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Dals-Ed
Där det goda livet erbjuds!

Country Festival | Kulturvecka | Monsterrace | Marknader

Välkommen
till Dals-Ed
THAT HOMETOWN FEELING
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
platsen där man gärna stannar för alltid eller för en tid, och att man gärna vill
återvända. 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!
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INFORMATION OM DALS-ED
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DALS-EDS KOMMUN, belägen i det natursköna Dalsland,
“Ett Sverige i miniatyr”, har knappt 5000 invånare, varav
ca 3000 bor i tätorten Ed. Information om kommunens verksamheter, kommande evenemang och olika sevärdheter hittar du på kommunens hemsida dalsed.se och facebook.
Du kan också besöka kommunhusets reception/turistbyrå
mån-tor 8-12, 13-16 och fre 8-12, 13-15.
Infopoint 2022 i MC-muséet och på Gröne Backe camping.
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.

dalsed.se

ÅTERVINNINGSCENTRAL/SOPTIPP

PÅ ONSÖNS ÅTERVINNINGSCENTRAL kan du även lämna t ex
trädgårdsavfall, träavfall, ris, möbler, järn- och metallskrot,
batterier, farligt avfall*.
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Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 7.15-15.30
Torsdagar 7.15-19.00,
Torsdagar före helgdag 7.15-15.30
Sista helgfria lördagen (utom december) 9.00-13.00.
*farligt avfall = gäller ej företag.
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LADDA ELBILEN
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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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FANTASTISKA DALS-ED
-EN PLATS DÄR MAN BOR BRA
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
DRÖMMER DU OM ren luft, rent vatten och att ha en
storslagen natur runt husknuten? Då är du varmt välkommen
till Dals-Eds kommun!
Vi har åtta lediga bostadstomter i det attraktiva Le-området i
anslutning till Eds båthamn i sydöstra delen av Stora Le. Med
gångavstånd till centrum genom Skansen och Eds naturreservat
har du nära till restauranger, café, handel och kollektivtrafik. Vill
du njuta av naturen finns det gott om vandrings- och cykelmöjligheter i skog och mark och med Stora Le som närmaste granne
finns det också stora möjligheter för att njuta av vattenlivet.
För frågor angående tomterna,
kontakta fastighetsförvaltare
Henrik Jonsson tel: 0534-190 48
eller läs mer på kommunens hemsida:
dalsed.se/leva-bo/bygga-bo/
lediga-tomterfastigheter

FÖRSKOLA
I DALS-ED FINNS förskolorna Fågelvägen, Snörrum och Haga,
fördelade geografiskt runt om i samhället. Fågelvägens förskola vid de nya bostadstomterna på Toppen, är helt nybyggd
(invigdes i mars 2018) och rymmer ca 100 barn i förskoleåldern 1-5 år. Lokalernas utformning möjliggör utveckling för
förskolans pedagogik där barn får tillgång till fler kompetenser och lokalerna erbjuder också mer flexibilitet att möta varje
barns behov i sitt livslånga lärande.

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.

DALS-ED

EVENEMANG
2022
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.

ÄLDREBOENDEN

BAKLUCKELOPPIS I ED
11/6, 9/7, 30/7 och 13/8 kl 9-14 Torget i Ed.
Bokning av platser till
johan.g.svensson@outlook.com
MIDSOMMARFIRANDE
Midsommarafton, fredag 24 juni,
Gröne Backe camping
www.gbcamp.nu
Midsommarafton,
fredag 24 juni kl 15 vid
Stora Le i Nössemark.
NYA NÖSSEMARKSDAGARNA
BLOMSTRAR UT 2022
Tisdag 19-söndag 24 juli
I år fler platser och roliga event som passar
för alla åldrar. Besök hemsidan för program
och mer information.
www.nossemark.se

SPELMANSSTÄMMA
Fredag-lördag 29-30 juli, Anebro Bygdegård

HAGALID
HAGALID är ett modernt äldreboende som består av följande
avdelningar: korttidsboende, äldreboende samt ett trygghetsboende. Boendet finns centralt i Dals Ed, nära service som mataffärer, 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.

BARNENS DAG
Fredag 29 juli, kl 11-15
Gröne Backe camping
www.gbcamp.nu
EDS COUNTRYFESTIVAL
Fredag-lördag 5-6 augusti
Bergslätts Idrottsplats
www.edscountryfest.se
MONSTERRACE
Lördag-söndag 27-28 augusti, kl 11- ca 16
www.neor.com/monsterrace
KULTURVECKAN
Lördag 17-söndag 25 september
Inleds med hantverks- och skördemarknad
lördag 17/9, Gamla Real.
www.dalsed.com
EDS HÖSTMARKNAD
Lördag 8 oktober
www.dalsed.se
JULMARKNAD GAMLA REAL
Lördag 10 december Gamla Real
Info på Facebook. Gamla Real.

EDSGÄRDET
EDSGÄRDET är ett modernt äldreboende i ett naturskönt läge
i Dals Ed med utsikt mot Lilla Lee. Vi har alla lägenheter i markplan och tillgång till uteplatser och stor inhägnad trädgård.
Vi vänder oss till dig som är 65 år eller äldre med demenssjukdom. 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

Mer information om evenemang i Dals-Eds kommun
More information about events in Dals-Eds municipality
Weitere Informationen über Veranstaltungen
in der Gemeinde von Dals-Ed

www.dalsed.se
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FALL FEST 2022
I höst lever centrum upp och vi dekorerar torget och Freudenthalska parken
med höbalar, pumpor och ljus! Tillsammans med föreningar och företag
skapar vi aktiviteter och atmosfär som ger That Hometown Feeling!

Ditt kommunala bostadsbolag i Ed!

Det självklara valet!

www.edshus.se
info@edshus.se
+46 (0) 534-19060

DALS-ED

Nössemarks Lanthandel AB

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

Öppet:
Måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
26/6–28/8 söndagar 10-14

Vi

Dalsland

Välkommen till din lokala
Sparbank i Dalsland

☎

0534300 08
Följ oss på
Facebook

Skogsutbildningar
i Dalsland
Kontakta oss för
Corona-anpassade utbildningar

www.dalsbank.se I 0530-440 00

Varför inte ringa
Sveriges
största mäklare?

• Företag och Privatpersoner

Motorsågskort • Naturhänsyn
ESA • HLR

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

Kontakt:

kenneth@dalslandsskogsskola.se
Tel: 0534-66920

TINGVALLA
HANDEL & HEM
Loppis & begagnat

Tingvalla
Antik

Mellan Ed och Bäckefors, väg 166

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

Mobil 070-362 18 95
Hem 0528-502 05
Välkommen!
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country
FESTIVALEN
5-6 AUGUSTI 2022

SMITH & THELL

DALS-ED

För sjunde året arrangeras Sveriges största countryfestival,
Eds Countryfest. Festivalen kommer att äga rum den
5-6 augusti 2022 och årets festival blir den största och
mest spännande hittills.

ARTISTER

Årets uppställning av artister innefattar de bästa och största artisterna
i Sverige och Norge men även inslag från countryns hemland, USA.
Hälften av årets artister är, likt tidigare år, tjejer vilket är ett av
ECF´s mål. Att vara en jämställd festival och att lyfta fram kvinnliga
artister i Sverige.
MANDO DIAO behöver knappast någon presentation. De är ett av
Sveriges största och mest folkkära band med sin unika blandning av
rock och folkmusik. Det verkar som allt de rör vid blir guld, oavsett
om det handlar om att tonsätta Fröding eller skriva odödliga rockhits.
Mando Diao kommer att avsluta festivalen på lördagskvällen med en
magisk show.

nyheter

SMITH & THELL är det band som spelas mest på radio just nu i vårt
land och deras mix av country och pop har tagit Sverige med storm.
Det är annars svårt att sätta S&T i ett tydligt fack eftersom deras
musik sveper över flera genres. Genombrottet i Sverige är totalt och
världen väntar på denna Skånska superduo.

Festivalen 2022 bjuder på många nyheter.
Några av dem är:
• Utökat festivalområde från 5000 till 15000 kvm.
• Två scener.
• Nytt VIP-område med exklusiva erbjudanden
för ett begränsat antal besökare.
• Nytt större öltält med ny scen.

•
•
•
•

Nytt och större serveringstält.
Nytt område för försäljning av varor.
Större utbud av mat och dryck.
Fler toaletter.

edscountryfest.se

MANDO DIAO
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TRESTICKLANS
NATIONALPARK

DALS-ED 11

SÖDRA SVERIGES

a
t
s
r
stö

VILDMARK

Flera nyheter väntar besökaren av Tresticklans nationalpark mellan Ed och
Nössemark. Inför förra årets 25-årsjubileum skedde flera förbättringar för besökarna.
Det blev en ny entré, ny parkering, nya toaletter och nya informationsskyltar. Dessutom
byggdes en tillgänglighetsanpassad slinga i början av nationalparken.

info

Tresticklan är en av 30 nationalparker i Sverige. Den bildades 1996
och är ett av få stora orörda naturskogsområden utanför Norrbotten
och fjällregionen. Här finns inga spår av skogsbruk. Det gör den
unik. Tack vare områdets storlek och orördhet är parken mycket
populär för kortare och längre vandringar.
Man kan till och med gå till Norge. På norska sidan av gränsen i
Budalsvika finns en övernattningsstuga. Förutom leden till Norge
finns en vandringsslinga längs Stora Tresticklans strand och förbi
det gamla hemmanet Bråtane. En avstickare leder upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden med sina 275 meter över havet.
I Tresticklan finns däggdjur som älg och rådjur. Fågellivet rymmer både småfåglar och större arter, som exempelvis tjäder. Alla
sjöar i nationalparken är hårt drabbade av försurning och saknar
fiskbestånd. Ett undantag är sjön Stora Tresticklan där det fortfarande finns abborre.
Växtligheten präglas av ett fåtal arter typiska för den karga naturtypen. Det är blåbär, lingon, odon, blåtåtel, tuvull och pors som
dominerar.
De äldsta spåren av mänsklig verksamhet är stenåldersfynd vid
Boksjön. Inom parkens gränser har det under århundradena funnits
tio kända bosättningar. Här var också betesmark för hästar och får
under sommaren. Det förekom en bit in på 1900-talet.
Under andra världskriget var stigarna genom Trestickan viktiga
kurirvägar för den norska motståndsrörelsen. Här kunde de smuggla människor och hemliga handlingar till Sverige för vidare befordran till Stockholm och England.

Från och med 2022 finns det en ny entré till
området med bland annat nya skyltar och en
tillgänglighetsanpassad led.
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Nostalgi
I MC-MUSÉET
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.

mc-dalsland.se
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DALSLANDS MOOSE RANCH

”ETT MÖTE DU
ALDRIG GLÖMMER”

dalslandsmooseranch.se

SKOGENS KONUNG
hälsar dig välkommen

Älgar är inte bara stora djur, de är också intressanta att komma
nära. Få platser kan erbjuda en sådan närkontakt med älgen
som Dalslands Moose Ranch i Ed. Bara en liten bit utanför centrum och alldeles invid länsväg 164 finns en lättillgänglig älgpark. Där står själva mötet med Skogens Konung i centrum.
I år hyser parken sju älgar. Som besökare får man vara med när de
matas och själv komma riktigt nära de majestätiska djuren. Älgarna
serveras grenar, kvistar eller snacks beroende på vad älgskötaren bestämmer att de ska ha på menyn. Matningen pågår under 30-40 minuter och älgarna bestämmer själva när de vill komma in i matningsområdet och när de vill gå tillbaka i parken.
Älgarna är tama och vänliga mot människor, men de är fortfarande
vilda djur med instinkter.

”Just nu har vi en föryngring bland våra älgar. De flesta är ungdjur”,
berättar Noak Mossberg, vd, för Dalslands Moose Ranch.
Äldst just nu är Hilda, som är fyra år gammal. Yngst är Viktoria och
Frida, som båda bara är ett år gamla.
Att förmedla kunskaper om älg och natur har alltid varit ett viktigt
inslag när parken tar emot besökare och djuren matas. Nu har de utökat verksamheten med guidade vandringar i skogen runt älgparken.
Då handlar det om information om vilda djur och växter, lokalhistoria,
hållbarhet och naturligtvis älg.
Tillsammans med sin sambo Julie Jensen står Noak Mossberg för
den dagliga driften. I år har de satsat på att erbjuda naturinspirerat
boende i stugor som ligger tvärs över vägen från älgparken. Under
högsäsong driver de också sitt älgkafé i timmerhuset vid huvudbyggnaden. En välfylld souvenirshop ingår i anläggningen.
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TIMMERTJÄRN
EN POPULÄR MÖTESPLATS FÖR ALLA

info

DA L S - EDS KOMMUNA L A BOS TA DSBOL AG Edshus och DalsEds 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 är lika populär året runt. Vintertid finns
möjlighet att åka skridskor på tjärnet. Det finns fiskemöjligheter från
bryggan vid Timmertjärn.

Fiskekort gäller och kan endast
köpas digitalt på ifiske.se
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ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE

KULTURVECKA
I DALS-ED
17-25 SEPTEMBER

DAL S - ED HAR ET T RIKT kulturliv och varje år anordnas en kulturvecka i september. I år, 2022 blir nionde 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.

HÖSTMARKNAD
LÖRDAG 8 OKTOBER

2019 FIR ADE MARKNADEN I ED 70-årsjubileum. Marknaden
håller väl sin ställning som en av Västsveriges största evenemang med
tusentals besökare 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.

info

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.
Varje år anordnas även en vårmarknad.
Läs mer om marknaderna här:
dalsed.se/leva-bo/fritid-kultur/eds-marknad
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MONSTERRACE
27-28 AUGUSTI

Nordens häftigaste motorshow. Det har monsterrace kallats.

Den 27-28 augusti är det åter dags för en två dagars spektakulär
motorfest i Monsterrace Hometown i Ed.
Det är 30-årsjubilerande NEOR, Nössemark-Ed Offroaders, som
arrangerar sin klassiska tävling i Trolldalen i Ed. Det är en anläggning som sedan senaste tävlingen förnyats och byggts om rejält.
Förarna får tampas en delvis ny bana med större utmaningar. För
publiken skapar det en ännu häftigare upplevelse. Publiken kan
också glädja sig åt en ny läktarsektion och förbättringar av de naturliga utsiktsplatserna.
Dessutom har en ny depå för deltagande monsterbilar byggts. Det
gillar publiken som i pausen har möjlighet att träffa förare och titta
närmare på bilarna.

Monterrace i Ed är avslutningen på en serie deltävlingar som körs
på andra orter. Bilarna är indelade i tre klasser efter storlek. Tillsammans har de närmare 10 000 hästkrafter. Den som gillar motormuller på hög nivå och bilar i höga hopp kan se fram mot en
högtidsstund. Räkna med spännande uppgörelser på tid i heat efter
heat.
Arrangörerna har heller inte glömt barnen, Monsterrace i Ed har
alltid varit en familjefest. Därför blir det både hoppborg och hinderbana att sysselsätta sig med.

FÖLJ OSS!

@monsterracehometowned

NORDENS
HÄFTIGASTE
MOTORSHOW
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ett paradis

FÖR DEM SOM GILLAR FISKE
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.

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

info

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 utbud
Magnus Jacobsson
av vatten som finns för fiske i vår kommun. De flesta fisKommunfiskekortet omfattar femton fiskevårdsområkar med drag men det finns även möjlighet att fiska öring
den där gädda och abborre är de arter som är lättast att få
med
fluga.
på kroken. En gammal sanning är att människan blir lycklig
Fiskespecialisten
är butiken där berättelserna om fiske står som
av att fiska, det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, fatspön i backen!
tig eller rik, inom fisket finns plats för alla. Och fisken frågar inte

Fiskekort behövs i insjöar, de säljs
numera endast över nätet på ifiske.se.
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GÄSERUDSSTUGAN
I HÅBOL

”Gäserudsstugan är en intressant
byggnad med en lång historia.”
ETT 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
och fick tretton barn. Sju av sönerna nådde vuxen ålder och fick rykte
om sig att vara ovanligt vilda i sin framfart.

info

Det finns cirka 1400 inventerade gamla föremål i byggnaden att titta
på och beundra. Det äldsta föremålet är en så kallad Sandarnehacka,
8 till 9000 år gammal.

Öppettider: Juni, juli och augusti 2022.
Måndag, onsdag och fredag 11.00-17.00

DALS-ED 19

”SUP är en rolig aktivitet för alla.”

SUPPADDLING
på Lilla Le

NU FINNS MÖJLIGHETEN att njuta av turer
på Stand Up Paddelboards på den idylliska sjön
Lilla Le. SUP passar för en grupp med vänner, för
möhippor, svensexor, födelsedagar eller om du
vill hylla en person och bjuda på en lite extra
upplevelse.

lunashakti.se

BOWLA 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 barn-

kalas. 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.
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Sommaren kommer till vackra

Nössemark
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.

VITA HUSET

Bed & breakfast i Nössemarks tidigare
serviceboende. Ligger vid Stora Le och är
en stor tillgång då många turister kommer
sjövägen.
De erbjuder vandringspakeket och ordnar
även en yogahelg och vinprovningskväll.

HANDLAR’N

På påsken för tio 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.

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.

”NÖSSEMARKS CAMPING
LIGGER VACKERT VID
STRANDVIKEN.”

NÖSSEMARKS CAMPING

–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 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.
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MUSIK

I SOMMARKVÄLL
Dals-Eds församling 2022

Fri entré
samtliga k väll
ar.
Välkommen!

12 JUNI GESÄTERS KYRKA
SÖNDAG KL. 18.00

21 AUG RÖLANDA KYRKA
SÖNDAG KL 18.00

20 JULI DALS-EDS KYRKA
ONSDAG KL. 19.00

”Minnet av ett hav”

”Pipor och basuner”

”Klassiskt, Psalm & Opera”

Dals-Eds Ungdomskör under ledning av
Rodhe Andersson Dramagrupp under ledning av Sofia Benjaminsson, Lina Ljungblad
solist, Jacqueline Ljunggren fiol, sång Wilma
Ljunggren trumpet, sång, Geir-Arne Westby
gitarr, Ludvig Westby trummor, Niclas Sandström bas, ljudtekniker

Amanda Björnerås piano, sång, orgel
Anders Riber Marklund trombon

Evelina Andersson sopran, Rodhe Andersson sopran Joakim Bäckmark baryton, Pär
Jorsäter piano

26 JUNI TÖFTEDALS KYRKA
SÖNDAG KL. 18.00

”Lilla bandet spelar
sommarsånger & psalmer”

28 AUG HÅBOLS KYRKA
SÖNDAG KL. 18.00

”Med själ och hjärta”

27 JULI DALS-EDS KYRKA
ONSDAG KL. 19.00

Ingela Sjöberg sång, Sebastian Kjellström
gitarr
Eva Nilsson piano, Niclas Sandström bas

Johan Stengård saxofon, Georg Keczan piano

6 JULI DALS-EDS KYRKA
ONSDAG KL. 19.00

Ulrika Claesson sång, Johan Pettersen piano

”Sommarljus”

22 JULI NÖSSEMARKS KYRKA
FREDAG KL. 19.00

Madelene Holmström Anna-Karin Ferling
Sandra Ståhle, Tomas Jönson sång, piano,
gitarr m.m.

”Mysig musikkväll”
i samarbete med Nössemarks Hembygdsförening. Camilla Olsson sång, Geir-Arne
gitarr, sång Christer Andersson sång, gitarr,
Niclas Sandström bas

13 JULI DALS-EDS KYRKA
ONSDAG KL. 19.00

”Orgelkonsert”
Martin Hasselgren organist

”Andetag
- en konsert för själen”
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CENTRUMNÄRA
LEDER I ED

Dals-Ed erbjuder flera vandringsleder och promenadstråk i
centrum eller nära centrum.

Vandringsleder:

LEDERNA ÄR LÄT TILLGÄNGLIGA besöksmål med varierande
längd och svårighetsgrad som kan passa hela familjen. Parkeringsplatser finns i anslutning till ledernas startpunkter 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 Heråmadens naturreservat. I stort
sett samma sträckning till Klevmarken har den gamla Karl XII:s
härväg som vidare västerut ansluter norska Bergsstigen vid Halleröd.

• Skansen/Hamnen

• Timmertjärn/Sågtjärn
(grön led)
(blå led)

• Skogens öga/Timmerhusen
(röd led)

• Domarringen/Ängs naturreservat
(orange led)

• Strandpromenaden/Lilla Le
(vit led)
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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.
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.

HARMONIRUNDAN
Lilla Le

Längs vackra Lilla Le:s strandpromenad finns en 2,4 km lång harmonirunda med 12 övningar som syftar till att skapa lugn och balans. Du
kan välja själv om du vill gå hela stråket eller om du vill välja ut dina
favoritövningar. Startpunkt finns vid Sjöbacken alternativt vid backen
ned till Gröne Backe campings badplats.
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LOCAL IDIOT
Liten varm och hjärtlig krogpärla vid stationen 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.

KANYAS THAIRESTAURANG
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. 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.

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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PARSETJÄRNS SKANS

UPPLEV DALS-EDS
VACKRA LANDSBYGDER

DANSBANAN I BÄSTORP

RÖLANDA UTEKYRKA

HAGTJÄRN

I EN KANAL MELLAN
KORNSJÖARNA
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VITA
HUSET
i Nössemark
SÅ MYCKET MER ÄN BOENDE

Förra året startade Vita huset vid Stora Le AB i Nössemark bed and breakfast
i samhällets tidigare serviceboende med dess lugna och fina läge med den
mäktiga Stora Le i blickfånget.
I år har företagarna Anna Sandström och Ulrika Leandersson vidareutvecklat verksamheten. ”Vi har paketerat aktiviteter med kultur och
vandringar i de fina omgivningarna”, berättar de.
Ett exempel är en tvådagarsaktivitet bestående av besök hos lokala
konstnärer, som öppnar sina ateljéer, följt av vinprovning och tvårättersmiddag på kvällen. Dag två blir det en vandring i den närliggande nationalparken Tresticklan med sin fascinerande natur. Den leds
av en certifierad Dalslandsguide.
Med ett annat vandringspaket kan man vandra på egen hand och
själv tillaga förberedda grillpaket. Från och med i år finns även möjlighet att hyra kanot.
Från Vita huset är det nära till flera naturreservat och vandringsleder.
Det går även att ta en cykeltur i varierad terräng, Dalslandsleden
går alldeles förbi portarna till huset. Runt knuten finns det gott om
skog för bär- och svampplockning för den som är intresserad av vad
skogens skafferi har att erbjuda.

Anna Sandström och Ulrika Leandersson samarbetar gärna med andra arrangörer. Till exempel planeras en yogahelg med yogaklasser
i en loge på promenadavstånd från Vita huset. Helgen innehåller en
tvårätters middag på kvällen, frukost och förfriskningar samt brasa
vid sjön på kvällskvisten.
Basen i verksamheten är boendet. I Vita huset har man förnärvarande fem rum. Alla rum har ett pentry för tillagning av enklare måltider. Rummen har också egen toalett och dusch.
På tomten finns stugan Ängön för de som vill bo lite för sig själv och
för de som vill ha med sig sitt husdjur.
Nössemarks läge är lite speciellt. Härifrån är
det bara några mil till tätorten Ed, Bengtsfors och norska Halden för de som känner
för en liten utflykt.
vitahusetvidstorale.se
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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

Sommaröppet:
Mån-Tor
Fredag
Lördag
Söndag

11-22
11-23
12-23
12-22

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

Vinterröppet:
Mån-Tor
Fredag
Lördag
Söndag

11-21
11-22
12-22
12-21
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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.
”Vi väntar oss en fin sommar. Det finns alla förutsättningar för att
det ska bli 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.

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 Lee. Den är året om
välbesökt av lokalbefolkningen, men tillhör givetvis också utbudet
för campingens gäster.
Ett parti minigolf passar både familjen och kompisgänget. På Gröne Backe finns det en fin bana som restaurerades för några år sedan.

NÄRA TILL MYCKET

BARNEN I FOKUS

På campingen finns det även möjligheter att hyra cykel, kanot och
båt. Exempelvis en cykeltur runt omgivningarna är en härlig upplevelse.
Från campingen är det nära till det mesta. Det är lätt att hitta sina
smultronställen i omgivningarna vare sig man är van fiskare, erfa-

I sommar är det åter dags för populära Barnens
Egna dag på de generösa gräsytor som tillhör
campingen. Det blir som vanligt olika aktiviteter
som hoppborgar och piratshow. I år arrangeras
aktiviteten fredagen den 29 juli.

gbcamp.nu
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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

en
Välkomm till...

Mitt i centrum

Sallad
Á la Carte
Kebab
Hamburgare
Italiensk pizza
Husmanskost

Sommaröppet:
11–22
Fre-lör till 23

Vinteröppet:

11-21
Fre-lör till 22

Dagens
Lunch:
Mån-fre
11–14

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

DALS-EDS
BIBLIOTEK

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

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.
ÖPPETTIDER
Måndag
10-18
Tisdag
10-15
Onsdag
10-18
Torsdag
stängt
Fredag
10-15
Lördag
stängt
Söndag
stängt

MERÖPPET
Måndag
18-22
Tisdag
15-22
Onsdag
18-22
Torsdag
10-22
Fredag
15-22
Lördag
10-22
Söndag
10-22

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

Dals-Eds bibliotek

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 föreläsningar
och möten.
Barn- och unga har sina egna avdelningar med mysiga läshörnor. Här
finns både böcker, spel och filmer.
Biblioteket erbjuder en rad digitala tjänster såsom e-böcker, e-ljudböcker och filmer 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 mötesplats
där personalen har som ambition att ge alla
besökare, stora som små, en bra service.
bibliotekdalsland.se
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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.

Varuhuset för hela familjen!
STORT SORTIMENT MED KLÄDER
MED MÄRKEN SOM

VERKTYG- OCH TRÄDGÅRDAVDELNING
MED BLAND ANNAT RYOBI
INREDNING, KEM

GODIS OCH LEKSAKER

Välkomna till oss!
Industrigatan 8, Ed Tel: 0534-12288
Mån–Fre 10–19 • Lör 10–16 • Sön 11–16

SHOPPING FÖR HELA FAMILJEN I ED

MATHANTVERK HOS
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Bagaren
& Björnen

Bagaren och Björnen är det senaste i butiksväg i Ed. Innehavarna Tom
Cubbin och Alex Rawlins håller mathantverket högt. I maj slog de
upp portarna i en lokal mitt på Storgatan. Här bakas surdegsbröd i
stenugn, men också pizza att ta hem till lunchen.
Surdegsbrödet bakas av olika sorters kulturspannmål. Det handlar om
närodlat och ekologiskt mjöl från Lundens gård utanför Trollhättan.
Brödbaket kombineras med en caféservering med egna bullar och
lokalproducerad glass. Kaffet kommer från Bergstrands kafferosteri
och de ekologiska teerna från Pekoe.
Tom och Alex är inflyttade från Storbritannien och har olika bakgrunder. Tom Cubbin är tjänstledig universitetslektor på HDK Valand
Steneby. Alex Rawlins har arbetat som undersköterska i Ed de senaste
två åren.
Läget i Ed tycker de är perfekt. Här förenas de i sitt intresse av att
skapa ett ekologiskt och närproducerat utbud av varor.

E-tidningsappen
Din digitala papperstidning
Ladda ner appen NWT Media E-tidningar för
en bättre läsupplevelse. Där kan du läsa alla
dina prenumererade tidningar.

Du hittar appen i App Store och Google Play.

E-tidning

Blommor, presenter
Odling av sommarplantor och tulpaner
Träd, buskar, perenner m.m.
Begravnings- och bröllopsbinderier

Välkomna!

Cecilia, Susanne, Stig, Inger, Magnus, Lovisa & Michaela

Ed 0534-120 40 • carlssonshandelstradgard.se
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Gröne Backe

Camping & Stugor
Tel:

0534-101 44

by Reto
TISDAG & FREDAG 10–17
(Juli: tisd-fred 10-17)
LÖRDAG 10–15

Café med mat och fika
Dals-Ed • Tel 0730 47 87 27
facebook.com/secondhandstoreed/
facebook.com/caferetoed/

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

info@gbcamp.nu • www.gbcamp.nu

KEEPS YOU GOING.

RESERVDELAR
OCH TILLBEHÖR
WWW.TVH.COM
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Bed and breakfast i charmig, gammaldags miljö
nära till Tresticklans nationalpark!

Allt inom
bygg & entreprenad
www.vitahusetvidstorale.se 0738-20 80 43
info@vitahusetvidstorale.se

34 DALS-ED

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

dalsed.se

