
4  STENEBY BIBLIOTEK
Ett specialbibliotek med universitetslitte-
ratur inom konst, konsthantverk och de-
sign, liksom folkbibliotek med brett utbud 
av romaner, fakta och barn- och ung-
domsböcker. Vardagsrumskänsla med 
inredningsklassiker och möbler snick-
rade av Stenebystudenter. Hundratals 
svenska och internationella tidskrifter. 

hemsida: www.steneby.se/bibliotek/
öppet: mån 10-16, ons 12-18, tors 10-13
hitta:  Via huvudentrén till Stenebyskolan,  

      Enetsvägen 5
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2  CLEMENS & CLEMENS
Finloppis där Jürgen Clemens med 
fingertoppskänsla säljer allt från sjutti-
otalslampor, gamla affischer till mindre 
retromöbler. Vägg i vägg i andra hushör-
net ligger Hjördis Clemens butik med 
noga utvalda vintagekläder, smycken 
och konstobjekt. 

öppet: Juli till mitten av augusti, alla dagar  
     det inte stormar eller haglar. Är det grejer  
     utanför är det öppet. 

hitta: Ett grå-beige putsat hus nära gatan,  
      musiknoter i rad mitt på fasaden,  
      Enetsvägen 26-28

telefon: 0531-411 51

3  CYKLA GUL
Hyr en cykel enkelt och billigt. Genom 
att ta tillvara övergivna cyklar, ge dem 
lite kärlek och färg ligger ansvarige 
Rob Curran mitt i prick i den så kallade 
delningsekonomin. 

hur man hyr:  
      www.langedslife.com/cykla-gul

hitta: Utanför Studio Växt,  
     Hemslöjdsvägen 2
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... FÖLJ PRICKARNA OCH  
HA EN OFÖRGLÖMLIG  
KULTURPROMENAD ELLER  
SPÄNANDE CYKELTUR...

1  LÅNGEDS ALLMÄNNA BASTU 
Ritad och byggd av internationella och  
svenska arkitekt- och formstudenter, 
även från Steneby och tillsammans med 
Dals Långedsborna. Topplistad som ett 
av Väst-Sveriges bästa bastubad. 

öppet: Pga av pandemin går det bara att  
     boka för mindre grupper vissa dagar. 

info och boka: www.langedslife.com/bastu
hitta: Ligger vid vattnet nedanför  

     Stenebyskolans huvudentré
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... ta en lugnande  
promenad i denna  
härliga skog .... 

... när tiden är rätt är 
dessa skogar rika på 
blåbär och svamp ... 

... var inte en sån badkruka, 
hoppa i och njut av våra 
uppfriskande sjöar ... 

Dals Långed
Dalslands  

Kultur-Mecka

Allt från öppna ateljéer och antikvariat till vinta-
ge och boule. Dals Långed kan sägas vara Dals-
lands eget Kultur-Mecka och bjuder på mäng-
der av konst, design och kultur att upptäcka. 

Två viktiga anledningar till det aktiva kulturli-
vet är den hundraåriga och internationellt an-
sedda Stenebyskolans konsthantverksskola 
och Göteborgs universitetscampus HDK Va-
land-Steneby som ligger här. Många studenter 
liksom lärare har under åren valt att stanna kvar, 
något som präglar stämningen positivt och an-
dra konstnärer, författare och kulturutövare sö-
ker sig numera spontant till Dals Långed. 



11  BOULE FÖR ALLA
I byn finns två fina boulebanor! Den ena 
ligger praktiskt nog för barnfamiljer vid 
en stor lekpark, den andra finns nedan-
för Stenebyskolan och sköts av studen-
terna. Båda banorna fria att använda 
– kom ihåg att ta med egna klot. 

öppet: Bara att komma förbi
hitta: Tomtebackens lekplats på Bergvägen  

      eller Enetsvägen 1, över vägen ned mot  
      kana len och bastun, fast till höger om det  
      gula före detta stationshuset

12  STENEBY ANTIKVARIAT
Över 100 kvadratmeter välfyllda rum 
med litteratur att botanisera bland. 
Bokproffset Lena Grönlund ligger också 
bakom Steneby bibliotek (ett av de an-
dra tipsen här i guiden) men har öppnat 
eget efter att ha handlat med böcker 
online i många år. 

öppet: Enligt överenskommelse
hitta: Fabriksvägen 5 på “Ön”, ingången       

     som vetter mot fabriken
mobil: 070-683 38 89

13  HABIB ALRAII, ÖPPEN ATELJÉ
Konstnären Habib Alraii är utbildad i 
Syrien och kom till Sverige via Tunisien. 
Han har mängder av målningar som han 
gärna visar i sin studio. 

öppet: Hör av er i förväg eller knacka på  
     atelje dörren

hitta: Spänstliden 1,5 m uppför backen,  
     ingång från källarplanet med många  
     fönster.

7  STENEBY KONSTHALL 
Den stora konsthallen på Stenebyskolan 
har under sommaren tre olika utställningar, 
först ut i juni handlar det om material-ba-
serad konst, i juli håller Dalslands Konst-
förening Sommarsalong och i augusti pre-
senteras konstnärskollektivet Not Quite. 

öppet: Hela sommaren 
info och tider: www.steneby.se/konsthall
hitta: Huvudentrén Stenebyskolan, Enetsvägen 1

8  GALLERI OLIKA 
Drivs av konstnärer som var för sig job-
bar i många olika tekniker. Utställningar 
året om och i sommar en rad separatut-
ställningar. 

öppet: Hela sommaren mån-tor 15-19,  
      helger 13-17

mer info: www.galleriolika.com
hitta: Enetsvägen 3

9  JANNE GULDSMED
Med en bakgrund från Stenebyskolan 
och sedan specialiserad guldsmedsut-
bildning, har Janne Guldsmed mer än 40 
års erfarenhet. Det handlar om traditio-
nellt guldsmedsarbete. reparationer, om-
arbetningar, gravyrer och nytillverkning. 

mobil: 076-144 05 95
öppet: Enligt överenskommelse
hitta: Enetsvägen 11

10  SOMMARCAFÉET  
I MUSTADFORS
Med anor från 1800-talet har den gamla 
klassiska Anton Olssons Järnhandel tillika 
vapen-, allt-i-allo-butiken, smådjursshop-
pen och macken blivit ett sommarfik. Gott 
om plats ute eller i ett av magasinen.

öppet: 30/6-31/7, ons-sön. Flaggor ute när öppet. 
mer info: FB - Sommarcafeet Mustadfors
hitta: Enetsvägen, samma sida som Coop.  

     Håll utkik efter bensin pumparna.

14  LURIGA GUNNARS LOPPIS 
Fotogenlampor, vevgrammofoner, 
verktyg med mera. Här finns det mesta, 
kolla på Instagram eller Facebook för 
uppdateringar. 

öppet: Inga fasta tider i nuläget men öppnar  
      gärna efter överenskommelse

hitta: Tallmovägen 41a
mobil: 073-419 68 52

15  MARITA ARVIDSSON,  
ÖPPEN ATELJÉ
Konstnären Marita Arvidsson ser sin 
konst som en resa eller en föreställning 
där färgen har huvudrollen. Hon arbetar 
främst med måleri men också med ull 
och stygn.

öppet: Enligt överenskommelse
hitta: Hagvägen 13 
mobil: 076-8071026

16  SILVERSMEDJA OCH BUTIK
Inspirerad av naturen och den mång-
tusenåriga historien i Dalsland skapar 
silversmeden Berit Lindskog smycken 
och konstobjekt. Smedjan har varit i 
gång i mer än 40 år. 

öppet: Inga bestämda tider pga pandemin,  
     hör istället av er i förväg eller knacka på. 

hitta: Ekerudsvägen 41, men entrén är från  
     Enetsvägen 

mobil: 070-262 76 66

5  GALLERI ABU ART 
Under juli och augusti hålls två separata 
utställningar med flera konstnärer.  
Bland andra deltar konstnären Oscar 
Nordblom som har en stuga i Ödskölt. 
Många av hans senaste motiv är hämta-
de från Dalsland.

öppet: 3 juli till och med slutet av augusti 
hitta:  Enetsvägen 29
mer info: www.facebook.se/abukonst

6  SOLÄNGENS GALLERI, 
ATELJÉ OCH SKULPTURTRÄD-
GÅRD 
Konstnären Anders Dahlqvist är trots 
sina 80 år mycket aktiv. Han har flera 
externa utställningar på gång, arbetar 
med symbolik och berättar gärna om 
sina tankar kring sin konst. Ateljén är 
byggd i jugendstil och i trädgården finns 
kulturer att upptäcka. 

öppet: Hela sommaren när konstnären är på 
      plats. Bara att knacka på (max två person er i   
      taget) eller hör av er i förväg. 

hitta:  Gå in på den lilla grusvägen vid  
      Enetsvägen 22

mobil: 073-619 73 48
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