIS

559090
/hg/hg

DRICKA-
FLAK

100:-100:-
4 4 förför

I vårt sortiment finns:
Kläder & skor, Verktyg, Leksaker, Bilvård, 
Kem, Trädgårdsartiklar, Inredning, Godis,
Djursortiment, Elartiklar, Färg m.m.

99:-99:-
+pant+pant

MUSTANG
KOLGRILL

249:-249:-
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vid Gröne Backe camping
Tel: 0534-105 19

Fullständiga  rättigheter Livemusik
på ute-serveringen

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

À la carte
Pizza
Pasta
Sallad 
Kebab
Hamburgare

RESTAURANG  Lilla Lee

Sommaröppet:
Mån-Tor 11-22
Fredag 11-23
Lördag 12-23
Söndag 12-22

Vinterröppet:
Mån-Tor 11-21
Fredag 11-22
Lördag 12-22
Söndag 12-21
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”Vi väntar oss en fin sommar. Det finns alla förutsättningar för att 
det ska en bra säsong”, säger Hanna Eriksson, vd för Gröne Backe 
Camping & Stugor.

Många gäster återkommer varje år, andra då och då och för en 
del gör man för första gången bekantskap med campingen med det 
natursköna läget i utkanten av samhället.

Att kalla läget naturskönt är ingen överdrift med omgivningar av 
skog och mark och inte minst sjön Lilla Le med badplats alldeles 
intill anläggningen. Här finns till och med en flytande bastu på en 
flotte en bit ut i sjön, som bokas via campingen.

”Det är väldigt populär och bjuder på en annorlunda upplevelse. 
Man får ta roddbåt ut till den lilla stugan med bastu”, säger Hanna 
Eriksson.

NÄRA TILL MYCKET
På campingen finns det även möjligheter att hyra cykel, kanot och 
båt. Exempelvis en cykeltur runt omgivningarna är en härlig upp-
levelse. 

Från campingen är det nära till det mesta. Det är lätt att hitta sina 
smultronställen i omgivningarna vare sig man är van fiskare, erfa-
ren skogsmänniska eller vill prova något på för första gången. Till 
exempel kan man hälsa på skogens konung i älgparken som ligger 
på andra sidan länsvägen.

På området finns också något för den som villa stilla hungern 
utan att själv laga maten. Det är restaurang Lilla Le. Den är året om 
välbesökt av lokalbefolkningen, men tillhör givetvis också utbudet 
för campingens gäster.

Ett parti minigolf passar både familjen och kompisgänget. På Grö-
ne Backe finns det en fin bana som restaurerades för några år sedan.

BARNEN I FOKUS
I sommar är det åter dags för populära Barnens Egna dag på de ge-
nerösa gräsytor som tillhör campingen. Det blir som vanligt olika 
aktiviteter som hoppborgar och piratshow. I år arrangeras aktivite-
ten fredagen den 30 juli.

För den som vill se vackra Ed från ovan blir det möjligt genom 
helikopterflygningar vid två tillfällen. Tisdagarna den 13 och den 
27 juli gör helikoptern sina flygningar från Gröne Backe.

Camping
med naturliga upplevelser på  
promenadavstånd till centrum

Gröne Backe camping är en anläggning som är öppen året runt och har för  
närvarande drygt 60-talet stamgäster. När campingsäsongen drar igång fylls  
snart övriga de 200 platserna med gäster som kommer med sina husvagnar,  
husbilar, tält eller hyr stugor. Dessutom finns det tio villavagnar uppställda på plats.
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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

D
är

 d
et goda livet erbjuds!


