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En gemensam framtidsbild 
för Sunnanå hamn

Naturreservatet Ramslökedalen ligger inte långt från akvedukten i Håverud, cirka 18 kilometer 
norr om Mellerud. Ramslökedalen bjuder besökaren på fantastisk natur med mäktiga bergsbran-
ter. Under maj månad slår den väldoftande örten ramslök ut i stora mängder och det har i folk-
mun namngett området. Tänk bara på att det inte är tillåtet att plocka blad, blommor eller rot av 
ramslöken i naturreservatet.   

Möt våren i naturen 
– 4 tips på fina ställen

När våren närmar sig planerar många att genomföra sina byggpro-
jekt. Plan- och byggenheten vill påminna om att de flesta åtgärder 
kräver lov eller tillstånd. Vanligtvis krävs bygglov för exempelvis 
inglasning av altan. Om byggnaden dessutom ligger inom strand-
skyddat område krävs dispens från strandskyddet. Samma sak gäl-
ler exempelvis bryggor. Följs inte lagen kan det leda till böter och 
rivning. Har du frågor gällande lov och tillstånd, gå in på kommu-
nens hemsida för mer information eller kontakta plan- och byg-
genheten.

Uppdatering om 
PD Lundgrensparken
Passa på att ta en välförtjänt paus i PD Lundgrensparken under 
vårpromenaden!  

I parken har det nu placerats ut en ny solsoffa med fotpall, ham-
mockar och parkbänkar. Rhododendronbuskarna har flyttats och 
ny belysning har installerats längs gång- och cykelbanor för att 
göra parken mer tillgänglig och besöksvänlig. Cykelvägen som le-
der genom parken kommer att asfalteras inom kort. 

Vidare kommer vädd att planteras ut i halvmåneformade rabat-
ter i anslutning till de nya parkbänkarna. Denna blomma attrahe-
rar både bin, humlor och fjärilar och bidrar på så sätt till den bio-
logiska mångfalden.

Vårblommor  
& sandupptagning
Våren är här, vilket innebär att det snart är dags för sand- och gru-
supptagning på kommunens gator och vägar. Närmare informa-
tion om när och var arbetet kommer att ske läggs ut på kommu-
nens hemsida, Facebook-sida och i en annons i Melleruds Nyheter. 
Inför sand- och grusupptagningen uppmanas fastighetsägare att 
sopa av trottoaren framför sin fastighet så gatuenheten kan ta upp 
detta när de kör i området.  

Vårblommor kommer att planteras ut på flera av kommunens 
grönområden under samma period.

Funderar du på att 
bygga ett uterum, 
växthus eller brygga?  

Sankt Pers nycklar, Forsbo naturreservat.

Vårkänslor, picknickutflykter och blomsterpromenader. Ut och njut av vå-
ren i Mellerud! Här får du några tips på naturområden som är extra fina 
på vårkanten.

Kajakuthyrning, strandpromenad, utsiktstorn, för-
säljningsbodar, badplats… förslagen är många.  
Under årsskiftet har ett antal workshops arrange-
rats i Sunnanå hamn, som ett inledande steg till att 
ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av 
hamnområdet. På träffarna har politiker, förening-
ar, företag, intresseorganisationer och represen-
tanter från Melleruds kommun deltagit.  

Varje sommar besöks Sunnanå 
hamn av turister, fiskeentusi-
aster, båt- och husbilsförare, 
fågelskådare och många fler för 
att njuta av den vackra skärgår-
den och Sveriges största insjö 
Vänern. Hamnen utgör en cen-
tral mötespunkt där vatten och 

land möts, med ett fint utbud av 
både aktiviteter och sevärdhe-
ter. Funktioner som gästhamn 
och ställplatser lockar årligen 
flera resenärer att komma hit. 

De senaste åren har kommu-
nen arbetat löpande med för-
bättringsarbete för att skapa en 

attraktiv och tillgänglig miljö 
för hamnens besökare. 

– Ett exempel är ställplatsen 
för husbilar som anlades inför 
sommaren 2018. Sedan dess 
har gästnätterna mer än för-
dubblats i antal, där fjolårets 
säsong bjöd på 2500 gästnätter, 
säger Peter Mossberg, fastig-
hetschef, Melleruds kommun.  

Inför 2024 har kommunen 
budgeterat för ett nytt servi-
cehus i Sunnanå hamn. Servi-
cehuset kommer att spela en 
central roll i hamnen och dess 
utvecklingsmöjligheter måste 
fungera med övriga verksam-
hetsområden. Melleruds kom-
mun arrangerade en första träff 

i höstas med berörda verksam-
heter för att se över hamnens 
nuvarande lägesbild, och hur 
den kan utvecklas framöver i 
samband med satsningen på 
det nya servicehuset. 

Utifrån den befintliga de-
taljplanen arrangerades en 
workshop där fem olika teman 
agerade som utgångspunkt för 
samtal och dialog: Offseason, 
Utbud och upplevelser, Teknis-
ka lösningar, Infrastruktur och 
Kommunikation. 

Efter flera konstruktiva mö-
ten med många intressanta 
tankar och idéer har underlaget 
sammanställts och kategorise-
rats utifrån de teman som pre-

senterades. Stadsarkitekt Jan 
Skeppstedt har medverkat för 
att visualisera underlaget. Näs-
ta steg i processen är att förank-
ra underlaget med politiker, nä-
ringslivet och allmänheten för 
att därefter arbeta vidare med 
kartläggningen under våren.  

Goda resultat inför tuffare tider

Svankila ligger cirka 1 km väster om Köpmannebro, längs väg 2222 mellan E45 och Skållerud. Skylt-
ning finns från E45 och naturreservatet har en parkeringsplats med informationstavla.   
I april och maj, innan träden slagit ut och börjat skugga marken, breder vitsippor och blåsippor ut 
sig som mattor på marken. Här hittar du även vårlök, gullviva och hällebräcka, en riktig dröm för 
alla blomälskare! 

Svankila naturreservat  

Ligger vid Upperuds sluss och omfattar både en del av Dalslands kanal och värdefulla skogar.  
Här finns en vacker vandringsled på 3,1 km och från mitten av april börjar den vackra orkidén 
Sankt Pers nycklar att blomma. Området nås både med bil via Håverud eller buss som stannar i 
Upperud.

Forsbo naturreservat

Sunnanå naturreservat ligger norr om Sunnanå hamn. Här finns en 2,1 kilometer lång markerad 
led som delvis går på spångar. Området bjuder på omväxlande natur med våtmarksområden, 
hagmarker, lövskog och lite Vänerskärgård med öar och skär. Holmsåns mynning är en känd 
observationsplats för fågelskådare på grund av sitt rika fågelliv.

Sunnanå naturreservat

Ramslökedalen  

Arbetet med platsvarumärket 
fortsätter och vi kommunicerar 
platsen Mellerud som vi alla är 
med och skapar tillsammans. 
Den digitala julkalendern blev 

ett uppskattat inslag i december 
månad och nu fortsätter vi med 
månadsfilmer där vi visar vad 
som är på gång i kommunen, 
tittarbilder och intervjuer med 

Vårvintern har kommit med både ljus och tempe-
raturer som lockar till trädgårdsarbete. Bakslagen 
har också visat sig med snöyra och rejäla minusgra-
der nattetid. Men de kyligare temperaturerna har 
även bjudit på ett härligt norrsken över Mellerud. 

olika personer som bidrar till 
att göra vårt härliga Mellerud 
till en fantastisk plats att bo, 
verka i och besöka. 

Oron i omvärlden pågår och 
prisutvecklingen på bland an-
nat livsmedel, bränsle och el på-
verkar både privatkassan som 
kommunkassan. Vi summerar 
nu bokslutet för 2022 och ser 
goda resultat, både när det gäl-
ler måluppfyllelse och ekonomi. 
Stort tack till alla som bidragit 

till den kostnadskostym från 
2022 som vi nu tar med oss till 
innevarande år där vi har helt 
andra förutsättningar, vilket ni 
säkert följer både i den politis-
ka debatten och i sammanfatt-
ningar av vårt bokslut.

Just nu arbetar vi med de di-
rektiv vi fått inför budget 2024. 
Vi har nyligen haft en gemen-
sam heldag tillsammans med 
både tjänstemän och politiker 
där vi har tittat på hela Melle-

ruds kommuns utmaningar och 
möjligheter på vår fortsatta resa 
mot framtiden. Vi ska parera 
våra utmaningar samtidigt som 
vi strategiskt ska stärka den 
goda potential vi ser kring Mel-
leruds utveckling. 

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
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