
– 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

Nr 19  Årg 23 ONSDAG 18 MAJ • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Sapphultsg. 12, Mellerud
Tel: 0530-330 00 •xlbygg.se 
Öppet: vard 7-18, lörd 9-14

MÅNADENS VARA
MAJ

Matlåda
i plast med bestick

Rek. ca pris 35:-

29:-

Det är tack vare sönerna Albin till vänster och Erik som Anders Emanuelsson överlevde efter att ha drabbats av hjärtstopp i 
hemmet den 8 april. Pojkarna inledde snabbt med hjärt-lungräddning vilket räddade Anders liv.

I helgen var det regionfestival i Ung Kultur Möts. 
Mellerud medverkade med tre bidrag. Samtliga kva-
lificerade sig till den kommande riksfestivalen. Stort 
grattis till de tre bidragen: Mehdi och Majid, sång och 
musik. DJ Krickel, DJ. Shaki Husseini, poesi. Det är 
andra året i rad som alla mellerudsbidrag till region-
festivalen går vidare till riksfestivalen.

 nnn

Full pott i UKM

Räddade sin pappas liv

Denna veckan har vi åtta temasidor om bil och motor. 
Uno Eiving, Brålanda, är sedan ett och ett halvt år 
ägare till den Ford Hot Rod från1932, automat som 
syns nedan. Han medverkade på motortemadagen i 
Brålanda. – Jag har penselrenoverat motorn utvän-
digt och skaffat nya däck. Den kan komma upp i 200 
km/h men med de däcken räcker det med 120 km/h, 
förklarar han.

– Sidorna 13 till 19 –

Tema Bil & Motor

Stödet för Sharmaki Abubacarr är mycket stort. Hans 
lärare på Rådaskolan, klasskamrater och vänner är för-
tvivlade. Den unga somaliske flyktingen väcktes tidigt 
i torsdags morse av gränspolisen på Kroppefjälls asyl-
boende. Han fördes till förvaret Kållered inför utvis-
ningen till Italien. Där bröt han samman på natten.

– Sidan 20 –

Han sitter inlåst

Utan någon som helst förvarning drabbades 48-årige 
Anders Emanuelsson av plötsligt hjärtstopp. En helt 
vanlig fredag, efter jobbet i fåtöljen framför tv:n hän-
de det. 17-årige sonen Erik låg i soffan intill sin pap-
pa. Hans 14-årige bror Albin huserade i ett annat rum 
i villan. Anders hostade till, när Erik tilltalade honom 
fick han inget svar. Anders var blå i ansiktet och hade 
slutat andas. Erik ropade på sin bror och tillsammans 

lade de ner Anders på golvet. Medan Erik ringde 112 
satte Albin igång med hjärt- och lungräddning – nå-
got som båda grabbarna lärt sig i skolan. 

De turades om att göra kompressioner och prata 
med larmcentralen fram till att hjälpen anlände. De-
ras snabba och rådiga ingripande räddade sannolikt 
Anders liv.

– Sidan 8 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 20.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Margarin Culinesse
Milda, 500 ml, jfr-pris 10,00/lit

5:-
/st

Fläskkarré
Garant, Sverige, med ben, grillkryddad, ca 450g -1,5kg. 
 Max 2 köp/hushåll/vecka 20

4995
 

/kg

Tvättmedel
Ariel, 675g, 1,08lit, jfr-pris 0,37-0,75/tvätt
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 20

15:-/st

för Bonuskunder

Kycklingfärs
Kronfågel, Sverige, färsk, 500g, jfr-pris 50,00/kg

25:-/st

för Bonuskunder Kaffe
Zoégas, malet, gäller ej Estanzia, Hazienda, 450g, 
jfr-pris 54,44/kg
Max 1 köp/ hushåll/ vecka 20

49:-
2 för

för Bonuskunder

Sköljmedel
Lenor, 550-575ml,  
jfr-pris 0,24-0,26/tvätt
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 20

15:-/st

för Bonuskunder
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MARKNAD

FORDONSTRÄFF

LÖRDAG 23 MAJ

180 fordon & 800 besökare!

LÖRDAG 21 MAJ
Servering & Underhållning
www.jonnyclassic.se

180 fordon & 800 besökare!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 21/5  kl 20-24

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Bolstad
Prästgård

Söndag 22 maj kl 15
Per-Olof Holst, 

Åse Glass
Minnen från Åsebro 

glassfabrik 1968 - 1979 
Ny utställning om 
Åsebro glassfabrik

Entré m. kaffe: 75 kr.
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 

samarb.  m. Vuxenskolan. 

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
onsdag 25 maj 2016, kl. 18.00.

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

Parkerings- och inträdesavgift  
på 50 kr familj/bil.

lör 28 - sön 29 maj
kl. 10.00 - 15.00 

Anmäl er till Marie Robertsson 
marie.m.robertsson@vgregion.se

Dansuppvisningar, badomat,
Suger Cup omg 2, We uppvisning,

Shetland Väst / utställning,
ValleyLand rockers på lördagen,

Vänersborgs Musikskola på söndagen,
mjölkning, ko-bingo, kalvvisning,

ponnyridning, hästuppvisning, 
samt ca 100st utställare!

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

18 maj-25 maj 2016
Heliga Trefaldighets dag  ”Gud-Fader, Son och Ande”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Sön 15.00  Mässa i Grinstads kyrka, Lena Hildén.
Ons 25/5 19.00  Vårsoaré  i Grinstads församlingshem  
  ”Morgonstund” under ledning av Anders  
  Fredriksson. Sång, dikter, tårtor och lotteri.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 19.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson  
  och Anders Fredriksson. En ensemble ur 
  Järns Sångkör.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Fre 16.00  Gudstjänst med små och stora och 
  ”Våravslutning” i Kyrkans hus, Lena 
  Hildén. Fika och lekar.
Sön	 11.00		 Konfirmation	med	mässa	i	Holms	kyrka,		
  Pär-Åke Henriksson.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Christer Alvarsson.
Tis 14.30  Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Gudstjänst med små och stora i kyrkan,  
  Marit Järbel. Skålleruds barnkör. 
	 	 Våravslutning	och	fika	i	kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Christer Alvarsson.
Ons 18.00 Församlingsafton i Örs församlingshem  
  ”Iskalla uppdrag i heta områden” Christer  
  Alvarsson.
Sön 11.00 Gudstjänst i Örs kyrka, Marit Järbel, 
  Avtackning av kyrkvärd Arne Pettersson  
  efter 30 år som kyrkvärd. Sång Helén 
  Eriksson. Kaffe i Örs församlingshem.
Ons 25/5 17.30  Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Lena  
  Hildén.	Våravslutning	i	Stakelund.	Lekar,	fika.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  17.000  - 52 rop
VSH - JACK 10.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 19/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:-

CYKLA – ÅK BIL – SPRING

Söndag 12/6 start mellan kl. 11-12.00
Start och mål vid Örs Bygdegård.

Tipspromenad & tävlingar runt härliga Örsjön!

PRIS 
till bästa/roligaste 

ekipage!

Prisutdelning kl. 14.30
Pris: 80 kr/pers, 200 kr/familj

Detta ingår: Startavgift,
 grillskiva + potatissallad   
& dricka. Kaffeservering

Föranmälan / Biljetter köpes hos:
Ann Marie: 070-396 56 65,  Maria: 073-903 03 81 

 Bengt 070-295 63 37 

Anmälan senast 7/6     

För mer info:

Örs Bygdegård, Krokfors

SIKIA presenterar

A million voices
solist

Ulric Andersson

100 sångare hyllar musikens glädje & energi
Körerna Song of Joy & Spirit of Joy samt stor
orkester under ledning av Birgitta Stenbratt

Kulturbruket på Dal, Mellerud
Lördag 21 maj kl 18

Folkparken Valhall, Bengtsfors
Söndag 22 maj kl 18

Entré 250 kr, ungdom 50 kr
Förköp Mellerud: tel 073 - 828 06 30

För mer info, besök gärna Song of Joys facebooksida

Det händer på biblioteket

Biblioteket i Mellerud
info: 0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.

Övergiven
Skrot och ödehus

Fotografi
Tanja Mueller

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 21/5-11/6
Vernissage lördagen 21 maj kl. 11-13

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Vinprovning med
Jonas Isaksson

Måndag 23/5 
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0555-130 15, www.grums.nu

Ta bussen!
Vandra i Tyrolen 
2/7, 9 dgr .......................... 8.980:-

Ljuvliga Moseldalen
3/7, 7 dgr .......................... 7.680:-

Holland på cykel
8/7, 9 dgr ........................ 11.730:-

Skagen 29/7, 3 dgr  .......... 3.990:-
Rüdesheim & Loreley
2/9, 7 dgr .......................... 6.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 12 april

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 26 april

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 maj

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 maj

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 7 juni

Kakor
4 burkar 70:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 21 juni

Jordgubbslängd
15:-

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

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

Från 11 år Pris 80:-
2 tim 24 min  

 

Premiär

Premiär

Melleruds Nyheters 
Sommarmagasin 
utkommer 1 juni

Manusstopp 20 maj
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Vårsoaré i Grinstad
Kören Morgonstunds an-
ordnar vårsoarè den 25 maj 
i Grinstads församlingshem. 
Kören bjuder på sånger, dik-
ter och säljer även lite lotter 
och serverar som vanligt ett 
flott tårtbord till fikastun-
den. Christer Allvarsson hål-
ler i kvällsandakten. Kören 
tar med denna soaré som-
maruppehåll, men ser fram 
emot höststarten i början på 
september. Då hälsas gamla 
som nya sångare välkomna.

Kören Morgonstund bjuder på vårsoaré i Grinstad försam-
lingshem onsdag 25 maj. Arkivbild.

Vernissage med många konstnärer
Under lördagens ver-
nissage på Dalslands 
konstmuseumvar sex 
av de sju konstnärerna 
närvarande och berät-
tade om sina alster 
och olika tekniker.

Helen Backlund hälsade 
alla välkomna och berättade 
att det varit roligt att sätta 
ihop en kombination av tre 
olika utställningar med åtta 
konstnärer där dessutom, av 
en slump, alla är kvinnor. 

Maggie Taylor från Flori-
da, USA som är fotograf och 
keramiker valde att skicka 
sina bilder och inte närva-
ra. Hon trycker själv upp på 
sina bilder på syrafritt pap-
per efter att ha arbetat med 
dem, ofta i flera månader.

Yvonne T Larsson kallar 
sin utställning ”Innocence”, 
Oskuld. Tidigare har hon 
skulpterat i tunga material. 
Nu får hon fram sina alster 
med papper och lim, lager 
på lager. Hon gjuter också 
papper i betongform.

Djur
I nedre utställningshallen 
samsas sex konstnärer kring 
något som kallas ”Djur över-
allt”. 

Anne Carlquist vid sina djur i papier-maché.

Rose-Marie och Ulf Andersson från Vänersborg beundrar 
Maggie Taylors fotografier.

I artikeln inför konserten 
med Song of Joy på Kultur-
bruket på Dal lördag 21 maj, 
står det fel namn i rubriken. 
Solist under kvällen är dals-
ländske tenoren Ulric An-
dersson och inte Gladys Del 
Pilar. 

Rätt solist

Om Åsebro Glassfabrik
På söndag den 22 
maj kommer Per-Olof 
Holst från Åse Glass i 
Trollhättan till Bolstad 
Prästgård. 

Han kommer att berätta 
minnen från Åsebro glass-
fabrik med anledning av att 
sommarens utställning om 
Åse Glass öppnar.  Glassfa-
briken var igång i f d me-
jeriet i Åsebro åren 1963 
– 1979. Fabriken startades 
1962 av Bengt Larsson, f d 
kamrer vid Trollhätteglass, 
Gottfrid Eriksson, Åsebro 
samt Helge Bogren, f d me-
jerist i Åsebro. Bengt Lars-
son blev snart ensam ägare 
till fabriken när Gottfrid Er-
iksson dog efter ett par år. År 
1973 byggdes en ny fabrik i 
Trollhättan och all tillverk-
ning flyttades dit 1979. Åse 
Glass är idag nr 10 i Sveri-
ge när det gäller producerad 
mängd glass.

Per-Olof Holst från Ny-
gårdsåker började på Åse 
Glass år 1968. Han har va-
rit fabrikschef sedan han var 
18 år gammal först fram till 
1979 i Åsebro och senare på 
fabriken i Trollhättan. Det 
var 70 årsarbetare på Åse-
brofabriken varav åtta-tio 
åretruntanställda. Max-
produktionen uppgick till  
20 000 liter glass per dag när 
man körde tvåskift. 

Glassen kokades under 
många år av Karin Anders-
son, då bosatt i Bön, Er-
ikstads socken och Hildur 
Gustafsson, Åsebro. Karin 
Andersson har rekordet i an-
tal fyllda glasstrutar per dag 
på Åsebrofabriken. Vid ett 
tillfälle gjorde hon nästan 
24 000 glasstrutar på en dag. 
Från Åsebrotiden finns va-
niljstruten med jordgubbs-
sylt fortfarande kvar i Åse 
Glass sortiment. 

Filmbilder från glasstill-

X-Men: Apocalypse 
(3D)
I början av civilisationen 
var han dyrkad som en gud. 
Apocalypse, den första och 
starkaste av alla mutanter 
i X-Men universumet, tog 
krafter från andra mutanter 
för att bland annat bli odöd-
lig och osynlig. Efter tusen-
tals år vaknar han igen och 
blir djupt besviken på den 
nya värld han möts av. Han 
rekryterar flertalet mutanter, 
bland annat en förkrossad 
Magneto (Michael Fassben-
der), för att rensa världen på 
människor och skapa en ny 
världsordning där han själv 
regerar. Ställda inför detta 
hot måste Raven (Jenni-
fer Lawrence) med hjälp av 
Professor X (James McAvoy) 
leda ett team av unga X-Men 
för att rädda mänskligheten 
från total undergång. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 18 maj.

Aktuellt
 på bio

verkningen i Åsebro tagna 
av den tidigare förmannen 
Valter Schaffer, Trollhättan 
kommer också att visas.

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

– Det finns ett slags rörelse 
i samhället, det kommer att 
komma en attitydförändring 
ochjag  ser djuren som sym-
bol för att vi måste vara akt-
samma om vår natur, Moder 
Jord, sade Helen Backlund.

Olika tekniker
Mia Olsson har en egen 
teknik där hon arbetar med 
sisal i fiberform. Hon färgar 
fibrerna, reder ut dem och 
syr ihop dem till sektioner. 
Sedan formar hon dem till 
något djur.

Anne Carlquist arbetar i 
papier-maché och mest blir 
det djur. Detta är en teknik 
där vått papper och lim var-

vas lager på lager och inne 
i den blivande skulpturen 
finns en ståltrådsställning 
för att hålla uppe det hela. 

Fast till utställningen hade 
hon virkat en två och en halv 
meter lång flodhäst. Den 
hade blivit alldeles för tung 
i papier-maché säger Anne.

Britt-Marie Jern arbetar 
i gips, lera och man kan se 
hennes statyer på många of-
fentliga platser.

Nakenraku
Maria Cotellessa har egen 
ateljé i Gustavsberg, Stock-
holm där hon arbetar i ke-
ramik och bränner sina fär-
diga skulpturer själv. Maria 

använder sig av en gammal 
japansk metod, nakenraku, 
som kom till England i bör-
jan av 1900-talet.

Eva Dahlin har kol som 
sin specialité och med till 
utställningen har hon bland 
annat både surikat och 
schimpans. Eva har deltagit 
i kolprojekt vid Göteborgs 
Universitet som undersökte 
olika situationer, bland an-

nat när människan visar sitt 
maktövergrepp mot djur.

Besökarna vandrade runt, 
tittade på konstverken och 
uttryckte sin beundrar över 
den fina kombinationen av 
konstnärer och deras verk.

 De som så önskade fick en 
liten pratstund med de olika 
konstnärerna som gärna sva-
rade på alla frågor.

AnnChristine Ivarsson

LIZASRESOR/GTBUSS

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås 

30/5, 7/6, 29/8, 27/9, 31/10, 29/11
KIELKRYSS med Cittimarket

fr 1995:- 28/8, 25/9, 27/11, 18/12 
POLEN 31 juli 4 dgr fr. 2.545:-
OKTOBERFESTEN i Bremen

13-17/10 fr. 3.995:- inkl. färja, hotell, 
frukost, 75 kg shoppingvikt

Julmarknad i Gadebusch 1-4/12 
fr. 3.200:- inkl. färja, del i dbhytt/

rum, frukost.
Ska ni ut och resa.  Vi fixar allt.
Inget uppdrag är för litet och

inget för stort.
Res billigt och bekvämt

054-87 47 47
0570-801 00 • 0532-710 80

lizasresor@gmail.com • info@gtbuss.se
www.gtbuss.se
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VECKANS LUNCH
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 23/5: Pannbiff med lök, sås, potatis, 
lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 24/5: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 25/5: Kycklinggryta med potatis 
och broccoli.  
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 26/5: Fisksoppa.   
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 27/5: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Prinsessbakelse. 
Lördag 28/5: Ugnsbakad lax, gräddfilssås 
med dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 29/5: Portergryta med potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 21 
Mån: Fiskgratäng med potatismos och  
grönsaker. Tis-Tors: Köttbullar med  
potatismos och grönsaker. Fre: Sprödbakad 
fisk med potatismos och grönsaker. Lör-sön: 
Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Vecka 21
måndag Pannbiff,* lök, sås, kokt 
potatis, majs och lingonsylt.
Alt:  Broccoligratäng med bönor.

tisdag Skivad kassler,* champin-
jonsås, kokt potatis och bukettgrön-
saker.
Alt: Stekt quornfilé.

onsdag Kycklinggryta* med bulgur/
ris och broccoli.
Alt: Grönsaksgryta med linser.

torsdag Chilifisk,** kokt potatis, 
gröna ärtor
Alt: Broccolimedaljong med gräddfils-
sås.

fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad.
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Kanalyresöndag i Håverud
För tredje året i rad 
avslutas Kanalyran 
med en söndag i 
Håverud. Med tanke 
på att Kanalyran en 
gång startades för att 
fira Dalslands Kanals 
100-årsjubileum känns 
det ganska naturligt.

Programmet för söndagen är 
inte hundraprocentigt klart, 
men många av aktiviteterna 
är spikade.
 Dagen inleds traditionsen-
ligt med en friluftsgudstjänst 
vid Dalslands konstmuseum. 
Vid gudstjänsten medverkar 
Gun-Britt Gustafsson och 
Matilda Lundström.

Tidigt på dagen hålls 
också fjärde deltävlingen 
i Starke Man. Den femte 
och avslutande delen, den 
spektakulära båtdragningen, 
hålls strax efter lunch.

Som vanligt anordnar 
Håfreströms IF Akvedukts-
joggen. De yngre springer 
1,5 km och de äldre drygt 
8 km runt Höljen. För de 

yngre finns två åldersklasser, 
11 och 13 år, uppdelat i poj-
kar och flickor för båda. För 
vuxna finns bara en klass, 
uppdelat på män och kvin-
nor.

Korvätartävlingen anord-
nades för första gången i fjol. 
Den blev så populär att den 
återkommer i år, även nu i 
Visitors regi.

Teater för barn
Visitor är också medarrang-
ör och huvudsponsor för 
barnunderhållningen. Det är 
Teater Mimulus från Värm-
land som står för den.

Mimulus ligger i Värm-
land. Det är på en upplevel-
segård, ett café och en teater 
startad 2006. Från började 
sysslade man mest med häs-
tar. Nu blandar man friskt 
och har bland annat med ny-
cirkus, jonglering och djur-
dressyr, bland annat hun-
dar, på programmet. Man 
producerar föreställningar 
på hemmaplan, men ger sig 
också gärna ut på turné med 
mindre föreställningar, som 

Från fjolårets korvätartävling i Håverud.

Med öga för tidens tand
På lördag är det ver-
nissage i bibliotekets 
konstrum för fotogra-
fen Tanja Muellers ut-
ställning ”Övergiven”.

Tanja är utbildad grafiker 
och jobbade på reklamavdel-
ningen på ett stort varuhus 
när hon för tretton år sedan 
lämnade Tyskland för att bli 
dalslänning. 

Intresset för fotografi har 
hon haft med sig sedan de 
tidiga skolåren och fastnade 

på allvar för detta uttrycks-
medel då hon fick låna sin 
fars systemkamera inför en 
skolresa i tonåren. 

Naturen och människor
Tanja Mueller bor i Ryr, 
Köpmannebro, och många 
av hennes fotografier är från 
Ryrhalvön. Blommor, djur 
och natur hamnar ofta fram-
för linsen på hennes kamera.

Tanja har också uppdrag 
som fotograf i olika sam-
manhang. Nu senast hade 

Tanja Mueller har vernissage för sin utställning ”Övergiven” i 
konstrummet på biblioteket i Mellerud. Här hänger hon upp 
fotot av en bil som lämnats åt naturens krafter, länge.

nu till Kanalyran. De kom-
mer att uppträda på gräs-
ytorna bakom The Visitor.

Musikgrupper
Tre musikgrupper är bokade 
hittills. Två av dem kommer, 
om vädret tillåter, att fram-
träda utomhus.

Först ut vid 12-tiden blir 
Skålleruds Brass. Det är en 
nybildad sextett som gjorde 
sin debut på Dax igen i För-
eningshuset i januari. De har 
en mycket blandad reperto-
ar. I föreningshuset spelade 
de bland annat flera låtar av 
Bellman.

Ungefär en timme senare 
intas platsen av Durspelarna 
Gränsdraget. Som namnet 
säger handlar det om dur-
spel, kompade av gitarr och 
bas. De spelar medryckan-
de gammal dansmusik, och 
har god vana från att spela 
utomhus på festivaler och 
stadsfester.

I Hallingsalen framträder 
senare på eftermiddagen 
Jimsons, en gammal klassisk 
skållerudsgrupp. Lars Stam 
har lovat att försöka få med 
så många originalmedlem-
mar som möjligt.

Det kommer även att bli 
musik på brasseriet.

Utställning och hundar
I Dalsland Center pågår un-
der sommaren flera utställ-
ningar av olika slag, hantver-
kare, Melleruds fotoklubb 
och Dalslands glashyttas 
jubileumsutställning. På 
Kanalyran är det vernissage 
för ytterligare en. Den heter 
Målerås Exclusive och visar 
konstglas av tre av Sveriges 
förnämsta glaskonstnärer, 
Mats Johansson, Ludvig 
Löfgren och Morgan Pers-
son.

I Håverud finns det även 
möjlighet att få sin hund 
fotograferad. Tanja Mueller 
finns på plats för detta. Tan-
ja finns även i centrala Mel-
lerud under fredagen och 
lördagen. De hundar som 
fotograferas kan, om ägaren 
vill, delta i tävlingen ”Årets 
Kanalyrehund”.

Som vanligt finns mer 
information på www.kana-
lyran.se

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

hon uppdraget att fotogra-
fera Sveriges kung då han 
besökte Åsensbruk och Hå-
verud. 

Vemod och former
I utställningen ”Övergiven” 
kan man se hennes fascina-
tion för vemodiga platser 
och gamla saker. Det över-
givna torpet, den sedan länge 
tomma ladugården, den till 
hälften sjunkna bryggan, el-
ler de sköna formerna hos en 
bil som lämnats åt naturens 
krafter i skogen för decen-
nier sedan. 

– Jag gillar formerna från 
50- och 60- talet och åker 
bland annat till veteranbils-
träffarna i Sunnanå och fo-
tograferar. Det är roligt med 
krom, men allra bäst tycker 
jag om rost, säger hon.

Tanja Mueller försöker 
skapa sina bilder i kameran 
och arbetar inte mycket med 
dem i datorn. Hon har varit 
med i SM i fotografi ett fler-
tal gånger och har ställt ut 
bland annat på Fotografiska 
muséet i Stockholm.

Utställningen arrangeras 
av Melleruds kommunbib-
liotek.

Karin Åström
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www.fritzens.nu 
0530-411 18

Matberedare

2195:-

Kraftfull matberedare (1000 W) 
med TruFlow® titanbelagda blad.

Electrolux EFP7300

Månadens vara

MELLERUD  0530-75 52 00 

Grön-Fri
Jape 5 liter. Effektiv mot alger och lav. 
För alla ytor utomhus såsom fasader, 
tak, marksten m.m.

Månadens vara

Maj

Just nu: 
645:-

Ord. pris: 759:-

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
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Melodikrysset v.20 - 21 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. 20 – 21 maj

Planeringsmöten inför Sunnanå marknad
Marknadskommittén 
för att genomföra den 
traditionella markna-
den i Sunnanå, träffa-
des på marknadsplat-
sen den 12 maj. 

Det var tredje träffen för året 
med att planera och göra 
upp arbetet. I år är det den 
34:e marknaden sedan star-
ten. Det arrangeras alltid 
första lördagen i augusti. I år 
blir det den 6 augusti och vi 
räknar med att många besö-
ker Sunnamon för att träffas 
och trivas, göra inköp av 
lokalt producerat och hant-
verk. Det är ju hembygds-
föreningen i Mellerud som 
står bakom arrangemanget. 
Mycket återkommer varje år; 
försäljning av klengås med 

mera från köket, korvförsälj-
ning och annat gott från ak-
tiva utställare och försäljare.

Trollpacket från Trollhät-
tan återkommer även i år 
med folkmusik till schlager. 
Smyrnaförsamlingen bjuder 
på andlig sång och musik. 
Spelmän och Dansare på 
Dal liksom linedance finns 
med.

Nytt för i år är att pasto-
ratet, kyrkan i Mellerud, er-
bjuder ”drop-in” vigsel. Det 
kan bli en eller flera vigslar 
på lördag eftermiddag. Trev-
ligt inslag och kanske ett 
minne för livet att få sam-
manvigas i denna miljö. Vi 
efterlyser redan nu par som 
går i giftastankar.

Det ryktas också att en 
spåkärring från de västra 

skogarna kommer för att ge 
värdefulla råd och hur det 
framtida livet kommer att 
gestalta sig.

Det blir även fotoutställ-
ning som visar de första 
åren, då vännen Olle Ljung 
drog det tunga lasset för 
marknaden. Olle med flera 
var initiativtagare till mark-
naden.

Kommittén kommer att 
jobba vidare för att kunna 
erbjuda in trivsam dag på 
Sunnamon.

Vi efterlyser även fler som 
kan visa upp bland annat 
hantverk med mera. Åren 
går och mycket kan komma 
att försvinna om det inte förs 
vidare.

 Text och foto: 
Evert Magnusson

Drop-in vigsel och spåkärring

Med på planeringsträffen var från vänster: Lars Gustavsson, Birgitta Flodin, Monica Johans-
son, Ingvar Asp, Evert Magnusson och Anders Levin.

HRF Mellerud firade 25 årsjubiléum

Hörselskadades för-
ening i Mellerud, HRF, 
firade förra torsda-
gen att det var 25 
år sedan föreningen 
bildades på uppdrag 
av Sveriges pensio-
närsförbund, SPF.
Jubileet firades på Wärds-
huset på Dal under tors-
dagskvällen och ett åttiotal 
medlemmar hade hörsam-
mat inbjudan. Föreningens 
kassör Jan Andersson häl-
sade dem välkomna med 
en drink. Ordförande Inger 
Andersson berättade om 
åren som gått.

Hörselskadades förening 
i Mellerud startade redan 
1991 på uppdrag av SPF 
och började så småningom 
samarbeta med DHR och 
Synskadades förening. I de-
cember 2000 hade förening-
en 23 medlemmar. Redan 
2002 utbildades de första 
hörselhjälparna av hörsel-
verksamheten i Vänersborg. 
Varje torsdag är det verk-
samhet i föreningslokalen 
som sedan 2008 hyrs av Hy-
resgästföreningen. Man star-

Hörselskadades förening i Mellerud firar 25-årsjubileum med god mat och underhållning. Foto: 
Privat.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

tade samarbete med Melle-
ruds Miljö- och Hälsoråd 
2010 och har under alla år 
haft föreläsningar om hörsel, 
hörselskador och tinnitus 
både för drabbade och deras 
anhöriga. 

Gör hörseltester
Även hörseltester görs och 
många har skickats vidare 

till sin vårdcentral för att få 
gjort ”riktig” hörseltest. 

Just nu är det mycket på 
gång där föreningen har 
ett finger med i spelet, så-
som ljudmiljön i skolorna, 
kartläggning av hörmiljön i 
kommunens äldreboenden 
samt under utredning är 
tillsättandet av syn- och hör-

selinstruktörstjänst i kom-
munens rehabteam. 

– Våravslutningen är alltid 
förlagd till någon naturskön 
plats. I år har medlemsanta-
let stigit till över 200. Vi har 
under alla år haft hörselverk-
samheten bakom ryggen och 
utan kommunens välvilja 
att stödja vår förening med 
bidrag hade vi inte varit där 
vi är idag. Med de orden 
avslutade ordförande Inger 
Andersson sitt axplock av 
händelser från de 25 åren.

Så blev det dags för maten. 
Hasselnötspanerad fläskfilé 
eller basilika- och limebakad 
lax stod på menyn. 

Höll tal
Hörselskadades Riksför-
bunds, HRF, distriktsordfö-
rande, Bo Strandqvist och 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, Tommy W Johans-
son höll tal till jubilaren. 
Bo Strandqvist överlämnade 
även en gåva från distriktet, 
en penningsumma till Hör-
selforskningsfonden och 
Tommy W Johansson över-
räckte kommunens standar. 

”MÅR och Bengt-Åke”, 

ett band från Västkusten 
underhöll med gamla kända 
melodier varvade med in-
tressanta historier. 

Skrivtolkades
Hela kvällen skrivtolkades; 
tal, sång och historier. Det 
var två personer som tura-
des om att skriva ner allt på 
dator och allt kom upp på 
en vit filmduk så alla kunde 
läsa vad som sades. Midda-
gen avslutades med kaffe och 
tårta och så småningom blev 
dags att gå hem efter en kväll 
med god mat och bra under-
hållning.

AnnChristine Ivarsson
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DÖDSFALL

SORGTACK

JORDFÄSTNINGPREDIKOTURER

Vår kära 

Ingrid Sandelin 
* 11 juli 1916  

har i dag stilla insomnat. 

Grösäter 
9 maj 2016 

Naemi 
Eva, Erik, Maj-Britt 

 

Släkt och vänner 

När jag skall lämna 
världen 

O lämna du ej mig 
Och låt vid hädanfärden 
Min blick ej släppa dig 

När vånda trycker anden 
I sista kampens nöd, 

Kom då och lossa banden, 
O Jesu för din död. 

 
Ps 95:5 

1937 års psalmbok. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Örs kyrka 
Fredagen 3/6 kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Församlings-
hemmet. Svar om delta-
gande till Fonus Mellerud 
0530-100 45 senast 26/5. 
Tänk gärna på en gåva till 
Erikshjälpen Pg: 90 09 28-3 
eller telefon 0383-46 74 50. 

Vår älskade 

Evert Pettersson 
* 2 maj 1936  

har i dag somnat in. 

Norra Hagen Bolstad 
9 maj 2016 

LUCIA 
Anna 

Sebastian och William 
Izabella med barnen 
Syskon med familjer 

Släkt och vänner 

Stå ej och gråt vid min 
grav. 

Jag sover ej, jag gav mig 
av. 

Jag är tusen vindar över 
sjön. 

Jag är silverglittret över 
snön. 

Jag är solsken över mogen 
säd. 

Jag är stilla regn i höstens 
träd. 

När du vaknar i 
morgonens vila, 

är jag tysta fåglar som ila 
i cirklande flykt över 

vatten. 
Jag är milda stjärnor om 

natten. 
Stå ej och sörj vid min 

grav. 
Jag är ej död. Jag gav mig 

av. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Bolstads kyrka 
fredag 3 juni kl. 13.00. 
Akten avslutas i kyrkan. 
Hedra gärna Evert med en 
gåva till Strokefonden 
www.strokeforbundet.se 
eller givartelefon 0200-
883131 ange Ljungdahls 
Begravningsbyrå Mellerud 

Vår älskade

Per Sundholm
* 1/8 1929

har lämnat oss
= 9 maj 2016
MONICA

Mats, Åsa, Mikael,
Dan, Magnus, Mårten

med familjer

DÖDSFALL

Tack till Er alla som på 
olika sätt har visat sitt 

deltagande när vår älskade 

Kent Ottosson 
lämnade oss. 

BIRGITTA 
Leif och Maria med familj 

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Sten-Åke 
S-Hagen

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Bengt Löv

VIGDA

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

Välkommen in till oss!

Solglasögon på köpet! 

Halva priset på par två

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under april och maj 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

UPPVAKTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Elvy Olofsson. Som inled-
ning på akten spelade kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Amazing gace”. Akten för-
rättades av kyrkoherde Ma-
rit Järbel och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
235 samt 200. Som avslut-
ning sjöng Maria Andersson 
” Strövtåg i hembygden” 
av G. Norén/B. Dixgård. 
Vid kistan togs avskedet av 
släkt, vänner och grannar. 
Till minnet av Elvy var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor och anhörigas tack 
framfördes av entreprenör 
Anders Grimheden, Melle-
rud. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Dalskogs 
kyrkogård.

I Grinstad kyrka har be-
gravningsgudstjänst ägt rum 

för Margareta Larsson. Ef-
ter klockringningen spelade 
kyrkomusiker Maria An-
dersson ”Håll mitt hjärta” av 
P. Hallström varefter Märta 
Johansson sjöng ”Tryggare 
kan ingen vara” av L. San-
dell-Berg ackompanjerad på 
gitarr av Niklas Terner. Ak-
ten förrättades av kyrkoher-
de Pär-Åke Henriksson. Ef-
ter griftetal och överlåtelsen 
sjöng och spelade Märta och 
Niklas ”Himlen är oskyldigt 
blå” av K. och T. Gärdestad. 
Psalmerna 285 ”Det finns 
djup i Herrens godhet”, 
249 ”Blott en dag” och 199 
”Den blomstertid nu kom-
mer” inramade begravnings-
gudstjänsten. Till minne 
av Margareta var båren och 
koret vackert dekorerat med 
blommor från maken Ver-
ner, barnen med familjer, 
barnbarnen samt från släkt, 
grannar, vänner och Röda 
Korset. Avsked togs under 

stilla orgelmusik. Familjens 
tack framfördes av Kerstin 
Öqvist, Mellerud. Akten av-
slutades med att kantor Ma-
ria spelade ”Forrest Gump” 
av A. Silvestri på piano. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Grinstads kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Kent Ottosson. Som 
inledning på akten spela-
de kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Våren” av 
E. Grieg varefter hon sjöng 
”Där rosor aldrig dör” av J. 
Osborn/J.C. Miller. Akten 
förrättades av komminister 
Lena Hildén och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
197, 190 och 830. Solisten 
sjöng ”När du går över flo-
den” av P. Karlsson och som 
avslutningsmusik spelades 
”Fäbodpsalm från Sollerön” 
av B. Granstam. Vid kistan 
togs avskedet av makan Bir-
gitta, sonen Leif med familj, 
släkt, vänner och grannar. 
Till minnet av Kent var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenör 
Anders Grimheden, Mel-
lerud, som även inbjöd till 
minnesstund i Kyrkstugan. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Skålleruds kyr-
kogård.

Veckans 
ros...

...till våra grannar på 
Gränsgatan, Kerstin och 
Mikael för god hjälp.

Berit och OlleEtt stort grattis till vår söt-
nos Ellen på 1-årsdagen lör-
dag 21/5!

Pussar och kramar från 
mamma och pappa,  

syskonen Almer och Liam

Vår guldklimp Tora-Violetta 
fyller 1 år den 20 maj.

Många kramar från  
mamma och pappa

I Havsbadsparken 
i Lysekil 23/4 gif-
te sig Malin Berg-
qvist med Daniel 
Dahlström festen 
ägde sedan rum 
på Havsbadens 
restaurang.

Ellen fyller 1 år den 21/5 
och i Dals Rostock bor. En 
liten tjej så fantastiskt go och 
glad, hon förgyller alltid vår 
dag. 

Grattiskramar från mormor 
Marianne och Stig-Arne

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Lörd 11 Sång på 
torget med Alf Lax från 
Alingsås. Lörd 18 Sång- 
och musikmöte i Salebol 
bygdegård. Sönd 11 Gudstj. 

i Åsensbruk. Bengt Anders-
son predikar. Tisd 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Onsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
11 Tillsammansdag med 
Thomas Segergren. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 Sång Inge-
gerd Mellberg.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 19 
Bön. Sönd Församlingens 
vårutflykt till Borås Djur-
park, se vidare info på affi-
scher och facebook.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 18 ”Möte med Kon-
go” Pastor Luvingila från 
Kongo Kinshasa. Åke Ek-
löf, Sigward K. Lörd 12 Lä-
geråterträff Rörvik. Sönd 
11 Gudstj. Rörvik. Sigward 
K. m.fl. medv. Kyrkkaffe. 
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
18 Gudstj. m nattv. Anet-
te Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308  70. Månd 17-19 Kul-
turcafé i fsh. 

Gestad: Torsd 19 Vecko-
mässa i fsh. Thomas Holm-
ström. Sönd 11 Gudstj. för 
alla åldrar. Anette J Carl-
son, Draget och barngrup-
perna. Efteråt våravslut-
ning för alla barngrupper i 
hela pastoratet. Lekar och 
fika. Ta med egen fikakorg! 
FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Onsd 
18 Se Brålanda. Torsd 11 
Gemenskapsträff Len-
nart Bäckemo kåserar om 
”Smultronställen på Dal”. 
Sigward K. Serv. Sönd 11 
Gudstj. Rörvik, Sigward K. 
m.fl. medv. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Onsd 14 träf-
fas sykretsen i fsh. Sönd 11 
Familjegudstj. Avslutning 
barngrupperna. Jubilate-
kören med musiker.
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Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Välkommen in!Nya öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Ladda inför  
sommarens picknickar
Kylväskor Glassformar

Plastmugg med 
inbyggt sugrör

Sugrörsglas

29.90/st

4-pack 

24.90

4-pack 

14.90Gör din förening en insats för att främja 
integrationen bland unga? I så fall har ni en chans 

att få vårt stipendium för Lovande Förebilder. 
Ansök idag på länsförsäkringar.se.

10 000
kronor till 

din förening

Folknykterhetens dag firades i Mellerud
Traditionsenligt firades 
Folknykterhetens dag 
på Kristi himmelfärds-
dag, i år den 5 maj. 
Det är Logen 948 
Melleruds Hopp av 
IOGT-NTO som står 
som arrangör.
Det blir allt färre föreningar/
loger i distriktet som arrang-
erar firandet och uppmärk-
sammar det viktiga budska-
pet av att minska och avhålla 
sig från alkohol och droger. 
Mellerud är en de få som 
kämpar på för att högtidlig-
hålla dagen. Även i år fick 
vi stöd av Våra Gårdar och 
NBV-Väst. Ett drygt 60-tal 
hade mött upp, med besö-
kare även från Bengtsfors, 
Billingsfors, Brålanda och 
Gestad.

Rubriken för året, var: 
När behövde du ursäkta dig 
senast?

Logens ordförande Ingvar 
Asp hälsade alla välkomna, 
både underhållare och talare.

Träffen inleddes med att 

Bengt-Vilgot Johansson vid talarstolen. Ett 60-tal personer mötte upp när Folknykterhetens dag firades i Mellerud.

Brålanda Dragspelsklubb 
underhöll, under ledning av 
den alltid glade och humo-
ristiske Gunnar Johansson. 
Han presenterade alla glada 
och trallvänliga sånger och 
gamla örhängen. Gunnar 
fick även med besökarna 
i allsång, sångglädjen stod 
högt i tak.

Sedan var det tid för tal 
av före detta prästen Bengt 
Vilgot Johansson, Trollhät-
tan. Bengt Vilgot var tidiga-
re präst, började sina första 
drygt tre åren i Holms pas-
torat, Mellerud. Var sedan 

18 år i Laxarby och avsluta-
de sedan inom pastoraten i 
Trollhättan.

Alkoholistanstalt
Han berättade om sin upp-
växt och det han upplevde. 
Bengt Vilgot kommer från 
nordvästra Dalsland och 
arbetade en tid på en alko-
holistanstalt. De drev på den 
tiden många studiecirklar 
för att hjälpa medmännisk-
orna till en bättre livsföring. 

Han har sett och upplevt 
så mycket som gjort att han 
själv har avstått. Men i alla 

situationer och möten, mås-
te man möta alla med re-
spekt, för alla har ett mänsk-
ligt värde.

Han kom också ihåg hur 
begravningar kunde gå till 
från flydda tider. Det dracks 
och ”firades” till ett värde av 
vad en ko kostade.

Bengt Vilgot kom med ett 
förslag till text på Systemets 
påsar: ”Jag har valt alkohol-
fritt!” Reklam att det finns 
alternativ.

Han visade upp en liten 
altartavla som han fått av 
en intagen, den var vackert 

utförd av enkla ting. Ett in-
tressant anförande.

Insamling
Så var det tid för kaffeserve-
ring. I samband med detta, 
skedde en insamling till 
förmån till FUB och Melle-
ruds Demensförening. Även 
detta har blivit en tradition. 
Nästan 2 000 kronor sam-
lades in, logen har sedan ett 
beslut att tillskjuta samma 
summa. Vardera föreningen 
kommer alltså att få 2 000 
kronor var. Kerstin Svensson 
tackade för gåvan till FUB. 

Hon berättade att förening-
en har 100-talet medlem-
mar. Man kommer att ordna 
flera trevliga aktiviteter för 
gåvan. Dragspelsklubben 
återkom sedan med flera 
härliga musikstycken och 
mera allsång.

Så firades åter denna vik-
tiga dag för ett minskat an-
vändande av alkohol och 
droger. Talare och underhål-
lare avtackades.

 Evert Magnusson

       

Ogiltiga
sedlar
Efter den 30 juni 2016 
blir de äldre versioner-
na av 20-, 50- och  
1 000-kronorssedlarna 
ogiltiga.

Fortfarande finns det många 
sedlar kvar som blir ogiltiga 
efter den 30 juni 2016. To-
talt är det 67 miljoner sedlar 
till ett värde av 3,6 miljarder 
kronor som snart inte går att 
använda längre. 

– Vi får in mycket sedlar 
men det finns fortfarande 
många kvar. Det är viktigt 
att de som har sedlar känner 
till att den 30 juni är sista 
dagen som det går att använ-
da dem. Enklast är att betala 
med sedlarna eller sätta in 
dem på ett bankkonto, säger 
Christina Wejshammar, chef 
för avdelningen för betal-
ningssystem och kontanter 
på Sveriges Riksbank.

Efter den 30 juni 2016 går 
det att sätta in sedlarna på 
ett bankkonto till och med 
den 31 augusti 2016. 

I oktober i år kommer de 
nya 100- och 500-kronors-
sedlarna samt de nya myn-
ten: 1-, 2- och 5-kronan. 

De äldre versionerna blir 
ogiltiga efter den 30 juni 
2017.

Det är många mynt som 
blir ogiltiga efter den 30 juni 
2017, totalt 1,6 miljarder 
mynt till ett värde av 2,6 
miljarder kronor. Har man 
samlat på sig många mynt 
är det bra att börja göra sig 
av med dem redan nu, för 
om alla väntar till sommaren 
2017 blir det svårt för buti-
ker och banker att ta emot 
mynten.

Källa: Sveriges Riksbank
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Sönerna räddade hans liv med HLR
Fredag 8 april 2016. 
En helt vanlig arbets-
dag i 48-årige Anders 
Emanuelssons liv. Han 
gick hem från jobbet 
på Optimera vid 17-ti-
den. Det är det sista 
han minns.

Hemma i soffan drab-
bades Anders av plöts-
ligt hjärtstopp. 
Anette, Anders hustru se-
dan 19 år, jobbade kväll. 
Men sönerna Albin och 
Erik var lyckligtvis hem-
ma. De räddade livet på 
sin pappa genom att utföra 
hjärt-lungräddning – något 
de lärt sig i skolan.

Vi träffas hemma hos fa-
miljen Emanuelsson i ett 
lummigt villaområde i Mel-
lerud.  Solen värmer, fåg-
larna sjunger och den skira 
försommargrönskan är un-
derbart vacker.

För Anders har sådana 
saker fått en än mer större 
betydelse än innan hjärt-
stoppet. Livet är skört, vem 
som helst kan drabbas utan 
förvarning. 

Den som får plötsligt 
hjärtstopp blir omedelbart 
medvetslös, sedan slutar man 
andas. Här är varje minut 
viktig – för varje minut som 
går minskar chansen att över-
leva med tio procent. Därför 
är det livsavgörande för om-
givningen att larma ambu-
lans och omedelbart inleda 
hjärt-lungräddning (HLR).

Gjorde helt rätt
Albin 14,5 år och Erik 17 år 
gjorde allt rätt. Tack vare det 
överlevde deras pappa. Att 
grabbarna dessutom gjorde 
väldigt bra kompressioner 
gjorde att Anders återhämt-
ning gått med rekordfart.

– Jag minns inte att jag 
gick från jobbet den fre-
dagen, sedan är det tomt 
fram till någon dag senare. 
Jag kände absolut ingenting 
innan, det var en helt vanlig 
arbetsdag, berättar Anders.

Erik skulle egentligen ut 
och löpträna, men beslutade 
sig för att kolla på en tv-serie 
tillsammans med sin pappa. 
Albin var på sitt rum i andra 
änden av huset.

– Pappa hostade till och 
svarade inte när jag prata-
de med honom. Så jag gick 
fram till honom, han var lite 
blå i ansiktet och medvets-
lös. Då ropade jag på Albin 
och vi lade ner pappa på 
golvet och kollade pulsen. 
Jag ringde 112 medan Albin 
gjorde hjärt-lungräddning, 
minns Erik.

Trots panik och tårar 
mindes pojkarna hur HLR 
gick till. Båda har lärt sig 
det i skolan, som lär ut 
hjärt-lungräddning varje år 
på idrottslektionerna.

Turades om
Sedan turades pojkarna om 
med att utföra HLR och 
prata med larmcentralen, 
som talade lugnande med 
dem och frågade efter de-
ras grannar. Larmcentralen 
kontaktade grannarna Helén 
och Bengt Lindberg, som 
anlände snabbt till olycks-
platsen.

– Vi hjälptes åt med hjärt-
kompressioner tills hem-
tjänsten kom, de hade med 
en hjärtstartare. Pulsen kom 
igång redan efter första stö-
ten. Man tänkte inte så 
mycket just då, hur man gör 
sitter väl kvar eftersom att vi 
haft HLR både på Rådasko-
lan och på gymnasiet, berät-
tar Erik.

Två ambulanser anlände 
strax efter hemtjänsten, men 
Anders fördes med ambu-
lanshelikopter till Sahlgren-
ska sjukhuset i Göteborg för 
att genomgå kranskärlsrönt-
gen. Röntgen på Näl har 
nämligen stängt på helgerna.

Helén och Bengt tog hand 
om de chockade pojkarna. I 
detta läget kontaktade Helen 
Anette, som hade kvällspas-
set på ICA i Mellerud.

– Helén körde ner mig till 
Sahlgrenska. Jag vet inte ens 

vilken väg vi tog, jag hade 
panikkänslor hela tiden. Det 
enda jag visste var att Anders 
hade visat livstecken. Man 
såg många hemska bilder 
framför sig innan jag fick 
reda på att det såpass ”bra” 
som det gjort, säger Anette.

– Läkaren på Sahlgrenska 
berättade efteråt att jag va-
rit talbar, men lite rörig när 
jag kom dit. Fast närminnet 
brukar vara värre. Att det 
var såpass bra berodde på att 
Albin, Erik och våra gran-
nar gjort så bra kompressio-
ner, det innebar att hjärnan 
snabbt blev syresatt, säger 
Anders stolt.

Sönerna anlände med 
Bengt till Sahlgrenska sam-
ma kväll, vilket var bra för 
dem.

– Anders kände igen mig 
och frågade efter pojkarna, 
det var väldigt skönt, kon-
staterar Anette.

På lördagskvällen trans-
porterades Anders till Näl.

– Det minns jag! Chauffö-
ren hette Major, ler Anders.

Han blev bättre dag för 
dag, även om närminnet 
var dåligt de första dagarna. 
Efter tre-fyra dagar var han 
nästan som vanligt.

– Därför är det lite svårt 
att förstå det som hänt, men-
ar Anette.

ICD-dosa opererades in
Fredagen 15 april opererades 
en ICD-dosa in under vän-
ster nyckelben, en fem-sex 
centimeter platt dosa där 
två elektroder skruvats fast 
i hjärtat via en blodåder. Fa-
miljen fick bra information 
av personalen innan opera-
tionen.

– Hjärtstopp heter egent-
ligen kammarflimmer, efter-
som hjärtat står och skakar/
vibrerar och inte pumpar 
som det ska. Dosan känner 
av om det blir ett sådant 
flimmer och ger då en elstöt, 
den är som en liten hjärtstar-
tare, förklarar Anette.

– Den är min försäkring 
helt enkelt. Läkarna har inte 

Anders hjärta stannade

Det var i den här fåtöljen Anders satt när hans hjärta stannade 
den 8 april. Sönerna Albin och Erik rådiga ingripande med 
hjärt-lungräddning innebar att Anders överlevde och återhäm-
tade sig rekordsnabbt.

Anettes födelsedagspresent hon fick en månad innan olyckan, ljusstaken med orden ”Njut varje 
minut”, betyder mycket för familjen idag. Från vänster: Albin, Anette, Anders och Erik.

Albin (tvåa från höger) lär sig HLR-räddning under en gym-
palektion i mitten av januari 2016. Ingen anar att hans kun-
skaper ska betyda skillnad mellan liv och död för hans pappa 
2,5 månad senare.

Det sker cirka 10 000 
hjärtstopp i Sverige varje 
år, utanför sjukvården. Fem 
procent av dessa överlever.

Fakta

Grundligare 
HLR i skolan

Idrottsläraren Henrik Ols-
son berättar att alla elever på 
Rådaskolan och gymnasiet 
får gå hjärt-lungräddning en 
gång om året på lektionstid. 
Även om en del elever kan-
ske inte tycker det är det ro-
ligaste, så verkar de flesta ta 
det på allvar efter ett tag.

– De sista fyra-fem åren 
har vi blivit grundligare i 
övningarna, det skedde efter 
att fotbollsspelaren Martin 
Scherdin fick hjärtstopp 
under en match. Vi köpte 
bland annat in nya övnings-

dockor, säger Henrik.
Eleverna får lära sig ”hela 

förloppet, från det att de hit-
tar en livlös person. Först ges 
utbildningen i grupp, sedan 
följs HLR-övningen upp 
med att eleverna ska visa upp 
sina kunskaper en och en för 
sina idrottslärare. Nu kopp-
las även livräddning i vatten 
in i övningen.

– Det kräver en del arbete, 
men räddar det livet på en 
person så har det varit värt 
det, konstaterar Henrik.

Susanne Emanuelsson

hittat någon orsak till varför 
hjärtat stannade, det förkla-
ras som ett elfel i hjärtat som 
vem som helst kan få. Men 
det är ingen större risk för 
mig att drabbas igen än för 
någon annan, berättar An-
ders.

Han ska få en sändare som 
läser av dosans aktivitet på 
natten, om hjärtat skulle slå 
i otakt skickas den informa-
tionen direkt till Näl.

Under helgen fick han 
permission, sedan var det 
bara ett återbesök på mån-
dagen 18 april för provtag-
ning, innan Anders skrevs ut 
från Näl.

Skadat revben
Anders sviter efter hjärtstop-
pet har varit trötthet och 
smärtor i bröst och rygg efter 
kompressionerna. Ett revben 
i ryggen blev till exempel 
skadat. Han är sjukskriven i 
sju veckor, men har valt att 
vara på jobbet så mycket han 
orkar.

– Ja, det blir segt att bara 
sitta hemma. Jag har ju inget 
fysiskt arbete, då funkar det, 

konstaterar Anders, som 
var på plats vid sönernas 
fotbollsträning redan andra 
veckan efter hemkomsten.

Vikten av att ta vara på 
varje stund och inte vänta 
med sådant man planerat att 
göra, är ett motto familjen 
anammat.

– Det får vara lite ostädat 
hemma, jag vill vara med 
grabbarna vid deras fot-
bollsträning. Det är en del 
av rehabiliteringen, känner 
jag.

Ingen yrkestrafik
Har du några begränsningar 
i livet nu?

– Jag får inte utöva yr-
kestrafik och inte använda 
verktyg eller maskiner som 
vibrerar, då kan dosan ge 
mig en smäll. Det är allt.

Anders berättar om orden 
som en sjuksköterska sa till 
honom: 

– Alla lär sig simma 
och livräddning, men 
hjärt-lungräddning är inte 
lika självklart. Det borde det 
vara.

– Jag är så tacksam att det 
gick bra, det går inte att ut-
trycka. Det är obetalbart och 
går aldrig att ge tillbaka, un-
derstryker Anders och tittar 
leende på sina söner.

Många var inblandade i 
räddningsarbetet och famil-
jen är oerhört tacksamma 
mot alla, inte minst syskon 
med familjer som varit med 
och stöttat och visat omtan-
ke under hela sjukdomsti-
den.

Kommer du att ändra på 
något?

– Ta vara på dagen och 
familjen. Vi köpte en ro-
botgräsklippare när jag 
kom hem. Jag åker hellre på 
match än lägger tid på att 
klippa gräset.

Susanne Emanuelsson
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Tel 0771-38 64 00 
www.lantmannenmaskin.se

VALTRA 
DEMO TOUR 
2016

Här träffar du oss!

Tomelilla Måndag 16 maj kl 11-16
Plats: Lantmännen Maskin, Tylegatan 2, Tomelilla

Falkenberg Tisdag 17 maj kl 11-16
Plats: Br Nilsson, Allberg Stora Björsgård, Heberg

Växjö Onsdag 18 maj kl 11-16
Plats: Anders Edberg, Slätthults Lantbruk, Lessebo

Nyköping Torsdag 19 maj kl 11-16
Plats: Fredrik Jerlström, Tåå, Nyköping

Brålanda Fredag 20 maj kl 11-16
Plats: Rödjans Lantbruk AB, Bolstad, Mellerud

Välkommen!

Kom och se Valtras traktorprogram.  
Representanter från Väderstad, 
Trelleborg och Dataväxt medverkar. 

Presentation av maskinerna 
kl 12 och 14.

VALTRA

ÅRS2 FA
BR

IK
SG

AR
AN

TI

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

YOUR 
WORKING 
MACHINE

Guldtraktorn Valtra N174 
finns på plats.

LH
16

04
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80 (bakom Husbilen) Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...
• Service och reparationer på alla personbilar och 

lätta släp
• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 

airbag och motorstyrning
• AC-fyllning och felsökning
• Hjulinställning – en av våra specialiteter

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Vi utför om-, till-  
och nybyggnationer

Kurt 070-218 62 82
                       VI KAN HJÄLPA TILL ATT ORDNA FINANSIERING!

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 • Tel. 0530-211 65 

Hagtornsvägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BILVÅRD

Vaxar, polerar o. tvättar 

även mattvätt

www.rh-bilvard.se     •    0705-94 97 70

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Elinstallation - Service - Data - Tele
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ELINSTALLATIONBYGG

LEDIG PLATS

Kort om Rot och Rut
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband 
med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
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MÅLERI

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRDFOTVÅRD

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

Margareta Nettum,   
Viravägen 12, Åsensbruk www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

i tropisk miljö
• Massage
• Taktil stimulering
• Spa-behandlingar
• Spa. produkter
• Tempurprodukter

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

Tvätt, städ, sanering
Vi hjälper både stora och små företag, privat

personer med allt inom städ och sanering.
Tveka inte att ringa oss på

0531-722 74 el. 070-325 78 01
eller besök www.kapi.se

STÄD

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATSMURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

• Husgrunder 
• Skorstenar
• Fasader
• Våtrum (har våtrumsberhörig)

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

STÄD

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

FASTIGHETSUNDERHÅLL

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

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

Gert Carlsson

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

De nya reglerna i korthet:
• Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
• Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
• Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.

Du hittar mer information om husarbete på www.skatteverket.se
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Familjegudstjänst  
i Frändefors kyrka

Söndag 22 maj kl. 11.00
Jubilatekören med musiker. 
Barngruppernas avslutning.  

Victoria Håkansson och 
 Lennart Staaf.

Välkomna!

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

Räddningstjänsten på plats
Brålanda deltidsbrand-
kår fanns på plats 
på motordagen med 
fordon och utrustning.

Hans Andersson, stationsbe-
fäl i Brålanda, brandmännen 
Sune Larsson, David Mats-
son och Rasmus Magnusson 
visade sina fordon och sin 
utrustning.

Brålanda är en deltids-
brandkår med fem grupper 
som är beredda att rycka ut.

– Vi är fem personer som 

har jouren var femte vecka 
och då är det 168 timmar 
dygnet runt, berättar Hans 
Andersson.

På motordagen visade de 
fordonen och utrustningen 
samt informerade om att 
rädda liv, rädda hem, gasol 
för hem- och fritidsmiljö, 
säkerhet i vardagen och tips 
och råd på äldre dar. Brand-
säker camping är ju högak-
tuellt i sommar och semes-
tertider. 

De gav goda råd om att 

Hans Andersson, stations-
befäl, Brålanda, Rasmus 

Magnusson och David 
Mattson visade brandkårens 
fordon och utrustning. Sune 

Larsson fattas på bilden.

Pengagåva till SK Granan
Lördag 7 maj var SK Gra-
nan inbjudna till Old Fellow 
Logen 147 Brette och deras 
50-årsjubilem i Vänersborg. 
Anledningen var att klubben 
fick motta en brödragåva på 
10.000 kronor till klubbens 
ungdomar. 

Fem stycken föreningar i 
kommunen blev uppmärk-
sammade denna kväll. Det 
var en mycket högtidlig cere-
moni som avslutades med en 
stjärnhimmel och fin musik. 
Klubben är mycket tacksam-
ma för ännu en brödragåva 

från Old Fellow. Det var kul 
att fyra ordförande i klubben 
träffades och det kunde före-
vigas med detta kort.

Berith Pettersson

Fr.v: Conny Malm, ceremonimästare (namngivare till SK Granan), Lars Persson (nuvarande 
ordförande i SKG), Lars Brander, övermästare Old Fellow, Folke Olsson, undermästare (tidiga-
re ordförande SKG), Berith Pettersson, (tidigare ordförande SKG och klubbens första kvinna på 
denna post), Lennart Malm, ex övermästare (tidigare ordförande i SKG). Foto: Gunnar Olsson.

Logdans för 42:a året
Tänk att dansa i ett 
gårdsmuseum fullt 
med bruksföremål och 
lerkrus. Hos Åkessons 
Loge i Bodane utan-
för Brålanda är detta 
möjligt.
Åkessons loge bjuder in till 
dans för 42:a året. En gam-
mal och fyra moderna. Förra 
året flyttade de ner scenen 
från rännet, något som både 
publiken och dansbanden 
uppskattat. Mindre släpande 
på musikutrustning och mer 
ögonkontakt.
 De välkända tvillingbröder-
na Hugo och Stig Åkesson 
med medhjälparna Inga-
Britt och Sven-Göran Svens-
son iordningställer logen 
inför årets första dans den 
21 maj. Det är den första av 
säsongens tolv danser och 
Hiltons spelar. De hoppas 
att gamla och nya dansanta 
besökare ska komma med 
kaffekorgen i beredskap.

Stig Åkesson kommer att 
ha koll på ljudnivån med 
ljudnivåmätaren, 85 db är 
tillåtet.

– Vi är måna om att våra 

Sven-Göran och Inga-Britt Svensson, Kerstin och Stig Åkes-
son samt Hugo Åkesson hälsar välkomna till ännu en säsong 
i logen.

Bildelsföretag firade två-årsjubileum i Brålanda
För två år sedan kom 
bildelsfirman Fixus 
till Brålanda invid E45 
och i år flyttade de in 
i en egen och större 
lokal. Enkelheten att 
få reservdelar och den 
stora kunskapen gillas 
av kunderna.
Börre Johansen började med 
en 40 kvadratmeter stor bu-

Dessa killar väntar på att få ta körkort och under tiden kör 
de a-traktorer. De är överens om att det är kul med motorer; 
Rasmus Zetterman, Rasmus Landström, Kristian Lindahl, Lu-
kas Anderson, Emil Andersson, Björn Wildering och Mattias 
Axelsson.

Servicetekniker Jesper Ro-
bertsson kör en sänkt Skoda 
och hittar det han behöver 
till bilen hos den tvåårsfiran-
de bildelsaffären.

gäster inte får hörselskador, 
säger Stig Åkesson, och det 
tycker även orkestrarna är 
bra. De sänker om det blir 
för högt.

I pausen kommer de med-
havda kaffekorgarna väl till 
pass och det ges tillfälle att 
titta på alla de 2 000 gamla 
allmoge- och bruksföremå-
len som bröderna samlat 
ihop sedan 1972. En impo-
nerande samling är 86 kru-
kor och krus tillverkade av 
Rörstrand, Gustavsberg och 
Höganäs.

Bröderna väntar besö-
kare från Dalsland, Säffle, 
Vänersborg, Trollhättan, 
Uddevalla, Kungälv och 
även norskklingande röster 
brukar höras.

– De kommer för att dan-
sa med tidigare och med nya 
danspartner. Den sociala 
biten är en stor och viktig 
uppgift för oss, säger Hugo 
Åkesson. Dans är ju dessut-
om en trevlig motionsform 
för alla åldrar.

 Marianne Karlsson

förebygga brand i hemmet. 
För de yngre finns Flammys 
brandskola med spännande 
serier som visar vad man ska 
tänka på och göra ifall olyck-
an skulle vara framme.

 Marianne Karlsson

tik för två år sedan och har 
nu utökat till 1000 kvadrat-
metrr butik och lager.  Ut-
rymme finns det gott om hos 
Fixus i Brålanda.

Han servar Dalsland och 
Tvåstadsområdet med allt 
från toapapper till verktyg 
och bildelar. Varje dag kör 
de ut det som beställts till 
kunderna. Kunder är verk-
städer, lantbruk och entre-
prenadföretag. Han har fyra 
anställda med var sina speci-
alkunskaper.

– Jag tycker det har 
fungerat bra och vi har nu 
även  cyklar och cykeltillbe-
hör i sortimentet  och pla-
nerar öppna cykelverkstad. 
Efterhand finns planer på att 
utöka sortimentet ytterliga-
re, säger Börre.

Läget är bra invid E45 och 
centralt i verksamhetsområ-
det.

– Många som inte varit 
här tidigare och kom in hade 
inte en aning om butikens 

omfattning och de blev po-
sitivt överraskade, berättar 
Börre.

Han håller på att snygga 
upp runt fastigheten för att 
det behövdes och inför ve-
teranfordonsträffen i juli då 
även ett bilpoleringsföretag 
är tänkt närvara.

Tvåårsfirandet
Börre Johansen och hans 
medarbetare Veronica Lö-
nebrink, Marcus Aronsson, 
Fredrik Karlsson och Mikael 
Herlogsson hade mycket att 
göra på tvåårsfirandet och 
motortemadagen.

Genom moderbolaget 

Koivunen i Finland har de 
tillgång till ett lagerfört ut-
bud av närmare 140 000 
produkter som täcker ett 
stort typ- och åldersspek-
trum av dagens fordonspark, 
vilket uppskattas av kunder-
na.

– De har bra grejor och 
stor kunskap så det är bra att 
de öppnat här, säger Jesper 
Robertsson, nöjd kund.

Jesper tycker det är bra 
med motortemat.

– Det är roligt att det hän-
der något här i Brålanda.

Utanför butiken står en 
klunga killar och diskuterar 
sina a-traktorer. De gillar att 
fixa med motorer och upp-
skattar både butiken och 
temadagen.

För att barnen ska ha nå-
got extra att roa sig med på 
tvåårsjubileet hade Börre fix-
at en uppblåsbar 14 meters 
hinderbana utanför butiken.

Dagen avslutades med att 
Börre hade bjudit in före-

tagare inom sitt område till 
firmafest som hölls i en av 
lokalerna. Den lokala kröga-
ren fixade maten.

– Ett 60-tal kom och det 
var trevligt, säger Börre Jo-
hansen.

Marianne Karlsson
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Bil 
onsdag 18 maj 2016

& m     tor

Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com       

JohnDeere.se 17
43Alla priser är inkl moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 30/6 2015. 

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00. 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74. 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20. JÖNKÖPING 
Svenssons Motor AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD 
Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal 
& Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans 
Traktorcentrum, 013-36 77 02. LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice 
AB, 0530-511 85. SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 
0142-29 88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 
0155-20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 
50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

JohnDeere.se 17
43Alla priser är inkl moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 30/6 2015. 

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00. 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74. 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20. JÖNKÖPING 
Svenssons Motor AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD 
Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal 
& Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans 
Traktorcentrum, 013-36 77 02. LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice 
AB, 0530-511 85. SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 
0142-29 88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 
0155-20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 
50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

Tango Serie II
Robust chassi

Stark kniv
Korridordockning
936 kr/mån*

19 995 kr
inkl. moms

Z335
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie
1 762 kr/mån*

38 995 kr
inkl. moms

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

297 kr/mån*

5 295 kr
inkl. moms

JS63V
53 cm klippbredd

Ståldäck
Variabel hastighet

371 kr/mån*

6 995 kr
inkl. moms

X354
107 cm klippbredd
Fyrhjulsstyrning

Twin Touch växelpedaler
2 240 kr/mån*

49 995 kr
inkl. moms

X105
107 cm klippbredd

med sidoutkast
Steglös transmission
1 110 kr/mån*

23 995 kr
inkl. moms

Tävlar i kvalracet ”Time Attack”

Andreas Eriksson och Nader Derakshan med sin ombyggda Mitsubishi Evolution 5 som ska tävla i timeattacknu.se i sommar.

Auto-Gruppen i Melle-
rud deltar i en tävling 
som är ny i Sverige. 
”Time Attack” är vad 
namnet låter som; 
en hastighetstävling 
där man tävlar mot 
klockan. Snabbaste 
ombyggda gatubilen 
vinner. En spännande 
utmaning för ett mo-
toroptimeringsföretag.

Tävlingsformen har sitt 
ursprung i Japan, där or-
ganiserade events för mo-

toroptimeringsföretag lade 
grunden för det som skulle 
bli en sport. 

Stora namn inom opti-
meringsbranschen har länge 
jämfört och tävlat om vem 
som byggt den snabbaste 
gatubilen utan några andra 
begränsningar än R-däck 
och under de senaste åren 
har Time Attack blivit upp-
märksammat som en av de 
mest växande motorsporter-
na i världen.

 – Tävlingsformen är en-
kel, Time Attack är ett så 

kallat kvalrace där snabbaste 
varvet vinner. Du tävlar inte 
mot andra på banan, utan 
mot klockan. Snabbast tid 
på de försök man får på sig 
vinner, berättar Nader Der-
akshan på Auto-Gruppen.

Bra att synas
Auto-Gruppens bil, en 
Mitsubishi Evolution V, 
kraftigt ombyggd för än-
damålet, tävlar i den näst 
högsta klassen, Pro, i serien 
timeattacknu.se. 

Den har testkörts två 
gånger hittills med bra re-

sultat som fortfarande kan 
förbättras. Förare är en af-
färskollega och tillika spon-
sor, Christian Klarkner från 
Västerås.

– Vi har båda nytta av att 
synas i dessa sammanhang, 
säger Nader och berättar 
att Autogruppen förutom 
Västeråsföretaget fått flera 
viktiga sponsorer, varav tre i 
Mellerud och en i Dalarna. 

Väl arrangerat
I början av maj hölls en test- 
och mediadag i Karlskoga, 
den 28 maj är det tävling i 

skånska Knutstorp, 3-4 och 
5 juni är det dags att visa 
musklerna på Kinnekulle 
Ring. I början av augusti 
är det timeattackfestival på 
Mantorp, sedan Karlskoga 
och Knutstorp igen. Hek-
tiska tider för motoroptime-
ringsföretaget i Mellerud.

– Att tävlingarna är så bra 
arrangerade är lockande. 
Alla säkerhetsåtgäder finns 
till hands för att våga tänja 
på gränserna under kontrol-
lerade former, säger Nader 
och tillägger att största an-

ledningen till att de är med 
är att får mer erfarenhet. 

– Att inte bara stå i en 
verkstad utan vara med i 
verkligheten och visa vad vi 
kan och testa våra grejer, är 
det viktigaste av allt, säger 
han.

Tävlingarna i Time At-
tack kommer att sändas på 
teve-kanalen Viasat Motor 
och Viaplay.

Karin Åström
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Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Nya Opel Astra.
Utmanar överklassen.

NYA ASTRA
ÅRETS BIL 2016

Vi har bilar för omgående leverans!

Framröstad av Europas ledande
motorjournalister.

Nya Astra fi nns med IntelliLux LED 
Matrix-strålkastare med helljus som
anpassar sig efter varje trafi ksituation
utan att blända. Eller förarstol med
inbyggd massage och ett infoainment-
system som kan nästan allt. 

Välkommen in och provkör Årets Bil!
opel.se

Köp till
Magma röd 1 200 kr

Metallic 5 900 kr
Dynamicpaket 10 000 kr

1,4T 150 hk 39 000 kr

Astra 5d Enjoy 1,0T

ord. pris fr. 197 800 kr
fr. 173 700 kr

Bengtsfors 0531-719 90
Mellerud 0530-444 40

www.roybil.sewww.roybil.se
Bengtsfors 0531-719 90
Bäckefors 0530-360 00

3 års service och
assistans på köpet!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,4-5,5 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 93-128 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.Just 
nu ingår FlexCare med 3 års service, assistans och garanti, när du köper en ny Opel. Erbjudandet gäller till 30 juni 2016 och omfattar alla 
modeller utom KARL och utgående modeller av Astra J. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. 

Magnetens vårrace uppskattat

Kristi himmelfärds dag 
hade den återuppli-
vade mopedklubben 
Magnetens Vänner 
sitt populära vårrace. 
72 ekipage deltog när 

åtta mil kördes i strå-
lande majsol.

Racet gick från Västra Ble-

ken över Granan på Krop-

pefjäll, mot Evenstorp, Häl-

jebyn, Frändefors och vidare 
till Sikhall, där det bjöds på 
sopplunch. 

Färden gick därefter vidare 
till Skerruds skola, Brålanda 
kyrka, vidare till Assareby 

Dennis Andersson och Linus, Sebbe, Jimmy och Totte Holm-
qvist är engagerade i Magnetens Vänner.

Amanda Holmqvist, Roberth Mellqvist, Ulrica Holmqvist och 
Kajsa Högemark skötte förtäring och sekretariat.

Deltagarna i racet kom från hela Dalsland. Här ett mellerudsekipage i täten. 72 ekipage deltog i Magnetens Vänners vårrace.

kvarn, över Säter för att gå i 
mål i Västra Bleken.

Återupplivad
Klubben Magnetens Vänner 
startades redan 1994 och 
samlade många medlemmar 
från olika håll i Dalsland. 
Under åren arrangerades 
många härliga mopedrace 
både höst och vår med allt 
från 30 till 150 deltagare. 
Klubben arrangerade också 
mekarkvällar. 

2007 tog det dock stopp.  
Medlemmarna hade då 
splittrats åt olika håll och 
den dåvarnade ledartruppen 
Jimmy Holmqvist, Dennis 
Andersson, bröderna Ström-
dal och Sören Blom besluta-
de att lägga klubben på is.

Ung generation
Sju år senare, under en gara-
gefest Annadag Jul 2014 be-
stämde sig Jimmys söner Li-
nus, Sebbe och Totte för att 
dra igång klubben igen och 

Kristi himmelfärds dag förra 
året genomfördes magnetens 
Vänners första vårrace med 
en ny generation i ledning-
en och även på en stor del av 
mopparna. 

Cirka 45 förare i olika 
åldrar, från 15 år och uppåt, 
styrde sina veteranmoppar 
över Kroppefjäll och vidare 
mot Edstenafors och Öde-
borg. Det gav mersmak och 
i år upprepades succén.

Toppenrace
72 moppeförare, från hela 
Dalsland, anlände till starten 
i Västra Bleken med förvän-
tan i blick.  Mopeder av alla 
möjliga modeller, mer och 
mindre unika, ställdes upp 
på gårdsplanen. 

Matgänget, bestående av 
Ulrica Holmqvist, Amanda 
Holmqvist och Kajsa Hö-
gemark bjöd på kaffe och 
smörgåsar i sekretariatet, där 
alla anmälde sig och fick sin 
lapp där svaren på kluriga 

och allmänbildande frågor 
skulle kryssas i under vägen.

Soppa i Sikhall 
Klockan tio prick bar det av 
och röken låg tät på gårspla-
nen innan gänget drog iväg.

Denna strålande torsdag, 
liksom förra året serverades 
lunch tillagad av klubbens  
ständiga kock Ulrica Holm-
qvist och hennes medhjäl-
pare. En närande soppa i 
Sikhall, vid den glittrande 
Vänern, uppskattades av 
alla.

– Vädret var perfekt, ma-
ten var god och vi har fått 
väldigt mycket positiv re-
spons för racet, säger de 
nöjda arrangörerna genom 
Linus Holmqvist.

Karin Åström

Bjarne Håkansson och Jesper Östergren, medlemmar i Bjar-
nez, som just nu tävlar i Svensktoppen nästa, kopplade av med 
ett mopperace. 
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www.dacia.se

Dacia Family Edition

Bränsleförbrukning Blandad körning: 0,49-0,68 l/mil. CO2-utsläpp: 109-155 g/km. *Finansiering med Dacia Allt I Ett Billån: Duster Family Edition 4x2 1.6 114hk Bensin 1 107 kr/mån, Sandero Family Edition 0.9 TCe Bensin 914 kr/mån, Logan Family Edition 0.9 TCe 
Bensin 1 030 kr/mån, Lodgy Family Edition 1.2 TCe Bensin 1 203 kr/mån. 30 % kontant, 84 mån. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Ränta 4,20%, e� ektiv ränta 4,28%. Rörlig ränta baserat på STIBOR90. Servicekostnad från 199 kr per mån vid körsträcka 
15.000 km/år 36 mån. Försäkring 233 kr per månad via Renault Försäkring och beräknat på man 55 år boende i Sundsvall.  Gäller t o m 30/6 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Dacia reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna 
på bilden kan vara extrautrustade. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser.

Mer pengar till familjen, mindre till bilen

ALLT
I ETT

SERVICE

 F
IN

AN
SI

ERING          FÖRSÄKRIN
G                

Dacia Family Edition
med bl.a. luftkonditionering,
eluppvärmda säten och radio

Från 94 900 kr

eller med Allt i ett-paket  

från 1 346 kr/mån*

Köpa en extrautrustad Dacia Family Edition med luftkonditionering, eluppvärmda säten, dimljus och radio som gör 
familjeresan roligare. Varför inte välja vårt heltäckande Allt i ett-paket som förutom all extrautrustning ger dig ett 
problemfritt bilägande med fi nansiering, service och försäkring till en fast månadskostnad. 

Vänersborg Johannesbergsvägen 1  
Uddevalla Kärranäsvägen 2 
Dingle Kustvägen 1 
Åmål Vänersborgsvägen 17 

Lysekil Förrådsvägen 1 
Strömstad Tångenvägen 1 
Mellerud  Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3

Familjehelg nu i helgen!
Teckna Allt i ett i helgen och få 
ett års extra garanti på köpet. 

Fordonsträff med Ferrari Spider
När Jonny’s Classic Meeting 
arrangeras i Dals Långed lördag 
21 maj, väntas 200 fordon delta. 
Dessutom visas drömsportbilen – 
en Ferrari Spider med en motor på 
570 hästar.

Projektledare är Jonny Andersson som 2013 
använde sina födelsedagspengar för att skapa 
en ny kreativ mötesplats i Dalsland för for-
donsintresserade och innovatörer. Det blev 
en succé  och årets upplaga av Jonny’s Classic 
Meeting blir i år på lördag den 21 maj.

– Efter fjolårets succé med drygt 180 spe-
ciella bilar och mc-fordon och över 800 be-
sökare, trots regn, så kan det nog i år komma 
200 fordon, säger Jonny.

Tanken med projektet är skapa en krea-
tiv mötesplats i Dalsland för både fordon-
sintresserade och innovatörer och samtidig 
marknadsföra Dalsland.

Ferrari Spider
Jonny har i sitt helt ideella projekt lyckats 
få med sportbilen Ferrari Spider på 570 häs-
tar till årets evenemang. En bil som har varit 
omskriven i alla världens sportbilstidningar. 
Ägaren till drömsportbilen Ferrari Spider 
från 2013 är själv på plats hela dagen och 
kommer även att starta sin Ferrari. Ljuvligt 
motorljud utlovas

Pris till Dalslands  
innovatör 2016
Under dagen kommer årets upplaga av Jon-
ny´s Classic Meeting Prize, Dalslands inn-
ovatör 2016 att utdelas. Ifjol delades priset 
ut till konstsamlaren och museumbygga-
ren Sten Torstensson, skapare av Dalslands 
konstmuseum och Nordiska Tomtemuseet.

För fjärde gång-
en genomför 
projektledare 

Jonny An-
dersson sitt 

evenemang i 
Dals Långed, 

Jonny’s Classic 
Meeting.

Foto: Privat.

Racinglegenden Erik Berger  
och sportbilar
Världens äldsta aktiva racingförare enligt 
Guinness  rekordbok, snart 91-årige racing-
legenden Erik Berger är på plats. Erik Berger 
har tagit tio SM-guld i banracing och visar 

då sin prissamling och sin banracingbil som 
även startas av Erik under dagen.

– Vi hoppas det kommer många Ifjol kom 
det många custom- och sportbilar på besök 
och även många andra intressanta och fina 
bilar och mc, säger Jonny.

 Fordonsträffen är för Hot Rods, Street 

Rods, custombilar, sportvagnar, veteranbilar 
och motorcyklar, kreativt och nyare byggda 
fordon.

För underhållningen på scenen står en av 
Dalslands unga sånglöften Caisa Svanström 
från Åmål.
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Heldag i Brålanda med motortema
Bilar från när och 
fjärran trotsade den 
kalla och småregniga 
pingstaftonen. Det 
visades upp bilar, 
traktorer, mopeder och 
en båt. Den fartfyllda 
musiken piggade upp.

Det är inte varje pingstafton 
som klockan tio på förmid-
dagen bjuder på plus fyra 
grader, duggregn och blåst. 
Roland Andersson och Pe-
ter Jacobsson som ansvarade 
för tema motor i Brålanda är 
ändå nöjda.

Några traktorer, ameri-
kanare, sportbilar, mopeder 
och en båt fanns det att be-
skåda och ett trevligt band 
att lyssna på.

– Det är inte dåligt att ha 
Vänerns i särklass snabbaste 
båt här. 1 300 hk som gör 

Denna blå Monark Scooter årsmodell 1963 körde Christina 
Milén Jacobsson som 15-18 åring. Roland Andersson provsitter 
som passagerare. En Husqvarna Populär 1959, 42 kubikare, 
Roulett motor, till vänster, ägs av Peter Jacobsson.

De flesta medlemmarna i Traktorklubben Dotorp valde att inte åka nercabbat denna regniga 
och blåsiga dag.  Linnea Andersson, Ör, tog dock med sin nyrenoverade traktor, en Volvo T 22, 
1952.  Anders, Anna och Linnea Andersson, Karl-Erik Svensson, ordförande Traktorklubben, 
Bengt-Åke Karlsson, Mats Torstensson och Hugo Andersson. Även i år har traktorklubben ett 
lotteri där första vinsten är en nyrenoverad Grålle diesel 1954 och dragningen blir som tidigare 
på Nuntorpsdagarna.

Trist väder på veteranmarknad
I lördags anordnade 
Veteran Classic Dals-
land sin veteranmark-
nad vid Bildelsshopen 
på Västerråda. Regn 
och kyla verkade 
tyvärr skrämma bort 
många besökare och 
säljare.
Det var tunt med uppslut-
ningen denna regniga och 
kalla lördag. Sex säljare och 
åtta veteranfordon medver-
kade. 

– Vi har jätteotur med 
vädret, det var mycket bätt-
re i höstas då det deltog ett 
20-tal knallar och mellan 
20-30 bilar, säger Johan 
Magnusson, anställd på 
Bildelsshopen som lånar ut 
marken till Veteran Classic 
Dalsland (VCD).

Morgan Hallgren, Mellerud kör för SMK Trollhättan. Här 
med sin Saab 99, Grupp H.

Johan Brorson, Dals MK (t.h) med sin codriver Joakim Tollesson, Dals MK. Här med sin Saab 
900, Grupp E.

Veteran Classic Dalsland var på plats. Från vänster: Magnus 
Lindström, Brålanda, Åke Svanbäck, Mellerud och Jan Flink, 
Ör med Jans Pontiac Parisienne från 1985.

drygt 80 knop. Hemma-
hamn är Sikhall, säger Peter 
Jacobsson. Bandet Hi-Boy  
var så bra så dem har vi bo-
kat till nästa år.

Kurt Nielsen, Frändefors, 
visade sin Ferrari 458 Spider, 
2013 årsmodell. Den place-
rar sig som en av världens 20 
värstingsbilar; 580 hk och en 
toppfart på 330 km. 

– Den är en fantastisk ban-
bil. Genom medlemskapet i 
Ferrari Club som hyr banor i 
Sverige, Norden och Europa 
får Ferrariägarna tillfälle att 
köra av sig. Vid allmän kör-
ning drar den litern på milen 
och på bana fem liter. Klub-
barna finns i många länder 
och har aktiviteter med träf-
far inom och utanför landet. 
Banornas beskaffenhet har 
betydelse har stor betydelse 
för hur fort det går att köra, 
240 km har jag kommit upp 
i på Anderstorp, berättade 
Kurt Nielsen.

En bränsledriven for-
donsvärmare rekommende-
rade, Alexander Kovalivo. 
Den kan startas med ett sms. 
Spänningen är 12/24 volt 
och den drivs med bensin 
eller diesel.

– Den är bekvämt att bi-
len, traktorn eller båten är 
varm när man kommer och  
ska köra.

I Gallerian var det full 
snurr med bland annat kak-
buffé i caféet. Åse Winsvold, 
Grinstad, gästade och klädde 
om möbler.  En av annon-
sörerna i temabladet erbjöd 
motordrivna sängar,

En välrenommerad bil-
handlare från Vänersborg 

bjöd på korv och bröd, 200 
gick det åt.

Fastighetsägare upplät 
plats och ström.

Gallerian och företagar-
föreningen  är nöjda och 
planeringen inför nästa år är 
på gång.

– Det är Brålanda-andan 
det, säger Peter Jacobsson.

Marianne Karlsson
 

Veteranmarknaden anord-
nas varje vår och höst.

Utanför entrén hittar vi 
Anders Grimstad, Dalslands 

Bilvårdscenter. Han visade 
upp och sålde konsument-
produkter för bilvård. VCD 
hade ett fikatält där man 

Vi körde i Simrishamn och 
hade en sträckseger och en 
fjärdeplats totalt. Det vara 
bara någon sekund mellan 
ettan och fyran, säger Johan, 
som flyttat till Dals Rostock 
på grund av sitt rallyintresse.

Han pappa är för övrigt 
kartläsare till Morgan.

En stor röd Pontiac Pari-
sienne från 1985 ägs av Jan 
Flink.

– Den är byggd i Kanada 
och jag har haft den i två år. 
Det är nog Melleruds bil-
ligaste jänkare, jag gav 10 
000 kronor för den. Det är 
ett rullande renoveringsob-
jekt och går som en klocka. 
Jag hämtade den i Torsby i 
snöglopp, då drog den bara 
en liter milen trots att den 
väger 2 120 kilo, berättar 
Jan, som äger ett flertal jän-
kare och mopeder. Dessut-
om har han åkt rally i 42 år, 
de senaste sju åren med Per-
Åke Forsman.

– 31 maj börjar vi med 
våra tisdagsträffar i Sunnanå 
hamn, tipsar Jan, som även 
är vice ordförande i VCD.

Ombyggt lager
Inne i Bildelsshopen hittar 
vi Bengt Aronsson och Jo-
han Magnusson.

– Vi har byggt om lagret 
och rivit ner en vägg för 
att få bättre lageryta. Det 
resulterar i ytterligare cirka 
100 hyllyta som står klart i 
dagarna. Nu kan vi bredda 
reservdelsbiten för att täcka 
upp för nyare bilar, ett sätt 
att serva både verkstads- och 
konsumentkunder, förklarar 
Bengt som driver butiken.

För att hinna med att ge 
en ännu bättre service har 
Bengt anställt Camilla Alex-
andersson, Mellerud. Hon 
tillträder  i slutet av maj.

– Jag ville anställa en tjej 
för att få en annan infalls-
vinkel på företaget, i en 
mansdominerad bransch. 
Hon blir ett jättebra tillskott 
i arbetet att utveckla buti-
ken. Dessutom får jag själv 
mer tid att stötta våra verk-
städer, understryker Bengt.

Susanne Emanuelsson

kunde handla värmande kaf-
fe, korv med bröd och kaka.

Ett par rallybilar fanns till 
påseende under tidningens 
besök. Det var Morgan Hall-
gren, Mellerud som ställde 
upp sin Saab 99 och Johan 
Brorson, Dals Rostock som 
visade sin Saab 900.

Morgan kör i Grupp H för 
SMK Trollhättan med Jonas 
Brorson, Kungälv som kart-
läsare.

– Jag har haft ett uppehåll 
på drygt 20 år, men gjorde 
comeback 2015. Bilen har 
jag byggt på lediga stunder, 
det tog fem år, berättar Mor-
gan.

Premiären skedde vid 
Dalslandstjuren 2015, men 
då fick Morgan motorpro-
blem och tvingades bryta.

– Jag ska försöka köra 
ett par tävlingar i år, Dals-
landstjuren och Strömkar-
len i Trollhättan. Båda går i 
september. Men allt hänger 
på jobb och pengar, allt som 
har med motor att göra är 
dyrt, konstaterar han.

Bra placeringar
Johan Brorson och hans 
codriver Joakim Tollesson, 
båda Dals MK, kör i Grupp 
E. De har placerat sig bra i 
cuper sedan de började köra 
2011. Generellt sett har 
duon legat i topp i Mega 
Rally cup. Nästa utmaning 
blir en rallytävling i Karlstad 
den 4 juni. 

Vilka chanser har ni i år?
– Håller vi oss bara på 

vägen tror jag det går bra. 
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*Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofi nans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo modellår 
2017: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,0. CO2 g/km: 48–186 (V60 Twin Engine D6 – XC90 T6 AWD). Bilarna på bilderna är extrautrustade. Reservation för tryckfel och slutförsäljning.

EXTRA ÖPPET 
NU I HELGEN

Premiär för Nya Volvo V40.

RESAN BÖRJAR 
MED DIG

I helgen har vi premiär för Nya Volvo V40. Ny design, nya spännande lacker och en interiör med helt unik look är några av 
nyheterna. Väljer du Inclusive Privatleasing kan du skaffa dig en helt ny Volvo V40 till en mycket attraktiv månadskostnad.

Privatleasing. Det nya bilägandet. 
Med Volvo Inclusive Privatleasing får du ett 
bekymmersfritt bilägande där du betalar din 
månadsavgift, bränsle och vägtrafi kskatt – 
service och Volviaförsäkring ingår. Efter 36 
månader lämnar du tillbaka bilen till oss. 

Prisexempel Privatleasing*

Volvo V40 T2 Business (122 hk) bensin  2 995:-/mån

Volvo V60 T3 Business (152 hk) bensin 3 895:-/mån

Just nu: INKL. VINTERHJUL, FRI SERVICE 
OCH VOLVIAFÖRSÄKRING 

Gäller Volvo Inclusive Privatleasing alla modeller (utom 90-serien) t.o.m. 31/8.

Volvo XC70: Fri uppgradering och vinterhjul på köpet
Nu är det sista chansen att köpa en ny Volvo XC70. En bil att lita på som i 
Classic version är fullutrustad med all den senaste tekniken för säkerhet, 
komfort och kommunikation. Just nu bjuder vi på vinterhjul och fri uppgradering 
från basbil till Momentum eller från Momentum till Summum/Sport.* 

Volvo XC70 D4 AWD Classic Summum  Nu 365 000:- (Ord. 399 200:-)
*Gäller Volvo XC70 t.o.m. 23 maj.

Vänersborg Johannesbergsvägen 1  
Uddevalla Kärranäsvägen 2 

Dingle Kustvägen 1 
Åmål Vänersborgsvägen 17 

Lysekil Förrådsvägen 1 
Strömstad Tångenvägen 1 

Mellerud  Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3

Undersköterskan Maria Larsson, Frändefors, med sin Oldsmobile årsmodell 1958. Hon köpte 
och renoverade den 1996. – Jag har ett stort intresse för amerikanska bilar. Det blir en del mil 
på sommaren, utställningar och festivaler. Maria tyckte det kunde vara kul för någon att åka 
med på spontan crusingen så  Leif och Rune på äldreboendet Solhaga fick en åktur och vill gärna 
åka med fler gånger. Foto: Madeleine Jansson.

Entreprenören Kurt Nielsen, Frändefors, med sin Ferrari 458 Spider, 2013 års modell.

Bra start för Norenby
Rallyföraren Martin 
Norenby har fått en 
bra start på säsongen 
torts en avåkning i 
Norge. Av fem körda 
tävlingar har han vun-
nit två. 

Målet att vara på pallen i de 
fyra tävlingarna som skulle 
åkas i Norge sprack direkt. 
Det blev en fjärdeplats i för-
sta tävlingen som kördes sis-
ta helgen i april. 

– Rally Sørland i Kristian-
sand är nog den svåraste täv-
ling jag har kört. Tretton mil 
specialsträcka i regn och snö 
på mycket krokiga vägar. En 
liten avåkning punkterade 
segerchanserna direkt, men 
vi fortsatte och klättrade så 
vi slutade fyra. Just nu är jag 
ganska nöjd med detta trots 
att målet var att vi skulle 
vara på pallen i alla tävlingar 
i Norge. 

Martin är också nöjd med 
att bilen funkar perfekt, att 
teamet levererar till hundra 
procent och att samarbetet 
med en däcktillverkare har 
blivit lyckat. 

– Vi har kunnat lägga tid 
på att underhålla bilen och 
istället för att lägga pengar 
på att laga den, säger Martin 
som har förhoppningar på 
att åka några SM-tävlingar 
i höst. 

– Härnäst kommer Fors-
hagas rallytävling, sedan ska 

Martin Norenby har kört fem tävlingar i vår och vunnit två 
av dem. Foto: Privat.

Bygger i höst
Brandt Bil:s bygge av 
tvättanläggning och 
tankstation kommer 
igång först i höst.

– Anledningen till att vi är 
försenade är att det har tagit 
tid med bygglovet på grund 
av att Trafikverket hade syn-
punkter på in och utfarter,  
berättar Sten Brandt.

Själva byggprocessen kom-
mer att ta tre månader och 
när den är klar kommer en 
automattvätt och tre gör-det 
själv- hallar, plus en station 

för bensin, diesel och etanol 
att finnas på stationen. 
– Det är vår ambition, säger 
Sten Brandt.

Detaljplanen ger i nulä-
get inte plats för en biogas-
pump, men Brandt Bil har 
haft kontakt med kommu-
nen i detta ärende och hopp-
as på en lösning. 

Vid årets slut kommer an-
läggningen på Landsvägsga-
tan förhoppningsvis att stå 
klar.

Karin Åström

vi tillbaka till Norge för att 
åka deltävling två. Då ska vi 

vara på pallen, säger Martin 
Norenby.        Karin Åström
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Mannes Motor 
Trestad Center 
Stampgatan 2, 0521-77 70 10 
www.mannesmotor.se  

ÖPPETHELG! NYA MAZDA MX-5 
PROVKÖR I HELGEN HOS MANNES MOTOR 

Bränsledekl. bl. körn. 6,0-6,9 l/100 km, CO2 139-161 g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 årsfabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se 
fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2016-06-30.  

Vi älskar människor och brinner för Mazda! I vårt jobb vill vi möta människor, lyssna på människor – och prata med människor. I möten byggs förtroende och relationer – 
därför ska du som kund känna dig trygg när du köper en bil hos oss, eller lämnar den här för service eller reparation. Vill du veta mer om bilarna vi säljer, eller om 
verkstaden? Kom in och prata med oss i helgen för vi älskar att möta människor, och brinner för Mazda! Öppet lördag och söndag 10-15 #ReasonsToDrive  
 

PRIS: FRÅN 224 900:-  

”NÄR DET KOMMER TILL ATT LEVERERA KÖRGLÄDJE 
TILLHÖR MAZDA MX-5 DE BÄSTA I VÄRLDEN.”  
VI BILÄGARE, NR 11 2015 

www.mazda.se 

Rekordsug efter husvagn och husbil
Aldrig har så många 
svenskar ägt en husbil 
eller husvagn som nu. 
Husbilsägandet ökade 
med hela sju procent 
förra året och vi är 
fortfarande det hus-
vagnstätaste landet i 
Europa.

– Samtidigt som vi ser en 
stabil ökning av husbilar och 
husvagnar är trenden tydlig: 
mer komfort efterfrågas och 
influenser från personbilar 
kommer även hit. Förutom 
äldre som gillar äventyr kan 
vi nu också se att 40-åringar 
börjar bli intresserade av det 
mobila campinglivet, säger 
Tomas Haglund, ordföran-
de i HRF – Husvagnsbran-
schens riksförbund.

För många har drömmen 
om en sommarstuga eller båt 

bytts mot drömmen om en 
husbil eller husvagn. Många 
gör också slag i saken och 
köper ett mobilt hem och 
drygt en miljon svenskar 
åker redan årligen på semes-
ter i husbil och husvagn. 
Den heta husbilstrenden 
fortsätter och husbilsägan-
det ökade återigen, den här 
gången med sju procent 
mot året innan. Samtidigt är 
Sverige fortfarande det hus-
vagnstätaste landet i Europa 
med hela 286 husvagnar per 
10 000 invånare.

Campingliv lockar
Campinglivet lockar som 
aldrig förr och trenden går 
mot ett bekvämare cam-
pingliv, en semester med 
guldkant. Allt fler vill ha den 
lilla extra komforten, som 
till exempel klimatkontroll 

Siffror på husvagnar och 
husbilar år 2015:
Antal nyregistrerade husbi-
lar i Sverige: 4 034           
Antal nyregistrerade hus-
vagnar i Sverige: 3 167           
Husbilsbestånd i Sverige:                                                          
79 293         
Husvagnsbestånd i Sverige:                           
282 124       
Husbilsbestånd i Europa:                                                        
1 676 050
Husvagnsbestånd i Europa:                          
3 896 650

Fakta

Husbilsägandet ökade med sju procent under 2015. Här syns en  Solifer Polar.

Laddstolpar i höst
Melleruds kommun har 
ansökt och fått beviljat ett 
investeringsstöd på 66 000 
kronor genom Klimatklivet 
från Naturvårdsverket, till 
två nya laddstolpar för elbi-
lar. Park- och gatachef Patrik 
Tellander berättar att diskus-
sionerna nu handlar om var 
laddstolparna ska placeras. 
Förslagsvis kommer de att 
finnas dels vid Resecentrum 

(järnvägsstationen) och dels 
vid torget. Under hösten 
2016 kommer de på plats.

– Det handlar om lång-
samladdare där det tar mel-
lan sex till tolv timmar att 
ladda ett batteri. Vi disku-
terar även en snabbladdare 
där det tar 20 minuter, men 
först får vi se vad som händer 
på Västerrådaområdet, säger 
Tellander.

med samtidig styrning av 
både luftkonditionering och 
värme, manöverpanel som 
sköter fordonets funktio-
ner via CAN-bus-styrning 
och möjlighet att styra olika 
funktioner via appar i smart-
phonen. 

Dessutom har framför allt 
husbilarnas chassin utveck-
lats en hel del de senare åren 
med förbättrad fjädrings-
komfort, ESP och krock-
kuddar även på passagerar-
platsen fram.

– Kunderna har blivit mer 
pålästa, vilket gör att de stäl-

ler allt högre krav på både 
återförsäljare och verkstäder. 
HRF har därför inlett ett 
samarbete med SFVF, Sveri-
ges Fordonsverkstäders För-
ening. Samarbetet innebär 
att kompetensen kommer 
att höjas på våra verkstäder 
med hjälp av utbildningsin-
satser, vilket kommer att ge 
högre kvalitet och service till 
kunderna i slutändan, säger 
Tomas Haglund.

Äldre människor byter 
gärna sin stora och rymliga 
husvagn mot en nyare av 
samma sort. 40- och 50-ta-

listernas barn, uppvuxna i 
husvagn, har nu fått barn 
och vill ge dem samma upp-
levelser som de haft själva. 
När det gäller husbilstrender 
har våra äldre blivit piggare 
och mer äventyrliga och vill 
gärna ge sig ut och se värl-
den, gärna från en husbil. 
De har god hälsa, stabil eko-
nomi, är resvana och språk-
kunniga. Samtidigt finns en 
trend där allt fler i 40-årsål-
dern börjar intressera sig för 
husbil.

Källa: husvagnsbranschen.se
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Väljer du färg  
hjälper vi dig att  
välja rätt finansiering.
Funderar du på ny bil så hjälper vi dig gärna med  
finansieringen.  Vi är  märkesoberoende, det vill säga  
att vi kan hjälpa dig finansiera vilken bil  
du än väljer. Enklare kan det inte bli. 
Just nu har vi extra  förmånlig ränta 
på billeasing tillsammans med försäkring.

Välkommen in att prata med någon  
av våra företagsrådgivare.

 

Billeasing + Försäkring

fr 1,95% Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80 (bakom Husbilen) Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...
• Service och reparationer på alla personbilar och 

lätta släp
• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 

airbag och motorstyrning
• AC-fyllning och felsökning
• Hjulinställning – en av våra specialiteter

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE
PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

UTHYRNING AV 

MINIGRÄVAREVid köp av 4 däck bjuder vi

på däckhotell en säsong
DÄCKHOTELL

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

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

BUTIK: 
Landsvägsgatan 80, Mellerud  
Tel. 0530-730 740 
info@bildelsshopen.com
bildelsshopen.com

BILDELSSHOPEN

Läs mer om oss på bds.se

Vårkampanj på BDS!
Nu sänker vi priserna på massor av produkter. Fynda 
bland bilvårdsprodukter och fritidsbatterier. Vi står för 
kunskap och omtanke för dig och din bil. Väkommen!

JUST NU!
Varta fritidsbatteri 75Ah

795:-
0521-308 20 
www.dina.se/vast

Välkommen till oss på Kungsgatan 7 
 i Vänersborg. Glad sommar!

0521-308 20 
www.dina.se/vast

Välkommen till oss på Kungsgatan 7 
 i Vänersborg. Glad sommar!

Det behöver inte vara Knöligt
alternativet till storbolagen

Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20  www.dina.se/vast   

Nöjda bilförsäkringskunder

Motor

Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20  www.dina.se/vast   

SjuKt bra
Nöjda djurförsäkringskunder

alternativet till 
storbolagen

Djurtema, 8/10 rep. 16/10 Bohusläningen TTELA Strömstad tidning 

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

Kia Cee´d 1,6 crdi -12
Grå, 4.200 mil  109.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 crdi 128 hk Business -13
Silvermet., 4.000 mil  154.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 crdi SW-12
Vit, 8.100 mil  109.500 kr

Kia Cee´d 1,6 crdi SW -13
Vit, 8.000 mil  129.500 kr

Kia Optima 1,7 crdi AUT -12
Silvermet.,  7.500 mil  169.500 kr

Kia Rio 1,2 -14
Rödmet., 1.300 mil 112.500 kr 

Kia Rio 1,2 -12
Vit, 5.200 mil 84.500 kr 

Kia Rio 1,2 -13
Silvermet., 4.400 mil 99.500 kr 

Kia Rio 1,4 crdi -12
Rödmet., 7.500 mil  99.500 kr

Kia Rio 1,2 -14
Silvermet., 7.700 mil 63.500 kr 

Kia Soul 1,6 -15
Svartmet.,  850 mil  165.500 kr

Kia Sportage 2,0 CRDI AWD -12
Dark gun, 11.000 mil  169.500 kr

Citroën C4 2,0 -05
Svart, 13.800 mil 34.500 kr 

Fiat Scudo 2,0 MST -11
Vit, 5.600 mil 125.000 kr 

Ford Mustang GT 300HK -05
Blå, 12.000 mil  169.500 kr 
Hyundai Tucson 2,0 CRDI -07
Silvermet., 22.000 mil  69.500 kr
Hyundai i10 1,1 Style Edition -12
Gråmet., 4.200 mil  67.500 kr

Hyundai i30 1,6 crdi -13
Blåmet., 7.500 mil  139.500 kr

Mazda 6 2,2D kombi -10
Gråmet., 11.500 mil  115.500 kr

Mini Cooper S -07
Blå, 7.500 mil  99.500 kr 

Mitsubishi Grandis 2,4 -06
Silvermet. 20.850 mil  54.500 kr 

Opel Astra 1,6 combi -07
Blågrå. met., 9.500 mil  59.500 kr 

Opel Astra 1,6 GTC Turbo -12
Vit, 8.800 mil  124.500 kr 

Opel Insignia 2,0 cdti eco flex sport 
tourer -12
Gråmet., 4.100 mil  169.500 kr

Peugeot 307 1,6 HDI -06
Silvermet., 19.900 mil  39.500 kr

Peugeot 308 1,6 Turbo -10
Vit, 6.700 mil 99.500 kr

Saab 9-3 1,8 -06
Blåmet., 18.000 mil  46.500 kr 

Saab 9-3 1,8 sportcombi -10
Röd, 9.000 mil  106.500 kr

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00, Lördagar 10:00 - 14:00, Sön/helgdagar - Stängt
Besöksadress: Tengrenstorpsvägen 16, 462 56 VÄNERSBORG. Telefon: 0521 - 192 22

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda
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Fritidselever byggde en komplett stad
Barnen på Nordalssko-
lans fritids Bamse har 
byggt en stad i Lego 
och lärt sig både sam-
arbete och hur samhäl-
let fungerar.
Veckan efter sportlovet satte 
sig eleverna på Nordalssko-
lans fritids Bamse och bra-
instormade fram vad som 
bör finnas i en stad. Mataf-
fär, skola, bibliotek, café var 
några av förslagen som de 
kom med. Anledningen till 
detta: Vi skulle bygga en stad 
av Lego.

Lagar och regler
Stadens borgmästare, Johan-
na, bad eleverna att komma 
på ett namn på staden och 
efter en snabb omröstning 
kunde alla enas om att sta-
den skulle döpas till Legosta-
den. 

Men en borgmästare kan 
inte styra en stad alldeles en-
sam. Hon behövde hjälp av 
en polismästare, Anneli, som 
kunde se till att de lagar och 
regler, som finns i vårt svens-
ka samhälle, följdes av våra 
unga invånare.

Företagsidéer
Vi kom sedan till det faktum 
att vi, för att kunna ha en 
fungerande stad, måste ha 
invånare som arbetar och 
tjänar pengar. Alla elever var 
därför tvungna att komma 
på en egen företagsidé. 

För att sedan få börja byg-
ga var man tvungen att ansö-
ka om bygglov. På bygglov-
sansökan fick eleverna bland 
annat beskriva vad de ville 
bygga och vad det skulle 
användas till. På grund av 
platsbrist var de även tvung-
na att ha med i beräkning-
arna att de skulle kunna bo 
i samma byggnad som deras 
företag fanns i. 

Eleverna på Nordalsskolans fritids Bamse har byggt en Legostad som innehöll allt som behövs i 
ett levande samhälle. Foto: Karin Åström

Sharmaki hämtad till förvar
Sharmaki Abubacarr, 
den somaliska unga 
flykting Melleruds 
Nyheter skrivit om ti-
digare sitter nu inlåst 
på Migrationsverkets 
förvar i Kållered.
Han väcktes tidigt i tors-
dags morse på Kroppefjälls 
asylboende av gränspolisen 
som tog med honom i bil till 
fövaret Kållered inför utvis-
ning till Italien. 

Sharmaki bröt samman 
och fick tas till sjukhus på 
fredag natt. 

Hans lärare på Rådasko-
lan, där han gått i förberede-
laseklass, hans klasskamrater 
och vänner är förtvivlade. 

– Barnen är över sig giv-
na, berättar Anette Pahlén 
Johansson, lärare på Råda-
skolan.

Till och med personalen 
på förvaret har reagerat på 

hur Sharmaki behandlas och 
säger enligt Anette Pahlén 
Johansson att de inser att ett 
fel begås, att Sharmaki Abu-
bacarr inte är vuxen. 

Han klassas som vuxen, 
trots att flera läkare fastställt 
atthan är minderårig, men 
när Sharmaki anlände med 
båt till Lampedusa i Italien 
blev hans födelsedatum satt 
till 950101, vilket enligt 
medicinsk expertis inte kan 
stämma.

Hans före detta gode man 
Erika Johannsesson har star-
tat facebookgruppen ”Låt 
Sharmaki stanna”, som är 
fylld av förtvivlade kom-
mentarer och stöd för Shar-
maki.

– Det finns så många som 
vill veta hur han mår och 
vad som händer och som är 
engagerade i hans öde, säger 
Erika Johannesson och be-
rättar att det trots allt finns 

Sharmaki Abubacarr som 
gått på Rådaskolan har 

hämtats till förvar i Kållered 
inför utvisning till Italien, 
trots att läkare intygar att 

han är minderårig.

Några veckor senare hade 
fotbollsarenan Santiago Ber-
nadeu invigning. Ägarna 
fick klippa det blågula ban-
det och sedan bjöds det på 
en spännande fotbollsturne-
ring (inomhus på grund av 
dåligt väder). Legostadens 
Café var på plats och bjöd på 
hemmabakade bullar. 

Stadens sportaffär an-
ordnade vid ett tillfälle en 
bilmässa där alla elever fick 
ställa ut sina bilar för be-
skådning. Efter omröstning 
kunde den finaste bilen utses 
samt den bil som var mest 
funktionell. 

På riktigt
Att låta det som hänt i Le-
gostaden även ske på riktigt 
har varit oerhört uppskattat. 
Om din legogubbe har varit 
i behov av att få sina naglar 
målade så har eleven själv 
kunnat gå till stadens hår- 
och nagelsalong och få nag-
larna målade i alla möjliga 
färger av nagellack skänktaav 
en lokal handlare. 

På sin fritid har invånar-
na kunnat ta flyget till ett 
annat land, besöka stadens 
vattendjurpark, tagit båten 
ut till sommarbostaden på 
Ön, ta ett dopp i sjön, träna 
på utegymmet i nyinköpta 
träningskläder från sport-
affären, ta med hunden till 
agilitybanan, leka på lekpar-
ken, eller till och med åka på 
rymdfärd med Legostadens 
Nasa. 

För dem som bara har ve-
lat ta det lugnt så har mat-
affären alltid något gott till 
fredagsmyset. 

Biblioteket har haft ett 
stort utbud av böcker och de 
har haft möjligheten att ta 
in på stadens lyxhotell eller 
bara ta bussen hem till mam-
ma och pappa.

Faror
Det har inte alltid varit lugn 
och ro i Legostaden. Vid 
några tillfällen har fartka-
merorna lyckats fånga någ-
ra riktiga fartdårar på bild. 
Polismästaren fick då snabbt 
rycka ut och ta fast ligister-
na, beslagta deras körkort 
och kräva in böter och sätta 
dem bakom lås och bom.

Om olyckan var fram-
me så fanns ambulans samt 
djurambulans på plats för att 
kunna köra de skadade till 
sjukhuset i närmsta grann-
stad. Brandbilen har även 
den stått redo för utryck-
ning.

En dag drabbades staden 
Aten riktig naturkatastrof. 
Orkanen Johanna drog fram 
och orsakade stora skador på 
en del hus. Genom ett fint 
samarbete samt med hjälp 
av Superbyggarna kunde alla 
byggnader återställas till sitt 
ursprungliga skick.

Avslutat
Med vemod i bröstet och 
med enorm stolthet avsluta-
des legoprojektet med fika, 
frågelek och diplomutdel-
ning. 

När hela staden montera-
des ner, bit för bit, tänkte vi 
på alla timmars som eleverna 
lagt ner på denna stad, hur 
bra de har samarbetat och 
vilken otrolig kreativitet de 
har bjudit på. 

Att som pedagog få vara 
delaktiga i en sådan här pro-
cess och utveckling har varit 
fullkomligt fantastiskt. Och 
naturligtvis sparar vi elever-
nas specialbyggda föremål, 
för att plocka isär allt det har 
vi inte haft hjärta till.

Fritidspedagogerna  
Johanna L. Roos och 

Anneli Roos

ett liten strimma hopp.
Advokaten som kopplats 

in kommer att överklaga att 
Sharmaki hålls i förvaret. 
Hans första reaktion i mö-
tet med honom var att det 
handlar om en minderårig 
person och en sådan får inte 
hållas i förvar i mer än 72 
timmar. 

– Det händer iallafall nå-
got positivt, tycker Erika 
Johannesson, som liksom 
Anette Pahlén Johansson 
har kontakt per telefon med 
Sharmaki så ofta det går.

Karin Åström

Husbyggen
Eleverna hade inga pro-
blem med att komma på 
vad de ville arbeta med och 
efter Borgmästarens godkän-
nande och underskrift, på 
bygglovsansökan, fick de lov 
att bygga ihop sin egen Le-
gogubbe och därefter var det 
fritt fram att börja bygga på 
sitt ”hus”.

Staden fick snabbt en egen 
tidning, mataffär, skola, all-
tjänst samt bilaffär och med 
en bilaffär i staden insåg vi 
snabbt att vi även behövde 
en bensinstation samt en 
bilverkstad. Sedan rullade 
det på. Varje dag tog en ny 
affärsidé form allt efter som 
behovet uppstod.

Lön och skatt
Varje onsdag betalade borg-
mästaren ut lön till alla in-
vånare i staden, med pengar 
från kommunhusets stats-
kassa och precis som i verk-
liga livet drogs det skatt från 
lönen. 

Utöver detta har det varit 
upp till var och en att mark-
nadsföra sig själva och på så 
vis fick de igång försäljning-
en och kunde tjäna pengar 
på egen hand.

 De företag som har haft 
flera anställda har fått dela 
lika på inkomsterna. Då har 
det naturligtvis krävts att 
man har dragit sitt strå till 
stacken. 

Växla pengar har de kun-

nat göra på stadens bank. 
Legopengarna har eleverna 
sedan förvarat i sina kas-
saböcker. I dem har de fått 
skriva ner sina in- och utgif-
ter. 

Under tiden som eleverna 
har varit på sina arbeten har 
de kunnat lämna in sina hus-
djur på stadens djurdagis. 

Nöjen och fritid
När Legostadens biograf 
hade invigning såldes bio-
biljetter för nedsatt pris och 
popcorn och saft ingick. 
Samtidigt kunde man få 
ta del av makeupsalongens 
öppningserbjudande och få 
sig en avancerad ansiktsmål-
ning. 
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Slalomklubb får bidrag
SLALOM 

Höghedens SLK har 
beviljats 30 000 kro-
nor vid fördelningen 
av vinstmedel avsatta 
från Dalslands Spar-
banks vision ”Till-

Förlust mot Tjörn

SLUTRESULTAT
Tjörns DFF –  

Åsebro/Brålanda
 4-0 (2-0)

Div.2 Bohuslän/Dal
Arena: Ekåsvallen
Publik: 55
Målskyttar:
1’ Linda Nilsson
17’ Emelie Larsson
50’ Ilona Thörner
52’ Ilona Thörner

SLUTRESULTAT
Henåns IF –  

Frändefors IF
4-0 (1-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
28’ 1-0 Elin Persson 
50’ 2-0 Elin Persson
60’ 3-0 Nanna Andersson
83’ 4-0 Therese Corneliusson

Dal med tre raka för-
luster i inledningen på 
säsongen. Nu senast 
blev det förlust mot 
Orust-laget Henåns 
IF med 4-0, trots en 
hyfsad tillställning i 
söndags förmiddag.

Det var ganska jämnt inled-
ningsvis med mycket spel 
på mitten och böljande rent 
chansmässigt, men Henån 
får tryck på Frändefors i ett 
par minuter i mitten av för-
sta och lyckas få in bollen till 

1-0, vilket också håller sig 
till paus.

– Sifforna återspeglar inte 
matchen fullt ut, det var 
jämnt. Sedan får de tryck 
på oss en period och då får 
de även första målet, men 
egentligen skapade de inte 
jättefarliga chanser, sade So-
fia Arvidsson i Frändefors 
ledarstab.

Orkar inte
I andra däremot var det inte 
längre lika jämnt. Henån tar 
över på Ivars Färg Arena och 
vinner egentligen på styrka 

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda 
inledde säsongen med 
tre raka segrar, men i 
lördags tog det stopp 
mot Tjörns DFF på 
Ekåsvallen i Kållekär 
på Tjörn. Matchen var 
rik på målchanser, 
men bara hemmalaget 
lyckades förvalta dem 
i 4-0 segern i damer-
nas division 2 Bohus-
län/Dal.
Åsebro/Brålanda låg under 
i matchen från start, eller i 
alla fall efter mindre än en 
minut, då hemmalaget gjor-
de 1-0 genom Linda Nils-
son. Detta gjorde att gäster-
na från Dal kom in helt fel 
i matchen, enligt tränaren 
Glenn Öder.

– Vi släppte in ett mål 
efter bara en minut, sedan 
kommer vi inte in i match-
en. Vi har lägen som vi kan 
göra mål på, riktigt vassa lä-
gen, men vi lyckas inte få in 
bollen, säger Glenn Öder.

De andra hetare
Istället utökade Tjörn till 
2-0 efter knappt 20 spelade 
minuter, en uppvisning i ef-
fektivitet.

– Det är inte mycket att 
säga om, de var hetare än oss 
på alla plan. De backar hem 
i början, ligger lågt, och då 
hade vi mycket boll, men 
sedan tryckte de på och fick 
långa anfall med bollskick-

liga spelare och det liknade 
mer en futsalmatch när de 
spelade, berömde Öder sina 
motståndare.

Hungriga på revansch
I den andra halvleken kom 
två mål tätt inpå varandra 
genom Ilona Thörner, som 
var dödsstöten för Åsebro/
Brålanda.

– De fyllde på och an-
föll med många spelare, det 
mäktade inte vi med. Hade 
vi satt våra chanser direkt 
hade matchen sett helt an-
norlunda ut, sade Öder som 
redan blickar framåt.

– Vi möter Stenungsunds 
andralag nästa, man vet inte 
vilka de kommer att spela 
med. De har ett ungt andra-
lag, om de inte tar med en 
massa A-lagsspelare, men vi 
får göra vårt. Vi är väldigt re-
vanschsugna, detta var inget 
kul, sade Öder. 

Tobias Coster

Bäckefors IF första tre poäng
FOTBOLL 

Seger för Bäckefors 
i andra omgången av 
division 6 Dalsland, 
när Bengtsfors an-
dralag var på besök 
på Bäckevallen. 3-1 
slutade matchen i en 
välförtjänt seger.

Bäckefors revanscherade sig 

efter uddamålsförlusten i se-
riepremiären mot Eds andra-
lag. I fredags kväll tog man 
istället emot Bengtsfors dito 
och tog sina första tre poäng 
tämligen säkert.

– Det var roligt, vi gör pre-
cis som vi sade innan match-
en. Sedan gör vi mål också. 
Jag tycker vi klart förtjänade 
segern, sade Shaip Bajrami, 
Bäckefors huvudtränare.

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Bengtsfors andralag 
3-1 (2-0)

Division 6 Dalsland
Måskyttar:
23’ 1-0 Johan Jensen
25’ 2-0 Abdulkarim Ataie
66’ 3-0 Sebastian Johansson
76’ 3-1 Benjamin Maloku

Två segrar för Swesports
Det blev två segrar för 
Team Swesports under 
Billingeracet - första 
deltävlingen i Svenska 
MTB långloppscupen.
Billingeracet och första del-
tävlingen i Svenska MTB 
långloppscupen är över och 

det slutade med överlägsen 
seger till unga mycket lo-
vande Jonathan Nilsson i 
P15-16 som körde 37 kilo-
meter, samt seger till Stefan 
Hellman i H40 efter en tuff 
vurpa på den 78 kilometer 
långa, blöta och hala banan.

Johan Hellman slutade på 
en 12:e plats i H30 och hade 
ingen toppendag på Billing-
en med tunga ben. 

Jon Gustafsson som också 
kom till start var hela 30 mi-
nuter efter segraren Matthias 
Wengelin.  

Hemmalaget började bäst 
och fick utdelning i den 23:e 
minuten genom Johan Jen-
sen. Två minuter senare var 
det dags igen, då med Jensen 
som framspelare från höger 
och ett praktavslut från Ab-
dualkarim Ataie i krysset.

– De snabba målen gav oss 
energi, säger Bajrami.

I andra halvlek fortsatte 
man äga matchen. Då kom 
även 3-0 genom Sebastian 
Johansson. 

Med en kvart kvar att 
spela reducerade gästande 
Bengtsfors, men närmare än 
så kom inte laget från norra 
Dalsland.

– Jag vill ge ett stort plus 
till laget för ett grymt jobb. 
Sedan vill jag lyfta Glenn 
Andersson och Abdualkarim 
Ataie, de gjorde en bra in-
sats, sade Bajrami.

Tobias Coster

Förlust igen för Frändefors 
mot ett stressat Frändefors.

– I andra så orkar vi inte 
rakt igenom, vi blir lite stres-
sade av underläget. På två 
mål springer de bara ifrån 
oss och avslutar snyggt. Vi 
har också lägen, men anting-
en sköt vi utanför eller hade 
för tama avslut, sade Arvids-
son som hoppas laget kan 
rycka upp sig.

– Vi får jobba vidare, det 
är inte roligt, vi får hoppas 
att det vänder snart det här, 
säger hon.

Tobias Coster

59 personer trotsade regn 
och blåst. Svar vuxenfrågor: 
1) 2 1983, 2) 1 Bermudatri-
angeln 3) 1 Sprängört 4) X 
Svenska djurambulansen 
5) X Nilen  6) 1 1995  7) 
2 2000 8) 1  Terminator 9) 
X Sara Wedlund 10) 1 Ka-
labalik 11) Sundbyberg 12)  
X Mia Brunell Livfors. Svar 
barnfrågor:  1) 2 Pellegris 2)  
X Nektar 3) 1 Rumpnissar  

4) X Grisar 5) 2 18 hål  6) 
1 Hellqvist  7) 1 6 strängar 
8) 2 Klorofyll 9) Inga hörn 
10) X Toalett 11) 1 Tre hål 
12) 2 En. Skiljefråga: Det 
var 350 papper i bunten.1:a 
pris: Kerstin Almqvist, Dals 
Rostock, 12 rätt, 120 st. 
2:a pris:  Åsa Karin Persson, 
Dals Rostock, 11 rätt, 489 
st. 3:e pris:  Per-Axel Anders-
son, Dals Rostock, 11 rätt, 

500 st. Extravinster: Gerd 
Jansson, Mellerud, Britt Ma-
rie Larsson, Dals Rostock, 
Ulrik Seppänen, Mellerud. 
Barnvinnare: William Karls-
son, Nellie och Maja Vall-
hagen. Detta var säsongens 
sista promenad. Vi tackar 
deltagare och funktionärer. 
Välkomna tillbaka i höst ! 

OK Kroppefjäll
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SPORT

FOTBOLL 
Frändefors damer 
kämpar i motvind i 
division 4 Bohuslän/

sammans utvecklar vi 
Dalsland”.

Klubben är väldigt tacksam 
för detta bidrag som kom-
mer att gå till ett nytt ljud-
system. 

När man arrangerar täv-
lingar är det krav på ett 
funktionellt ljudsystem och 
det är en kostsam investering 
som hittills inte kunnat ge-
nomföras. Man har fått låna 
utrustning av andra fören-

ingar och företag för att vara 
säkra på att kunna genomfö-
ra tävlingarna med bra ljud.

Det gamla ljudsystemet 
klubben haft är så pass gam-
malt att det inte varit tillför-
litligt. 

Höghedens SLK är den 
enda skidanläggningen kvar 
i Bohuslän-Dal som har 
FIS-status på tävlingsbacken 
och möjlighet att släppa in 
tävlingar. 

Höghedens SLK

I O G T- N TO - r ö r e l s e n 
i Älvsborg har haft di-
striktsårsmöte på Nykter-
hetsgården Lönnen i Borås. 
Oskar Jalkevik från IOGT-
NTO:s förbundsstyrelse 
gästade årsmötet. Han berät-
tade om aktuella frågor som 
IOGT-NTO nu jobbar med.

En viktig sak just nu är att 
utmana alkoholnormen. Det 
förutsätts i dag att man mås-
te ha en ursäkt för att inte 
dricka alkohol. ”Jaså, du kör 
bil” eller ”jaså, du är gravid”.  
Det förutsätts att alkohol all-
tid ska finnas, till och med 
när idrottsframgångar ska fi-
ras. Men det är många som 

delar nykterhetsrörelsens syn 
på alkoholfrågan och som till 
exempel tycker att alkoholre-
klamen tar alltför stor plats, 
mer än en miljard kronor per 
år!

Det nämndes också att 
man numera ser en tydlig 
koppling mellan alkohol 
och cancer, även en låg alko-
holkonsumtion kan ha be-
tydelse. Kopplingen mellan 
alkohol och tobak är ju känd 
sedan tidigare.

En bra kampanj som 
IOGT-NTO drivit i flera år 
är ”Vit Jul”. Den har i år fått 
stort genomslag. Enligt en 
undersökning känner hälften 

av svenska folket till kampan-
jen, som ju handlar om att få 
vuxna att avstå från alkohol 
under de tre juldagarna.

Av den antagna arbetspla-
nen för år 2016 för IOGT-
NTO framgår bland annat:

att IOGT-NTO driver en 
politik för ett nyktrare sam-
hälle vilket innebär regel-
bunden kontakt med våra 
beslutsfattare på lokal nivå, 
kunskap om aktuell alkohol-
politik sprids, fler alkoholpo-
litiska grupper bildar nätverk

att verksamheter för hela 
familjen startas på flera orter,

att kamratstödsverksam-
heten fortsätter,

att samarbetet med invand-
rare och flyktingar utvecklas

Vid de val som skedde, 
kan vi nämna att Ingvar Asp, 
Mellerud är med i styrelsen 
med ansvar för studierna. 
Evert Norrman finns med i 
valberdeningen.

Från Dalsland deltog ett 
antal ombud. Det finns  lo-
kala aktiva föreningar i land-
skapet, kan nämna Lindberg 
i Dals-Ed, Ledstjärnan i 
Dals-Långed., Dalblomman i 
Billingsfors, Melleruds Hopp 
i Mellerud och  Klipprosen i 
Bengtsfors.

Text och foto: 
Evert Magnusson

ÅRSMÖTE

Årsmötesdeltagarna som kommer från Dalsland.
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Andra raka när 
BIF besegrades

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF har 
inlett säsongen i 
division 6 på bästa 
sätt med två segrar, 
men tränaren Michael 
Eriksson har fötterna 
kvar på jorden men är 
nöjd med resultaten.

Det var ett bra andralag 
från Brålanda som ställdes 
mot Kroppefjälls IF i tors-
dagskväll på Brunnsvallen. 
Kroppefjäll, med seger mot 
Viken i ryggen, hade en del 
tur inledningsvis i matchen.

– Brålanda var egentligen 
bättre, de var tunga att möta 
och vi hade tur när de bland 
annat hade ett stolptskott, sa 
de Kroppefjälls tränaren Mi-

Kroppefjälls IF – 
Brålanda IF:s andra-

lag
2-0 (0-0)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
70’ 1-0 Jonathan Allgulin
73’ 2-0 Mathias Skoogh-Olsson

SLUTRESULTAT

Åsebro körde över Tösse
FOTBOLL 
Åsebro gästade Tösse 
IF och Tössevallen i 
torsdags kväll i divi-
sion 5 Dalsland och 
åkte hem som segrare 
efter att hemmalaget 
inte bjudit upp till 
någon större kamp i 
matchen.

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Åsebro IF

1-6 (1-3)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
8’ 0-1 Martin Scherdin
24’ 1-1 Fredrik Magnusson
27’ 1-2 Marcus Larsson
45’ 1-3 Jan Alexandersson
48’ 1-4 Peter Eriksson
72’ 1-5 Martin Scherdin
89’ 1-6 Mohamed Shifa

chael Eriksson efter match-
en.

Bättre för hemmalaget 
blev det i den andra halv-
lek när man som så många 
gånger förut lade in en växel  
till och tog över matchen. 

Det resulterade även i 
mål, tätt inpå varandra där 
Jonathan Allgulin satte för-
sta i den 70:e minuten med 
en skarv i bortre burgaveln, 
hans andra mål i division 6. 

Några minuter sena-
re nickade Mathias Sko-
ogh-Olsson in tvåan som 
också blev slutresultatet.

– Spelmässigt var det 
jämnt, inte många chanser 
egentligen, men det var säm-
re spel än mot Viken. Det 
blev mer tillknäppt men vi 
är farliga i andra, då öppna-
de det upp sig mer, sade trä-
naren Eriksson.

Kroppefjäll har nu full 
poängskörd på sina två inle-
dande matcher och ser ut att 
kunna prestera på hög nivå 
även i kommande matcher.

– Det är skoj, det har gått 
väldigt bra, men nu gäller att 
ladda om och få ner fötterna 
på jorden, säger Eriksson.

Tobias Coster

de. Det var bedrövligt, sade 
Thomas Magnusson.

Scherdin gjorde första
Åsebros Martin Scherdin 
nickade in ledningsmå-
let efter bara åtta minuter, 
men hemmalagets Fredrik 
Magnusson såg till att kvit-
tera i den 24:e minuten. 

Likaläget höll sig dock 
bara i tre minuter, då Mar-
cus Larsson tog tillbaka led-
ningen till sitt Åsebro.

– Vi fick ett psykologiskt 
viktigt mål efter deras hörn-
mål, sa spelande tränaren Pe-
ter Eriksson.

Andra halvlek
I andra halvlek utökade Åse-
bro gång på gång, och Mo-
hammed Shifa fick avsluta 
målskyttet i den 89:e minu-
ten med 1-6 målet.

– Andra halvlek är ingen-
ting att säga om, vi var klart 
bättre. Resultatet är rättvist 
och kanske i underkant till 
och med. Skönt med detta 
och det ger oss självförtroen-
de, sade Eriksson.

– Det är poängen som vi 
behöver, men nu har det 
varit skralt. Inför Håfre-
ström-matchen som kom-
mer så måste vi komma till-
baka och vara ett lag. Vi var 
utspridda och tog inte kam-
pen någonstans. Vår styrka 
tidigare har varit att vi varit 
kompakta, men detta visade 
vi ingenting av idag, sade 
Tösses coach Thomas efter 
matchen.

Tobias Coster

Segertåget fortsätter för Fiffen
Det är storögt man ser 
Frändefors herrar och 
deras framfart i divi-
sion 5 Dalsland efter 
fyra spelade omgång-
ar. Bara Färgelanda IF 
och Åsebro IF utmanar 
i nuläget de röda-vita 
om förstaplatsen efter 
ännu en seger.

Frändefors tog fjärde raka 
segern i division 5 och har 
nu full pott i inledningen av 
säsongen, något som får ses 
som en skräll för ett försik-
tigt tippat Frändefors. Trots 
detta är tränaren Suad Has-
sani aningen missnöjd med 
spelet mot Fengersfors.

– Resultatmässigt fortsät-
ter vi leverera, men vi tog 
ett steg tillbaka spelmässigt. 
Vi började slappna av när 
vi hade ledningen med 4-1 
och de får en man utvisad. 
De kommer tillbaka, får en 
billig straff och sedan plöts-

ligt är det 4-3, då blev det 
riktigt nervigt. Sedan blir 
det konstigt, de får en straff 
till, vår målvakt blir utvisad 
men ersättaren räddar. Det 
kunde ha slutat riktigt illa, 
säger Hassani efter matchen 
som blev en nervös historia 
till slut.

Tidigt mål
Frändefors började bäst bor-
ta mot Fengersfors och tre-
målsskytten Andrej Savemo 
satte 1-0 efter fyra minuter. 

Ännu fler målchanser ska-
pades men bollen ville inte 
in för Fiffen som istället fick 
se Fengersfors kvittera ge-
nom Amer Alhalabi Alattar.

– Halvleken var sådär 
spelmässigt, kändes som en 
sådan där match där vi ska-
par och skapar, men satte 
inte chanserna, sade Suad 
som efter matchen dock fick 
jubla för tre poäng.

I andra halvlek utökade 

gästande Frändefors till 4-1 
genom Christer Karlsson 
och ytterligare två mål av 
Savemo. Däremellan fick 
målskytten Amer Alhalabi 
Alattar rött kort och det hela 
såg ut att bli en bekväm resa 
mot tre poäng.

Farlig avslappning
Samtidigt som Frände-
fors slappnade av höjde sig 
Fengersfors och det kom 
två snabba, först via straff 
och Martin Eriksson. Sedan 
genom Joel Gonzalez i den 
79:e minuten. 

Fem minuter från slu-
tet fick gästernas målvakt 
Sebastian Eklund syna det 
röda kortet och Fengersfors 
fick chansen att kvittera från 
straffpunkten, men ersätta-
ren räddade och matchen 
slutar 4-3 till Frändefors.

– Vi visade styrka att vinna 
när vi inte får till spelet, även 
om vi inte är direkt dåliga. 

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK – 

Frändefors IF
3-4 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
4’ 0-1 Andrej Savemo
30’ 1-1 Amer Alhalabi Alattar
53’ 1-2 Christer Karlsson
64’ 1-3 Andrej Savemo
72’ 1-4 Andrej Savemo
77’ 2-4 Martin Eriksson
79’ 3-4 Joel Gonzalez

Tösse har inlett säsongen 
skralt med bara ett poäng 
på fyra matcher. Åsebro har 
gjort det desto bättre och har 
ännu inte förlorat, på lika 
många spelade matcher.

Styrkeförhållandena visa-
de sig tydligt i matchen, som 
blev en bekväm resa för Åse-
bro till slut.

– Det var skönt att få en 
match med utdelning på 
våra chanser och en bekväm 
seger, vi behövde aldrig vara 
nervösa, sade Åsebros träna-
re Peter Eriksson efteråt.

Desto tyngre var det för 
Tösses dito.

– Total kollaps, det var två 
steg tillbaka emot vad vi hål-
lit på med tidigare. Åsebro 
var duktiga men vi gjorde 
dem ännu bättre. Ingenting 
fungerade och inget vi hade 
sagt innan matchen funka-

Leder man med tre mål så är 
det lätt att slappna av och bli 
övermodig. Sedan får man 
säga att det faktiskt var starkt 
av Fengersfors, de gav aldrig 
upp utan körde på trots en 
man mindre. De kommer 
att orsaka mycket problem 
för många lag denna säsong, 
sa Frändeforstränaren Suad 
Hassani.

Tobias Coster

Håfreström IF i prekärt läge
SLUTRESULTAT
Ärtemark/Billingsfors – 

 Håfreströms IF 
5-3 (2-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
13’ 1-0 Jonas Kemppinen
35’ 2-0 Axel Lindström (straff) 
40’ 2-1 Burim Avdijaj
51’ 3-1 Jonas Kemppinen
53’ 4-1 Axel Lindström
65’ 4-2 Kreshnik Bytyqi (straff)
80’ 4-3 Nori Bitic
90’ 5-3 Marcel Bruin (straff)

Orättvis förlust 
för Brålanda IF

SLUTRESULTAT
Vallens IF –  
Brålanda IF
3-0 (1-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Arena: Stora Höga IP konstgräs
Publik: 97
Målskyttar:
43’ 1-0 Andreas Kron
49’ 2-0 Robin Bäckman
85’ 3-0 Behar Tahiri

FOTBOLL 
Håfreström har det 
tungt i division 5 
Dalsland efter ännu en 
förlust. Denna gång 
i matchen mot Ärte-
mark/Billingsfors på 
bortaplan som förlo-
rades med 5-3 trots 
att man nästan kom 
ikapp motståndarna 
siffermässigt i andra 
halvlek.

Håfreström såg sig själva 
som favoriter inför säsongen, 
men har efter fyra omgångar 
förmodligen fått tänka om. 
Mot Ärtemark/Billingsfors 
kom i lördags andra förlus-
ten och nu har man tappat-
gentemot topplagen.

– Vi gör vår sämsta match 

under min tid som tränare, 
konstaterade Kreshnik Byty-
qi efter matchen.

Hemmalaget var det lag 
som tog initiativet direkt 
på Klockerudsvallen i Är-
temark. 1-0 efter knappt 
15 minuter spelade och en 
stund senare kom 2-0 på 
straff. Dock fick gästande 
Håfreström med sig ett psy-
kologiskt mål innan paus ge-
nom Burim Avdijaj.

– Planen ligger i skogen 
mitt ute i ingenstans. Mina 
spelare trodde att man kun-
de ställa ut ett par snygga 
gula skor på planen och vin-
na enkelt, sa Bytyqi besviket 
efter matchen.

Jagade kvittering
Om första halvlek börjat 
dåligt, blev det inte bättre 

i andra. Hemmalaget satte 
3-0 och 4-0 med bara två 
minuters mellanrum och 
”Håfre” var i brygga. Då steg 
Kreshnik Bytyqi själv fram 
och satte en straff i 65:e mi-
nuten. Lite senare kom ännu 
ett mål genom nyförvärvet 
Nori Bitic, hans första i Hå-
freströmtröjan. När man ja-
gade kvitteringen kunde is-
tället hemmalaget ställa om, 
få straff och sätta 5-3 målet.

– Vi hade svårt att hitta 
rätt framförallt i backlinjen 
men också övriga i lagdelar. 
Till nästa match måste jag 
tänka annorlunda och för-
hoppningsvis har vi fått oss 
en läxa. Vi får några som till-
kommer i truppen till nästa 
match, så det måste räcka, 
sade en besviken Bytyqi.

FOTBOLL 
Det var övertag för 
Brålanda rent chans-
mässigt i bortamat-
chen mot Vallens IF i 
division 4 Bohuslän/
Dal i lördags efter-
middag. Ändå var det 
hemmalaget som tog 
tre poäng efter att 
ha gjort tre mål vid 
fulltid.

Brålanda har ännu en del 
grus i sitt maskineri att stä-
da bort för att få maskinen 
att rulla framåt utan stopp. 
I lördagens drabbning mot 
plastgräslaget Vallen blev det 
förlust igen för de grön-vita 
grabbarna.

Surt
– Det är surt att förlora, en 
märklig match där vi skapar 
rejält med chanser och borde 
ha lett med 3-0 efter tio mi-
nuter, säger tränaren Daniel 
Olsen efter matchen.

Brålanda var det bättre 
laget och skapade chans på 
chans, och borde gjort mål. 

Istället för ett lednings-
mål för BIF får hemmala-
get Vallen ett psykologiskt 
mål, bara några minuter före 
pausvilan.

Luften gick ur
I andra halvlek började Brå-
landa bra, men missade ett 

friläge och istället kunde 
hemmalaget utöka till 2-0 
på frispark när halvleken var 
fyra minuter ung.

– När de gör 2-0 gick luf-
ten ur, vi gör det bra och 
skapar många chanser, säger 
Olsen.

Spiken i kistan kom i den 
85:e minuten då Vallen sät-
ter 3-0 i en match som trots 
allt gav mersmak, även om 
gästande Brålanda inte var 
effektiva framför motstån-
darnas kasse.

– Till nästa match ska vi 
se till att sätta lägena, sade 
tränarna Daniel Olsen efter 
matchen. 

Fyra poäng på fem match-
er är i underkant, även om 
laget spelmässigt varit värt 
mer än så, men bottenstri-
den, där fem lag ligger inom 
två poängs marginal, är ben-
hård.

Tobias Coster

Till helgen ställs man mot 
Tösse IF som startat säsong-
en på ett ännu sämre sätt, 
då kanske Håfreström kan 
studsa tillbaka på vinnarspå-
ret.

Tobias Coster
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 20 maj kl. 19.00

Åsebro IF – Fengersfors IK

Dagens matchbollar är skänkta av:
Boab Hjuldelar, E.T.T Släpvagnar, Hellbergs Dörrar,
Bilbolaget Roy Andersson AB, Axima, Thores Däck

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Kents Åkeri i Berg AB 
Jörgen i Berg

Huvudsponsor:

Fredag 20/5 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Tösse IF
Matchbollarna skänkta av: 
Nellbro Fastighetsbyrå, Svens Såg, Tendenz

Karolinertrampet
Lördag 4 juni
Cykeltävling i klassisk Kroppefjällsterräng 
Bansträckning på 30 km eller 10 km och för barnen 3,5 km. 
En tävling både för motionär och elit.

Sträcka tom 30/5 Efteranmälan
30 km 200:- 300:-
10 km 150:- 250:-
3,5 km 50:- 100:-

Info för anmälan: www.karolinertrampet.se 
Frågor: info@karolinertrampet.se

Info för anmälan: www.karolinerjoggen.se

Karolinerjoggen
Nationaldagen måndag 6 juni
Löpning i klassisk Kroppefjällsterräng
Motions- och tävlingsklasser, 4,5 km eller 14 km och för barnen 1 km. 
Spring, jogga eller gå banan.

Klass Sträcka tom 31/5 Efteranmälan
Herr 21/ Dam 21 14 km  200:-  300:-
Motion lång 14 km  200:-  300:-
Motion kort 4,5 km  150:-  250:-
Barn födda 2006 eller senare  1 km  50:-  100:-

SM-brons i boxning
BOXNING 
Det blev ännu en 
bronsmedalj för Albin 
Albinsson i box-
nings-SM i helgen, den 
tredje i ordningen. 

I kvartsfinalen första täv-
lingsdag  stod Albin för den 
finaste boxningen enligt 
svenska boxningsförbundets 
skribent Linus Gustavsson.

Med mycket raka fina 
slag drev han motståndaren 
Victor Tolancev från Ham-
marby i defensiv position. 
Där kunde han sedan driva 
in fina uppercuts och krokar, 
så Viktor fick ta räkning i 
både andra och tredje ron-
den. En solklar seger för Al-
bin Albinsson.

I semifinalen blev det 
knapp förlust mot Linneas 

Dennis Kauffer, där match-
en stod och vägde in till sis-
ta slagväxlingen. En match 
med högt tempo mellan de 
två bästa 81-kilos boxarna i 
Sverige. 

Det var två mycket bra 
boxade matcher av Albin 
Albinsson i detta Svenska 
Mästerskap.

               Tage Isaksson 

IK Ymer

Bra resultat för Dals Södra
FRIIDROTT 
Den 14 maj arrangera-
des Stenungsundsspe-
len i Stenungsund och 
det var många aktiva 
från Dals Södra som 
deltog i denna tävling. 
Det gjordes många bra 
resultat och sattes ett 
nytt klubbrekord.

Jonathan Sörgren deltog i 
P15 kula och kom på en 
femte plats med resultatet 
5,97 meter. 

Tobias Nilsson deltog i 
P13 60 meter och sprang på 
9,20 sekunder och han blev 
även nia i höjd på resulta-
tet 1,15 meter. Sedan var 
han även med på längd och 
hoppade 3,62 meter.

 Max Nielsen deltog i P13 
600 meter och kom på en 
10:e plats med resultatet 
2,16,31 minuter. 

Albin Willaredt deltog i 
P13 höjd och blev delad nia 
med samma resultat som 

Tobias Nilsson. Han deltog 
även i längd och hoppade 
3,18 meter. 

Hopp och kula
I P11 60 meter deltog An-
dreas Nilsson och sprang på 
10,46 sekunder. Han deltog 
även i höjd och hoppade 
1,00 meter. Andreas kom 
på en 12:e plats med det re-
sultatet. Han var även med 
i längd och hoppade 2,90 
meter och kom på en tred-
je plats i kula med resultatet 
6,35 meter. 

Anna Krist deltog i F13 60 
meter och sprang på 10,69 
sekunder. Hon var även med 
i längdhopp och hoppade 
3,09 meter. 

Disa Ramberg deltog i 
F13 60 meter och sprang på 
9,83 sekunder. Hon deltog 
också i längd och hoppade 
3,60 meter.

 Johanna Hallsten deltog i 
F13 höjd och blev nia med 
resultatet 1,23 meter. 

Klubbrekord
Ella Helmström deltog i F13 
600 meter och satte ett nytt 
klubbrekord med resulta-
tet 2,03,32 minuter. Detta 
resultat är en förbättring av 
Therese Bolinders rekord 
från 1999 som var på 2,10,8 
minuter. Ella deltog även 
i längd och hoppade 3,81 
meter.

 Linnea Hallsten deltog i 
F11 höjd och hoppade 1,08 
meter och blev sjua med det 
resultatet. Linnea deltog 
även i kula och gjorde 5,65 
meter och blev sexa med det 
resultatet. 

Dals Södra deltog även 
med ett stafettlag i F13 
5x60 meter och tjejerna som 
sprang stafetten kom på en 
femteplats med resultatet 
48,51 sekunder.

Andreas Gustafsson

Dals Södra FFI

Stabil seger som gav mersmak

Simon Svensson var huvudrollsinnehavaren i lördagens match på Rådavallen mellan Mellerud och 
Skärhamn. Två mål gjorde han samtidigt som han bar kaptensbindeln mot ett svagt Skärhamn. 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –  
Skärhamns IK
3-0 (2-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Arena: Rådavallen
Publik: 112
Målskyttar:
17’ 1-0 Simon Svensson
24’ 2-0 Simon Svensson
60’ 3-0 Sebastian Hedlund

FOTBOLL 
Melleruds IF tog emot 
kustlaget Skärhamns 
IK på regniga Rådaval-
len i lördags eftermid-
dag. Det var ett blekt 
motståndarlag som 
inte bjöd upp till kamp 
i MIF:s 3-0 seger i di-
vision 4 Bohuslän/Dal.
Mellerud tappade 3-1 led-
ning senast mot Herrestad 
och släppte in 2 mål i slutmi-
nuterna. Detta repade man 

sig ifrån i lördags när Skär-
hamn gästade Rådavallen. 

Efter 17 minuter nickade 
Simon Svensson in en per-
fekt hörna från Sebastian 
Hedlund. 

Sedan blev det bara Mel-
lerud när ett svagt presteran-
de Skärhamn inte fick låna 
bollen. MIF stod högt med 
sin backlinje och bara divi-
sion 4-debuterande Andreas 
Grimheden fanns på den 
egna planhalvan stora delar 
av den första halvleken.

Förste keepern Fredric Jo-
hansson fick kliva av redan 
på uppvärmningen och öpp-
nade upp för Grimhedens 
debut.

Stort spelövertag
Mitt i det stora spelövertaget 
kom MIF:s tvåa, återigen 
genom Simon Svensson som 
tryckte in bollen säkert bak-
om Skärhamns unga keeper. 

Sedan fanns det lägen, 
både tre och fyra stycken för 
en ännu bekvämare ledning, 

men missarna var många på 
det hala underlaget.

– Det är gött, vi gjorde 
det bra. Vi höll ihop lagde-
larna och varierade vårt spel. 
Idag jobbade vi mer som ett 
lag och visste vad vi skulle 
göra, sade tvåmålsskytten 
och vikarierande lagkapte-
nen Simon Svensson.

I den andra halvleken var 
det fortsatt stort övertag för 
hemmalaget där gästerna 
hade sitt första skott på mål 
med 20 minuter kvar att 
spela. Innan dess hade Se-
bastian Hedlund nickat in 
3-0 efter ett fint inlägg från 
Tim Svensson på vänster-
kanten. 

Fler mål hängde i luften, 
men Mellerud lyckades hålla 
ifrån, trots en del röra i slu-
tet av matchen i och med en 
massa byten i hemmalaget.

– Det var en bra match 
och bra genomförd av oss, 

sammanfattade Svensson 
matchen mot Skärhamn.

Klättrade i tabellen
Mellerud klättrade i tabellen 
i och med segern och åter-
finns på en sjätte plats, men 
dock bara tre poäng upp till 
serieledarna Ödsmåls IK i 
division 4 Bohuslän/Dal. 

Mellerud ställs mot 
Kungshamn på fredag, ett 
lag som inlett säsongen med 
en seger, en oavgjord match 
samt tre förluster, som nu se-
nast mot IFK Åmål.

Tobias Coster
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Ansvarstagande 
Operatörer 
till Pappers- och Massa- 
produktionen på Munksjö Paper  
i Billingsfors
Tjänsterna innebär treskiftsarbete och du ingår i ett team med 
mål att producera massa eller papper, som håller uppsatta 
kvalitetsnormer, genom övervakning av process, provtagning, 
kontrollrundor och visst förebyggande underhåll av produktions-
utrustningen. 
Platserna avser både vikariat och tillsvidare anställningar.

Kvalifikationer
Du ska vara kvalitetsmedveten och ha någon typ av process- 
teknisk utbildning och gärna ha arbetat med liknande arbets-
uppgifter några år. Du ska vara öppen för vidareutveckling och 
tänka ständiga förbättringar.
Vi söker inte perfekta människor utan medarbetare som tycker 
det är roligt att gå till jobbet, är aktiva i arbetet genom att vara 
intresserade av resultat och kan ta initiativ och ansvar.

Kontakter för info om tjänsterna
Pappersproduktionen: Stefan Skarström, 072-237 99 47
Massaproduktionen: Donald Holmgren, 070-524 72 98
Facklig kontakt: Jan-Roger Wennersten, Pappers, 0531-37 665
Ansökan med CV mailas till helen.oder@munksjo.com senast 
2016-05-30.
Urval sker löpande under ansökningstiden. 

Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi 
Munksjö är en världsledande tillverkare av 
avancerade pappersprodukter utvecklade med 
intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder 
och utvecklar kundspecifik innovativ design 
och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök 
och möbler till releasepapper, konsumentnära 
förpackningar och energiöverföring. Omställning-
en till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft 
för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta 
icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. 
Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar 
en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 
15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasi-
lien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och 
Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com

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

Canal Digital, Viasat och Boxer
070-328 08 60, 0530-600 66

Stefan

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-304 21 74, 0530-421 64

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

MOTORGRÄSKLIPPARE  
Rally M12. Reservdelsmaskin. 
Tel. 073-976 96 19.

FIN MOTIONSCYKEL Magnetic 
M60, 500:-. Ny Tempurmadrass 
500:-. Tel. 070-461 23 06.

Köpes

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

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Köpes

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

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum
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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!

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!

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

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

UTHYRES

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

Div.4 Herrar Bohuslän/Dal

Vallens IF - Brålanda IF 3 - 0 
Melleruds IF - Skärhamns IK 3 - 0 
Ödsmåls IK - Munkedals IF 2 - 0 
IFK Åmål - Kungshamns IF 6 - 1 
Högsäters GF - Eds FF 2 - 1 
Herrestads AIF - IF Viken 2 - 0

Ödsmåls IK 5 3 2 0 11-2 9 11
IFK Åmål 5 3 1 1 19-7 12 10
Munkedals IF 5 3 1 1 8-7 1 10
Högsäters GF 5 3 0 2 13-8 5 9
Vallens IF 5 3 0 2 13-9 4 9
Melleruds IF 5 2 2 1 11-10 1 8
Eds FF 5 2 1 2 9-9 0 7
Herrestads AIF 5 1 2 2 6-12 -6 5
IF Viken 5 1 1 3 6-9 -3 4
Brålanda IF 5 1 1 3 4-7 -3 4
Kungshamns IF 5 1 1 3 9-16 -7 4
Skärhamns IK 5 1 0 4 4-17 -13 3

Division 5 herrar

Melleruds IF lag 2 - Färgelanda IF 1 - 6 
Fengersfors IK - Frändefors IF 3 - 4 
Ärtemarks IF /Billingsfors - Håfreströms IF 5 - 3 
Ellenö IK - Bengtsfors IF 4 - 1 
Tösse IF - Åsebro IF 1 - 6

Färgelanda IF 4 4 0 0 13-3 10 12
Frändefors IF 4 4 0 0 13-6 7 12
Åsebro IF 4 3 1 0 13-6 7 10
Ellenö IK 4 2 0 2 11-6 5 6
Fengersfors IK 4 2 0 2 8-10 -2 6
Bengtsfors IF 4 1 1 2 10-11 -1 4
Håfreströms IF 4 1 1 2 10-12 -2 4
Ärtemarks IF / Billingsfors 4 1 0 3 8-10 -2 3
Tösse IF 4 0 1 3 3-12 -9 1
Melleruds IF lag 2 4 0 0 4 6-19 -13 0

Division 6 herrar

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

Kroppefjälls IF 2 2 0 0 6-0 6 6
Eds FF Lag 2 2 2 0 0 3-1 2 6
Bengtsfors IF lag 2 2 1 0 1 7-6 1 3
Brålanda IF lag 2 2 1 0 1 5-4 1 3
Bäckefors IF 2 1 0 1 4-3 1 3
DLIK/ LIF 2 1 0 1 6-6 0 3
Högsäters GF lag 2 2 0 0 2 2-6 -4 0
IF Viken lag 2 2 0 0 2 0-7 -7 0

Division 7 herrar

Färgelanda IF lag 2 - DLIK/LIF 9 manna 3 - 2
Ärtemarks IF /Billingsfors lag 2 - Kroppefjälls IF lag 2 4 - 2  
Kroppefjälls IF lag 3 - Fengersfors IK lag 2 3 - 5 
Eds FF lag 3 - Håfreströms IF lag 2 3 - 3  
Ärtemarks IF /Billingsfors lag 2 - Eds FF lag 3 1 - 3 
Kroppefjälls IF lag 2 - DLIK/LIF 9 manna 1 - 2

Färgelanda IF lag 2 3 3 0 0 22-4 18 9
Eds FF lag 3 3 2 1 0 15-5 10 7
Ärtemarks IF / Billingsfors lag 2 3 2 0 1 10-5 5 6
Håfreströms IF lag 2 3 1 1 1 15-9 6 4
DLIK/ LIF 9 manna 3 1 1 1 7-7 0 4
Frändefors IF lag 2 1 1 0 0 6-4 2 3
Fengersfors IK lag 2 2 1 0 1 5-12 -7 3
Tösse IF lag 2 9-manna 2 0 1 1 5-13 -8 1
Kroppefjälls IF lag 2 3 0 0 3 4-15 -11 0
Kroppefjälls IF lag 3 3 0 0 3 3-18 -15 0

Div.2 Damer Bohuslän/Dal

IK Rössö Uddevalla Lag 2 - Stenungsunds IF Lag 2 2 - 2 
Bullarens GOIF - Vallens IF Lag 2 5 - 0 
Tjörns DFF - Åsebro/Brålanda 4 - 0 
G-S Orust FC - Herrestads AIF 2 - 0

Tjörns DFF 4 3 1 0 15-4 11 10
Åsebro/ Brålanda 4 3 0 1 11-5 6 9
Bullarens GOIF 4 2 0 2 22-7 15 6
Herrestads AIF 3 2 0 1 8-3 5 6
G-S Orust FC 2 1 1 0 3-1 2 4
IK Rössö Uddevalla Lag 2 4 1 1 2 7-13 -6 4
Stenungsunds IF Lag 2 3 0 1 2 3-22 -19 1
Vallens IF Lag 2 4 0 0 4 1-15 -14 0

Div.3 Damer Bohuslän Dal

Munkedals IF - G-S Orust FC U-lag 0 - 2 
Åsebro/Brålanda Lag 2 - Herrestads AIF U-lag 4 - 1 
Tjörns DFF Lag 2 - H.E.F. Valbo BK 7 - 2 
Eds FF - Smögens IF 3 - 3

G-S Orust FC U-lag 3 3 0 0 7-2 5 9
Smögens IF 3 2 1 0 11-3 8 7
Åsebro/ Brålanda Lag 2 3 2 0 1 7-5 2 6
Herrestads AIF U-lag 3 2 0 1 6-6 0 6
Eds FF 3 1 1 1 8-7 1 4
Tjörns DFF Lag 2 3 1 0 2 11-8 3 3
Munkedals IF 3 0 0 3 1-9 -8 0
H.E.F. Valbo BK 3 0 0 3 2-13 -11 0

Div. 4 Bohuslän-Dal Damer

Svarteborg/Stångenäs - LDB Dalsland 0 - 3 
Henåns IF - Frändefors IF 4 - 0 
Bengtsfors IF - Eds FF 2 - 0

Bengtsfors IF 3 3 0 0 10-1 9 9
LDB Dalsland 3 3 0 0 11-3 8 9
Eds FF 3 1 0 2 6-5 1 3
Henåns IF 3 1 0 2 5-9 -4 3
Svarteborg/ Stångenäs 3 1 0 2 3-9 -6 3
Frändefors IF 3 0 0 3 4-12 -8 0

Pojkar Div.1 15-17 år - Kompisligan

IK Oddevold - Svarteborg/Hedekas 1 - 6 
Herrestads AIF - Eds FF 2 - 4 
Grohed/Ljungskile - Melleruds IF 5 - 2 
Stenungsunds IF - Sotenäs Ungdom 3 - 3

Eds FF 3 3 0 0 8-2 6 9
Grohed/ Ljungskile 4 3 0 1 11-9 2 9
Sotenäs Ungdom 4 2 1 1 20-7 13 7
Stenungsunds IF 3 2 1 0 12-5 7 7
Melleruds IF 4 1 1 2 5-9 -4 4
Svarteborg/ Hedekas 3 1 0 2 6-6 0 3
Orust fotboll 3 1 0 2 7-11 -4 3
Herrestads AIF 4 1 0 3 6-12 -6 3
IK Oddevold 4 0 1 3 7-21 -14 1

Hus i Dals Rostock
120 kvm, 4 rok. Stort ga-
rage, egen trädgård. Ledig 
från 1 juni, ej djur. Tel. 070-
620 21 21.

UTHYRES

Kents Åkeri i Berg AB

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER

CHAUFFÖR sökes till

Krav: • CE körkort 
 • IKB utbildning 
 • Förarbevis hjullastare

Vid frågor ring: Jörgen Andersson 070-491 07 81 el. 
maila: jorgeniberg@hotmail.com

TABELLER

Dags att boka 
annons till 

Sommarextra 
Manusstopp 27 juni

– 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

Annonser bokas hos 
Christina eller  Maggan
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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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!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
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

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se



26 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 18 MAJ 2016

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Dals Rostock – Brunnsvägen 84
Villa som rymmer den stora familjen ! Nya fräscha bad-
rum, härlig uteplats, f lera sovrum och möjlighet t i l l  uthyr-
ningsdel. 1½ -planshus m. källare. Boarea 150 m2 med  
8 rok. Tomtarea : 1.980 m2. Pris : 750.000 kr / bud.

Köpmannebro – Dalsjövägen 17
Med et t utsökt läge ligger denna fantast iska fast ighet. 
Strandtomt, brygga, båthus, bastu & härliga bostadshus. 
1½ -plan. Boarea 62 m2 + 6 m2 med 5 rok. Byggår 1918. 
Tomtarea 2.925 m2. Pris 4.200 000 kr / bud. 

VISNING 21/5 14.00 -15.00

Åsebro – Åsebro 16
Fint hus med stor tomt och got t om förvaringsy ta i käl-
lare, garage och uthus. 1-plan m. källare. Boarea 74 m2  
med 3 rok. Byggår 1955. Pris : 550.000 kr / bud.

RING FÖR VISNING !

RING FÖR VISNING !

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  En tysk, en fransk och en
  husman
21.30  Dold
22.00  The Island
22.50  Grym kemi - tecken-
 språkstolkat
23.20  Grym kemi - syntolkat
23.50  Pluggkoden - tecken-
 språkstolkat 

21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  Suits
22.55 	Springfloden
23.40  Tobias och tårtorna 

21.00  Studentens lyckliga dagar
21.15  Edit: Parisa Amiri
21.45  The Island
22.30  Krokiga vägen till Lyckliga 
 gatan - syntolkat
23.30  Jddra med dn hjrna 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Treme
22.50  Född 2010
23.50  Djurens vän i nöden 

12.00  Världens natur:
 Barriärrevet
13.00  Kalla kriget under 
 ytan
14.00  UR Samtiden
17.00  Din plats i historien
17.05  Lärlabbet
17.35  Kända byggnader berättar
18.00  Banbrytande arkitektur
18.30  På vintagejakt
19.15  På motorcykel genom 
 Afrika
20.10  Anne Frank: nekad asyl
21.00  I taxi genom Kanada
21.55  Kärlek i Kabul
22.45  Historiens dödsfällor
23.45  Världens hårdaste jobb 

12.00  Forska för livet
13.00  Skattjägarna
13.30  Liv med autism
14.00  UR Samtiden
17.00  Din plats i historien
17.05  Studio natur
17.35  På vintagejakt
18.20  Skattjägarna
18.45  Liv med autism
19.15  Ett labb bland molnen
20.10  Seriestart: Träden berättar
21.00  En vildhunds berättelse
21.50  På motorcykel genom 
 Afrika
22.45  I taxi genom Kanada
23.40  Banbrytande arkitektur 

12.00  På vintagejakt
13.00  Studio natur
13.30  Schrödingers katt
14.00  UR Samtiden
17.00  Via Sverige
17.15  Casino Jack and the united
  states of money
19.10  Världens natur: 
 Barriärrevet
20.05 	Solsystemets	flipperspel
21.00  Historiens dödsfällor
22.00  Anne Frank: nekad asyl
22.55  Träden berättar
23.45  Kända byggnader berättar 

09.00  UR Samtiden
15.00  Island runt
15.40  Banbrytande 
 arkitektur
16.05  Gunnels gröna
16.35  Kalla kriget under ytan
17.25 	Solsystemets	flipperspel
18.20  Världens hårdaste jobb
19.10  Planet Earth
20.00  Seriestart: Attenborough 
 90 år: Ryggradsdjuren
21.00  Teets resa med Simon 
 Reeve
21.50  Gayby baby
22.45  Dokument utifrån
23.45  Casino Jack and the 
 united states of money 

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: First class
23.40  Family guy
00.40  American dad
01.10  Scrubs
01.40  Scrubs
02.10  How I met your mother
02.30  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
04.50  Våra värsta år
05.15 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  The Wolverine
23.35  Family guy
00.35  American dad
01.05  Scrubs
02.05  How I met your mother
02.50  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.20  Våra värsta år
04.45  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 	The	flock
23.05 	Defiance
00.05  Family guy
01.05  American dad
01.35  Scrubs
02.25  How I met your mother
03.10 Family guy
03.55 My name is Earl
04.20  American dad
04.40  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
14.10  NCIS: Los Angeles
15.10  Growing up Fisher
15.40  Growing up Fisher
16.10  Brooklyn nine nine
16.40  Brooklyn nine nine
17.10  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
18.10  The vampire diaries
19.05  Grimm
19.05  Grimm
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Flyboys
23.45 	Office	space
01.30  Baseketball
03.15 	Defiance
04.00  Growing up Fisher
04.20  Growing up Fisher
04.45  Amazing race
05.30  The new normal 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  En tysk, en fransk och en 
 husman
10.30  Året med norska kunga-
 familjen
11.35  Tore Wretman - köks-
 pojken
12.35  Arkitekturens pärlor
12.45  Rickfors, Ronander och 
 Hylander
13.35  Guld på godset
14.35  Sverige!
15.05  Matiné: Wendy och Lucy
16.25  Gomorron Sverige
16.45  Kaukasien på 30 dagar
17.30  Sverige idag, Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  En bild berättar
18.50  Seriestart: Där ingen skulle 
 tro att någon kunde bo
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Uppdrag granskning
21.00  Klippans karaokecup
21.30  Tobias och tårtorna
22.00  Grym kemi
22.30  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
10.40  En bild berättar
10.45  Tobias och tårtorna
11.15  Uppdrag granskning
12.15  Klippans karaokecup
12.45  Född 2010
13.45  Världens natur: Nordsjön
15.15  Brigitte Bardot in på livet
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Affären Ramel
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Sanningar om mygg
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Djursjukhuset
21.00  Känn dig som hemma
22.00  Opinion live
22.45  The Island
23.35  SVT Nyheter
23.40  Vårdgården
00.10  Ockupationen
00.55  Uppdrag granskning
01.55  Nattsändningar 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Sanningar om mygg
10.45  Biebbmo - mat, tradition, 
 trend
11.25  Kaukasien på 30 dagar
12.10  Känn dig som hemma
13.10  Djursjukhuset
14.10  Opinion live
14.55  Steve McQueen
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  Seriestart: Vintagejakten
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Östersundsrevyn: 
 #kulnärdethändernågot
21.00  Mord i paradiset
22.00  Luther
23.00  SVT Nyheter
23.05  Suits
23.45  Tobias och tårtorna
00.15  Tore Wretman - köks-
 pojken
01.15  Nattsändningar 

06.15  Vårdgården
06.45  Uppdrag granskning
07.45  Opinion live
08.30  Året med norska kunga-
 familjen
09.35  Tobias och tårtorna
10.05  Djurens vän i nöden
10.45  Vintagejakten
11.30  Affären Ramel
12.30  Göteborgsvarvet
14.55  Östersundsrevyn: 
15.55  Klippans karaokecup
16.25  Tänk om
17.25  Fotboll: EM-magasin 2016
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Ted Gärdestad - För kär-
 lekens skull
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Smartare än en femte-
 klassare
21.00  Tror du jag ljuger?
21.30  Mr Selfridge
22.15  SVT Nyheter
22.20  Lördagsbio: Berättelsen 
 om Pi
00.25  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.45  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  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Sveriges yngsta 
 mästerkock
21.00  Solsidan
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.45  Hemma hos Jamie
14.20  Halv åtta hos mig
15.00  Studio Ishockey-VM
15.10  Ishockey
15.50  Studio Ishockey-VM
15.55  Ishockey
16.35  Studio Ishockey-VM
16.45  Ishockey
17.30  Studio Ishockey-VM
17.55  Halv åtta hos mig: England
18.50  Keno
19.00  Studio Ishockey-VM
19.10  Ishockey
19.50  Studio Ishockey-VM
19.55  Ishockey
20.35  Studio Ishockey-VM
20.45  Ishockey
21.35  Studio Ishockey-VM
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
23.55  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.50  Hemma hos Jamie
14.25 	Jamie's	fish	suppers
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
22.00  Nyheterna
22.15  Väder
22.25  Let's dance - röstnings-
 program
22.55  Blood diamond
01.40  Maktspel
03.55  Hemma hos Jamie
04.35 - 04.39 	Jamie's	fish	
 suppers
05.55  Lucky dog 

06.25  Lucky dog
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Let's dance
13.20  Let's dance - röstnings-
 program
13.50  Hemma hos Jamie
14.25  UEFA Fotbolls-EM 2016 
 magasin
15.00  Studio Ishockey-VM
15.10-17.35  Ishockey
15.50  Studio Ishockey-VM
16.35  Studio Ishockey-VM
17.35  Studio Ishockey-VM
17.55  Keno
18.00  Trav: V75 Direkt
19.00  Studio Ishockey-VM
19.10-21.30  Ishockey
19.50  Studio Ishockey-VM
20.35  Studio Ishockey-VM
21.30  Studio Ishockey-VM
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Runner runner
00.00  Drive
02.00  Blade trinity
04.15 - 04.45  Hemma hos Jamie
05.55  Lucky dog

07.30  Attenborough 90 år: 
 Ryggradsdjuren
08.30  Gammalt, nytt och bytt
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  Rakt på
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.30  Dansa resten av livet
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Dimmor
18.10  Seriestart: Djurvärldens 
 superkrafter
19.00  Gammalt, nytt och bytt
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  Maiko: prima ballerina
00.15  Nattsändningar

07.40  Djurvärldens superkrafter
08.30  Gammalt, nytt och bytt
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Extrema hotell
16.45  Dold
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Lundens hackspettar
18.10  Djurvärldens superkrafter
19.00  Gammalt, nytt och bytt
19.30  I brandbil till Mongoliet
20.00  Krokiga vägen till Lyckliga 
 gatan
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Edit: Parisa Amiri
22.45  Rendez-vous
00.05  Nattsändningar

07.40  Djurvärldens superkrafter
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
16.15  Korrespondenterna
16.45  Friktion
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Älgmöten
18.10  Djurvärldens superkrafter
19.00  Inside/offside
19.25  Stopptid
19.30  Strömsö
20.00  Rolf Blomberg: fotograf på 
 äventyr
20.55  Typer
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  4 x Bröderna Coen: Inside 
 Llewyn Davis
23.30  Treme
00.40  Nattsändningar

08.05  Djurvärldens superkrafter
09.05  Havets galnaste botten
10.05  Grön glädje
10.30 	Svenskarna	i	Guča
11.05  Family tree
11.35  Deadly 60
12.10  Dansa resten av livet
12.55  Sångsvan
13.00  Krokiga vägen till Lyckliga 
 gatan
14.00  Rolf Blomberg: fotograf på 
 äventyr
14.55  Babel
15.55  Sverige idag på romani
16.10  Vetenskapens värld
17.10  Barriärrevet
18.10  Kangaroo Dundee
19.00  Kulturstudion
19.05  Sasha Waltz
20.05  Kulturstudion
20.10 	Jiří	Kylián,	ett	porträtt
21.00  Kulturstudion
21.05  Verklärte Nacht
21.45  Kulturstudion
21.50  Falsk identitet
23.40  Edit: 
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

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

Pris: 1.475.000:-

  

ÅNIMSKOG – Äskekärr 118
Tillfälle! Nybyggd villa /fritidshus med mycket 
tilltalande karaktär. Välbyggt och genomtänkt 
med fantastiskt allrum, stora fönsterpartier och 
tak öppet upp till nock. Högt vackert läge. 

Pris: 2.195.000:-

MELLERUD – Räfsargatan 10
1½-plansvilla med genomgående ljusa fina rum, 
nytt smakfullt kök med utgång till trädäck på 
baksidan. Tomten avgränsas med häck och har en 
lättskött trädgård med fruktträd och bärbuskar.

Pris: 925.000:-

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 måndag 23/5 kl. 1700-1800

Visning sönd. 22/5 kl. 1400-1500
NYINKOMMET!

Mellerud / Erikstad / Äckerud 6
Fastighet med 1.900 kvm tomt. Renoveringsbehov.  
Pris: 130 000:-

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 19/5 kl: 17:00-18:00

Nyinkommet!

Mellerud / Dalskog / Högsbyn Lilla Rörnäs
Gård vid Kabbosjön. 1½-plansvilla med källare.  4 rok. 
Boyta: 89 kvm. Markareal: 83.677 kvm Pris: 1.200 000:-

Håverud / Akvedukten / Museivägen 2
Direkt vid slussarna Håverud/Dalslands kanal ligger denna 
vackra villa med nyrenoverat kök. Pris: 1 680 000:-

Mellerud / Lianefjället / Backeliane 4
Villa nära Åklången med utsikt över Vänern. 5 rok. Boyta: 
92,5 kvm. Tomtarea: 3.208 kvm. Pris: 1 360 000:-

Visning: Tisdag 24/5 kl: 17:00-18:00

Visning: Onsdag 25/5 kl: 17:00-18:00 Visning: Torsdag 26/5 kl: 17:00-18:00

Nyinkommet!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Klippans karaokecup
21.30  #hashtag
21.45  Landet runt - teckenspråkstolkat
22.30  Luther
23.30  Tror du jag ljuger? 

21.00  Tänk om
22.00  Gift vid första ögonkastet USA
22.40  Extrema hotell
23.10  Fotboll: EM-magasin 2016
23.35  Sportspegeln - teckenspråkstolkat 

21.00  Liv mot alla odds - syntolkat
22.00  Falsk identitet
22.55  Falsk identitet 

09.00  UR Samtiden
15.00  Via Sverige
15.15  Mot polio till varje pris
16.05  Kända byggnader berättar
16.30  Lärlabbet
17.00  Din plats i historien
17.05  Skattjägarna
17.30  Kalla kriget under ytan
18.20  Anne Frank: nekad asyl
19.15  I taxi genom Kanada
20.10  Planet Earth
21.00  På vintagejakt
21.45  Historiens dödsfällor
22.45  Kärlek i Kabul
23.35  Kända byggnader berättar 

12.00  Casino Jack and the 
 united states of money
14.00  UR Samtiden
17.00  Örter - naturens eget apotek
17.20  Kända byggnader berättar
17.45 	Guld	på	flykt
18.15  Studio natur
18.45  Mot polio till varje pris
19.35  Gunnels gröna
20.05  Världens natur: Barriärrevet
21.00  Biståndsfällan
21.55  Teets resa med Simon Reeve
22.45  Skattjägarna
23.10  Lärlabbet 

12.00  Lärlabbet
12.30  Banbrytande arkitektur
13.00  Världens hårdaste jobb
14.00  UR Samtiden
17.00  Lærdalsälven
17.15  Träden berättar
18.05  Historiens dödsfällor
19.05  Attenborough 90 år: Ryggrads-
 djuren
20.05 	Världens	första	ballongflygare
21.00  Världens hårdaste jobb
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån: Åtta år med 
 Obama
23.40 	Guld	på	flykt	

06.30  The new normal
06.50  Seinfeld
09.10  The vampire diaries
10.05  Grimm
11.00  Jims värld
11.55  Crooked arrows
14.00  NCIS: Los Angeles
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  Take me home tonight
00.00  American dad
00.30  American dad
00.55  2 1/2 män
01.20  Fresh off the boat
01.45  How I met your mother
02.10  How I met your mother
02.30  American dad
03.15  Amazing race
04.00  Brooklyn nine nine
04.45  Vampire diaries
05.25 The new normal 

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
01.30  How I met your mother
02.25  Superstore
02.50  Brooklyn nine nine
03.15 Nattsändningar

06.00  The 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  I, robot
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  Nattsändningar

06.00  Känn dig som hemma
07.00  Djursjukhus 
08.00  Guld på godset
09.00  Kaukasien på 30 dagar
09.45  Ted Gärdestad - För kärlekens 
 skull
10.30  Kobra
11.00  Steve McQueen
12.30  Tror du jag ljuger?
13.00  Smartare än en femteklassare
14.00  Mr Selfridge
14.45 	Handboll:	Elitserien	SM-final
17.00  Motor: VM-rally
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  Tänk om
21.00  Cider med Rosie
22.30  Enlightened
23.00  SVT Nyheter
23.05  Smartare än en femteklassare
00.05  Mord i paradiset
01.05  Ted Gärdestad
01.50  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
12.25  Tobias och tårtorna
12.55  Smartare än en femteklassare
13.55  Tror du jag ljuger?
14.25  Matiné: Ni ljuger
16.10  Gomorron Sverige
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  Hallgeir och limousinen
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Trädgårdstider
21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  The Island
23.05  SVT Nyheter
23.10  Suits
23.55  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Fais pas ci, fais pas ça
08.51 	Kortfilmsklubben
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Gudstjänst
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Vykortet
18.10  Seriestart: Världens fakta: En tiger
  i soffan
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: Strandad i Kanton
23.30  Agenda
00.15  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Hallgeir och limousinen
10.40  Vårdgården
11.10  Trädgårdstider
12.10  Grym kemi
12.40  Ditt förakt, min vardag
13.05  Aktivism
13.10  Tänk om
14.10  Biebbmo - mat, tradition, trend
14.50  Matiné: Kvinna i leopard
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Seriestart: Norges kung och 
 drottning i 25 år
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Jag var en vinnare
19.00  En tysk, en fransk och en husman
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Tore Wretman - kökspojken
21.00  Liv mot alla odds
22.00  Kobra
22.30  SVT Nyheter
22.35  Nattsändningar

08.30  Gammalt, nytt och bytt
09.00-16.15  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Vykortet
18.10  Världens fakta: En tiger i soffan
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  Gayby baby
23.40  Family tree
00.05  Jddra med dn hjrna
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Världens fakta: De nya arterna
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.05  Korrespondenterna
11.35  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
12.10  Kulturstudion
12.15  Sasha Waltz
13.15  Kulturstudion
13.20 	Jiří	Kylián,	ett	porträtt
14.10  Kulturstudion
15.05  Kangaroo Dundee
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.05  Grön glädje
16.30  Friktion
17.00  Fais pas ci, fais pas ça
17.51 	Kortfilmsklubben
18.00  Skotergalen
18.30 	Svenskarna	i	Guča
19.00  Världens natur: Barriärrevet
19.55  Bollhunden Pax
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån
22.55  Gudstjänst
23.40  Nattsändningar

06.25  Lucky dog
06.25  Lucky dog – en andra chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Sveriges yngsta mästerkock
12.30  Linda och djurens hjältar
13.25  Lyckliga gatan
14.25  Hemma hos Jamie
15.00  Studio Ishockey-VM
15.10-17.40  Ishockey
15.50  Studio Ishockey-VM
16.35  Studio Ishockey-VM
17.30  Studio Ishockey-VM
17.40  Handboll: Studio
17.45  Handboll: Kristianstad–Alingsås
18.25  Handboll: Studio
18.30  Handboll: Kristianstad–Alingsås
19.15  Handboll: Studio
19.30  Studio Ishockey-VM
19.40-22.05  Ishockey
20.20  Studio Ishockey-VM
21.10  Studio Ishockey-VM
22.05  Studio Ishockey-VM
23.00  VM med Wikegård
23.30  Get the Gringo
01.25  Raw
03.10  Brynolf & Ljung - Street magic
04.15 - 04.45  Hemma hos Jamie
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.50  Hemma hos Jamie
18.25  Postkodmiljonären
18.50  Keno
18.53  Postkodmiljonären
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
02.55  The 100
03.50  The killing
04.45 - 04.46  Sändningsuppehåll
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
14.00  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  Äntligen hemma
21.00  Kalla fakta
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  The 100
03.50 - 04.45  The killing
05.50  Nyhetsmorgon 
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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

I en insändare  ”För lite och 
för sent” tar Ulf Rexefjord 
SD, upp mottagandet av 
flyktingar i Mellerud. I stort 
sett anklagar han Tommy Jo-
hansson för att inte ha ryat 
i ordentligt i tid. Mot vem 
och varför framgår inte klart. 
Däremot målas en sedvanlig 

Svar på SD:s insändare

Nu finns chansen att göra 
Mellerud till en bra arbets-
givare. Kommunen ska er-
bjuda alla heltidstjänster och 
ge alla timanställda fasta an-
ställningar. Kommunen ska 
också öka antalet anställda 
inom vård, skola omsorg. 
Allt för att leva upp till vi-
sionen om att kommunen 
ska vara en bra arbetsgivare. 
Men också för att förbättra 
kvalitén inom välfärden.
 Vid budgetförhandlingen 
för kommande verksam-
hetsår drev vänsterpartiet 
igenom att tio miljarder ska 
satsat på kommunen och 
landsting för den gemen-
samma välfärden. Det ger 
Mellerud 21 miljoner kro-
nor att satsa på åtgärder för 
att höja kvalitén inom vård, 
skola och omsorg. Det finns 
ett löfte om lika stora sats-
ningar kommande år, med 
andra ord finns ingen risk 
att kommunen som arbets-
givare drar på sig kostnader 

som inte går att hantera 
kommande år.

Den budget som disku-
teras i kommunen för det 
kommande verksamhetsåret 
har inte tagit hänsyn till de 
21 miljoner som Mellerud 
kommer att få. Detta är yt-
terligare ett uttryck för att 
budgeten på kommunal nivå 
är ur fas. Ett känt tillskott 
riktat för kvalitetshöjande 
åtgärder ska tas i ordinarie 
budgetarbete och inte kom-
ma som en glad överraskning 
vid fullmäktiga i november.

Nu kan vi satsa på de an-
ställda i kommunen.  Det är 
dags att gå vidare och erbju-
da alla anställda heltidstjäns-
ter. Deltider ska bara vara 
en möjlighet för den som så 
önskar. Det ska också vara 
slut på timanställningar, alla 
nya jobb ska vara fasta, den 
som haft en visstidsanställ-
ning ett halvår eller längre 
ska erbjudas fast anställning.

 Pål Magnussen (V)

Dags att ge heltid 
och fasta jobb

bild upp att flyktingar or-
sakar att kommuner dignar 
under tyngden och att skat-
tebetalare vare sig kan eller 
vill bära detta.

Det är märkligt att SD, 
med säte i fullmäktige,  inte 
har observerat att både Sve-
rige och Melleruds kommun 
går mycket bra. Ekonomin 
är god, arbetslösheten mins-
kar och  bostadsbyggandet 
börjar ta fart. Till och med 
skattesmitning, som är ett 
stort, ekonomiskt och mo-
raliskt problem börjar åtgär-
das.

Antalet invånare i Melle-
ruds kommun har äntligen 
efter många år börjat öka. 
Näringslivet utvecklas, hy-

resbostäder och äldreboen-
de byggs ut. Satsningar på 
skola, fritid,och kultur sker 
i rask takt. Fjärrvärmen ut-
vidgas och Tingshuset om-
vandlas till moderna möte-
slokaler.

SD:s tal om kollaps och 
framtida kriser saknar 
grund. I stället för gnäll och 
hot vore det klädsamt om 
SD för ovanlighetens skull 
skänkte en empatisk tanke 
på de människor som flyr 
från krig och våld.

Vårt svenska samhälle 
grundas på solidaritet och 
det kan vi vara stolta över.

Kerstin & Karl-Axel  
Nordström

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.

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 20. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Lingongrova, Guldkorn
Pågen. 500 g. Jfr pris 20:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Bregott
Arla. 600 g. Jfr pris 41:66/kg.

Pommes frites/strips
ICA. 1 kg. Jfr pris 10:00/kg.

Frukt- och gröntmarknad
ICA. Spanien, Italien, Holland, Elfenbenskusten. 40-325 g. 
Ekologiska körsbärstomater. Röd chilipeppar, Grillsallad, 
Mogen mango. Jfr pris 30:77-250:00/kg. Max 4 köp/hushåll.

Läsk
Coca-Cola. 2 liter
Gäller Coca Cola Regular och 
Coca-Cola Zero. Jfr pris 5:00/liter 
 + pant 2 kr. Max 2 köp/husåll.

Fetaost
ICA. 150 g. Gäller ej ekologisk. 
Jfr pris 100:00/kg.

Storform
Hennings. 600 g. Jfr pris 8:33/kg. 
Max 2 köp/hushåll.
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Fläskfilé
Danish Crown. Ursprung 
Danmark. Ca 570 g. Jfr pris 
49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

Det  
lönar sig 

Bra priser på vardags-

varor.

2 000 gullspångsöringar sattes ut
I söndags var det 
dags för 2 000 smolt 
(gullspångsöring) att 
sättas ut i vattnet 
nedanför kraftstatio-
nen i Upperud. Bakom 
satsningen stod Nedre 
Upperudsälvens Fiske-
vårdsområde (FVO).
Smolten anlände från Sä-
venfors fiskodling och var 
20 centimeter långa, av fin 
kvalitet.

– Vi gör utsättningen för 
att se hur mycket fisk som 
återkommer till Upperud 
för att leka. Vi räknar med 
att de dyker upp om cirka 
två år. Detta gynnar strand-
nära fiske av lax, förklarar 
Kenneth Westerberg.

Föreningen har tidigare 
varit aktiva för att gynna fis-
ket i området. Bland annat 
genom att sätta ut gös för tre 
år sedan.

– Nu kom turen till öring. 
De kommer att vandra ut i 
Vänern och växa till sig där. 
Fast de utsätts för många 

På bilen står Janne från Sävenfors fiskodling och håvar upp 
den fina smolten.

2 000 smolt (Gullspångsöringar) sattes ut i söndags nedanför 
kraftstationen i Upperud.

faror längs vägen, som gäd-
dor och andra rovdjur, säger 
Kenneth.

Samtliga smolt överlevde 
utsättningen. Fisketrycket är 
högt och behovet av utsätt-
ningar stort. Nästa höst är 

de klara att fiska upp i Vä-
nern och om två år i vattnet 
i Upperudsområdet.

Thomas Johansson, Lax-
fonden har hjälpt till med 
ansökan om tillstånd och 
kontakter.

Förra söndagen sattes 1 
700 ”gullspångare” ut i Sun-
nanå hamn, berättar Hans 
”Pallen” Aronsson. Denna 
gång ihop med FK Troll-
spöt som har varit med och 
sponsrat så att detta blivit 
möjligt även i år.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Kenneth Westerberg 

och Hans Aronsson


