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Matlåda
i plast med bestick

Rek. ca pris 35:-

29:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 19.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Bacon
Tulip, gäller Originalet, skivat,  

125g, jfr-pris 40,00/kg

4995
/kg

för Bonuskunder

Lösviktsgodis
Smått & Gott,
Max 3 kg/ hushåll/ vecka 19

Stilldrink
Premier, 3x25cl, jfr-pris 6,67/lit

5:-/st

för Bonuskunder 5:-
/st

Hårdost
Garant, gäller Gouda, Grevé, Herrgård,
Präst, Svecia, 19-35% fetthalt, ca 700g

4995
/kg

för Bonuskunder

Knippgrönt
Italien, Danmark, Nederländerna, klass 1,gäller 
morötter, lök, rädisor

5:-
 

/st

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 19

5995
 

/kg

Dals Rostock: Eva Engerengen kardar ull och Lena Bergsman spinner. Det blir garn till både vantar och sockar.

I konstens tecken

Den 16:e konstvandringen i Dalsland genomfördes under Kristi himmelfärdshelgen. Samlingsutställningen var 
förlagd till Dalslands konstmuseum i Upperud. Totalt medverkade 53 konstnärer och hantverkare som öppna-
de upp sina ateljéer och verkstäder i dagarna fyra. Sex av deltagarna medverkade för första gången. Melleruds 
Nyheter har besökt några av dem, både i mellerudsområdet och i brålandatrakten. En av de som var med första 
gången var Lena Bergsman i Dals Rostock. Redan efter fyra timmar hade hon haft 70 besökare. På plats var 
även ”sommargrannen” Eva Engerengen som lärde sig ullhantering av Lena.

– Sidorna 5 & 10 –

Solig cruising
Lördagens cruising kunde genomföras i strålande 
sommarvärme. Besökarna strömmade till, liksom 
antalet amerikanare. Drygt 150 bilar ställdes ut vid 
klubbhuset. En nyhet var livemusik på Köpmantor-
get med rockabillybanden Hub Caps och Valley Land 
Rockers, de senare med medlemmar från kommunen.

– Sidan 12 –

Ny rektor klar
Nu är det klart. Bland 14 sökande har 54-åriga Ma-
deleine Hartman tilldelats tjänsten som rektor för 
vuxenutbildningen i Mellerud. Hon har under tre år 
arbetat som rektor på vuxenutbildningen i Bengtsfors 
och har lång erfarenhet som gymnasielärare. Hartman 
beräknas tillträda i augusti-september. Tillförordnad 
rektor är fram till tillträdandet Ulrika Andersson.

– Sidan 4 –

Till schack-SM
Eleverna i fyran på Bäckeskolan i Bäckefors har lyck-
ats kvala till SM i schack, som avgörs i Västerås i juni 
månad. Denna bedrift har årskurs fyra på Bäckeskolan 
gjort de senaste sex åren! Över 100 fjärdeklasser från 
hela Sverige möts i Västerås för att göra upp om titeln, 
den 4 juni. Bakom framgångarna ligger många tim-
mar av träning.

– Sidan 8 –
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M US E I CAFÉ

M US E I CAFÉ

Fri entré 
Upperud

Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

3 nya utställningar
Vernissage lördag 14 maj kl 14

3 nya utställningar

Maggie Taylor USA

Yvonne T Larsson

»DJUR… överallt«
Samlingsutställning

Anne Carlquist
Maria Cotellessa
Eva Dahlin
Britt Marie Jern
Mia Olsson
Ulrika Roslund Svensson

Maria Cotellessa

Kommande filmer

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Warcraft (3D)
Fredag 27/5 kl. 19.00
Söndag 29/5 kl. 19.00

11 år Pris 80:-
2 tim 3 min

The Angry Birds 
Movie (3D)

Söndag 15/5 kl. 16.00
Från 7 år Pris 80:-

1 tim 38 min

X-Men: Apocalypse (3D)
Onsdag 18/5 kl. 19.00
Söndag 22/5 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-
2 tim 16 min  

 
Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i Kyrkans hus, Mellerud
tisdag 24 maj kl. 19.00

Ann-Christine Ivarsson
Ordförande

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

11 maj-18 maj 2016
Pingstdagen  ”Den heliga Anden”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön	 11.00	 Pingstdagen.	Konfirmation	med	mässa	i
	 	 Bolstads	kyrka,	Pär-Åke	Henriksson.
Ons18/5 14.30  Eftermiddagskaffe	i	Grinstads	församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor	 10.00		 Morgonmässa	och	Kafé	Kom	in	i	Kyrkans	hus.
Sön	 11.00	 Pingstdagen.	Gudstjänst	i	Holms	kyrka,		 	
	 	 Christer	Alvarsson.
Sön	 18.00	 Pingstdagen.	Mässa	i	Kyrkans	Hus,	Christer			
	 	 Alvarsson.	
Mån	 18.00		 Gudstjänst	i	Kyrkans	hus,	Annandag	Pingst,			
	 	 Christer	Alvarsson.
Tis	 11.30		 Andakt	på	Fagerlid,	Lena	Hildén.
Tis	 14.30		 Andakt	på	Bergs,	Lena	Hildén.
Ons 18/5 19.30 Aftonsång	i	Kyrkans	Hus,	Pär-Åke	Henriks-
son		 	 och	Anders	Fredriksson.	En	ensemble	ur	Järns		
	 	 Sångkör.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön	 17.00	 Pingstdagen.	Gudstjänst	i	kyrkan,	Kerstin 
	 	 Öqvist.	Erska	kyrkokör	från	Sollebrunn		 	
	 	 medverkar.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00  ”Stilla	Stund”	andakt	och	kaffe	i	Stakelund,	 
	 	 Kerstin	Öqvist.	Sista	gången	inför	sommaren.
Tor	 15.00		 Rostocks	kyrkliga	syförening	träffas	på		 	
	 	 Karolinen.
Lör	 11.00		 Konfirmation	med	mässa	i	Örs	kyrka,	Lena		 	
	 	 Hildén.
Sön	 9.30	 Pingstdagen.	Högmässa	i	Dalskogs	kyrka,		 	
	 	 Lena	Hildén.
Ons 18/5 12.15		 Mässa	på	Karolinen,	Christer	Alvarsson.
Ons 18/5 18.00	 Församlingsafton	i	Örs	församlingshem		 	
	 	 ”Iskalla	uppdrag	i	heta	områden”	Christer		 	
	 	 Alvarsson.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  16.000  - 51 rop
VSH - JACK 9.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 12/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

KULTURSKOLANS
VÅRKONSERT

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud

Instrumental- och danselever framför ett 
program inspirerat av oändligheten.

18 maj kl 18:00 
Kulturbruket på Dal

Inträde: 50 kr

Biljetter säljs i entrén från kl 17:00 

0555-130 15| www.grums.nu

Läs mer & boka på vår hemsida!

Telefonöppet även lördagar & söndagar!

24/7, 14/8, 3 dgr........ 3.490:-

Buss t/r inkl. båt Gbg-Frederikshavn t/r, 
2 hotellövern., 2 middagar, 2 frukostar 

samt entré till Legoland.

Legoland
Barn -12 år ........................1.990:-

Melleruds Demensförening 
Måndag 16 maj  kl. 18.00, Café Älvan

MÖTE
Kaffe till självkostnadspris   Alla hjärtligt välkomna!  

Rotary
Mellerud

Måndag 16/5 

Besök på 
Rodins verkstad  

Industrigatan 1, Trollhättan

”på begäran...”
Centerpartiet i Mellerud håller

informationsmöte
ute på den planerade platsen för 
det nya äldreboendet – Ängenäs.

måndagen 16 maj kl. 18:30
Information sker från representanter 

i social- och samhällsförvaltningen 
som medverkat i förstudien.

Vägbeskrivning:
Promenera: Storgatan/Fagerlid-gångvägen
Bil: Ängenäsområdet vid Vita Sannarvägen

fika serveras!
Ta chansen och passera och se var boendet 
planeras samtidigt som Ni får information.

(Medtag gärna en stol.)

alla varmt välkomna!

Öppet hus med grillning
Tisdag 17 maj kl. 1000 -1200

i Hyresgästföreningens lokal, Nygatan 1 
(mellan 18/5 och 20/9 har vi sommaruppehåll)

VÄLKOMNA!

The Angry Birds Movie 
3D (Svenskt tal) 
Filmen tar oss med till en ö 
enbart bebodd av glada fåg-
lar som inte kan flyga. Eller 
nästan enbart åtminstone.  
I detta paradis har den tem-
peramentsfulle Red (Jason 
Sudekis), snabbe Chuck 
(Josh Gad) och den labile 
Bomb (Danny McBride) 
alltid varit outsiders. Men 
när ön plötsligt invaderas av 
mystiska gröna grisar är det 
upp till dessa udda fåglar 
att lista ut vad inkräktarna 
egentligen är ute efter. 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud den 15 maj.

Aktuellt
 på bio

Konst i centrum
I dagsläget är åtta konstnä-
rer anmälda till årets Konst 
i Centrum, det vill säga pro-
jektet där det ställs ut konst i

skyltfönstren på Storgatan 
och runt Torget. Vernissagen 
blir på Kanalyran.

Kanalyran 
– barntalangen
Barn i åldern 5-12 år 
har chans att uppträda 
i Kanalyrans ”Barnta-
langen”. 
Allt som kan passa på en 
scen är välkommet, sång, 
dans, teater, berättande, ska-
teboardtricks, bolljonglering 
med mera.

I barntalangen kan man 
uppträda ensam eller i grupp 

med andra. Barntalangen är 
ingen tävling, det utses ing-
en vinnare, men alla deltaga-
re får pris och ett diplom.
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Lördagsmusik på yran
Nu är musikprogram-
met för Torgscenen 
på Kanalyrelördagen i 
stort sett klart.
Det inleds redan kl 10.00 
med de trogna Kanalyrebe-
sökarna Vänersborgs stad-
musikkår. De kommer att 
agera invigare av dagen ge-
nom att spela framför scenen 
på Torget. Stadsmusikkåren 
återkommer sedan i spetsen 
för kortegen. Den avgår ju i 
år kl 12.00.

Ny grupp
För några år sedan sjöng Er-
ica Larsson med sin kvartett 
på Kanalyran och fick myck-
et beröm. Trots sin ungdom 
har Erica en bred erfaren-
het. Hon har sjungit med 
Top Cats i Melodifestivalen, 
arbetat med bland annat 
Miriam Bryant och Shirley 
Clamp, samt turnerat i USA 
med Cadillac Band.

Nu är hon tillbaka med 
sin nya grupp Sjömila, 
som släppte sin första full-
ängds-CD i början på maj. 
Gruppen kommer troligen 
att höras flitigt i radion un-
der tiden fram till Kanaly-
ran.

Kärnan i Sjömila är, för-
utom Erica, Ulf Michal, 
huvudsaklig kompositör i 
bandet. Han har varit ga-
tumusikant, skådespelare 
och regisserat, samt Magnus 
Sjöqvist, frilansmusiker som 
arbetat med så skilda artister 
som Sven-Bertil Taube och 
Louise Hofsten. Magnus har 
även producerat skivor, in-
klusive Sjömilas, och skrivit 
en bok om gitarrspel.
 
Afghansk pop
Ynglingarna Majid och Ja-
vad har varit med i Ung 
Kultur Möts två gånger och 
båda gångerna gjort stort in-
tryck på urvalsjuryn.

Javad sjunger och spelar 
gitarr. Det senare gör han 
med komplexa rytmiska be-
toningar som skapar en här-
lig spänning i musiken.

Majid spelar dambora, ett 
traditionellt afghanskat in-
strument. Det har bara två 
strängar, men Majid lyckas 
på något sätt både spela me-

Majid och Javad bjuder på afghansk pop.

Erica Larsson är tillbaka med sin nya grupp Sjömila.

Sommarens tre nya utställningar
Försommarens utställ-
ningar på Dalslands 
konstmuseum visas 
14 maj – 10 juli. Lör-
dagen 14 maj är det 
vernissage. 

I övre hallen visas verk av 
Yvonne T Larsson som har 
en lång och gedigen bak-
grund som skulptör, utstäl-
lare med många offentliga 
verk i sin meritlista. 

Till denna utställning har 
Yvonne arbetat med pressat 
papper som material. Med 
det undersöker hon att ge 

vardagsföremålen nya di-
mensioner. Hon prövar vår 
invanda blick och testar lätt-
het och tyngd, leker med vo-
lymer och dimensioner. 

Det är första gången hon 
ställer ut på Dalslands konst-
museum.

Samlingsutställning
I nedre utställningshallen 
visas samlingsutställningen 
”DJUR…överallt” med verk 
i skilda material och tekni-
ker; papiermaché, textilfib-
rer, betong, lera, teckning 
och  måleri. Deltagande 

konstnärer är Anne Carl-
quist, Maria Cotellessa, Eva 
Dahlin, Britt-Marie Jern, 
Mia Olsson och Ulrika Ro-
slund Svensson.
Galleriet

Maggie Taylor USA
För första gången i Sveri-
ge visas bilder av den väl-
renommerade fotografen 
Maggie Taylor från Florida, 
USA. (Vi är stolta över att 
hon tackade jag till vår in-
bjudan!)

Med ett särpräglat uttryck 
arbetar hon fram den digi-

tala bilden med en omsorg 
om detaljer och ett idogt 
tålamod. Hennes bilder har 
fått stor genomslagskraft i 
USA och varhelst hon ställt 
ut eller producerat böck-
er. Hon har bildat ”skola” 
och inspirerat många andra 
konstnärer.

På hennes hemsida finns 
också en del filmer där man 
kan följa hennes långsamma 
och noggranna arbete med 
bilderna. Hon beskriver där 
hur hon ofta håller på med 
en bild i över en månad inn-
an hon vet att den är klar.

Verk av Yvonne T Larsson visas i övre utställningshallen.

Sommarmusik
Det blir 28 eftermiddags-
konserter i Dalsland Center 
i sommar med start söndag 

19 juni och avslutning 14 
augusti. 

På utställningen visar hon 

cirka 20 bilder, var och en 

gjord i en mycket begränsad 

upplaga.

Gladys del Pilar 
möter Song of Joy
Lördagen den 21 maj 
är det åter dags för 
”storkör” med både 
Song of Joy och Spirit 
of Joy på Kulturbru-
ket på Dal. Solist för 
kvällen är dalsländska 
tenoren Ulric Anders-
son. 

Gamla bekanta är som van-
ligt Birgitta Stenbratt och 
Michael Ottosson som håller 
samman det hela.

Han har tidigare haft Eu-
ropas operascener som ar-
betsfält. Ulric som är upp-
vuxen i Bengtsfors är en 
välbekant sångarkollega för 
många av våra körsångare. 
Birgitta Stenbratt säger att 
det ska bli mycket trevligt 
att återskapa kontakten med 
denne mångsidige tenor. För 
närvarande innehar han job-
bet som domkyrkoorganist i 
Uppsala Domkyrka.

Song of Joy kommer att 
tillsammans med sin syskon-
kör Spirit of Joy att ge den-
na konsert där många röster 
förenas. Under kvällen kom-
mer cirka 100 körsångare 
tillsammans med Ulric att 
bjuda på ett mycket varierat 
program, allt från schlager 
till klassiska toner och från 
rock till opera. 

– Vi vill genom denna bre-
da repertoar och genom vår 
stora kör med tillhörande 
orkester visa på den kraft, 
energi och glädje som upp-
står når många sångare och 
musiker möter sin publik, 
säger Birgitta.

– Vi tycker det är myck-
et trevligt att framföra våra 
körprogram på Kulturbru-
ket och Folkparken Valhall. 
De är två av Dalslands all-
ra främsta nöjesetablisse-
mang. Båda är sprungna ur 
samma längtan att erbjuda 

underhållning och nöje av 
både lokala och etablerade 
artister. Folkparken med sin 
långa snart 90-åriga historia 
har gästats av artister som 
Ernst Rolf, Snoddas, Glenn 
Millers orkester, Paul Anka 
och Frank Sinatra. Kultur-
bruket med sina 15 år har 
ändå hunnit med en hel del 
genom besök av Ale Möller 
band, Sven-Bertil Taube och 
Lill Lindfors för att nämna 
några.

– Vi hoppas på att många 
letar sig in till våra konserter 
för att uppleva mycket sång-
arglädje, härlig orkestermu-
sik och en finfin solist i Ulric 
Andersson. Vårt program 
tror vi kommer att passa 
många musikintresserade, 
avslutar Birgitta.

Song of Joy på Kulturbrukets scen. Foto: Sune Olsson.

Nya äldreboendet
Måndag 16 maj anordnar 
Centerpartiet i Mellerud 
informationsmöte på den 
planerade platsen för det nya 
äldreboendet på Ängenäs. 

Alla är välkomna att få in-
formation om det planerade 
boendet och var det kommer 
att vara förlagt. På plats för 
att informera finns repre-

sententer från social- och 
samhällsförvaltningen vilka 
medverkat i förstudien.

lodier, kompa och använda 
det som trumma.

Killarna kommer att bjuda 
oss på cirka en kvart med af-
ghansk populärmusik.
 
ABBA-låtar
Nästa musikaliska höjd-
punkt blir Kajsa Henriksson, 
Pernilla Svan och Gun-Britt 
Gustafsson. De kommer att 
köra delar av sitt uppskat-
tade ABBA-program, som 
gjorde stor succé på Kul-
turnatta i november. Med 
sig har de ett kompaband 
bestående av Petter Olsson, 
gitarr, Robin Fransson, bas, 
Glenn Nordling, trummor, 
och Tommy Christensson, 
keyboards.
 
Haaks avslutar
Sist på eftermiddagen intas 
scenen av Haaks. De är ett 
rutinerat show- och party-
band från Hamburgsund. 
Under de senaste 20 åren har 
de gjort mer än 4 000 spel-
ningar i olika sammanhang; 
julkonserter, företagsgig, Af-
ter Ski med mera. Alla som 
sett dem garanterar att det är 

fartfyllt, svängigt och med-
ryckande.

Gruppen består av Johan 
Haak, gitarr och sång, Jonas 
Haak, bas, flöjt och sång, 
Mattias Andersson, klavia-
tur, och Roger Christensson, 
trummor.

Haaks är egentligen för 
dyra för ett evenemang som 
Kanalyran, men genom en 
rad företag som bidrar sär-
skilt för att få hit dem har 
vi möjlighet att engagera 
dem. Företagen är XL Bygg 
Mellerud, Dals Bygg, Nor-
grens Plåt, Krynes entrepre-
nad, Dina Försäkringar Väst 
och Lindab Plåt.

Musik på stan
Det kommer också att bli 
musik på andra platser under 
dagen. ABF kommer att ha 
en mindre scen i P D Lund-
grensparken och Dalslands 
Spelmansorkester kommer 
troligen att dyka upp och 
spela på olika platser.

 För Kanalyrekommittén

Lars Nilsson
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Börsens
Restaurang & Pizzeria

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe          från 78:-
Helglunch     från 99:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Måndag 16/5: Ugnstekt falukorv med  
stuvade makaroner och bukettgrönsaker. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 17/5: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 18/5: Kött- och grönsakssoppa.  
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 19/5: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert:  Hallonkräm.

Fredag 20/5: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt. 
Lördag 21/5: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 22/5: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 20 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Vecka 20
måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och bukettgrönsaker.
Alt:  Vegetarisk korv.

tisdag Biff Stroganoff* med bulgur/
ris och blomkål.
Alt: Quorngryta.

onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

torsdag Förstekt fisk** med stuvad 
spenat och kokt potatis, rårivna 
morötter.
Alt: Selleristick.

fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås och matvete/ris, skivade 
morötter.
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Topplaceringar för Mellerud
Socialstyrelsen gör varje år 
en undersökning ”Vad tyck-
er de äldre om äldreomsor-
gen?”. Alla över 65 år som 
har hemtjänst eller bor på 
ett särskilt boende får svara 
på frågor om vad de tycker 

om sin vård och omsorg.
En av frågorna gäller om 

de sammantaget är mycket 
eller ganska nöjd med sin 
hemtjänst eller sitt särskilda 
boende. För hemtjänsten i 
Melleruds kommun svarade 

97 procent att de är myck-
et eller ganska nöjda. Det 
innebär plats sju av Sveriges 
kommuner. För särskilt bo-
ende blev resultatet 88 pro-
cent och plats 42 av Sveriges 
kommuner.

Samma glasögonbidrag 
för alla upp till 19 år
Hälso- och sjukvårds-
styrelsen har beslutat 
att bidraget till barn 
och ungdomar för glas-

ögon och kontaktlinser 
i Västra Götaland ska 
harmonieras. 
Upp till 19 år ska alla kun-

na få 800 kronor per person 
och år. Orsaken till beslutet 
är att bidraget till barn och 
ungdomar, efter ändrade 
statliga bidrag, är olika bero-
ende på ålder.

Från och med 1 mars 
2016 ger staten bidrag med 
upp till 800 kronor för glas-
ögon eller kontaktlinser till 
barn och ungdomar i åldern 
8–19 år. Syftet med bidraget 
är att möjliggöra för barn 
och ungdomar mellan 8 och 
19 år, oavsett bakgrund eller 
funktionsförmåga, att kunna 
delta på lika villkor i skolan 
och på fritiden. Det betyder 
att subventionerna i Västra 
Götalandsregionen ser olika 
ut. Barn 0-7 år får 500 kro-
nor i bidrag för ett par glas-
ögon jämfört med barn och 
ungdomar i åldern 8-19 år 
som får 800 kronor.

Hälso- och sjukvårdssty-
relsen beslutade också att 
ändra bidraget för barn och 
ungdomar som har behov 
av behandlingsglas eller fler-
styrkeglas och för personer 
som behöver glasögon av 
medicinska skäl till 1 600 
kronor per år. Även bidraget 
för vissa linser höjs med 200 
eller 300 kronor per öga och 
bidraget kan ges två gånger 
om året.

Klart med rektor till vuxenutbildningen
Valet föll på 54-åriga 
Madeleine Hartman, 
Åsensbruk, när rektor-
tjänsten på vuxenut-
bildningen skulle till-
sättas. Hon tillträder i 
augusti-september när 
det är klart med efter-
trädare till hennes 
nuvarande tjänst som 
rektor på vuxenutbild-
ningen i Bengtsfors 
kommun.

– Vi är väldigt nöjda, hon 
var förstavalet för alla par-
ter, säger förvaltningschefen 
Anders Pettersson. Tjänsten 
hade 14 sökande.

Hartman kommer att bli 
rektor för vuxenutbildning-
en, Lärxux, SFI och Yrkes-

vux – en verksamhet som 
växt mycket och har ett 25-
tal anställda idag. 

– Siffrorna exploderade 
hösten 2015. SFI har växt 
väldigt mycket liksom gym-
nasiet, vi har 75-80 elever 
på IM-programmet, berättar 
Pettersson.

Matti Bertilsson, som va-
rit rektor för både gymnasiet 
och vuxenutbildningen un-
der flera år, blir nu avlastad 
och kan fokusera på enbart 
gymnasiet.

Tillförordnad rektor för 
vuxenutbildning fram till att 
Hartman tillträder är Ulrika 
Andersson.

Hartman är uppväxt i 
Dals Ed och kallades då 
”Skohandlarens dotter” ef-
tersom pappan (och farfar 

innan dess) drev skoaffär på 
orten. I botten är hon utbil-
dad gymnasielärare i svenska 
och engelska. Turistsam-
ordnare på Kommunalför-
bundet Dalsland, projekt-
ledare, affärsutvecklare på 
Västsvenska Turistrådet och 
gymnasielärare på Utsikten i 
Dals Ed är andra arbetsupp-
gifter hon haft genom åren.

– De senaste tio åren har 
jag arbetet i Bengtsfors kom-
mun, de sista tre åren som 
rektor på vuxenutbildning-
en, säger hon.

Vad fick dig att söka jobbet 
i Mellerud?

– Ibland är det bra att byta 
och få nya utmaningar. Det 
är lätt att bli hemmablind, 
så detta är nog bra både 
för verksamheten och mig. 

Dessutom får jag närmare 
till jobbet, säger hon och 
skrattar.

Tankar inför jobbet?
– Jag har ju varit kollega 

med Matti Bertilsson och vi 
har samarbetet med Yrkes-
vux i Dalsland. Mellerud har 
tagit emot många nysvensk-
ar och det finns utmaningar 
i det. Det gäller att få till 
korta vägar till jobb och för-
sörjning. Händer behövs det 
både i vården och skolan, vi 
talar om de enklare jobben.

Familjen består av sambo 
och tre utflugna barn (24, 
26 och 28 år gamla).

Susanne Emanuelsson

Madeleine Hartman, Åsensbruk, blir ny rektor på vuxenut-
bildningen i Mellerud. Foto: Privat.

Åsebro IF invigde grillkåta på Rudevi
Åsebro IF hade invig-
ning av sin nya grill-
kåta förra tisdagen. 
Ett femtiotal personer 
kom till Rudevi när det 
var dags för bandklipp-
ning, fika och korvgrill-
ning.
Det var Kajsa-Stina Matts-
son från Åsebro förskola som 
klippte bandet, assisterad av 
Åsebro skolas rektor Lena 
Andersson och Åke Dahl-

Kajsa-Stina Mattsson klippte bandet till den nya grillkåtan. 
Rektor Lena Andersson, Åsebro skola och Åke Dahlman, ord-
förande i ÅIF, assisterade. Foto: Cecilia Dahlin.

Åsebro IF bjöd på korv med bröd och fika till invigningen på 
Rudevi. Foto: Cecilia Dahlin.

man, ordförande i Åsebro IF.
Grillkåtan har kommit 

till genom bidrag från Mel-
leruds kommun, sponsring 
från flera företag i både Brå-
landa och Mellerud, plus 
många frivilliga insatser 
bland annat av Jari Voimäki, 
Folke Olsson och hela sup-
porterklubben. 

Grillkåtan ska användas 
av Åsebros IF och av Åsebro 
skola.

VECKANS LUNCH



5ONSDAG 11 MAJ 2016 MELLERUDS NYHETER  

VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

297 kr/mån*

5 295 kr
inkl. moms

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Side by Side

19990:-

Kyl/Frys från 
Electrolux 
med MultiAir-
Flow för jämn 
temperatur

Finns vid Oljans Färg & Bildelar vid ST1

Många vårerbjudanden
Nytt i sortimentet VVS

Konstvandring i sommarkostym
Årets konstvandring i 
Dalsland, den sexton-
de i ordningen, hade 
vädrets makter med 
sig under alla fyra 
dagarna.

Klockan elva på Kristi him-
melsfärdsdag startade vand-
ringen med vernissage på 
Dalslands konstmuseum i 
Upperud. Helen Backlund 
välkomnade både konstnärer 
och besökare.

– Detta är en stor begiven-
het sa Helen, ett tillfälle att 
lära känna konstnärerna och 
titta bakom kulisserna.

Ingvar Westling, tidigare 
ordförande i Konstvandring 
på Dal, tackade för att de får 
komma till Dalslands konst-
museum. Vartannat år är 

utställningen i Upperud och 
vartannat i Åmål. Planering 
börjar redan i september och 
allt arbete utförs ideellt. 

53 medverkande konstnä-
rer, varav sex deltar för första 
gången, hade lämnat in verk 
som hängts av Konstvand-
ring på Dal som arrangerar 
vandringen. Nu var det bara 
ut och åka för att titta runt 
i alla ateljéer och verkstäder.

Lena Bergsman hade öp-
pet sin verkstad i Dals Ro-
stock, det är första året hon 
var med och redan efter fyra 
timmar hade hon haft 70 be-
sökare. Det var mest kvinn-
liga men herrarna ställer de 
flesta frågorna. Lena har ut-
bildat sig inom både grafik, 
måleri, keramik samt textil 
och har gått på både Spinna-

kademin och Ullakademin. 
På besök hade hon sommar-
grannen Eva Engerengen 
som lär sig ullhantering av 
Lena.

Patrick Allier, också han 
boende i Dals Rostock, 
var med för andra gången 
i konstvandringen. Patrick 
är utbildad både i England 
och Sverige och både teck-
nar samt arbetar i olja och 
akvarell. Han tecknar oftast 
kring miljö och klimatför-
ändringar, har tankar bakom 
teckningarna, ett medde-
lande. Med sin målning vill 
han förmedla sin kärlek till 
naturen, gärna motiv från 
Kroppefjäll.

Även skulpturer
Per Blomberg i Låttsbyn var 

Många hade kommit för att starta årets konstvandring med ett besök på Dalslands konstmu-
seum i Upperud.

I Per Blombergs skulptur-
park finns Lilith som sägs 
vara Adams första och sanna 
hustru men även att hon är 
maran som rider om natten. 
Det finns också många andra 
förklaringar om vem hon var.

Per Blomberg och Gun-Britt Gustafsson i trädgården framför ett av många konstverk som de 
båda har del i.

Runo ”Rulle på Pinnekloa” Eriksson samt Maren och Anders Majs från Bengtsfors studerar 
“Tröst” ett konstverk i stengods av Elsie Larsson, keramiker och skulptör.

Patrick Al-
lier framför 
en av sina 
tavlor i olja.

med för andra året i Konst-
vandring på Dal. Per har 
haft många utställningar, 
har en gedigen utbildning 
och är med i olika konstför-
eningar. Han är i botten re-
ligionshistoriker, vilket syns 
i hans konst. Han använder 
sig av flera olika tekniker 
som olja, akvarell och blyerts 
men gör även betongskulp-
turer. En skulpturpark är 
under uppbyggnad där man 
kan vandra runt och betrak-
ta olika figurer. Inne på lo-
gen har han sin utställning 
och här kunde man se de tre 

nornorna, Urd, Skuld och 
Verdandi i många upplagor 
och variationer.

– Om du mår dåligt, sätt 
dig och gör en tavla, så mår 
du gott sedan, säger Per. 
Ett gott råd som han tyck-
er fungerar och gärna delar 
med sig av.

Årets konstvandring som 
under alla dagarna hade strå-
lande solsken lockade många 
att åka runt för att titta på 
de olika konstnärernas alster 
och få sig en pratstund och 
kanske även diskutera konst.

AnnChristine Ivarsson
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DÖDSFALL

Vår käre 

Alpo Henrik 
Kekki 

* 5 mars 1929  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Mellerud 1 maj 2016 

HELY 
Jarmo, Marja, Carina 

med familjer 
Släkt och vänner 

Maa on niin kaunis,  
loistaa Luojan taivas,  

kirkas on sielujen  
toiviotie,  

taivasta kohti matka vie. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
torsdag 26/5 kl. 14.00. Av-
sked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Kyrkans Hus. Svar 
om deltagande till Fonus 
Mellerud tel. 0530-10045 
senast 20/5. Tänk gärna på 
en gåva till Hjärt- och 
Lungfonden gåvotelefon 
0200-882400. 

Vår älskade

Geron Hägg
* 7 september 1931

har lämnat oss

Jönköping 
den 30 april 2016

MAJVOR
Anna, Staffan, Helena

med familjer
Släkt och vänner

Du bäddas i hembygdens
soliga famn vid en av
hembygdens kyrkor du

kommit i hamn.
Det är hembygdens klockor

som ringa.
Guds frid är den hälsning 

de bringa.

Begravningsgudstjänst äger
rum i Angerdshestra kyrka
torsdagen den 19 maj kl.

13.00. Efter akten inbjudes
till minnesstund i

sockenstugan. o.s.a. senast
den 16/5 till

Vätterbygden/Ankarbergs
tel. 036-71 02 50.

Tänk gärna på Plan
International Sverige pg. 90

07 31-1 eller Röda korset
pg. 900 800-4.

Ett varmt tack till personal
och boende på Tornets

äldreb. avd. 1
www.begravningstjanst.com

Vår kära

Solveig Larson
* 14 maj 1923

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad.
= 5 april 2016

Marianne, Ia,
Christian och Isabella 

med familjer

DÖDSFALL

TACK

Tack till
Melleruds kommun, 
Optimera, Jörgen i 
Berg, Thores Däck och 
HB Larssons Elektriska 
för er sponsring till 
vår fina grillkåta. Tack 
även till Jari, Folke och 
supporterklubben för 
allt arbete ni lagt ner.

Åsebro IF

TACK
till våra kompisar, Larsa, 
Anita, Gunnar, Gun-Britt, 
Krister, Lotta, Ernst och 
Berit för en otroligt bra dag. 
God mat på Baldersnäs samt 
trevligt besök i Sandviken. 

Kram Bittan och Kalle

PREDIKOTURER

Grattis Valter på din 2-års-
dag den 14 maj!

Grattiskramar från mamma 
Linda, pappa Thomas och 

storasyster Stina

Den 14 maj fyller Ludwig  
2 år.

Kramisar och grattis till dej 
från mormor och morfar

Grattiskramar till Valter som 
fyller 2 år den 14 maj

från farmor och farfar

Grattis till mitt lilla barn-
barn Ida Brink Svensson, 
Göteborg som fyllde 6 år 
den 10 maj.

Kramar från mormor Birgit 
i Mellerud

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcfé 
- för dig som vill lära svens-
ka. Sönd 11 Gudstj. med 
församlingsmöte. Månd 17 
U-landsgrupp. Tisd 09.30 
Bönedag i Åmål - anmälan.

Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Pingstdagen, Thomas Seger-
gren, sångarna, nattv., kyrk-
kaffe. Månd Sångövning. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. Onsd 18.30 Städ 
& Trivs. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
19 Bön. Sönd 11 Gudstj. 
David C. Trons grunder: 
Andedopet. Ssk. Fika. Tisd 
17.30 Trä & Plugg på Sör-
gården, våravslutning.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Torsd 14 Kongogrupp avsl. 
saml. 13.45. 19 Stickca-
fé & Kvällsmacka. Fred 
14.30 Gemenskapsträff i 
Servicehuset. Gun-Britt 
Johansson, dragspel och 
sång. Andakt, Sigward K. 
Servering. 19 Tonårskväll. 
Sönd 18 Söndagskväll i 
kyrkan. Tema ”Anden vår 
tröst, levande varm, helig 
och stark...”. Sigward K. 
Serv. Onsd 18 ”Möte med 
Kongo” Pastor Luvingila 
Kongo Kinshasa, Åke Ek-
löf, Sigward K.

Equmeniakyrkan- 
Gestad, Missionshuset:
Lörd 18.30 Vårhögtid, 
95-årsjubileum, sång och 
vittnesbörd av RETO-stif-
telsen, servering.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. Sång: Anna-Karin 
Lindström Bergkvist. Kaffe. 
Kyrkbil 308 70. Månd 17-
19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Onsd 14 
Sundals-Ryrs kyrkliga sy-
förening i fsh. Sönd 18 
Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkokö-
ren och gudstjänstgrupp. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Torsd (19/5) 19 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. ”Anden vår tröst 
levande, varm, helig och 
stark...” Sigward K. Kyrk-
kaffe. Månd 10.30 Begrav-
ningsgudstj. Onsd (18/5) 
Se Brålanda. 
Frändefors: Lörd 11 Kon-
firmation. Lennart Staaf. 
Sönd Sönd 11 Pingstda-
gen (Obs tiden) Gudstj. 
Kyrkokören. Sanna An-
dersson Cello. Ralph Lil-
jegren.. Tisd 13.30 Gudstj. 
på Ringhem. Lennart Staaf. 
Onsd (18/5) 15 Sykretsen 
träffas i fsh.

Hipp Hipp HURRA!

Sören Dalevi 
vald till biskop
28 april blev det klart 
vem som blir Karlstads 
stifts nya biskop. Vid 
röstsammanräkningen 
fick Sören Dalevi 59,1 
procent av rösterna 
och är därmed biskop 
electus, vald biskop. 
Han kommer att vigas till 
biskop i Uppsala domkyrka 
för Karlstads stift söndagen 
den 28 augusti.

Sören Dalevi blir Karlstads 
stifts 16:e biskop sedan 1772 
då Georg Schröder, som var 
den 13:e superintendenten 
i stiftet, fick titeln biskop 
i Karlstads stift. Sören blir 

också en av de yngre bisko-
parna i Sverige. Han är född 
1969 och prästvigdes 1996 
för Karlstads stift. Sören bor 
på Hammarö och arbetar 
som lektor i religionsveten-
skap vid Karlstads universi-
tet. Sören disputerade 2007 
på avhandlingen: ”Gud som 
haver barnen kär?: Barnsyn, 
gudsbild och Jesusbild i Bar-
nens bibel och Bibeln i be-
rättelser och bilder.”

Som präst har Sören arbe-
tat i Grums och Norrstrand, 
samt som stiftsadjunkt för 
ungdomsfrågor i Karlstads 
stift och skolkaplan vid Gei-
jerskolan.

Boule utomhus igen

Nu är det härliga tider för 
boulespelare. Bouleallian-
sen bana är öppen för som-
marsäsongen och SPF hade 
utepremiär i måndags. Ett 
trettiotal spelare trivdes i 
förmiddagssolen och kloten 
rullade. SPF har tränat hela 
vintern inne i Idrottshuset 
och utepremiären var efeer-
längtad av alla.

Karin Åström

SPF:s boulespel på måndagar fortsätter nu utomhus efter vin-
terns spel i Idrottshuset.

Ett trettiotel boulespelare njöt av majsolen på Boulealliansens bana vid Idrottshuset.

Boulekloten rullade fint på gruset.
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Kampanjen gäller 9–17 maj 2016. * Gäller inte årets nyheter.
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TIMELESS 
NORWEGIAN 
CRAFT

JØTUL F 100 BP 
9 800:–
Ord. pris 11 800:-

JØTUL F 373 WHE 
20 300:–
Ord. pris 24 500:-

SPARA 4 200:–JUST NU!

SPARA 2 000:–JUST NU!

VI FIRAR 17 MAJ MED 
17 % RABATT PÅ ALLA 
JØTULKAMINER!*

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vi har öppet: 
Mån-Fre 07.00-17.00
Lör-Sön STÄNGT

Landsvägsgatan 64
46431 Mellerud

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14Göteborgsvägen 13, Brålanda

25% 
Nu har vi cyklar från: 

Det kommer att finnas 
hoppborg, kaffe, saft, 
kakor och lite annat 

smått o gott

Vi firar 2 år i Brålanda!
lördag 14 maj

15% under dagen

Roar’s Recond demonstrerar
Auto Glym bilvårdsprodukterWressels Glas & 

Hantverk är på plats  
lagar stenskott  

och visar sitt utbud

på hela sortimentet
Gäller ej kampanjvaror

Gökotta på Skalåsen
På Kristi himmelsfärds 
dag ordnade Skålleruds  
församling gökotta. Vid 
Upperuds sluss mötte Ma-
rit Järbel, präst, Anna Lisa 
Wennerström, kyrkvärd 

upp. Efter cirka två kilome-
ters vandring genom skogen 
nådde vi upp till  Skalåsknat-
tens topp. Där fanns redan 
Skålleruds Brass på plats. De 
spelade till psalmerna och 

även andra musikstycken 
som förgyllde denna stäm-
ningsfulla gudstjänst i stråla-
de väder och med fantastisk 
utsikt.                  

Elisabet och Sven                                                                                                                                            

Musikanterna är från vänster Claes Hellberg, kornett, Sven Ström, valthorn, Tommy Tisell, 
trombon, Helen Ström, kornett, Bengt Dagström Örthagen, kornett och Eric Dybeus, tuba.                                                      

Dalsländska silverskatter och storhögar

Arkeolog Ulf Ragnesten (längst till höger) med konferensdelta-
garna på arkeologiska exkursionen i Tillhagen. 

Gerhard Jansson, ordförande i Åmåls hembygdsförening, bland 
vitsipporna i skogen vid Bergs kullar. 

Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund 
arrangerade en konfe-
rens om dalsländska 
silverskatter och 

storhögar lördagen 
den 7 maj i Bolstad 
Prästgård. 
Ulf Ragnesten, arkeolog vid 
Göteborgs stadsmuseum 

och ordförande i Högsäters 
hembygdsförening, föreläste 
om dalsländska silverskatter 
och storhögar från järnålder 
och vikingatid. Under efter-

middagen blev det utflykt i 
strålande solsken till några 
närliggande platser med an-
knytning till föredraget. Byn 
Tillhagen i Bolstads socken 
besöktes där man år 1819 
hittade den stora silverskat-
ten på 1,2 kilo bestående av 
bland annat nio halsringar 
och över 300 silvermynt på 
nuvarande gärdet vid Nä-
mans gård i Tillhagen. Till-
hageskatten finns idag på 
Statens historiska museum.

Turen fortsatte därefter till 
Kårebyhög som räknas till 
Dalslands stora gravhögar 
med sina 24 meter i omkrets 
och drygt två meter i höjd. 
Ulf Ragnesten berättade inte 
bara om Kåreby hög ur arke-
ologisk synvinkel utan även 
om sägenfloran kring denna 
gravhög med Kung Kåre och 
hans björnfäll.

Sist gjordes ett besök vid 
storhögen med tillhörande 
damm vid Bergs kullar i Er-
ikstads socken. Det var en 
vacker naturupplevelse att 
gå genom den vitsippsfyll-
da skogen till gravhögarna. 
Men det fanns även gott om 
sly. Ulf Ragnesten påpekade 
att Melleruds kommun be-
höver röja på detta gravfält 
för när löven slår ut blir det 
svårt att kunna hitta gravhö-
garna.

Foto: Gudrun Rydberg
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Nyttig rådgivning inför företagsstart
Nyföretagarcentrum 
Väst som ger kost-
nadsfri rådgivning för 
den som vill starta ett 
företag har nyligen 
haft två kunskapskväl-
lar med flera deltagare 
som vill starta företag 
i Mellerud. 
Under det första seminariet 
i slutet av april handlade det 
om affärsplaner och budget, 
det andra i början av maj 
handlade det om att beräkna 
vinst och att göra prissätt-
ning och kalkyler. 

Deltagarna är människor 
som funderar på att starta 
ett eget företag, eller nyss 

har gjort det. Ledare är Per 
Ericson, som själv har lång 
erfarenhet som företagare, 
liksom alla andra rådgivare 
hos NyföretagarCentrum.  

Olika utgångslägen
Under den senaste kun-
skapskvällen i Mellerud 
befann sig deltagarna i oli-
ka stadier av planerande. 
Någon har fortfarande bara 
embryot till en idé, en annan 
har en idé men ännu ingen 
konkret plan för hur den ska 
bli till verklighet. 

Gudrun Sigrunadottir har 
sin idé klar och företaget är 
redan startat.

– Jag har startat en redo-

visningsverksamhet efter att 
ha pendlat till Göteborg i tre 
år och jobbat på en redovin-
singsbyrå, berättar hon.

Förverkliga idéer
Goda råd om hur man ska 
tänka som företagare och 
pröva hållbarheten i sin före-
taggsidé behöver alla, oavsett 
hur långt planerna har fram-
skridit.  

– Många äldre kommer 
till rådgivning för att de är 
trötta på det jobb man haft 
länge och vill prova något 
nytt eller förverkliga en 
dröm.  Även UF- företag 
finns bland de som får råd-
givning. Den som kommer 

till våra kunskapskvällar och 
sedan fortsätter ta rådgiv-
ning, klarar sig bättre som 
företagare, det har visat sig,  
säger Per Ericson. 

Rådgivningen är konfi-
dentiell och gratis med syftet 
att skapa fler och livskraftiga 
företag i Sverige.

En av NyföretagarCen-
trums samarbetspartners är 
statliga Almi som ger mik-
rolån till nyföretagare som 
bildat aktiebolag.

– Det finns idag 1,2 miljo-
ner registrerade företag i Sve-
rige och antalet ökar med 70 
000 per år, säger Per Ericson.

Karin Åström
Per Ericson NyföretagarCentrum Väst och  Gudrun Sigruna-
dottir som nyligen startat företag i Mellerud.

Fjärdeklassare gick vidare till schack-SM

Klass fyra på Bäck-
eskolan i Bäckefors 
har kvalat till  SM i 
schack i Västerås i 
början av juni. Dit har 
fyran från Bäckefors 
tagit sig varje år de 
senaste sex åren.

Tar sig till SM i Västerås gör 
man genom att vinna Dals-
landsmästerskapen och det 
har Bäckeskolan gjort sex 
gånger nu. 

I Västerås möts över 100 
fjärdeklasser från hela Sveri-
ge för att göra upp. 

Mycket träning
Att spela schack är vardag 
för de tio barnen i klass fyra, 
plus några tredjeklassare 
som också är med i schack-
gänget. Varje vecka spelar de 
en timma på skoltid, plus en 
frivillig övningstimma efter 
skolan varje tisdag. De flesta 
tränar hemma också. 

En medlem från Säffle 
schack-klubb  är återkom-
mande gäst på skolan.

– Det är svårt med schack, 
men det är roligt när vi vin-
ner. Att det går så bra för oss 
beror på att vi tränar myck-
et, säger barnen.

Match i arenan
Den 3 juni går bussen till 
Västerås tillsammans med 
lärare och föräldrar. Det 
blir övernattning på hotell i 
Eskilstuna och matchen är 
i ABB Arena i Västerås den 
4 juni. 

Till resan har barnen sam-
lat in pengar genom att säl-
ja kakor utanför Coop och 
flera företag i Bäckefors är 
med och sponsrar. Bengts-
fors kommun är också med 
och betalar boende, buss och 
mat för barnen. 

Karin Åström

Saga Jonasson och Adam Holqvist är koncentrerade på sitt schackparti.

Klass fyra (och några tredeklassare) ser fram emot resan till SM i Västerås. Läraren Linda Hedts-
röm och praktikanten Sawsan Shiakmohamed i bakgrunden.

En lektionstimma per vecka ägnas åt sckackespel. Dessutom över eleverna på fritiden.

Fallskydd i gummi på lekplats
Den nya lekplatsen vid 
Indiankullen blir klar 
denna veckan. Fredag 
och lördag förra veck-
an kom fallskyddet i 
gummi på plats.

Fallskyddet är ett stötdäm-
pande underlag som mini-
merar risken för skador vid 
fall samtidigt som underlaget 
är skönt och behagligt att gå 

och springa på. Det används 
allt mer på landets lekplatser, 
mycket på grund av de klara 
fördelarna gentemot sand. 
Det ligger alltid kvar på 
samma plats, dränerar vatten 
och gör det möjligt att köra 
fram till lekredskapen med 
både rullstol och barnvagn.

Fredag och lördag förra 
veckan fanns tre engelsmän 

på plats för att utföra jobbet 
med att gjuta gummiunder-
laget.

– Vi är tre veckor i Sveri-
ge, härnäst åker vi till Stock-
holm. Sedan kommer vi nog 
tillbaka till Mellerud för att 
gjuta fallskyddet till lekplat-
sen vid Rådahallen, berättar 
Chris Barrow.

Susanne Emanuelsson

Chris Barrow, Craig Blackburn och Marc Haythornwhite från Manchester i England reser runt 
under tre veckor i Sverige för att gjuta gummimattor till lekplatser.
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Isättning av smolt

I lördags satte Silver-
laxen i 2 000 örings-
molt i Vänern, strax 
utanför Dalbergså 
camping.

Smolten, två år gamla och 
cirka 20 centimeter långa 
vid leverans, kom från Sä-
venfors fiskodling i Hälle-
fors. De anlände efter 30 
mils transport.

– Isättningen gick mycket 
bra, inga fiskar flöt upp så vi 
hade inga transportskador 
alls. Jag är jättenöjd, säger 
Einar Pettersen, Silverlaxen.

Öringsmolten spolades 

ner i en transportbur som 
kördes ut till 18 meters djup 
där vattnet är klart och pas-
sande för isläppet.

– En del av dem kan nog 
fiskas redan nästa höst, men 
de flesta behöver växa till 
sig och bli två år gamla. De 
måste vara 60 centimeter 
och fenklippta för att vara 
lovliga, berättar Einar.

Just nu är fisket bra i Vä-
nern, förklarar han.

– Det är den bästa tiden på 
året att fiska nu. Vi sätter i 2 
000 smolt en gång om året, 
det har vi gjort under sex-sju 
år nu. Det har gett resultat, 

två av tre fiskar vi får upp i 
Dalbergsåområdet är öringar 
av förstklassig kvalöitet, un-
derstryker Einar.

Att fisket är bra i Vänern 
för tillfället är Mari Kris-
tin Stenvik Kruges öring på  
9 450 gram bevis på. Det är 
den största fisken hittills i år 
och med denna fina fångst 
tar hon ledningen i tävling-
en Silverlaxen, både totalt 
sett och i damklassen. 

– Öringen fiskades upp 
under lördagen i mittleda-
ren, berättar Einar.

Susanne Emanuelsson

2 000 öringsmolt spolas ner i en kasse som sedan transporterades ut i Vänern där de släpptes 
fria. Foto: Einar Pettersen.

Mari Kristin Stenvik Kruge med sin rekordöring på 9 450 gram. Den tog i ett dubbelhugg med 
en gädda under lördagen. Foto: Privat.

Frontalkrock intill Holms kyrka
Vid 20-tiden på tis-
dagskvällen förra 
veckan inträffade en 
frontalkrock mellan 
två personbilar vid 
Holms kyrka. Den bil 
som orsakade kol-
lisionen stals strax 
innan när den stod på 
tomgång utanför en 
pizzeria i Mellerud.
 – Den ena bilen brann för 
fullt när vi kom till platsen 
och samtliga som fanns i 
bilarna var ute ur bilarna, 
berättar räddningsledaren 
Anders Nilsson.

I ena bilen fanns en man 
och en kvinna i 30-årsåldern 
samt en hund. Den stulna 
bilen framfördes av en man, 
som inledningsvis uppgav 
för polisen att det funnits 

ytterligare en person med 
i bilen som skulle ha flytt 
iväg till fots. Detta visade sig 
dock inte stämma. Mannen 
uppges ha fått lindriga skad-
or och är misstänkt för till-
gripande av fortskaffnings-
medel, grov vårdslöshet i 
trafik, drograttfylleri samt 
grov olovlig körning. Man-
nen anhölls senare.

Kvinnan i den andra bi-
len klagade på ryggsmärtor, 
medan mannen hade bröst-
smärtor och smärtor i ett 
ben. Alla tre fördes till sjuk-
hus med ambulans.  Polisen 
misstänker drograttfylleri i 
deras fall, det är oklart vem 
av dem som kört bilen vid 
olyckstillfället. Hunden kla-
rade sig utan skador.

Susanne Emanuelsson
De båda bilarna kolliderade på krönet strax utanför den nya byggnaden för kyrkvaktmästeriet intill Holms kyrka. Föraren av 
bilen till höger är bland annat misstänkt för bilstöld, grov olovlig körning och drograttfylleri.

Luftballonger i skyn
Dalslands ballong-
klubb hade ballong-
mötet Dalslandningen 
under Kristi Himmels-
färdshelgen 5-8 maj.
Det anordnades tre del-
tävlingar i Svenska cupen. 
Utgångspunkten var cam-
pingen vid Ragnerudssjön, 
Högsäter.

På fredagsmorgonen kun-
de boende i området utefter 
väg 173 och i höjd med Fa-
gerskog, Frändefors, se två av 
de deltagande tio ekipagen.

Marianne Karlsson

Misshandel och  
hemfridsbrott
28/4 kallades polisen till 
ett slagsmål i en lägenhet i 
Mellerud. De tre inblandade 
kände varandra och det var 
en uppgörelse som reslute-
rade i skadegörelse, hem-
fridsbrott och misshandel. 
7/5, misshandel på Väster-
rådaplan. Vittnen finns. 8/5 
kommer en aggressiv man 
in på Pressbyrån i Mellerud 
och kastar drickaflaskor på 
den som arbetar där, samt 
förstör en brödrost. Man-
nen förvinner därefter i en 
grå Volkswagen med andra 
personer i.

Skadegöresle
29/4, skadegörelse på villa i 
Mellerud. Någon slog sön-
der en fönsterruta. 30/4, 
skadegörelse på MIF:s 
klubblokal där det var en 
privat fest. Även ett fall av 
ofredande inträffade i sam-
band med festen. 29/4, ska-
degörelse då någon slog in 
rutan på en entrédörr till vil-

la i Mellerud. 3/5, skadegö-
relse på Norra Kungsgatan i 
Mellerud. Två bilar fick mo-
torhuvarna tillbucklade, för-
modligen genom att någon 
hoppat på dem. Dec-maj, 
skadegörelse och stöld i ett 
fritidshus i Hällan, Dals Ro-
stock. 8/5 krossades fönstret 
till Flügger, färgaffären på 
Storgatan.

Brott mot knivlagen
7/5, en man påträffas med 
knogjärn i centrala Melle-
rud.

Stöld
28/4 Snatteriförsök på Team 
Sportia, en kvinna hade 
gömt ett linne i bakfickan. 
30/4 stals en låst moped på 
Järnvägsgatan i Mellerud. 
29/4 stals en hjälm som 
hängde på en moped vid 
Nordalsskolan. 30/4, stöld 
av cykel i Mellerud. 2/5 och 
3/5 stöls mobiltelefoner på 
Rådaskolan. Mellan 29/4- 
3/5 stals 1 100 liter diesel 
ur en maskin i Frestersbyn, 

Ör. 3/5 stals en bil i Mel-
lerud. Ägaren hade lämnat 
den med nycklar i för att gå 
in på en pizzeria. Bilen kol-
liderade kort därefter med 
en annan bil (se separat arti-
kel).8/5 stals kläder ur en bil 
i Mellerud genom att bakru-
tan krossades.

Kollisioner
3/5, en bil kolliderar med 
en vägskylt i korsningen 
E:45 vid Erikstad och vägen 
mot Assarebyn. Föraren blev 
bländad av solen. 1/5 kolli-
derar en bil med ett rådjur i 
Grinstad. 3/5 kolliderar en 
bil med ett rådjur i Lefors.

Rattfylla och droger
3/5, rattfylleri i Mellerud. 
9/5 anträffade polisen en 
ung person som verkade 
drogpåverkad i en bil i Mel-
lerud. Eftersom personen 
inte var 18 år kopplades 
både föräldrar och social-
tjänst in.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se
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Kyrkofullmäktige 
i Frändefors församling 

och pastorat sammanträder
i församlingshemmet.

Onsdag 18 maj kl.19.00
Ärenden enligt anslag  
och utsänd kallelse.

Ordföranden

GESTAD MISSIONSHUS
Vårhögtid

med 95-årsjubileum
Lördag 14 maj kl. 18.30
Sång och vittnesbörd med 
föreningen Reto för Hopp

Sigward Karlsson m.fl.
Servering

VÄLKOMMEN!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

Tommy Håkansson
KL Maskin AB 
Brålanda/Säffle 
Tel. 0521-57 73 81 
Bil. 070-589 24 55

Brålanda • Frändefors

Tema motor i Brålanda
Brålanda företagarför-
ening och Brålanda 
Galleria bjuder som 
tradition in till motor-
dag andra lördagen i 
maj.

Traktens motordrivna klen-

oder, gamla som nya, visas 
upp, med två eller fyra hjul, 
utan hjul men med däck!

Traktorklubben Dotorp 
och Veteran Classic Dals-
land visar upp sig. Brålanda 
Räddningstjänst visar for-
don och utrustning.

Sju fikaställen finns. Mitt i 
Brålanda mitt på dagen finns 
möjlighet att lyssna till fartig 
musik från förr då Hi-Boy 
lirar live.

Butikerna och bildelsföre-
tagen har fina erbjudanden.

– Det vore trevligt om fler 

kommer med sina klenoder, 
hälsar dagens ansvariga, Pe-
ter Jacobsson och Roland 
Andersson.

Evenemanget avslutas 
med spontancrusing.

Marianne Karlsson
Bild från motordagen 2015.

Konstnärer visade sina verk
”Om det gick att 
beskriva i ord fanns 
det ingen anledning 
att måla”. Orden är ett 
citat av den amerikan-
ske konstnären Ed-
ward Hopper och det 
är konstnären Mattias 
Pape som citerar. När 
man besöker konst-
närerna i Brålanda 
– Frändeforsområdet 
anar man att det är 
så.
Konstvandring i Dalsland, 
KviD, är en förening vars 
huvudsyfte är att årligen an-
ordna i konstvandring under 
Kristi himmelsfärdshelgen 
och en samlingsutställning i 
samband med vandringen. 
Samlingsutställningen alter-
nerar mellan Åmål konsthall 
och Dalslands Museum, 
vartannat år. Föreningen har 
sitt säte i Dalsland och alla 

Mattias Pape med några av sina tavlor. Tavlan på väggen heter 
Eggeskär och är en favoritplats för familjen Pape.

Lena Arvidsson Pape.I bakgrunden syns ett axplock av hennes 
teckningar.

Ofelia Crédon i utställning-
en.  Tavlan hon håller heter 
Livskonstboken. På gardin-
stången syns hennes panel-
längder.

Harriet Gullin med en kopp i stengods i hennes älsklingsfärg, 
en matta och några av tavlorna i bakgrunden. Den till höger 
är gjord i olja, kallt vax och tyg och heter Fjäll.

medlemmar har anknytning 
till landskapet antingen som 
helårsboende eller som som-
marboende.

Lena och Mattias
Konstnärsparet Lena Ar-
vidsson Pape och Mattias 
Pape bor i Brålanda och har 
ateljén i ett hus i trädgården.

Lena tecknar mestadels 
och har sin fascination att 
fånga ytterligheter i det onda 
och goda där man inte vet 
gränsen och som kan vara 
skrämmande. Lena målar 
blyertsteckningar men också 
en blandad teknik med vax 
och grafik.

Mattias målar gärna lager 
på lager i akvarellteknik. 
Motivet är inte det viktigaste 
men detaljer och skiftningar 
som blir är intressantare.

– Ensamma människor 
målar jag mestadels bort-
åtvända, man målar upple-
velser från barndomen och 
det blir ofta sorgset. Om det 
gick att beskriva med ord 
fanns det ingen anledning 
att måla, som Edward Hop-
per sa, säger Mattias.

De är medlemmar i KviD, 
och Lena har med sin bak-
grund som grafiker, bland 

annat på Melleruds Nyheter, 
ansvaret för och skapar för-
eningens annonser.

Dottern Esmeralda sex år 
har börjat måla och då blir 
det färgstarkt. Två verk lig-
ger framme bara för att det 
är kul.

Harriet
Vid Vena, Bolstad, finns 
Harriet Gullin sedan 1998. 
Hon och maken har företa-
get kring kvarnen tillsam-
mans. Tidigare jobbade hon 
inom vården men sedan 
2006 är Harriet konstnär 
som målar, drejar, väver 
mattor och dukar. I ateljén 
på gården finns olika vävt, 
tavlor och keramik i sten-
gods.

Hon har förverkligat en 
dröm, att bli konstnär, och 
menar att man måste göra 
något åt sina drömmar. Det 
mesta är självlärt. Sin inspi-
ration har hon i naturen och 
mycket i himmelens skift-
ningar.

Målat har hon gjort sedan 
hon var liten och tyckte det 
verkade intressant att dreja, 
skaffade en drejskiva och är 
fortfarande i en lärprocess. 
Det är lika roligt som hon 

föreställde sig att det skulle 
vara. Väver gör hon också 
gärna och blir lyrisk när hon 
talar om att väva i jeanstyg.

Harriet målar i olja och i 
en gammal teknik som hon 
lärt från Amerika med olja 
och kallt vax och för att få 
struktur går det även att läg-
ga in tyg. Hon använder pa-
lettkniven och den kan göras 
på canvas men också med 
fördel på trä för att bättre få 
fram en struktur.

– Den stora utmaningen 
är att göra själv, säger Har-
riet, och kör jag fast frågar 
jag den som vet. Det är ett 
behov, jag måste få ur mig 
saker och ting som poppar 
upp i tanken och vill passa 
på att göra. Det är inte alltid 
det blir som jag tänkt men 
någon kan tycka om det 
ändå.

Alla tre områdena har lika 
stor betydelse för Harriet 
men hon får ta dem i tur och 
ordning. Just nu har hon en 
förfrågan från en finare res-
taurang att göra en servis i 
stengods som är vattentät 
och tål maskindisk. Ett he-
drande och roligt uppdrag.

– Jag är privilegierad som 

har möjlighet och får hålla 
på med det jag gillar bäst, 
säger Harriet.

Ofelia
Långt in på grusvägen till 
Holmestrand, Lövnäs i Frän-
defors på en lugn plats har 
Ofelia Crédon sitt sommar-
hus och en ateljé med pergo-
la där hon arbetar med utsikt 
över lilla Hästefjorden.

Ofelia är bildkonstnär 
och textil formgivare född 
i Alingsås och har bott i 
Stockholm, Paris och Nice 
för att nu bo i Göteborg där 
hon har sin ateljé nära Oskar 
Fredriks kyrka. Fritidshuset 
i Lövnäs har hon haft sedan 
början av 1990-talet. Tex-
tilformgivarutbildning på 
Textilhögskolan i Borås och 
konstutbildning, måleri på 
Dômens konstskola i Göte-
borg, är konstutbildningar 
hon genomgått.

Sedan 1996 har hon del-
tagit i en mängd utställning-
ar bland annat i Brasilien, 
Frankrike, Italien och inom 
Sverige. Konstvandring i 
Dalsland är fjärde gången 
hon deltar i.

Ofelia målar i olja och ak-
varell. Inom textil gör hon 
panellängder med en mängd 

användningsområden och 
inredning. Textilformgiv-
ningen är hennes levebröd.

I ett kvadratiskt skriv-
block, nu det 27:e, tecknar 
hon varje dag ner sina idéer 
utifrån upplevelser.

– Ibland målar jag sedan 
som idén var eller tar ut en 
del av den, det kan bli något 
annat, de tar sina egna väg-
ar, säger Ofelia. Varje dag 
skriver jag också och lyssnar 
på musik. Måleri, läsa, skri-
va, musik och sång, allt går 
hand i hand.

Hennes måleri är färgglatt 
och motiven har ofta namn. 
Tavlan Mod – att våga, visar 
en kvinna som trots räds-
lan vill våga hoppa. Tavlan 
Månstöt fick hon idén till 
när hon vaknade av att må-
nens sken var starkt. Tavlan 
Dialog Sokrates med mycket 
blått vill visa, att som han 
menade ska man rannsaka 
sig själv, göra ditt bästa och 
att ställa frågor.

Panellängderna målar 
Ofelia med olika mönster 
och stryker fem minuter 
för att färgen ska fastna och 
gardinen går att tvätta. När 
solen skiner genom den blir 
det ett vackert ljus.

Marianne Karlsson

SPF-Seniorerna Södra Dal 
har haft sitt aprilmöte på 
Solrosens Restaurang i Brå-
landa med god tillslutning av 
medlemmar. Ordförande Uno 
Löfgren hälsade välkommen 
och vissångaren Ingvar Gun-
narsson, som var dagens un-
derhållare, inledde med en låt 
av Alf Preussen. Det fortsatte 
sedan med ”När det våras 
ibland bergen” som allsång.

Därefter hölls föredrag 
av Rune Andreasson om 
Brottsofferjouren i Väners-
borg-Trollhättan. De ger hjälp 
och stöd till brottsoffer. Där 

arbetar medlemmar ideellt 
med hjälp och information 
till drabbade angående skade-
stånd, försäkringskontakter, 
kurator och psykologkontak-
ter, rättegångsnärvaro, vittnes-
stöd med mera efter att man 
utsatts för brott. Uppgiften är 
en nära kontakt med drabba-
de, ibland även efter domen.

Det informerades även om 
grannsamverkan, ett bra sätt 
där grannar samarbetar och 
kan förebygga bostadsinbrott. 
Efter kaffeserveringen pre-
senterade Gunnar Hallsten 
föreningens resa till Skåne i 

sommar, det finns några plat-
ser kvar ännu.

Underhållningen fortsatte 
av Ingvar. Det blev visor av 
Nils Ferlin, Gunde Johans-
son, Ove Törnqvist och Pelle 
Näver samt Evert Taube och 
L Dahlqvist, varvat med glada 
historier. En mycket uppskat-
tad underhållning.

Sedan blev det dragning på 
lotterierna och avslutning av 
ordförande. Nationalsången 
sjöngs gemensamt.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT
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Ledig 
annonsplats

Ring
0530-125 40
för info och pris

Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och prisBRÅLANDA – FRÄNDEFORS

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER

RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

KG Svets & Maskin AB
Rep av entreprenad-, jord- & skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.
Slipargatan 1, Frändefors @ 0521-400 88 eller 070-330 48 05

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

Lunch ons-tors kl. 12-14
Temakvällar och catering

Tillhagen 6 Bolstad
tel: 0521-330 03, 0705-57 23 15

Mammas Mat

Fräscha upp huset!
Vi tar bort alger, mossa m.m.

Ring
Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82 

Gert Carlsson

vbg.tank@telia.com
Centralen: 0520-47 70 00 Magnus: 070-346 12 17

Ökar vattenmängden 
i djupborrade brunnar
• Rengör dricksvattenbrunnar på landsbygden
• Rengör grävda och djupborrade brunnar
• Fasta priser

ENTREPRENAD

LEDIG PLATS

RING ULF
0702-937600

Brålanda • 0521-312 25

ADR-transporter
Högtrycksspolning
Slamsugning

ENTREPRENAD

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Vi arbetar med mer än produktion av Melleruds 
Nyheter. Behöver du en jubileumstidning, kund-
tidning eller broschyr – vi hjälper till med allt 
från idé till produktion, tryck och distribution.

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40

Behöver du en 
egen tidning?

Brålanda • Frändefors

Kosläpp på Nuntorp
Vackert väder, ystra 
kossor, bulle och mjölk 
gjorde en trevlig dag 

på Nuntorps Natur-
bruksgymnasium.
2 000 barn och vuxna i alla 

Ystra kor skuttar ut ur ladugården. Omkring 2 000 personer kom för att se kosläppet.

Ansiktsmålning. 
Linus Skarin 

ville vara clown och 
systern Elin Skarin 

snöleopard. Båda 
kommer från Ör.

åldrar kom till kosläppet 
till Nuntorp. Medan man 
väntade på att de 50 kor-
na skulle släppas ut kunde 
man ta och njuta av bulle 
och mjölk som Arla bjöd på. 
Ansiktsmålning, tatuering 
med den röda Arlakon som 
berättar att råvaran är svensk 
och hoppa i halmen från en 
halmbal var populärt. Ett 
par traktorer fanns också att 
provsitta.

Så öppnades dörrarna och 

korna kom ut, hoppade och 
skuttade lite till allmänt ju-
bel. De sprang fram och 
tillbaka i den stora hagen 
och en och annan vågade sig 
fram och nosa på publiken.

Djurskötaren Linn Laakso 
svarade på frågor från några 

vetgiriga besökare samtidigt 
som hon förklarade för kor-
na att de skulle vara ute nu.

Elin och Linus Skarin från 
Ör passade på att bli ansikts-
målade till snöleopard och 
clown.

– Det var roligt att se kos-

sorna när de hoppade, sa 
Linus.

– Bra att se på kossorna, 
men en ramlade, säger Elin, 
men hon kom upp igen.

 Marianne Karlsson
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Sol över årets utställning och cruising

Underbart väder 
många fina bilar, ännu 
fler besökare, helt rätt 
dag för en utställning 
av stora amerikanare, 
oldtimers.

Ett underbart väder bidrog 
till att massor av människor 
drogs till bilutställningen 
som Big Lake Cruisers an-
ordnade. Ett sådant här ar-

rangemang gör sig inte själv, 
men med många medlem-
mar i klubben som ställer 
upp ideellt så fungerar det. 
Big Lake Cruisers vill tacka 
alla sina sponsorer som gjor-
de det möjligt att genomfö-
ra den här dagen, utan dem 
hade det inte blivit något 
alls.

Över 150 gamla ameri-
kanare stod uppradade i all 

– Folk har hört av sig 
och sagt att det var 
det bästa som hänt 
på länge. Det känns 
fantastiskt roligt, 
säger Anders ”Tuten” 
Andersson, ordförande 
i Big Lake Cruisers.
Med 155 utställda amerika-
nare, ett tiotal Epa-traktorer, 
20-30 mopeder plus mc och 
trikes hamnade det på cirka 
200 fordon som visades upp 
vid klubbhuset på Västerrå-
da i lördags.

– Det var inte rekord, men 
väldigt bra ändå. Det kom 
folk från bland annat Göte-
borg, Tjörn och Orust.

Delar av Storgatan var 
avstängd för ”vanliga bilar” 

under kvällens cruising. Två 
flaggvakter såg till att enbart 
amerikanare fick svänga in 
på Storgatan vid Gruzzolo. 
De läckra bilarna lockade 
ut många mellerudare på 
gatorna, både gammal som 
ung. Vid 20-tiden drog mu-
sikunderhållningen på Köp-
mantorget igång med Valley 
Land Rockers samt Hub 
Caps. Ett 100-tal personer 
samlades framför scenen för 
att lyssna på skön rockabilly.

– Krogarna var fulla med 
folk, så de är säkert också 
nöjda med arrangemanget.  
Kvällen kändes lugn och 
trafiken flöt på bra tack vare 
flaggvakterna. Cruisingen är 
ju något som drar igång vå-
ren, menar Anders.

Publiken röstade fram 
utställningens finaste bil, 
”Peoples Choice”. Det blev 
mellerudsbon Tage Klass-
sons Cadillac Eldorado Fle-
etwood från 1966. Det är 
för övrigt tredje gången hans 
bil får det priset. Big Lake 
Cruisers val av finaste bil 
hamnade på Morgan Lars-
sons Cadillac Flat Top från 
1959.

– Vi som arrangörer ville 
ha två toaletter vid torget, 
men kommunen ansåg ty-
värr att det inte behövdes. 
När allt slutade vid midnatt 
så tog vår städpatrull bort 
alla staket vid torget och stä-
dade där, berättar Anders.

Susanne Emanuelsson

”Bästa som hänt på länge”

  En dag full av nostalgi när alla vackra välputsade bilar står i rader och lockar fram minnen från ungdomens dagar. 
Foto: Camilla Alexandersson.

Valley Land Rockers underhåller på årets utställning av 
gamla amerikanare

Fika i det härliga solskenet och samtidigt vila benen känns bra.

”Råggärds Gengas Gubbar” Ronny 
Karlsson, Christer Bernlo, Rune An-
dersson, Ingemar Larsson och Lars-
Åke Karlsson.

Fartig dansuppvisning på klubbstugans altan.  
Foto: Andreas Asp.

Bilarna cruisade i centrala Mellerud under kvällen, intresset från 
allmänheten var stort. Foto: Camilla Alexandersson.

fanns tillfälle att ta sig 
en liten ridtur. Matilda 
Olsson hade tagit med 
sig sin häst Granit och 
Cecilia Grolander lilla 
shetlandsponnyn Fati-
ma. Matilda och hennes 
syster Frida hjälptes åt 
att leda runt ridsugna barn. 
Tre lotterier såldes med fina 
vinster av sponsorer. Stånd 
med bildelar för den som 
saknade något och kläder för 
den köpsugne fanns också.

Något som drog till sig 
många nyfikna blickar var 
gengasbilen som ”Råggärds 

Gengas Gubbar” stolt visa-
de upp. De skulle senare åka 
vidare till Nostalgimässan i 
Ed som oturligt var på sam-
ma dag. Men de återkom på 
kvällen i en Dodge Coronet-
te, för cruisingen vill de inte 

missa. I år var det sjuttonde 
året som utställningen ge-
nomfördes och antalet be-
sökare verkade vara fler än 
tidigare år, kanske beroende 
på det vackra vädret.

AnnChristine Ivarsson

sin glans och fick många be-
undrande blickar. Ett 15-tal 
medlemmar i ”Alabama å de 
fyrtio rövarna” hade kom-
mit med sina mopeder för 
att visa upp dem. Dessutom 
fanns ett antal andra fordon 
på plats.

Naturligtvis ljöd rocka-
billymusik över utställnings-
området, populära Valley 
Land Rockers stod för det. 
Caféet var öppet och utanför 
grillades det hamburgare och 
korv så röken låg tät över 
nejden. Inne kunde man tit-
ta på linedance. För barnen 

Peoples Choice vanns av Tage Klassons Cadillac Eldorado 
Fleetwood -66. Foto: Camilla Alexandersson.
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Uddevallavägen 6, 668 02 Bäckefors, Tel. 0530-36000, www.roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget

Med Boosterjet, en helt nyutvecklad bensinturbo, levererar Vitara S en sportig 
och rolig upplevelse i kombination med utmärkt bränsleekonomi. Välkommen 
in och prova nya Vitara S idag!

 GLÄDJESPRIDAREN ÄR HÄR!
NYA VITARA S BOOSTERJET

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km. CO2 121 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års 
garanti mot genomrostning. *Ränta 3,99%. Kontant 22%. Restvärde 50% av nybilspriset efter 36 månader. Eff ektiv ränta 4,75% (inkl. 
uppläggnings- och aviavgift).

”Vitara är en modell som
  borde tilltala många köpare”
   ALLT OM BILAR 03/2016

”Drivlinan är kalasfi n och 
  går mjukt som en smekning,
  särskilt motorn”
   AUTOMOTOR & SPORT 04/2016

VITARA S  
BOOSTERJET FRÅN 

 202.900:-
INKL. AUTOBROMS, PEKSKÄRM MED 
NAVIGATION, BACKKAMERA, NYCKEL-

FRITT STARTSYSTEM, ACC M.M.

FRÅN 2.029:-/MÅN*

VITARA S 4X4
FRÅN

 217.900:-

Bäckefors 0530-360 08 • www.roybil.se

SPORT

Brålanda IF höll nollan
FOTBOLL 
Brålanda IF tog ett 
poäng mot topplaget 
Ödsmål i fredags kväll. 
En försommarkväll på 
Sörbyvallen i en fysisk 
match där BIF stod 
upp bra och höll nollan 
trots chanser åt båda 
hållen.
Efter fyra spelade omgångar 
i herrarnas division 4 Bo-
huslän/Dal har man börjat 
se skiften i serietabellen. 
Dels att Ödsmål finns med 
i toppstriden och Brålanda i 
mitten av densamma, detta 
efter att lagen spelade 0-0 i 
fredags kväll. 

Ödsmål som ännu inte 
förlorat tog en poäng mot 
Brålanda som nu har fyra 
poäng i tabellen.

Brålanda IF – 
Ödsmåls IK

0-0
Div. 4 Bohuslän/Dal
Arena: Sörbyvallen

SLUTRESULTAT

– Vi är mer eller mindre 
nöjda med en pinne, det 
var en jämn match. De var 
tunga och fysiska, matchen 
visar att alla kommer slå alla 
i denna serie, sade Brålandas 
tränare Daniel Olsen efter 
matchen.

Slarvigt
I den första halvleken var det 
ett stundtals slarvigt Brålan-
da publiken fick se på hem-
maplan. 

Laget mötte ett mer fysiskt 
Ödsmål och man orkade 
inte stå upp i duellerna.

– Vi var inte tillräckligt 
bra, vi stod inte upp i när-
kampsspelet. Samtidigt ska-
par inte de så många lägen, 
men man märker att vårt 
spel inte tillåts på dessa pla-
ner, sade Olsen.

Douglas räddade 
I andrahalvleken blev det 
desto bättre för hemmalaget. 
Ödsmål försökte med hög 
press, men gästerna orkade 
inte hålla den och då fick 
Brålanda mer att säga till 
om.

– Vi skapade ett antal 
chanser som vi hade kun-
nat få in, men Ödsmål ska-
par också bra chanser som 
Douglas räddar. Han gjorde 
det riktigt bra, avstyrde någ-
ra luriga skott utifrån och 
räddar även ett friläge, han 
var bra, sade Daniel Olsen 
efter matchen.

Nära
Närmast var kanske ändå 
Brålandas Martin Gustavs-
son då Ödsmåls målvakt 
gör en fantomen-räddning 
på hans nick. På något sätt 
lyckas Jonas Westberg i Öd-
småls mål komma tillbaka 
och vända i luften och räd-
da nicken som många säkert 
skulle låta rassla till  i nätet.

– Till nästa match tar vi 
med oss inställningen, för 
det kommer att krävas en 
bra match varje match, sade 
tränaren Daniel Olsen, vars 
Brålanda möter Vallens IF 
på lördag.

Tobias Coster

MIF tappade ledning
FOTBOLL 
Melleruds IF fick en 
tung start med tidigt 
mål emot sig men 
vände matchen och 
såg ut att vinna. Med 
fem minuter kvar tap-
pade man in två mål 
enkla mål som gjorde 
att man bara fick en 
poäng mot bottenlaget 
och tappade placering 
mot topplaget i divi-
sion 4 Bohuslän/Dal.
Mot tabelljumbon Her-
restad såg det länge ut att bli 
tre poäng för Melleruds IF 
som historiskt sett haft svårt 
mot just HAIF. Men match-
en började på sämsta möjli-
ga sätt för MIF som redan i 
den sjätte minuten släppte 
in 1-0.

Herrestads AIF –
Melleruds IF 
3-3 (1-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
6’ 1-0 Tom Ekliden 
50’ 1-1 Sebastian Hedlund (straff) 
75’ 1-2 Viktor Öhrling 
86’ 1-3 Adam Jonasson 
89’ 2-3 Tom Ekliden
90’ 3-3 Eric Söderberg

SLUTRESULTAT

– Vi började svagt, fick 
ett mål tidigt emot oss. Vi 
var loja i första halvlek men 
efter deras mål kom vi upp 
en aning. Viktor Öhrling 
skjuter bland annat i ribban, 
sa Melleruds assisterande 
tränare Rikard Westman ef-
ter matchen på Undavallens 
konstgräs.

Mellerud tar över
I den andra halvleken blev 
det bättre, detta till den grad 
att många trodde att tre po-
äng var bärgade. 

Först fälls Simon Svensson 
i den 50:e minuten innanför 
straffområdet och doma-
ren pekar på straffpunkten. 
MIF:s nyförvärv Sebastian 
Hedlund stegar fram och 
sätter bollen i mål, hans an-
dra mål för säsongen.

– Efter kvitteringen är vi 
fortsatt bra med i matchen, 
Herrestad har ingenting, 
sade Rikard Westman.

Sedan fullbordar Viktor 
Öhrling vändningen när 
han gör 2-1, framspelad 
av straff-fixaren Svensson 
som skarvar fram bollen via 
huvuden till Öhrling som 
nätar. 

Nyförvärvet gjorde en bra 
halvlek och har även han 
gjort två mål på de första 
fyra matcherna.

3-1 kom sedan genom 
Adam Jonasson, som nick-
ade in en hörna i den 86:e 
minuten.

Där och då trodde det fles-
ta att matchen var över och 
att tre poäng skulle hem till 
Dalsland.

Byten sänkte
Efter flera byten på centrala 
spelare i laget, före och efter 
3-1 målet, tappade Mellerud 
struktur och stabilitet. 

Herrestad gör då 2-3 efter 
bolltapp, bara någon minut 
efter Jonassons nickmål, 
och när klockan stod på 90, 
kom 3-3 bakom Melleruds 
Fredric Johansson.

– Vi tappar in två snabba 
mål och det är oacceptabelt. 
Tappar enkla bollar och bju-
der in dem i matchen. Sett 
till hela matchen kanske vi 
inte förtjänade mer än en 
poäng, men när vi leder med 
två bollar i slutet så känns 
det extra tungt, känns som 
en förlust, sa en besviken Ri-
kard Westman efter match-
en.

På lördag ställs Mellerud 
mot nästa bottenlag, Skär-
hamns IK som samlat ihop 
tre poäng på fyra matcher. 
MIF har två poäng mer på 
lika många spelade matcher.

Tobias Coster

ÅIF tog viktig seger
FOTBOLL 
Åsebro IF är med i 
toppstriden efter en 
inte helt övertygande 
seger hemma på Rude-
vi mot Ärtemark/Bil-
lingsfors. 2-1 slutade 
matchen efter att man 
släppt in gästerna i 
matchen i slutet av 
drabbningen i division 
5 Dalsland.
Åsebro behöver inte skäm-
mas över sin inledning på 
säsongen, fortfarande utan 
förlust men kanske med ett 
spel som ger mer att önska. 
I alla fall om man frågar 
spelande tränaren Peter Er-
iksson.

– Det känns väldigt bra, vi 
vinner men inte mer än så. 
Vi gör ingen bra match alls, 
vi är inte närvarande vissa 
stunder, vi kan mycket bätt-
re än så här, säger Eriksson.

Inga farliga chanser
I den första halvleken var 
det Åsebro som domine-
rade, men utan att skapa 
farliga chanser. Anfallaren 
Fredrik Grenander spelade 

Åsebro IF – Ärtemark 
Billingsfors 
2-1 (0-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
65’ 1-0 Robin Svensson 
81’ 2-0 Mohammed Shifa 
88’ 2-1 Marcel bruin

SLUTRESULTAT

inte matchen och kanske var 
det en målskytt av hans kali-
ber som saknades i en tight 
match som denna.

– Vi började hyfsat i första 
halvlek, det gick kanske lite 
för lätt. Så därför slappnade 
vi av och kommer inte i de-
ras tempo. Sedan har vi svårt 
att hitta tillbaka till vårt egna 
spel samtidigt som deras 
duktiga mittback vinner det 
mesta på de långa bollarna vi 
skickade iväg, sade Peter Er-
iksson efter matchen.

Målen kom till slut
För Åsebro dröjde det till 
den 65:e minuten innan 
nollan spräcktes i matchen. 
Nyförvärvet från IFK Åmål, 
Robin Svensson, gjorde mål 
igen när han satte 1-0 på en 
hörnretur, lik den han gjorde 

mot Håfreström i derbyt.
 Med tio minuter kvar sat-

te Mohamed Shifa 2-0 efter 
inlägg från Jonatan Larsson.

– I andra halvlek tycker jag 
att vi styr matchen även om 
vi inte gör det bra ändå. Det 
är för lågt tempo och vi är 
slarviga i den sista passning-
en, men det är starkt gjort 
att vinna även om spelet inte 
fungerar, sade Eriksson.

Trots 2-0 i ryggen tappar 
Åsebro in 2-1 i 88:e minu-
ten, när hemmalaget blir 
helt stillastående och bolltit-
tande. Närmare än så kom  
dock inte gästande Ärte-
mark/Billingsfors utan Åse-
bro tog ny seger i vad som 
kommer bli en supertight 
division 5 denna säsong.

Tobias Coster

Jonatan Larsson forstätter att spela fram till mål i Åsebro. 
Arkivbild.
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Bäckefors föll 
med uddamålet

Eds FF:s andralag – 
Bäckefors IF 
2-1 (1-1)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
3’  1-0 Meron Gerezghier 
24’ 1-1 Daniel Söderqvist

57’ 2-1 Adam Johansson

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Bäckefors IF spelade 
seriepremiär i söndags 
mot Eds FF: s andra-
lag på Hultevi utanför 
Dals-Ed. Där föll man 
med 2-1 i sommarvär-
men trots bra spel och 
mycket kamp.
Bäckefors fick en usel start i 
seriepremiären mot Eds an-
dralag. Redan efter tre minu-
ter kom 1-0 till hemmalaget, 
en kalldusch för BIF, men 
man reste sig och kunde 
istället kvittera i mitten av 
halvleken genom Daniel Sö-
derqvist.

– Det var väldigt varmt 
och sett över det hela så spe-
lade vi bra. Vi kämpade till-
sammans in i det sista, sade 
lagets spelande tränare Shaip 
Bajrami.

Baklängesmål
I mitten på den andra halv-
leken kom ett oturligt bak-
längesmål efter en hörna 
som studsade i tumultet 
framför mål, på ett Bäcke-
forsben, och in i mål. Något 
som sedan visade sig skulle 
bli matchavgörande.

– Vi hade mycket otur, 
väldigt surt, men det viktiga 
var att vi spelar ihop oss och 
har roligt, sade Bajrami.

”Vi kämpade”
– Alla gjorde sitt jobb, från 
oss på bänken till de ute på 
planen. Vi skötte oss och 
kämpade, sade Bajrami efter 
matchen.

Seriepremiär som det var, 
så var nerver på spänn i 
Bäckefors erkänner tränaren 
själv.

– Premiärnerverna fanns 
där, jag var nervös och jag 
tror hela laget var nervöst. 
Men hela laget skall få be-
röm, de gjorde det fantas-
tiskt, men ett litet extra plus 
till mittbacken Erik Jensen 
som gjorde en kanonmatch, 
sade Shaip Bajrami.

Nu på fredag väntar hem-
mapremiär på Bäckevallen, 
mot Bengtsfors andralag.

Tobias Coster

Frändefors IF 
serieledare 
trots utvisning

FOTBOLL 
Frändefors IF har 
seglat upp i serieled-
ning efter tre spela-
de matcher. Detta 
efter ännu en seger i 
lördags, hemma mot 
Tösse IF i division 5 
Dalsland, trots en man 
utvisad i den första 
halvleken.

Frändefors har överraskat 
många i inledningen av 
”femman”. Tre segrar på lika 
många matcher gör att laget 
nu toppar tabellen tillsam-
mans med Färgelanda IF.

Hemmamatchen i lördags 
mot Tösse IF slutade 3-0 
trots en man mindre i över 
en halvlek på Frendevi IP.

– Det går bra nu, det 
känns fantastiskt. Vi gjor-
de en jättebra insats och 
tog ledningen i den första 

Frändefors IF –
 Tösse IF 

3-0 (1-0)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
21’ 1-0 Andrej Savemo 
77’ 2-0 Yonis Abdi 
82’ 3-0  Christer Karlsson (straff)

SLUTRESULTAT halvleken. Sedan fick vi en 
tidig utvisning på Kalle Ber-
ner, vilket ställde till det för 
oss, men vi klarade det och 
gjorde det bra, sade en nöjd 
tränare i Suad Hassani efter 
matchen.
– Vi sade i paus att om vi 
klarar att hålla tätt bakåt för-
sta tjugo av andra halvlek så 
skulle vi vara med i match-
en, det är ju offensivt man 
blir lidande när man får en 
utvisning, sade Suad.
Frändefors höll tätt första 20 
minuterna och mer därtill, 
för istället blev det ytterliga-
re två mål framåt.

Yonis Abdi satte 2-0 i den 
77:e minuten, fem minuter 
senare gör Christer Karlsson 
3-0 på straff och matchen 
var avgjord.

– Vi hade chans på både 
fyran och femman, Tösse 
hade inte några större far-
ligt. Det var inte många som 
trodde på oss men vi tar små 
steg hela tiden. Vi vinner 
inte bara utan vi förtjänar 
det och spelar riktigt fin fot-
boll.

På lördag väntar Fengers-
fors på bortaplan för Frän-
defors medan Tösse IF tar 
emot Åsebro IF hemma på 
Tössevallen.

Tobias Coster

KIF vann seriepremiären
IF Viken andralag – 

Kroppefjälls IF 
0-4 (0-0)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
49’ 0-1 Jonathan Allgulin 
54’ 0-2 Sherif Haziri 
58’ 0-3 Sherif Haziri 
74’ 0-4 Dennis Karlsson

SLUTRESULTAT

Stundtals hårt spel hindrade inte KIF som vann med 4-0. Foto: Martin Eriksson.

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF vann 
seriepremiären i divi-
sion 6 i fredags kväll 
borta mot IF Vikens 
andralag. Bortamat-
chen som slutade 4-0, 
höll sig mållös hela 
den första halvleken 
inför knappt 50 åskå-
dare.

KIF har som mål att ta sig 
upp till division 5 nästa sä-
song och vilken start man 
fick i seriepremiären i divi-
sion 6. Efter en mållös första 
halvlek mot Vikens andralag 
i Åmål kunde Jonathan All-
gulin göra matchens första 

mål när den andra halvleken 
bara var fyra minuter ung.

– Vi gör en riktigt bra 
match, vi kan allt spela bra 
fotboll bara vi vill, sade 
Kroppefjälls huvudtränare 
Michael Eriksson direkt ef-
ter matchen i Åmål.

Sherifs två snabba
På Rösvallen fortsatte KIF 
göra mål, då Sherif Haziri 
gjorde två snabba i den 54:e 
respektive 58:e minuten 
som dödade allt hopp för 

hemmalaget. Med kvarten 
kvar nickade Dennis Karls-
son in den berömde spiken 
i kistan som gav Kroppefjäll 
den suveräna start man bara 
kunnat drömma om.

Bästa matchen
– Inför matchen tänkte vi 
att vi kanske kunde ta en 
pinne mot Viken. Nu fick 
vi tre och detta var vår bästa 
match hittills detta året, per-
fekt att ta fram den nu. Det 
fingerade bra på mittfältet 

och i försvaret, vi hade till 
och med kunnat göra ett par 
mål till, sade Eriksson som i 
slutändan tyckte att det var 
ett fullt rättvist resultat.

– Det var helt rättvist, vi 
gör en jätte bra match, jag är 
skit nöjd.

Imorgon torsdag väntar 
derby för Kroppefjälls IF, 
mot Brålandas andralag, då 
vankas hemmapremiär på 
Brunnsvallen klockan 19:00.

Tobias Coster

Första segern – ”känns väldigt gött”
FOTBOLL 
Det blev seger till 
slut för Håfreströms 
IF, men det såg länge 
ut att bli noll igen för 

Håfreströms IF – 
Ellenö IK 

2-1 (0-1)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
4’  0-1 Jonathan Angmyr 
(straff) 
84’ 1-1 Benjamin Grimheden 
89’ 2-1 Benjamin Grimheden

SLUTRESULTAT

det tippade topplaget 
mot Ellenö IK. Då klev 
Benjamin Grimheden 
fram och satte två bol-
lar i slutet av matchen 
hemma på Håvåsen i 
division 5 Dalsland.

Håfreström släppte in 0-1 
efter bara fyra minuter på 
straff i fredagens hemma-
match mot Ellenö IK efter 
att Avni Selimi varit synda-
bock. 

Jonathan Angmyr gjorde 
inget misstag och Håfre-
ström hade ett berg att besti-
ga tidigt i matchen.

– Vi gör en dålig match, 
men vi visar karaktär ända 
in i slutet. Vi hade svårt för-
sta tjugo, vi spelade dåligt 
och försökte oss på mycket 
långbollar, sade spelande trä-
naren Kreshnik Bytyqi efter 
matchen.

Vilt kämpande
Det skulle dröja ändå till 
den 84:e minuten innan 
kvitteringen kom för ett vilt 
kämpande Håfreström. Då 
klev Benjamin Grimheden 
fram, två gånger om, och 
frälste Håfreström. 

– I andra halvlek försöker 
vi mer och sätter de avgöran-

de bollarna vid rätt tillfälle. 
Ellenö är bra, tunga och star-
ka i försvaret, men när det 
inte funkade för oss anfallare 
så är det andra som kliver 
fram, denna gång Grimhe-
den, sa Bytyqi som själv fyll-
de år och inte kunde önska 
sig en bättre present.

Tre poäng var huvudsaken, 
vi vet vad vi vill och jobbar 
på, vi är också sega och star-
ka, sa Kreshnik Bytyqi efter 
2-1 segern.

I nästa match väntar tabel-
ljumbon Ärtemark/Billings-
fors för Håfreström.

Tobias Coster

Misstag sänkte Fiffens damer
Efter förra veckans seriepre-
miärförlust borta mot LDB 
Dalsland var man revansch-
sugna när Svarteborg/Stån-
genäs kom på besök i damer-
nas division 4 Bohuslän/Dal 
på en grön hemmaplan.

Gästerna tog ledningen i 
mitten av den första halvle-
ken, ett resultat som skulle 
hålla sig till mitten av den 
andra halvleken.

– Idag kände vi att vi var 
det lag som höll i taktpin-
nen, även om spelet bölja-
de fram och tillbaka en del.
Ibland känner vi efter lite 
för mycket när det blir job-
bigt, signalerar för byte och 
sådant, men vi får fortsätta 
jobba på den mentala biten, 
sade tränaren Christer Stolt 
efter matchen.

Frändefors kvitterade
1-1 kom genom Viktoria 
Noren i den 68:e minuten, 
men då kontrade gästerna 

in två snabba mål och ledde 
plötsligt med 1-3.

– Även i år kommer vi 
att få jobba hårt för att få 
poäng, men det är ett stort 
lyft från förra året, matchen 
rinner inte iväg, utan vi spe-
lar jämnt. Vi känner att vi är 
med, sade Christer Stolt.

Enkla misstag
Frändefors försökte och 
tryckte på, sedan kom en 
reducering med tio minuter 
kvar genom Anna Lisnäs. 
Trots detta räckte det inte 
för Frändefors och lagets 
första poäng.

– Det klart att det är surt 
direkt efter matchen, både 
i premiären och i denna 
match är vi bollförande och 
ligger på motståndarna. Pre-
cis som vi pratat om så nyper 
vi fast bollen och har spelet 
på deras planhalva, men vi 
gör lite enkla misstag, ger 
bort bollen i fel yta och tap-

par in bollen, säger  tränaren 
Stolt efter matchen men är 
ändå nöjd.

– Det ger ändå mersmak  
och trots två förluster känns 
det som att vi är på gång, sä-
ger han.

Tillförsikt
På söndag väntar Henåns 
IF på bortaplan, en mot-
ståndare som precis som 
Frändefors inlett säsongen 
med två förluster.

– Vi tar med oss att vi har 
varierat spel idag. Vi måste 
vara kommunikativa när vi 
har bollen och när vi inte har 
boll. Men jag ser positivt på 
framtida matcher. Förra året 
tappade vi huvudena när vi 
släppte in en boll, men vi 
har blivit bättre på det. Nu 
kan vi göra mål och vända 
matcher, sade Christer med 
tillförsikt inför framtiden.

Tobias Coster

Frändefors IF –
Svarteborg/Stånge-

näs
2-3 (0-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
24’  0-1 Tess Andersson 
68’ 1-1 Viktoria Norén 
70’ 1-2 Josefin Kjellström 
72’ 1-3 Nathalie Wall
82’ 2-3 Anna Lisnäs

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Frändefors IF:s damer 
hade hemmapremiär 
i söndags när solen 
sken på Frendevi IP, 
men lyckades inte 
ta första poängen i 
serien trots att man 
var med bra i matchen 
mot Svarteborg/Stån-
genäs.
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Veteranmarknad 
med bilvårdsspecial!

30%
på bilvårds- 
produkter!

Lördag 14/5, kl. 09.00-14.00 anordnar Veteran  
Classic Dalsland sin uppskattade veteranmarknad  

hos oss! Vi har fikaservering på plats och fina  
erbjudanden i butiken. Dalslands Bilvårdscenter  

demonstrerar bilvårdsprodukter från Sonax.  
Välkommen!

BILDELSSHOPEN
KONTAKT:
Landsvägsgatan 80,  
Mellerud  
Tel. 0530-730 740
bildelsshopen.com

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 
Lördag 10–14 

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Skärhamns IK
Lördag 14/5 KL. 15.00

Sunnanå Hamnkrog, Örs Cementgjuteri, Auto Mats

Slutade trea
GOLF 
I strålande sol gästades Mel-
leruds GK av 108 alerta da-
mer från hela Bohuslän Dals 

klubbar för seriespel i D-60. 
Mellerud tävlade i division 3 
och slutade som trea. 

Laget bestod av Berith Lindblad, Monica Lahger, Barbro Jo-
nasson, Anita Möttönen, Karin Larsson och Ann-Marie Er-
icsson. 

KIF integrerar med sport

Förra måndagen samlades 36 killar på Brunnsvallens B-plan för att träna fotboll.

Gröns gräs, 10 grader 
varmt och vår i luften, 
det är en dröm för 
varje fotbollsälskare. 
Detta vill Kroppefjälls 
IF i Dals Rostock ge 
vidare och har därför 
startat ytterligare två 
fotbollslag som i år 
kommer spela se-
riespel i division 7. 
Förra måndagen samla-
des andralaget för sin sjätte 
träning. 36 killar fanns på 
Brunnsvallens B-plan för att 
träna fotboll en tidig mån-
dagseftermiddag. 

Det här gänget är en bro-
kig skara, sju olika natio-
naliteter, utan matchande 
träningsoveraller, varierande 
fotbollskunskap, men med 
mycket skratt och glädje.

– Jag trodde aldrig det 
skulle komma så här många, 
det är fem nya killar bara 
idag. Vi ser detta som ett 
läroår för oss, sedan får vi se 
vart det bär av, säger Mikael 
Andersson som tränar an-
dralaget engagerat trots att 
han själv springer på kryckor 
efter en smäll han fick på en 
av träningarna.

Språk och boll
Tillsammans med Markus 
Johansson, Ali Makiya och 
Ahmed Albiati leder Mikael 
laget som tränar två gånger i 
veckan. Förutom att lära de 
nyanlända fotboll vill man 
också få lära dem svenska 
och integrera dem, även om 
det kan vara svårt ibland.

– Integration är målet, 
men i nuläget är det mest fo-
kus på fotbollen. Språket är 
en barriär, de pratar mycket 
med varandra på sina egna 
språk, men det är ett steg på 
vägen säger Mikael som för-
söker förklara olika övningar 
på ömson svenska ömson 
engelska och med Ali Makya 
som tolk.

Favoritsport
En av spelarna i laget är Sami 
Sameer Sami, 24 år, från 
Irak. Han har varit i Sveri-
ge i sex månader och bor på 
Kroppefjälls Asylboende.
– Jag gillar Sverige och gil-
lar fotboll, jag spelade även 
fotboll i Irak. Det är min fa-
voritsport, den är vacker för 

att det handlar om att göra 
något med bollen, jag gillar 
det kreativa, säger Sami på 
engelska.
Själv skadade han sig i se-
riepremiären borta mot Eds 
FF:s andralag då han tram-
pade snett, men han hoppas 
vara tillbaka och kunna trä-
na om bara några dagar.
– Laget är bra, vi har bra 
tränare, men vi kommer bli 
bättre om vi kan fortsätta 
träna hårt. Matchen senast 
var också bra, men det blir 
bättre om vi kan träna mer 
tillsammans, säger Sami som 
föredrar att spela på en kant 
på fotbollsplanen.

Skobyte
Killarna i det här laget kom-
mer från Kroppefjälls asyl-
boende, men Kroppefjälls IF 
har även startat ett tredjelag 
som även de spelar i division 
7. Där kommer spelarna 
från Dalskogs asylboende.

– Det är lite svårt med 
materialet, vi måste sluta en 
halvtimma tidigare än tänkt  
nu därför att våra killar mås-
te ge fotbollsskorna vidare 
till tredjelaget som kommer 
hit och ska spela match. 
Vi har inte skor och ben-
skydd så det räcker till alla. 
I nuläget får inte förening-
en någon speciell ersättning 
för det här, men vi gör det 
för att det är roligt, berättar 
Mikael Andersson som säger 
att föreningen försökt samla 
ihop skor och benskydd ge-
nom att erbjuda 50 kronor 
för varje begagnat par.

Fokus på människan
Bortom de materiella barriä-
rerna så är det människorna 
Mikael fokuserar på.

– Prioritet ett för mig är 
den personliga kontakten, 
att de ska känna sig välkom-
na. Redan första dagen tog 
vi kort på dem och skrev upp 

deras namn, så snart hoppas 
jag kunna allas namn i det-
ta lag, säger Mikael precis 
innan han samlar laget för 
att avsluta dagens förkorta-
de träning och uppmuntra 
killarna. 

Förutom fotbollen har 
Kroppefjäll även dragit 
igång judo i integrerande 
syfte, som Mellerudsnyhe-
ter skrev om för två veckor 
sedan.

Tobias Coster

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 8/5

Flygarslaget
Den 5 maj spelades Fly-
garslaget på Melleruds Golf-
klubb. 36 deltagare spelade i 
strålande vårsol och samtals-
ämnet var 
”nu är äntligen vår här!” 
Lägsta bruttoscore vanns av 
Sterner  Lindblad  84 slag.

Vinnarna på bilden från 
vänster: C-klassen Morgan 
Tellander, 66 slag. A-klassen 
Håkan Blomdahl, 75 slag. 
B-klassen Håkan Olsson, 71 
slag.

72 personer gick tipsprome-
naden denna soliga och var-
ma vårdag. Svar vuxenfrå-
gor: 1) X Morot 2) X Dag    
3) 1 Ägg 4) 2 Hon är fortfa-
rande gift med samme man  
5)1 I hjärnans talcentrum  
6) 2 Prince 7) X Allan Ed-
vall 8) 1 Let it be 9) X Pytt 

i panna 10) 2 Kronan 11)1 
Gustav V 12) 2 Findus. Svar 
barnfrågor:  1)1 Arger   2) 
1 EU  3)  2 Enhörning 4) X 
+46 5) 1 Haren 6) 2 Japan 
7) X Tandtrollen 8) X Surt 
9) 1 Kanin 10) 1 Vatten 11) 
2 Chokladbollar 12) X Kro-
nor.
Skiljefråga: ståltråden var 
246 cm lång. Fyra personer 
hade 11 rätt, skiljefrågan 
avgjorde. Vinnare: 1:a pris 
Fredrik Almqvist, Dals Ro-
stock, 11 rätt, 250 cm. 2:a 
pris: Per-Axel Andersson, 
Dals Rostock, 11 rättt, 260 
cm. 3:e pris: Kerstin Alm-
qvist, Dals Rostock, 11 rätt, 
275 cm. Extravinster: Eva 
Axelsson, Mellerud, Simpli-
cia Empalmado, Rostock, 
Annika Adolfsson, Forsebol. 
Barnvinnare: Ebba Lind-
berg, Maja Vallhagen, Ella 
Sindler. Välkomna nästa 
söndag 9.00-12.00, vårens 
sista tipspromenad.
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Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Är en auktoriserad återförsäljare för Mercedes-Benz, Opel, Hyundai, 
Subaru och Suzuki. Vi bedriver verksamhet i Uddevalla, Arvika, 
Bäckefors, Bengtsfors, Mellerud samt Kungälv. I koncernen har vi 
115 duktiga medarbetare och omsätter ca. 370 milj. per år.

Till vår anläggning i Mellerud söker vi en

SERVICERÅDGIVARE
I arbetsuppgiften ingår att ta hand om kunder, kund-
bokningar såsom service, boka och planera jobb till 
mekanikerna samt hantera betalningar. Du lämnar för-
slag på åtgärder samt priskalkyler och offerter till kund.

Din profil
Du är en person som är självgående och har ansvars-
känsla samt har en förmåga att fatta egna beslut. Du 
har god samarbetsförmåga samt är flexibel och stress-
tålig då arbetstempot periodvis kan vara högt. Dessut-
om är du lugn och stabil, presigelös och serviceinriktad 
med stor kundfokus.
Är du intresserad kontakta: Peter Jonasson, tel.  
0530-444 48 eller sänd din ansökan  
senast 2016-05-27 till peter.jonasson@roybil.se

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

Allt inom modern fotvård
Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Semestervikarie
Vi söker sommarpersonal till charken och städ.  
Vi önskar gärna dig med vana. Maila intresse till 

magnus.johansson@supermarket.ica.se
Vid frågor ring 0530-105 04

Kronan Mellerud

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum

KL-maskin_2214.qxp_Layout 1  2014-05-27  13:24  Sida 1

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord och täckbark

Rolf: 070-537 34 72
www.vermdal.se

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Mellerud 
3 rok, centralt, 2 balkonger,  
diskmaskin, öppen spis. 
Egen tvättstuga m. kakel 
och klinker. Toppskick. 55+

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

Förbrukningsvaror
Tel. 0532-101 43
www.micromega.se

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

Lägenhet 1:a el. 2:a
Centralt i Mellerud. Tel. 076-
939 97 72.

ÖNSKAS HYRA

Gör IT vardagen enkel
Gratis konsultation!
se mer på Qse-it.se

Tel: 0722 150681
Epost: info@qse-it.se

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m.

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka NU för våren 2016!

IL NC GYCERS  P WA ORR

Nyöppnad skrot!
(Odengatan 61, 464 33, Mellerud)

Robin Adams 070-813 14 45
Thomas Andersen 070-748 09 90

Öppet: Mån-fre 8-18
VÄLKOMNA!

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

Håkan Olsson
Tel. 0530-605 18,
070-587 00 01

Garage/lager
i Mellerud. 
Tel. 0047 452 040 75.

UTHYRES

Melleruds kommun
söker 

Enhetschef  
Serviceenheten

(Kost och lokalvård)

Mer information om tjänsterna finns på kommunens 
webbplast www.mellerud.se. Där finns kontaktuppgifter 

till ansvariga chefer och fackliga företrädare.

Välkommen med din ansökan!

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 70:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Box 43, 464 21 Mellerud eller i brevin-
kast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant betalning 
på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot per telefon! 
Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

Div.4 Herrar Bohuslän/Dal

Herrestads AIF - Melleruds IF 3 - 3 
Kungshamns IF - Högsäters GF 2 - 5 
Brålanda IF - Ödsmåls IK 0 - 0 
IF Viken - Munkedals IF 2 - 3 
Eds FF - Vallens IF 4 - 3 
Skärhamns IK - IFK Åmål 0 - 6

Munkedals IF 4 3 1 0 8-5 3 10
Ödsmåls IK 4 2 2 0 9-2 7 8
IFK Åmål 4 2 1 1 13-6 7 7
Eds FF 4 2 1 1 8-7 1 7
Högsäters GF 4 2 0 2 11-7 4 6
Vallens IF 4 2 0 2 10-9 1 6
Melleruds IF 4 1 2 1 8-10 -2 5
Brålanda IF 4 1 1 2 4-4 0 4
IF Viken 4 1 1 2 6-7 -1 4
Kungshamns IF 4 1 1 2 8-10 -2 4
Skärhamns IK 4 1 0 3 4-14 -10 3
Herrestads AIF 4 0 2 2 4-12 -8 2

Division 5 herrar

Bengtsfors IF - Melleruds IF 2 6 - 3
Åsebro IF - Ärtemark/ Billingsfors 2 - 1
Håfreströms IF - Ellenö IK 2 - 1
Frändefors IF - Tösse IF 3 - 0
Färgelanda IF - Fengersfors IK 3 - 0

Frändefors IF 3 3 0 0 9-3 6 9
Färgelanda IF 3 3 0 0 7-2 5 9
Åsebro IF 3 2 1 0 7-5 2 7
Fengersfors IK 3 2 0 1 5-6 -1 6
Bengtsfors IF 3 1 1 1 9-7 2 4
Håfreströms IF 3 1 1 1 7-7 0 4
Ellenö IK 3 1 0 2 7-5 2 3
Tösse IF 3 0 1 2 2-6 -4 1
Ärtemark/ Billingsfors 3 0 0 3 3-7 -4 0
Melleruds IF 2 3 0 0 3 5-13 -8 0

Division 6 herrar

Bengtsfors IF lag 2 - DLIK/LIF 6 - 3
Brålanda IF lag 2 - Högsäters GF lag 2 5 - 2
Eds FF Lag 2 - Bäckefors IF 2 - 1
IF Viken lag 2 - Kroppefjälls IF 0 - 4

Kroppefjälls IF 1 1 0 0 4-0 4 3
Bengtsfors IF lag 2 1 1 0 0 6-3 3 3
Brålanda IF lag 2 1 1 0 0 5-2 3 3
Eds FF Lag 2 1 1 0 0 2-1 1 3
Bäckefors IF 1 0 0 1 1-2 -1 0
DLIK/ LIF 1 0 0 1 3-6 -3 0
Högsäters GF lag 2 1 0 0 1 2-5 -3 0
IF Viken lag 2 1 0 0 1 0-4 -4 0

Division 7 herrar

Färgelanda IF lag 2 - Tösse IF lag 2 9-manna 10 - 2
Håfreströms IF lag 2 - Kroppefjälls IF lag 3 8 - 0
Frändefors IF lag 2 - Håfreströms IF lag 2 6 - 4

Färgelanda IF lag 2 2 2 0 0 19-2 17 6
Eds FF lag 3 1 1 0 0 9-1 8 3
Håfreströms IF lag 2 2 1 0 1 12-6 6 3
Ärtemarks IF / Billingsfors lag 2 1 1 0 0 5-0 5 3
Frändefors IF lag 2 1 1 0 0 6-4 2 3
DLIK/ LIF 9 manna 1 0 1 0 3-3 0 1
Tösse IF lag 2 9-manna 2 0 1 1 5-13 -8 1
Kroppefjälls IF lag 2 1 0 0 1 1-9 -8 0
Fengersfors IK lag 2 1 0 0 1 0-9 -9 0
Kroppefjälls IF lag 3 2 0 0 2 0-13 -13 0

Div.2 Damer Bohuslän/Dal

Vallens IF Lag 2 - Herrestads AIF 0 - 3
Stenungsunds IF Lag 2 - Bullarens GOIF 0 - 15

Åsebro/ Brålanda 3 3 0 0 11-1 10 9
Tjörns DFF 3 2 1 0 11-4 7 7
Herrestads AIF 2 2 0 0 8-1 7 6
Bullarens GOIF 3 1 0 2 17-7 10 3
IK Rössö Uddevalla Lag 2 3 1 0 2 5-11 -6 3
G-S Orust FC 1 0 1 0 1-1 0 1
Vallens IF Lag 2 3 0 0 3 1-10 -9 0
Stenungsunds IF Lag 2 2 0 0 2 1-20 -19 0

Div.3 Damer Bohuslän Dal

G-S Orust FC U-lag - Åsebro/Brålanda Lag 2 2 - 0
Smögens IF - H.E.F. Valbo BK 4 - 0
Herrestads AIF U-lag - Tjörns DFF Lag 2 3 - 2

Smögens IF 2 2 0 0 8-0 8 6
G-S Orust FC U-lag 2 2 0 0 5-2 3 6
Herrestads AIF U-lag 2 2 0 0 5-2 3 6
Åsebro/ Brålanda Lag 2 2 1 0 1 3-4 -1 3
Eds FF 1 0 0 1 2-3 -1 0
Tjörns DFF Lag 2 2 0 0 2 4-6 -2 0
Munkedals IF 1 0 0 1 0-4 -4 0
H.E.F. Valbo BK 2 0 0 2 0-6 -6 0

Div. 4 Bohuslän-Dal Damer

Frändefors IF - Svarteborg/Stångenäs 2 - 3
Bengtsfors IF - Henåns IF 4 - 1

Bengtsfors IF 2 2 0 0 8-1 7 6
LDB Dalsland 2 2 0 0 8-3 5 6
Eds FF 2 1 0 1 6-3 3 3
Svarteborg/ Stångenäs 2 1 0 1 3-6 -3 3
Frändefors IF 2 0 0 2 4-8 -4 0
Henåns IF 2 0 0 2 1-9 -8 0

Pojkar Div.1 15-17 år - Kompisligan

Svarteborg/Hedekas - Herrestads AIF 0 - 3
Melleruds IF - IK Oddevold 1 - 1
Sotenäs Ungdom - Grohed/Ljungskile 1 - 2
Orust fotboll - Stenungsunds IF 2 - 4

Sotenäs Ungdom 3 2 0 1 17-4 13 6
Stenungsunds IF 2 2 0 0 9-2 7 6
Eds FF 2 2 0 0 4-0 4 6
Grohed/ Ljungskile 3 2 0 1 6-7 -1 6
Melleruds IF 3 1 1 1 3-4 -1 4
Orust fotboll 3 1 0 2 7-11 -4 3
Herrestads AIF 3 1 0 2 4-8 -4 3
IK Oddevold 3 0 1 2 6-15 -9 1
Svarteborg/ Hedekas 2 0 0 2 0-5 -5 0

TABELLER
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NCC Roads AB 
Asfalterings- och markarbeten: 
små som stora.  
Ring för rådgivning. 
Tel. 0530-123 65
Lorentz Norberg
Tel. 070-652 21 57
Även grusförsäljning: 
Tel. 0522–64 96 60

Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

Syverkstan på Dal
Nytillverkning, reparationer 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring för 
info 0530-126 64
www.wpdal.com

Mammas mat
Stora & små sällskap serverar vi 
borta eller hemma.  
Lunch ons, tors 12-14
Välkommen att ringa!
070-557 23 15 Agneta

DalsLant/Djur & Naturbutik/ 
Svenska Foder AB
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se

Thores Däck 
Allt från skottkärra till dumpers.
Brålanda Tel. 0521-315 55
Mobil: 070-620 21 21
www.thoresdack.se

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 
Övrig tid ring.

M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

M Gustafsson Ekonomi AB
Testamente, Samboavtal, 
Bo uppteckningar, Gåvor mm
Kontor 0521-308 00
Helena Norrman 076-163 81 48

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

SMÅDJURS-
VETERINÄR
Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på små-
djur. Vid järnvägsstationen i Åmål, 
Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Svens Entreprenad
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning,  
övr. hantverks tjänster.
Tel. 0521-304 56, 
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

BILSERVICE

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

ASFALT

EKONOMITJÄNSTER

FRISÖRER
Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

FAMILJEJURIDIK
MURARE

Melleruds Skrot & Maskin
Återvinning – för alla
Vi köper all sorts skrot till högsta 
dagspris.
Tel. 0530-102 20

SKROT

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

TM Foto Köpmannebro
Bröllop - Porträtt - Körkort-/ID-kort
Blyertsteckningar - Presentkort
Ring! 073-815 24 95
TMFoto-Koepmannebro@spray.se
Hemsida: www.tmfoto.n.nu
FB: TM Foto Köpmannebro
Tider enligt överenskommelse...!

FOTOGRAF

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

Nordsjö Ide & Design
Vi finns vid ST1-stationen
Oljans Färg & Bildelar
Tel. 0530-470 01

FÄRG

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
För dig som inte vill, kan eller har 
tid: Tak, fönster, dörr och golv  
– Monterat & klart till fast pris.
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BYGGHANDEL

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Jotun och Beckers
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BILAR

RÖRMOKARE

AD BILDELAR
Vi finns vid ST1-stationen
Oljans Färg & Bildelar
Tel. 0530-470 01

BILDELAR

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

ENTREPRENAD

Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer, 
dieselvärmare 
Funktionskontroll, reparation, 
reservdelar
Auktorisation Fiat Professional – 
Iveco transportbilar och Bosch 
Car service
Ring LastvagnsCenter AB 
tele 0522-172 00

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixus Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till  
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

Alltid stor sortering
Elofs Fritid & Maskin
0530-129 82

FYRVERKERIER

Robotgräsklippare, batteridrivna 
gräsklippar m.m.
Elofs Fritid & Maskin
0530-129 82

GRÄSKLIPPARE

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

TRÄDFÄLLNING

BILLACKERING

Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Ymers Gata 5. Tel: 0530-102 77

HÄLSOPRODUKTER
HANTVERKSTUA
Här säljer vi krämer för värk och 
smärta. Även hantverk. Öppet tis, 
ons & tors 1100-1600 eller ring
Välkommen att smaka på  
norsk spekekorv. 
www.kamillekrem.no 
7 km söder om Mellerud 
072-555 54 90

Bilar köpes kontant!
Fina person & lätta last! 
2007-2015 ev. restskuld löses!  
# Köper - Byter - Säljer #
Oscarssons Bil AB
0530-40 400 Öppet 10-18
www.oscarssonsbil.se

Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

TOMS RÖR
Reparation & Service
Tel. 073-982 74 94

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Blommans Fotvård Även vaxning. 
Storgatan 26, Brålanda
076-195 53 60

FOTVÅRD

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST



18 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 11 MAJ 2016

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

1 2

3 4 5

6

7

8 9

10

11

12 13 14

Melodikrysset v.19 - 14 maj

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 19 – 14 maj

21.00  Mästarnas mästare 
 - syntolkat
22.00 	Springfloden	-	syntolkat
22.45 	The	Island
23.35  Grym kemi 
 - teckenspråkstolkat
00.05  Grym kemi - syntolkat 

21.00 	ESC	2016:	Semifinal	2	
 - teckenspråksgestaltat
23.05  Suits
23.50  Catastrophe 

21.00 	Studentens	lyckliga	dagar
21.15 	Edit:	N.Y.	stories
21.40 	Edit:	Parisa	Amiri
22.10 	The	Island
23.00 	Vårdgården
23.30  Ockupationen 

21.00  ESC 2016: Final - tecken
 språksgestaltat
00.30 	Gift	vid	första	ögonkastet	
	 USA
01.10  Treme 

12.00 	Världens	natur:	
	 Attenboroughs	
	 levande	ljus
13.00 	Världens	fakta:	Kalla	kriget
	 	under	ytan
14.00 	UR	Samtiden
17.00 	Kreativitet	och	galenskap
17.15 	Lärlabbet
17.45 	Livet	med	papegojan	Alex
18.40 	På	motorcykel	genom	
	 Afrika
19.35  Lycka på kinesiska
21.00 	Seriestart:	I	taxi	genom	
	 Kambodja
21.50  Vi vill älska
22.45 	Historiens	dödsfällor
23.45 	Världens	hårdaste	jobb
00.35 	Banbrytande	arkitektur	

12.00 	Hejdå	Halleluja
13.00 	Skattjägarna
13.30 	Liv	med	autism
14.00 	UR	Samtiden
17.00 	Det	söta	livet
17.10 	Gunnels	gröna
17.40 	Livet	med	papegojan	Alex
18.35 	Skattjägarna
19.00 	Liv	med	autism
19.30 	Ett	labb	bland	molnen
20.20 	Flygödlorna
21.00 	Ungersk	vildmark
21.50 	På	motorcykel	genom	
	 Afrika
22.45 	I	taxi	genom	Kambodja
23.35 	Banbrytande	arkitektur
00.05 	Studio	natur	

12.00 	Livet	med	pape-
	 gojan	Alex
13.00 	Studio	natur
13.30 	Schrödingers	katt
14.00 	UR	Samtiden
17.00  Dimmor
17.10 	Världens	natur:	Atten-
	 boroughs	levande	ljus
18.10 	Programmen	som	för-
	 ändrade	TV
18.40 	Hejdå	Halleluja
19.40 	Banbrytande	arkitektur
20.10 	Ett	labb	bland	molnen
21.00 	Historiens	dödsfällor
22.00  Lycka på kinesiska
23.25 	Där	människan	föddes	

09.00 	UR	Samtiden
15.00  Mitt i naturen 
	 möter
15.05 	Flygödlorna
15.45 	Världens	fakta:	Kalla	
	 kriget	under	ytan
16.35 	Ett	labb	bland	molnen
17.30 	Världens	hårdaste	jobb
18.20 	Planet	Earth
19.10 	En	vildhunds	berättelse
20.00 	Golf:	Players	Champion-
 ship
22.05 	Kaffets	resa	med	Simon	
 Reeve
22.55 	Forska	för	livet
23.55  Dokument utifrån: Åtta år 
	 med	Obama
00.50 	Gunnels	gröna	

06.00 	Vampire	diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00 	Kung	av	Queens
10.00  My name is Earl
10.30 	NCIS:	Los	Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30 	Jims	värld
13.00 	Kung	av	Queens
14.00 	Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  2 1/2 män
17.00 	Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  X-men 2
23.40  Family guy
00.40 	American	dad
01.10 	Scrubs
01.40 	Scrubs
02.10  How I met your mother
02.35  How I met your mother
02.55  Family guy
03.15  Family guy
03.40  My name is Earl
04.00 	American	dad
04.25  Våra värsta år
05.10 	Vampire	diaries	

06.00 	Vampire	diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00 	Kung	av	Queens
10.00  My name is Earl
10.30 	NCIS:	Los	Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30 	Jims	värld
13.00 	Kung	av	Queens
14.00 	Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  2 1/2 män
17.00 	Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00 	X-Men:	The	last	stand
23.05  Family guy
23.35  Family guy
00.05 	American	dad
00.35 	Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.35 	American	dad
04.00  Våra värsta år
04.50 	Vampire	diaries
05.30 	The	Mindy	project	

06.00 	Vampire	diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00 	Kung	av	Queens
10.00  My name is Earl
10.30 	NCIS:	Los	Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30 	Jims	värld
13.00 	Kung	av	Queens
14.00 	Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  2 1/2 män
17.00 	Scrubs
17.30 	Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00 	Jorden	runt	på	80	dagar
23.25 	Defiance
00.20  Family guy
01.20 	American	dad
01.50 	Scrubs
02.35  How I met your mother
03.20  Family guy
04.05  My name is Earl
04.25 	Nattsändningar

06.30  The new normal
06.55 	Seinfeld
09.15 	The	exes
09.45 	Amazing	race
10.40 	Jims	värld
12.10  Face off
13.10 	NCIS:	Los	Angeles
15.10  Growing up Fisher
16.10  Brooklyn nine nine
17.10 	99	nya	saker	med	Erik	&	
 Mackan
18.10 	The	vampire	diaries
19.05  Grimm
20.00  Simpsons
21.00  Homefront
23.00  Bachelor party
01.15 	Svensexan	2
03.00 	Defiance
03.40  Growing up Fisher
04.00  Growing up Fisher
04.25 	Amazing	race
05.10  The new normal
05.30 	The	exes	

06.00 	SVT	Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45 	En	bild	berättar
10.50 	Studio	Eurovision
11.50  Eurovision Song Contest 
2016:	Semifinal	1
13.55 	Enlightened
14.25 	Matiné:	Nader	och	
 Simin - en separation
16.25  Gomorron Sverige
16.45 	Seriestart:	Kaukasien	på	30
	 	dagar
17.30 	Sverige	idag
18.00  Rapport
18.13 	Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00 	Uppdrag	granskning
21.00 	Klippans	karaokecup
21.30  Catastrophe
22.00  Grym kemi
22.30 	Ditt	förakt	min	vardag
23.00 	Aktivism
23.05 	SVT	Nyheter
23.10 	Dox:	Mumbai	high
00.10 	Nattsändningar

06.00 	SVT	Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45 	Kungliga	husdjur
11.30 	Guld	på	godset
12.30 	Ordet	är	mitt
12.45 	Uppdrag	granskning
13.45 	Arkitekturens	pärlor
13.55 	Djursjukhuset
14.55 	Klippans	karaokecup
15.25 	Måns	Zelmerlöw	-	året	
 efter vinsten
15.55  Gomorron Sverige
16.15 	Affären	Ramel
17.30 	Sverige	idag
18.00  Rapport
18.13 	Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00 	Studio	Eurovision
21.00  Eurovision Song Contest 
	 2016:	Semifinal	2
23.05 	The	Island
23.55 	SVT	Nyheter
00.00 	Vårdgården
00.30  Ockupationen
01.15 	Nattsändningar

06.00 	SVT	Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45 	Studio	Eurovision
11.45  Eurovision Song Contest 
	 2016:	Semifinal	2
13.50  Dansa!
14.00 	Tror	du	jag	ljuger?
14.30 	Kaukasien	på	30	dagar
15.15  Den perfekte mannen
15.30 	Rickfors,	Ronander	och	
	 Hylander
16.20  Gomorron Sverige
16.40 	Mord	och	inga	visor
17.30 	Sverige	idag
18.00  Rapport
18.13 	Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00 	Växjörevyn:	Guldfixarna
21.00 	Mord	i	paradiset
22.00  Seriestart: Luther
22.55 	SVT	Nyheter
23.00  Suits
23.45  Mästarnas mästare
00.45 	Studio	Eurovision
01.45 	Nattsändningar

06.10 	Fråga	doktorn
06.55 	Vårdgården
07.25 	Uppdrag	granskning
08.25 	Guld	på	godset
09.25  Mästarnas mästare
10.25  Go'kväll
11.10 	Affären	Ramel
12.25 	Vem	bor	här?
13.25 	Tror	du	jag	ljuger?
13.55 	Klippans	karaokecup
14.25 	Växjörevyn:	Guldfixarna
15.25 	Hotell	Marigold
17.25 	Fotboll:	EM-magasin	2016
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00 	Studio	Eurovision
21.00  Eurovision Song Contest 
 2016: Final
00.30 	SVT	Nyheter
00.35 	4	x	Bröderna	Coen:	The	
	 Big	Lebowski
02.30 	Springfloden
03.15 	The	Island
04.05 	Klippans	karaokecup
04.35 	Nattsändningar

07.40 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
08.30 	Gammalt,	nytt	och	bytt
09.00-16.15  SVT Forum
12.00 	SVT	Nyheter
15.30  Rakt på
16.00 	SVT	Nyheter
16.15 	Korrespondenterna
16.45  Friktion
17.15 	SVT	Nyheter	på	lätt	svenska
17.20 	Nyhetstecken
17.30 	Oddasat
17.45  Uutiset
18.00 	Skärgårdsörnar
18.10 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
19.00 	Fotboll:	EM-truppen
 presenteras
19.30  Där ingen skulle tro att 
	 någon	kunde	bo
20.00 	Extrema	hotell
20.30  Family tree
21.00 	Aktuellt
21.39 	Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55 	Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15 	Babel
23.15 	Nattsändningar

07.40 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
08.30 	Svenskarna	i	Guča
09.00-16.15  SVT Forum
12.00 	SVT	Nyheter
14.00  SVT Forum: Stats-
	 ministerns	frågestund
16.00 	SVT	Nyheter
16.15 	Extrema	hotell
16.45 	Dold
17.15 	SVT	Nyheter	på	lätt	svenska
17.20 	Nyhetstecken
17.30 	Oddasat
17.45  Uutiset
18.00 	Soptippens	örnar	och	uvar
18.10 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
19.00 	Gammalt,	nytt	och	bytt
19.30 	Seriestart:	I	brandbil	till	
 Mongoliet
20.00 	Bruno	och	Yosef
21.00 	Aktuellt
21.39 	Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55 	Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15 	Edit:	Parisa	Amiri
22.45 	Möte	i	Toscana
00.30 	Nattsändningar

07.40 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
08.30 	Gammalt,	nytt	och	bytt
09.00  SVT Forum
09.30-17.15  SVT Forum: 
	 Miljöpartiets	kongress
12.00 	SVT	Nyheter
16.00 	SVT	Nyheter
17.15 	SVT	Nyheter	på	lätt	
 svenska
17.20 	Nyhetstecken
17.30 	Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Vinter
18.10 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
19.00 	Seriestart:	Inside/offside
19.25 	Stopptid
19.30 	Strömsö
20.00 	Maiko:	prima	ballerina
21.00 	Aktuellt
21.18 	Kulturnyheterna
21.23 	Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45 	Filmklubben:	Återträffen
23.20  Treme
00.20 	Strömsö
00.50 	Nattsändningar

07.40 	Attenbourgh	90	år:	Kallt	
	 blod,	heta	känslor
08.30-18.05  SVT Forum: 
	 Miljöpartiets	kongress
09.00 	SVT	Nyheter
10.00 	SVT	Nyheter
10.40 	Anslagstavlan
10.45 	Det	söta	livet	-	sommar
11.00 	SVT	Nyheter
11.05 	Havets	galnaste	botten
12.00 	SVT	Nyheter
12.05 	Världens	fakta:	De	nya	
 arterna
16.00 	SVT	Nyheter
16.05 	SVT	Forum:	Miljöpartiets	
 kongress
18.05 	Sverige	idag	på	romani
18.15  Dansa resten av livet
19.00 	Kulturstudion
19.05 	Tatiana	-	så	kom	den	till
19.40 	Kulturstudion
19.45  Tatiana
22.00 	Kulturstudion
22.05 	Golf:	Players	Champion-
 ship
01.00 	SVT	Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20 	Sverige	idag	på	romani
01.30 	Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35 	Hem	till	gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55 	Extreme	makeover	
 weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.50 	Halv	åtta	hos	mig:	England
18.25  Lotto, Joker och 
	 Drömvinsten
18.35  Halv åtta hos mig: 
	 England,	forts
18.50 	Keno
19.00 	Studio
19.10-21.30  Ishockey: Sverige–
	 Kazakstan
21.30 	Studio
22.00 	Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50 	Väder
23.00 	Hawaii	five-0
23.55 	VM	med	Wikegård	2016
00.25 	Det	stora	fyndkriget
00.55 	Broadchurch
01.55 	Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35 	Hem	till	gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55 	Extreme	makeover	
 weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.55 	Halv	åtta	hos	mig:	England
18.50 	Keno
19.00 	Nyheterna
19.15  Sporten
19.20 	Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00 	Hela	kändis-Sverige	bakar
21.00 	Under	the	sea
22.00 	Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50 	Väder
23.00 	Hawaii	five-0
00.00 	Brottskod:	Försvunnen
00.55 	Broadchurch
01.55 	Wentworth
02.55  Hostages
03.50 - 04.45  The killing
05.50 	Nyhetsmorgon	

10.00  Malou efter tio
11.35 	Hem	till	gården
12.10 	Hem	till	gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Hemma hos Jamie
14.35  Hem till salu
15.55 	Extreme	makeover	
 weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.50 	Hästen	är	din
17.55 	Halv	åtta	hos	mig:	England
18.50 	Keno
19.00 	Nyheterna
19.15  Sporten
19.20 	Väder
19.30 	Postkodmiljonären
20.00 	Let's	dance
21.30 	Finaste	familjen
22.00 	Nyheterna
22.15 	Väder
22.25 	Let's	dance	-	röstnings-
 program
22.50  Stolen
00.45  Love guru
02.30 	Kalla	fakta
03.30 	Det	stora	fyndkriget
04.05 	Det	stora	fyndkriget	

06.00 	Lucky	dog
07.55 	Nyhetsmorgon
11.00 	Studio
11.10-13.35 Ishockey: 
	 Norge–Sverige
14.00 	VM	med	Wikegård	2016
14.25 	UEFA	Fotbolls-EM	2016	
 Magasin
15.00 	Studio
15.10-17.30 Ishockey:	Ryssland-
	 Schweiz
17.55 	Keno
18.00  Trav
19.00 	Nyheterna
19.10  Sporten
19.25 	Väder
19.30 	Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och 
	 Drömvinsten
20.00 	Gladiatorerna
21.30 	Den	siste	samurajen
22.00 	Nyheterna
22.05 	Väder
22.10 	Den	siste	samurajen
00.50 	Robocop	3
02.55 	Nattsändningar	

Boka nu!
Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

20.00  Golf: Players Championship
22.55  #hashtag
23.10  Luther
00.05  Klippans karaokecup
00.35  Landet runt - teckenspråkstolkat 

21.00 	Dreamhack:	Frankrike	-	finaler,	
 SC2
23.00  Extrema hotell
23.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat 

21.00  Gift vid första ögonkastet USA
21.40 	Springfloden	-	syntolkat
22.25  Tänk om
23.25  Fotboll: EM-magasin 2016 

09.00  UR Samtiden
10.00  SVT Forum: Miljöpartiets 
 kongress
11.05  UR Samtiden
15.00  Forska för livet
16.00  Programmen som förändrade TV
16.30  Lärlabbet
17.00  Flugor
17.05  Världens fakta: Kalla kriget under 
 ytan
17.55  Lycka på kinesiska
19.20  I taxi genom Kambodja
20.10  Planet Earth
21.00  Seriestart: På vintagejakt
21.45  Historiens dödsfällor
22.45  Vi vill älska
23.40  Seriestart: Kända byggnader 
 berättar 

12.00  Hejdå Halleluja
13.00  Liv med autism
13.30  Gunnels gröna
14.00  UR Samtiden
17.00  Din plats i historien
17.05  Kända byggnader berättar
17.35  Schrödingers katt
18.05  Studio natur
18.35  Forska för livet
19.35  Gunnels gröna
20.05  Världens natur: Barriärrevet
21.00  Casino Jack and the united states
  of money
22.50  Kaffets resa med Simon Reeve
23.45  Skattjägarna
00.10  Lärlabbet 

12.00  Lärlabbet
12.30  Banbrytande arkitektur
13.00  Världens hårdaste jobb
14.00  UR Samtiden
17.00  Din plats i historien
17.05  Gunnels gröna
17.35  Flygödlorna
18.15  Historiens dödsfällor
19.15  En vildhunds berättelse
20.05  Världens fakta: Kalla kriget under 
 ytan
21.00  Världens hårdaste jobb
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån: Åtta år med 
 Obama
23.35  Schrödingers katt 

06.30  The new normal
06.50  Seinfeld
09.10  The vampire diaries
10.05  Grimm
11.00  Jims värld
11.30  Blue streak
13.30  NCIS: Los Angeles
16.25  Community
17.00  Simpsons
17.30  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Face off
20.00  How I met your mother
20.30  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Fresh off the boat
22.00  A good old fashioned orgy
23.55  American dad
00.25  American dad
00.55  2 1/2 män
01.25  Fresh off the boat
01.55  How I met your mother
02.20  How I met your mother
02.40  American dad
03.05  American dad
03.30  Amazing race
04.15  Brooklyn nine nine
04.40  Brooklyn nine nine
05.05  Vampire diaries 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  2 1/2 män
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  Superstore
21.30  Brooklyn nine nine
22.00  Cooper Barret's guide to surviving
 life
22.30  Last man on earth
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.25  Superstore
02.50  Brooklyn nine nine
03.15  Nattsändningar

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  2 1/2 män
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  X-men origins: Wolverine
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.40  Family guy
03.30  My name is Earl
03.55  American dad
04.20  Nattsändningar

06.40  Landet runt
07.25  Kaukasien på 30 dagar
08.10  Den perfekte mannen
08.25 	Rickfors,	Ronander	och	Hylander
09.15  Studio Eurovision
10.15  Eurovision Song Contest 2016: 
 Final
13.45  Det kritiska ögat
14.00  Motor: VM rallycross
16.00  The Island
17.35  Främlingar
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Tänk om
21.00 	Springfloden
21.45  Fallet O.J. Simpson: American 
 crime story
22.50  Världens fakta: O.J. Simpson - 
 rättegången
23.40  SVT Nyheter
23.45  Mord i paradiset
00.45 	Växjörevyn:	Guldfixarna
01.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  Sportspegeln
11.45  Kaukasien på 30 dagar
12.30 	Växjörevyn:	Guldfixarna
13.30  Pantertanter och krutgubbar: 
 Permobilkriget
14.20  Matiné: Gula kliniken
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Guld på godset
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  En bild berättar
18.50  Djurens vän i nöden
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Trädgårdstider
21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  The Island
23.05  SVT Nyheter
23.10  Suits
23.55  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Djurens vän i nöden
10.40  Vårdgården
11.10  Trädgårdstider
12.10  Grym kemi
12.40  Ditt förakt min vardag
13.15  Tänk om
14.15  Främlingar
14.35  Matiné: I Roslagens famn
16.05  Gomorron Sverige sammandrag
16.25  Året med norska kungafamiljen
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Nisses äventyr på land och till 
 sjöss
19.00 	Seriestart:	En	tysk,	en	fransk	och	
 en husman
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Tore Wretman
  - kökspojken
21.00  Född 2010
22.00  Kobra
22.30  Nattsändningar

07.30  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
08.00  Friktion
08.30-12.00  SVT Forum: Miljöpartiets 
 kongress
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
12.00  SVT Nyheter
12.05  Vinter
12.15  Kulturstudion
12.20  Tatiana - så kom den till
12.55-15.20  Kulturstudion
13.00  Tatiana
15.20  Vetenskapens värld
16.20  SVT Nyheter
16.25  Sverige idag på meänkieli
16.30  Korrespondenterna
17.00 	Fais	pas	ci,	fais	pas	ça
17.52 	Kortfilmsklubben	-	finska
18.00  Skotergalen
18.30 	Svenskarna	i	Guča
19.00  Seriestart: Världens natur: Barriär-
 revet
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån
22.55  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00 	Fais	pas	ci,	fais	pas	ça
08.52 	Kortfilmsklubben	-	finska
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.30  Gudstjänst
17.15  Det söta livet - sommar
17.30  SVT Nyheter på lätt svenska
17.35  Nyhetstecken
17.45  Uutiset
18.00  Seriestart: Attenborough 90 år: 
 Ryggradsdjuren
19.00 	Gammalt,	nytt	och	bytt
19.30  Deadly 60
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Vägen
23.45  Agenda
00.30  Deadly 60
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

07.30  Attenborough 90 år: Ryggrads-
 djuren
08.30 	Gammalt,	nytt	och	bytt
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.30  Vetenskapens värld
17.30  SVT Nyheter på lätt svenska
17.35  Nyhetstecken
17.45  Uutiset
18.00  Attenborough 90 år: Ryggrads-
 djuren
19.00 	Gammalt,	nytt	och	bytt
19.30  Jddra med dn hjrna
20.00  Korrespondenterna
20.30  Friktion
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dold
22.45  Makalösa bin
23.35  Family tree
00.05  Jddra med dn hjrna
00.35  Nattsändningar

06.25  Lucky dog
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.50  Let's dance
14.15  Let's dance - röstningsprogram
14.30  Finaste familjen
15.00  Studio
15.10  Ishockey: Danmark–Tjeckien
15.50  Studio
15.55  Ishockey: Danmark–Tjeckien
16.35  Studio
16.45  Ishockey: Danmark–Tjeckien
17.35  Studio
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Studio
19.10  Ishockey: Schweiz–Sverige
19.50  Studio
19.55  Ishockey: Schweiz–Sverige
20.35  Studio
20.45  Ishockey: Schweiz–Sverige
21.35  Studio
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Seeking justice
00.15  VM med Wikegård 2016
00.50  Collateral damage
03.05 - 04.45  Blood out
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.55  Halv åtta hos mig: England
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Linda och djurens hjältar
21.00  Lyckliga gatan
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  Broadchurch
01.55  Wentworth
02.50  Hostages
03.50 - 04.45  The killing
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.55  Halv åtta hos mig: England
18.50  Keno
19.00  Studio
19.10  Ishockey: Ryssland–Sverige
19.50  Studio
19.55  Ishockey: Ryssland–Sverige
20.35  Studio
20.45  Ishockey: Ryssland–Sverige
21.35  Studio
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
23.55  VM med Wikegård 2016
00.25  Det stora fyndkriget
00.55  Broadchurch
01.55  Wentworth
02.55  Hostages
03.50 - 04.45  The killing
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

MELLERUD – Esplanadgatan 2
Villa med ett centralt och lättillgängligt läge! Hörn- 
tomt med lummig trädgård med uteplats. Ny 
stenläggning runtom huset. Renoverat med bland 
annat nya fönster, upprustade badrum m.m.

Pris: 1.475.000:-

  

MELLERUD – Sunnanå Kulingvägen 67
Sjöbod i Sunnanå hamn vid Vänern. Här erbjuds 
ett lättskött och njutbart boende i hamnmiljö 
och första parkett för naturens skådespel över 
Vänern. Välplanerad interiör. 

Pris: 900.000:-

MELLERUD – Linde 1
Torpidyll! Med ett skyddat läge i en skogsglänta 
bland gärdsgårdar, porlande bäckar och solens 
strålar som hittar ned bland träden finns detta 
genuina torp.

Pris: 225.000:-

BÄCKEFORS – Lasarettsvägen 21
Nyrenoverad enplansvilla. 4 rok, varav 3 sovrum. 
Boa 95/10 kvm. Nya fönster, utbytt el. ny luft/luft-
värmepump. Fjärrstyrd garageport. Nya markiser. 
Härlig uteplats, delvis under tak.   

Pris: 650.000:-

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 13
En strandtomt utöver det vanliga! Fritisdshus 
som ligger endast 1,5 meter från strandlinjen, 
stor solig altan som går ut över vattnet, brygga 
längs med vattenbrynet. 

Pris: 1.950.000:-

Visning torsdag 19/5 kl. 1700-1800

Visning söndag 15/5 kl. 1500-1600

Visning sönd. 22/5 kl. 1400-1500

Visning söndag 15/5 kl. 1300-1400

NYTT!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

STORG. 10 / TEL. 0530-131 10 / FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD

Mellerud / Centralt / Drottninggatan 1
Med närhet till allt ligger denna nyrenoverade 1½-plansvilla med källare. Fem minuter till Rådahallen med gym och bad, skola och 
buss/tågstation. 4 rok. Boyta: 110 kvm tomtarealt: 915 kvm. Pris: 950.000:-

Går du i säljtankar?
Efter ett mycket framgångsrikt 
år har vi nu många spekulanter. 

Vi finns på Storgatan 10 eller 
ring Olle Nellbro 070-828 14 00



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog
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Erikstad
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Bäckefors Åsensbruk

Håverud
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Ånimskog
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Tösse

ONSDAG 11 MAJ 2016
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er tygghet

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 129 PLUS
Utmärkt rengöringseffekt och maximal 
komfort.
• Ihopfällbart handtag
• 9 m stålarmerad slang
• Slangvinda

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 19. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Spareribs smokey BBQ
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1200 g.  
Jfr pris 59:90/kg. 

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. 
Gäller ej Genuin, 
Harmoni, Serenad 
och Hela Bönor. Jfr 
pris 45:00-50:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Aubergine
ICA. Holland. 300 g.
Klass 1. Jfr pris 33:33/kg.

Mazariner
ICA. 220 g.
Jfr pris 54:55/kg.. 
Max 1 köp/hushåll.

Klassikerlåda
GB. 20-pack. Jfr pris 3:95/st.

12:-
/st

79:-
/st

 

10:-
/st

Grön zucchini
Spanien. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

Baguetter
ICA. 300 g. 2-6-pack. Jfr pris 16:66/kg.

Cider
ICA. 1,5 liter. 
Jfr pris 6:66/liter + pant.

5990
/kg

45:-
2 för

5:- 
/förp

Potatissallad
ICA. 400 g. Jfr pris 25:00/kg.

Crème 
fraiche
Arla Köket. 2 dl. 
Gäller ej smaksatt, 
ekologisk.
Jfr pris 25:00/liter.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

20:-
+ pant

2 för

10:-
/st

15:- 
/kg

Heldag med många aktiviteter på Åsnebyn
En heldag med många 
aktiviteter på Åsne-
byns kulturreservat 
stod på onsdagens 
schema för eleverna i 
förskoleklasserna och 
upp till årskurs fem i 
Åsebro skola.

Anna Sundelius, lärare vid  
skolan i Åsebro, sökte peng-

ar från Dalslands Fornmin-
nesförening och frågade pro-
jektledare Per Hasselberg om 
det gick att ordna en utflykt 
till Åsnebyns Kulturreservat 
tillsammans med Hushåll-
ningssällskapet Väst.

 Per och Åsebrolärarna tog 
fram ett program i tre delar 
för eleverna i förskoleklassen 
upp till femmorna.

Nyttodjur och jordbruk
Marie Hansson, hortonom 
hos Hushållningssällskapet 
Väst, berättade om olika 
nyttodjur och insekter, allt 
från nyckelpigor till igelkot-
tar. Barnen fick lära sig hur 
man kan göra så att de trivs 
och stannar kvar.

Per talade om hur man 
brukat jorden förr i tiden. 

Då hade man inga stora 
traktorer som tryckte till 
marken utan hästdragna 
redskap. Eftersom gården 
brukats på gammalt sätt har 
den blivit ett kulturreservat.

 Gården byggdes i början 
av 1800-talet under en tid 
när det var svårt i Sverige 
och människor flydde till 
Amerika. Han gjorde jäm-

Alla är nyfikna när Daniel Jensen släpper ut första fåret som ska gå i Åsnebyn hela sommaren. 
Foto: Per Hasselberg.Basem Haidar demonstrerar hur fåret liksom sitter när man klipper det. Foto: Per Hasselberg.

Vi ser och hör att Tommy 
Johansson (S) vill ha ett lägre 
mottagande av flyktingar till 
Melleruds kommun.

Det är bra, men alldeles 
för lite och alldeles för sent!

Hade det funnits hand-
lingskraft och insikt hos 
majoriteten i denna fråga så 
hade man protesterat med 
emfas för längesedan. Inte 
”vädjat” utan just proteste-
rat istället för att huka under 
partipiskan. Det är så dags 
nu, när vi står inför utma-
ningar vi inte kommer att 
klara av med ett resultat våra 
skattebetalare vare sig kan el-
ler vill bära.

 Mellerud är naturligt-
vis inte ensamt, alldeles för 
många kommuner dignar 
under tyngden av detta. Ur 
kommunalt perspektiv har 
vi inget val, vi måste förhålla 

oss till de regler rikspolitiken 
sätter upp. Men man kan 
alltid protestera. Mer eller 
mindre högljutt, om viljan 
och förmågan finns. Inget 
av det har man visat, och nu 
sitter vi i en för framtiden 
omöjlig situation. Vem ska 
anställa alla dessa människor 
som har oerhört svårt att få 
jobb? Hur ska de försörja sig 
när etableringsfasen tar slut 
efter två år och det ekono-
miska ansvaret vältras över 
på kommunen fullt ut?

Ingen påstår att vi skulle 
kunnat avvärja dessa pro-
blem fullt ut, men vi hade 
kunnat sagt ifrån. Kraftfullt. 
Tidigare. Gemensamt med 
andra kommuner i samma 
situation.

 Ulf Rexefjord 
Gruppledare 

SD, Mellerud

För lite och för sent

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna!  
Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta 
texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.

förelsen med flyktingarna 
som har haft det svårt i sitt 
hemland och därför flyr hit 
till Sverige.

Tipspromenad
En tipspromenad med 
koppling till djur och natur 
hanns också med under da-
gen och i F-1:an vann Alfred 
Olsson och Alvin Karlsson, 
i 2-3:an Wilma Redjepadic 
och i 4-5:an  Josefin Anders-
son.

Korvgrillning stod på 
programmet och det var Ba-
sem Haidar, praktikant vid 
Hushållningssällskapet, som 
skötte den avdelningen. 

Får
Daniel Jensen kom med åtta 
får som skall gå på Åsnebyn 
i sommar. Han släppte ut 

dem ett och ett så alla som 
ville kunde få klappa dem 
och känna på ullen även om 
de nu var ganska nyklippta. 

Daniel förklarade också 
lite om fårskötsel, att man 
måste klippa dem så inte ul-
len blir lång och tovig. Även 
klövarna, tånaglarna, klipps. 
Till sin hjälp hade han Ba-
sem som inte bara kan grilla 
korv, han är utbildad veteri-
närassistent och djurskötare 
också.

Det belv en dag med 
mycket lek och kreativiteten 
blomstrade samtidigt som 
de fick lära nya saker. En 
lyckad utflykt till Åsnebyn 
som visade sig från sin bäs-
ta sida med både värme och 
solsken.

AnnChristine Ivarsson




