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MÅNADENS VARA
MAJ

Matlåda
i plast med bestick

Rek. ca pris 35:-

29:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 21.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Bearnaise
Garant, gäller original, chipotle, 220 ml, jfr-pris 

22,73/lit. Max 5 köp/hushåll/vecka 21

5:-
/st

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, råvikt ca 0,9-1,2 kg, jfr-pris 31,20-
41,60/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 21

2995
/st

Ramlösa
1,5 liter, jfr-pris 5,00/liter 
+ pant.

Grön sparris
Spanien, Italien, klass 1, 250 g.
Jfr pris 40,00/kg.

10:-/st

för Bonuskunder

Viennetta
GB Glace, 0,65 lit, jfr-pris 15,38/lit

Läsk
Premier, 1,5 lit,
jfr-pris 3,33/lit+pant
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 21

5:-/st
+ pant

för Bonuskunder15:-
2 för

för Bonuskunder
+pant

10:-
/st

för Bonuskunder

Uppvärmning inför starten i Blåbärsjoggen som genomfördes på Kroppefjälls förskola den 19 maj. Sidan 8.

Blåbärsjoggen lockade
28-29 maj

Entré
50:-

per familj 
Endast kontant betalning

Nuntorpsdagar
kommande helg
På sidorna 9 till 13 kan du läsa om helgens Nuntorps-
dagar, en tvådagars familjefest som vänder sig till alla 
åldrar. Platsen är Naturbruksgymnasiet Nuntorp strax 
söder om Brålanda. Bland annat blir det kalvvisning, 
uppvisning av shettisar och terrängridning för barn.

Byggprojekt 
på gång

Tack vare det extra statsbidraget Melleruds kommun 
fått, har ett flertal bygg- och renoveringsjobb startat.

– Sidan 5 –

Vårkonsert med 
rymdtema

Vid Kulturskolans vårkonsert bjöd instrumental- och 
danselever på ett program inspirerat av oändligheten.

– Sidan 7 –

Mikael Lind tar 
över Giants

Mikael Lind tar över som huvudtränare för MIBK  
Giants säsongen 2016-2017, efter Mio Forsberg.

– Sidan 19 –
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LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 28/5  kl 20-24

SPELFINKARNA
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

 

Åsebro festplats 28/5 kl.21-01, 18år 
entré 150:-, fullständiga rättigheter.   

VÄLKOMNA! 

presenterar 
 

ÅSEBRO IF 

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

 

Premiär

Utanför Motorklubben i Mellerud
Rostocksgatan 4 - ca 200 m fr. 45:an

SERVERING!
VÄLKOMMEN!

Vid frågor, ring 0703-74 94 41

X-PRIS!
CYKELHJÄLMAR

20:-/st 
till barn & vuxna

LOPPMARKNAD
Lör. 28 maj  kl. 10-18 

25 maj-1 juni 2016
1:a söndagen efter Trefaldighet  ”Vårt dop”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19.00  Vårsoaré i Grinstads församlingshem 
  ”Morgonstund” under ledning av Anders 
  Fredriksson. Sång, dikter, tårtor och lotteri.
Sön 14.00  Gudstjänst med små och stora i Klöveskogs  
  kyrka, Christer Alvarsson. Bolstads barnkör.  
  Våravslutning för barnverksamheten. Fika och  
  lekar.
Ons 1/6  14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.  
  Dragspel: Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans hus.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans hus, Christer Alvarsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Sön 18.00 Gudstjänst i kyrkan, Marit Järbel.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.30  Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Lena  
  Hildén. Örs barnkör  Våravslutning för barn- 
  verksamheten i Stakelund. Fika och lekar.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga syförening träffas på Karolinen.
Sön 11.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Marit Järbel.  
  Sång.
Ons 1/6 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

Expeditionen stängd  
Torsdag 26/5 kl.10-12, fredag 27/5 hela dagen

Lördag 18 juni kl16.00
Sunnanå hamnkrog

Anmälan: Jan Andersson, tel. 070-329 34 04 Ove Johansson, 
tel. 070-551 44 07, senast 15/6          

VÄLKOMNA!

V75 med 
GRILLKVÄLL Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  18.000  - 53 rop
VSH - JACK 11.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 26/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 4.000:-

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Nationaldagskryssning
med M/S Nils Ericson

Måndag 6/6 avgång 13.00 från Håverud
Biljett och matig smörgås med vatten/läsk 350:- 

enbart biljett 250:-
Tillbaka i Håverud till firandet  

på Dalsland Center
Boka på 0530-103 10 eller info@thevisitor.se 

senast 3/6

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Krister Roslind och 
Per Skoglundh  

berättar

Måndag 30/5 

Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 10 maj 2016 är justerat (godkänt och under- 
skrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 18 maj genom  
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i  
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på 
www.vgregion.se/rfhandlingar

Traditionell växtmarknad 
vid Bäcke Sockenstuga (Bäckefors)

Lördag 28 maj kl. 11.00-14.00
Utställare: Kåre Karlsson, Mabäckers Smide, Drömmarnas 
Trädgård, Ivetas hembakta, Cinas Pysselhörna, Gerdseruds 
Alltjänst, Ragnhilds Trädgård, Farmartjänst, Rose & Johan 

Magnusson, Johnny Nilsson, Marianne Karlsson (Aspebohls 
Trädgård), S-Blommor samt många lokala utställare.

Konstutställning av Julia Ottosson
Pumpatävling, kaffeservering med hembakat, lotteri,  

kaniner, ponnyridning & hönsbingo
Axels chark samt Alichas thai livs kommer att hålla 

öppet under växtmarknaden
Välkomna önskar 

Bäcke Sockenstugeförening i samarbete med Trädgårdsamatörerna 

Veteran Classic
DALSLAND

Tisdagsträffar i Sunnanå
31 maj - 30 augusti kl. 18.00-21.00

Servering finns.
För mer info: www.veteranclassic.se

Mellerud idag
I år blir det inte några ”Da-
gens besöks-mål” på Melle-
ruds kommuns Facebook-si-
da. Det ersätts av något som 
kallas ”Mellerud idag”.

Varje dag under perioden 
20 juni-14 augusti presen-
teras ett evenemang eller ett 
besöksmål på Facebooksidan 
i text och bild.

Inför Kanalyran
Kanalyrekommittén 
vill påminna om några 
saker inför årets famil-
jefest.
Föreningar: Kom ihåg att 
anmäla er, hela föreningen, 
sektioner inom den eller 
enskilda lag, till Kanalyrans 
stora kortege. Kortegen går 
av stapeln lördag 2 juli kl 
12.00. Totalt 6 000 kronor 
kommer att fördelas som 
priser till de fem bästa fören-
ingsinslagen.

Om ni vill ordna aktivi-
teter på Kanalyran, för att 
informera om er förening 
eller att tjäna lite pengar till 
den, bör ni anmäla er sna-
rast. Platserna håller på att 
fördelas.

Företag: Det finns i dagslä-
get 57 registrerade sponsorer 
till årets Kanalyra. Det finns 
plats för fler. Obs! För att bli 
sponsor måste man skicka in 
anmälningsblanketten med 
organisationsnummer med 
mera. Den är samtidigt fak-
tureringsunderlag. Vi skick-
ar sedan tre år tillbaka inte 
ut fakturor till företag som 
inte har anmält sig.
Barn: Är du född 2004-2011 
och vill uppträda på Kanaly-
ran kan du anmäla dig till 
Barntalangen. Du kan delta 
ensam eller i grupp. Det är 
ingen tävling, alla som deltar 
får någon form av pris.

Kom ihåg att temat för 
årets barnkortege, den som 
går på fredagen, är cirkus. 
Som vanligt delar vi ut pre-
sentkort som pris till de bäst 
utklädda.
16-19-åringar: Vill du arbe-
ta som fotograf, värd eller så 
kallad stage hand på Kanaly-
ran? Anmäl dig snarast. Du 
får ett roligt jobb och ett litet 
arvode

Allt om detta och mycket 
mer om Kanalyran finns på 
evenemangets hemsida:
www.kanalyran.se.
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B U T I K E N
E R B J U D E R

Blommor och 
choklad  till mor!

Mjukglass

V i d E 45 i  B rå l a n d a     Te l .  0521-30 6 4 0      w w w. ra s t a . s e

Fläskytter� lé 109:-
med potatisgratäng och rödvinsås 

Varmrökt lax 119:-
med kokt potatis och kall örtsås

Barnmeny fr. 45:-
inkl. dryck och glass

Mors dagsmeny 
inkl. dryck , sallad, kaffe och dessert

B U T I K E N
E R B J U D E R

Blommor och 

 Fira 
Mors dag

hos oss
29/5

           

Bjud mor på Whopper, 2 för 1

FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Vallarnas * Årjängs marknad
Kivik * Puttgarden * Macken

Stockholm med musikal

Bokhandel
har tagit över
• Pass-, ID- och körkortsfoto         • Filmframkallning
• Mindre reparationer av telefoner
• Minneskort, telefoner och kameror
• Ombud för större reparationer typ TV, skrivare m.m.
• Priser & Pokaler, även gravering  • Tombolalotter
Nyheter Bokhandeln: Vuxenpussel, Posters

Dansa nonstop i Åsebro

På lördag 28 maj star-
tar danssäsongen på 
Åsebro festplats med 
nonstopdans till de 
lokala banden Bjarnez 
och Ljaps.

Bjarnez är aktuella med att 
ha gått vidare till finalen i 
Svensktoppen nästa, som 
sker den 4 juni under Aqua 
Blå i Vänersborg. Låten he-

ter Mitt brustna hjärta.
– Självklart kommer vi att 

spela den låten i Åsebro, sä-
ger Bjarne Håkansson.

Bandet bildades för 2,5 år 
sedan och Bjarne beskriver 
dem som ett rockigt mo-
dernt dansband.

– Vi försöker riva till lå-
tarna, få det mer ösigt. Vi 
har replokal i Toppfrys lokal 
i Brålanda, där försöker vi 

Bjarnez, från vänster: Jonas Ragneberg, Jesper Östergren, 
Pauline Sundin, Bjarne Håkansson och Simon Andersson.

Ljaps, från vänster: Christer Andersson, Anders Pettersson, 
Benny Lundin och Emanuel Karlsson. 

Steneby Exhibit i dagarna två

27-28 maj sker årets 
festlighet ”Steneby 
Exhibit” på Steneby-
skolan i Dals Långed. 
Dörrarna öppnas för 
allmänheten och stu-
denterna visar resulta-
tet av årets arbete. 

Titta runt och undersök alla 
husen i backarna själv eller 
gå på en guidad visning med 
experterna Barbro Erlands-
son-Bratt och Habib Alraii. 
Träffa och prata med stu-
denter, lärare och personal 
på samtliga utbildningar på 
plats i sina verkstäder. 

Flera utställningar finns 
att ta del av och festliga ver-
nissager. På fredagen börjar 
det med Olga Birkfeldts pris. 
Sedan invigs examensutställ-

Sara Parkman från Skogsfesten gör en spelning i den stora 
smedjan. Foto: Edith Hammar.

Kakan Hermansson invig-
ningstalar. Foto: Märtha 
Thisner.

Warcraft: The  
Beginning (3D)
WARCRAFT är en oför-
glömlig saga om två världar 
på väg att kollidera. Filmen 
är baserad på de berömda 
datorspelen med samma 
namn. Det fredliga riket 
Azeroth står på randen av ett 
krig och deras invånare hotas 
av skräckinjagande inkräk-
tare; orker, som är på flykt 
från sin egen döende värld 
för att kolonisera en annan. 
När en portal mellan de två 
världarna öppnas måste en 
armé kämpa mot total öde-
läggelse, och en annan för 
att undvika att utrotas. Och 
mitt i kriget, på varsin sida av 

repa minst en gång i veckan, 
förklarar Bjarne.

Bandet har fler spelning-
ar på gång, bland annat på 
olika kalas och under en 
allsångskväll i Brålanda i au-
gusti.

– Vi hoppas på en riktig 
fest som det ska vara på Åse-
bro, jag har varit där mycket 
själv. Festplatsen har en här-
lig atmosfär och vi räknar 
med mycket folk, glädje och  
bra väder, säger Bjarne.

Bjarnez består av Bjar-
ne Håkansson, Brålan-
da – bas, körsång, Pauline 
Sundin, Brålanda – sång, 
Jesper Östergren, Brålan-
da – gitarr, körsång, Simon 
Andersson, Dals Långed – 
trummor, sång, Jonas Rag-
neberg, Vargön – keyboard, 
piano.

Tillfört ny energi
Ljaps har spelat tillsammans 
under 1,5 år i nuvarande 

konstellation, även om fle-
ra av medlemmarna har 
många års erfarenhet från 
dansbandsbranschen. Vid 
årsskiftet tillkom 18-årige 
Emanuel Karlsson i bandet.

– Han brinner för dans-
musik och har tillfört ny 
energi i bandet. Vi spelar 
fräsch mogenmusik som är 
lätt att dansa till och som är 
influerad av Steraplers, San-
nex och Donnez. Vi kör allt 
live, inga maskiner på sce-
nen, förklarar Christer An-
dersson med 40 års erfaren-
het i dansbandsbranschen.

Bandet repar en gång i 
veckan i Dals Ed och Åsebro 
är bandets första offentliga 
spelning. Ljaps är dessutom 
bokade att spela på Töcks-
forsdagen 9 juli.

– Det ska bli roligt att 
spela på hemmaplan nu på 
lördag, vi hoppas på bra vä-
der och mycket folk, säger 
Christer.

ningen för de 21 avgångs-
studenterna på HDK-Hög-
skolan för design och 

Ljaps består av Christer 
Andersson, Mellerud – 
trummor, Anders Petters-
son, Brålanda – bas, sång, 
Benny Lundin, Bengtsfors 

– klaviatur, sång, Emanuel 
Karlsson, Färgelanda – gi-
tarr, dragspel, sång.

Susanne Emanuelsson

slagfältet, kämpar två hjältar 
för sina familjer, sina folk 
och sina hem. WARCRAFT 
är en spektakulär berättelse 
om makt och uppoffringar, 
där kriget tar sig många ut-
tryck och där alla kämpar för 
något.

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud onsdag och 
söndag.  

Aktuellt på bio

Dags att boka 
annons till 

Sommarextra 
Manusstopp 27 juni
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Annonser bokas hos 
Christina eller  Maggan
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se

konsthantverk, Göteborgs 
universitet som har gått sina 
utbildningar på Steneby. 
Invigningstalare är Kakan 
Hermansson. Vid lunchtid 
invigs ännu en utställning i 
bibliotekets barnavdelning 
som handlar om möbler i 
just den miljön. Det är ett 
samarbetsprojekt mellan 
studenter på utbildningarna 
i Tapetsering (Stenebysko-
lans YH-utbildning) och 
Möbeldesign inriktning Trä 
(HDK vid Stenebys högsko-
leutbildning). 

Lördagens program bju-
der in till delaktighet i en 
workshop där man till-
sammans med studenterna 
Josefine och Thea får testa 
textiltryck och göra en egen 
kasse. Vid lunchtid blir det 
en speciell akustisk spelning 
i huset som kallas Svartbyg-
get. Det är festivalen Skogs-
festen, som pågår samma 
helg, som bjuder på en av 
årets akter nämligen artisten 
Sara Parkman – en riotgirl 
från allmogen som gör folk-
musik för 2016. Båda dagar-
nas program avslutas med 

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

tre-kaffe med Jonatan Malm 
i bibliotekets Dalslands-
hörna. Jonatan arbetar med 
en historisk utställning om 
Steneby som ska visas i Nya 
Magasinet under sommaren. 
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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 30/5: Korv Stroganoff med potatis, 
ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 31/5: Stekt fläsk med löksås, potatis 
och bukettgrönsaker. 
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 1/6: Seglartorsk med Rhode  
Islandsås, potatis och gröna ärtor  
Dessert:  Päronkräm.

Torsdag 2/6: Italiensk kycklingsoppa.   
Dessert:  Pannkakor med sylt.

Fredag 3/6: Pannbiff med stekt lök, sås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktcocktail. 
Lördag 4/6: Herrgårdskyckling med potatis 
och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 5/6: Fisk Benedictine med sås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 22 
Mån: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Tis-Sön: Falukorv med  
potatismos och grönsaker. 

Vecka 22
måndag Korv Stroganoff* med 
matvete/ris och gröna ärtor.
Alt:  Vegetarisk korvgryta.

tisdag Skivad kotlettrad* med 
sås och kokt potatis, bukettgrönsak, 
äppelmos
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås.

onsdag Seglartorsk** med Rhode 
Islandsås, kokt potatis och broccoli.
Alt: Selleristick.

torsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

fredag Hamburgare* med bröd 
och potatismos, sallad, dressing.
Alt: Grönsaksburgare.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior
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StudentSkyltar
Studenten 2016 är snart här.  

Beställ studentskylt  
till bra pris! 

Kontakta oss för mer info
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Dags för årlig 
växtmarknad
Nu på lördag 28 maj är 
det växtmarknad vid 
Sockenstugan i Bäck-
efors igen, en populär 
tradition för många 
trädgårdsintresserade. 
Det är Bäcke Sockenstuge-
förening i samarbete med 
Trädgårdsamatörerna och 
Studieförbundet Vuxensko-
lan som arrangerar markna-
den för åttonde året i rad. 

För varje år blir antalet ut-
ställare fler och i år kommer 
cirka 20 stycken. 

Kåre Karlsson kommer 
att finnas på plats med sina 

trädgårdsmöbler, liksom 
Mabäckers Smide, Dröm-
marnas Trädgård, Gerdse-
ruds Alltjänst och många 
andra, plus många lokala 
odlare. Farmartjänst och 
S-blommor är med för första 
gången. Det blir dessutom 
hönsbingo, ponnyridning 
och kaninvisning. 

Unga Julia Ottosson ställer 
ut sin konst i sockenstugan 
där det serveras fika.

– Här finns något för alla 
åldrar, säger Lena Anders-
son, en av alla ideellt arbe-
tande som genomför växt-
marknaden i Bäckefors.

På lördag är det dags igen för den populära växtmarknaden 
vid Sockenstugan i Bäckefors. Foto: Arkivbild.

Håller dialogmöte i Bäckefors
Norra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden bjuder 
in invånarna till dialog-
möte på Färdshuset 
Facklan i Bäckefors 
den 31 maj.

Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden bjuder under 
2016 in invånare att träffa 
ledamöter i nämnden och ge 
sin syn på olika delar av häl-

Ulrik Hammar (L), ordfö-
rande i Norra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden.

Irländskt på 
Kulturbruket
24 september får Mellerud 
musikaliskt storfrämmande. 
Då kommer trion Quilty, för 
närvarande Sveriges främsta 
uttolkare av mjuk, melodiös 
irländsk folkmusik, dit.

I gruppen Quilty ingår Es-
björn Hazelius, Dag West-

ling och Gideon Andersson.
Esbjörn är känd från sam-

arbeten med bland annat So-
fia Karlsson och Ale Möller. 
Han var också musikalisk 
motor bakom Tomas Ledi-
ns skiva ”Höga kusten”, där 
också Dag medverkar.

Uppdaterad 
Mellerudspromenad
Mellerudspromenaden har 
uppdaterats och en del för-
åldrade uppgifter bytts ut. 
Den versionen finns nu att 
ladda ner från kommunens 
hemsida. Den finns också 

som tryckt upplaga, som 
kan hämtas på bland annat 
medborgarkontoret och bib-
lioteket. Den nya tryckta 
versionen är blå.

so- och sjukvården. Det för-
sta dialogmötet blir den 31 
maj i Bäckefors, dit nämn-
den har förlagt sitt samman-
träde.

Under dagen kommer 
nämnden också att göra ett 
studiebesök hos Praktiker-
tjänst AB på Dalslands sjuk-
hus.

Olika former av dialog 
med invånare är ett sätt för 
hälso- och sjukvårdsnämn-
den att få en bild av vilka 
vårdbehov och uppfattning-
ar om vården som finns. Un-
der våren genomför nämn-
den till exempel riktade 
dialogmöten med nyanlända 
och andra personer med ut-
ländsk bakgrund.

Till mötet i Bäckefors 
bjuds allmänheten in för att 
under en timme kunna pra-
ta med presidium och andra 
ledamöter i nämnden och få 
information om nämndens 
roll och ansvar. Besökarna 

erbjuds också att i mindre 
grupper lämna synpunkter 
på verksamheterna vid vård-
centraler och sjukhus, reha-
bilitering (till exempel sjuk-
gymnastik och arbetsterapi) 
och sjukvårdsrådgivningen 
1177 Vårdguiden.

Nämndens sammanträ-
desdag i Bäckefors inleds 
med ett studiebesök hos 
Praktikertjänst AB, som på 
nämndens uppdrag ansvarar 
för den somatiska (kroppsli-
ga) specialistsjukvården vid 
sjukhuset.

Hälso- och sjukvårds-
nämndens ordinarie mö-
tesort är Uddevalla, där flera 
av de tjänstemän som arbetar 
för nämnden är placerade.

– Genom att förlägga 
sammanträden även till an-
dra orter kan vi passa på att 
göra intressanta studiebesök, 
samtidigt som vi ger fler in-
vånare bättre möjligheter att 
komma och träffa oss än om 
vi alltid håller oss på samma 
ställe, säger ordföranden Ul-
rik Hammar (L).

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

Tillfällig sektorchef
Lars Alverbratt, 
tidigare socialchef i 
Trollhättan, blir vika-
rierande sektorchef 
för vård- och omsorg i 
Melleruds kommun.

Sektorchefen för vård- och 
omsorg i Melleruds kom-

mun, Sölvie Linder, går i 
pension i sommar, lite tidi-
gare än väntat. 

Vikarie, tills en ny sek-
torchef har hittats, blir Lars 
Alverbratt som senast varit 
socialchef och äldreomsorgs-
chef i Trollhättan och har 
stor erfarenhet inom områ-
det.

– Han kan branschen och 
det känns tryggt, säger soci-
alchefen i Melleruds kom-
mun Anders Asklund.

Anders Asklund tror inte 
det blir svårt att hitta en 
efterträdare till Linder, och 
pekar på att äldreomsorgen 
i Melleruds kommun har ett 
mycket gott renommé, men 
han vill ha gott om tid för 
rekryteringen.

Alderbratt börjar sitt arbe-
te i Mellerud i slutet av juni 
eller början av juli.

– Jag ska fila på annonsen 
under semestern, säger An-
ders Asklund som i nuläget 
har fullt upp med att rekryte-
ra personal till  kommunens 
individ- och familjeomsorg. 

– Dit är det betydligt svå-
rare att rekrytera, säger An-
ders Asklund. 

Det är generellt svårt att få 
tag i socionomer, det tar tre 
månader innan nyrekryterad 
personal kan börja sitt arbe-
te och turbulensen som varit 
inom sektorn gör det inte 
lättare att hitta personal. 

– Vi har fortfarande flera 
konsulter inne, berättar As-
klund.

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

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

297 kr/mån*

5 295 kr
inkl. moms

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Kaffebryggare

Kaffebryggare i rostfritt stål brygger 
12 koppar och har termoskanna.

Electrolux EKF7900

1195:-

Byggprojekt på gång i Mellerud
Som ett resultat av det extra statsbidrag Mel-
leruds kommun tilldelats, har flera byggprojekt 

startat. Här nedan syns några av dem. Se även 
separat artikel om den nya entrén och handi-

kappanpassningen av Idrottshuset.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Det nya utegymmet och lekplatsen mellan Rådahallen och 
MIF:s kansli börjar att ta form. Allt beräknas vara klart i 
slutet av maj.

Ungdomshuset Stinsen: Utvändigt ska tak och fasad 
renoveras. Upphandlingsunderlagen kommer att iord-
ningställas innan semestern. Det invändiga arbetet görs 
i egen regi tillsammans med de hantverkare kommunen 
har ramavtal med. Målsättningen är att fasadarbetet ska 
vara klart vid årsskiftet.

Tingshuset: Tingshussalen och grupprummen ska renove-
ras, ny ventilation och förbättrad akustik. Planeringsarbe-
tet har startat. Under hösten måste kommunfullmäktige-
mötena förläggas någon annanstans.Nytt tak läggs på Centrumbiografen.

Stallet, bakom Tingshuset, får nytt tak.

Installerar hiss
Idrottshuset kommer 
att tillgänglighetsan-
passas med en ny en-
tré och en hiss mellan 
våningarna. Förhopp-
ningen är att allt ska 
kunna sättas i drift i 
oktober 2016.
Fastighets- och fjärrvärme-
chef Peter Mossberg berät-
tar att det ska byggas en ny 
sluttande nedfart längs ytter-
väggen ner mot entrén som 
vetter ut mot parkeringen 
framför idrottshuset.

– Trappan blir kvar, men 
vi ska ha en ny plattform 
framför entrédörrarna. Vi 
ska också sätta in en dörrau-
tomatik, man trycker bara 
på en knapp, säger Moss-
berg.

När det gäller hissen kom-
mer man att gräva för ett 
hisschakt på utsidan för att 
komma i nivå med bottenvå-
ningen. Den blir belägen till 

vänster om trappan upp till 
sporthallen/bingohallen. 

– Rörelsehindrade elever 
kan idag inte delta i de lek-
tioner skolan har i idrottshu-
set. På bingon deltar många 
äldre, flera av dem kan bara 
delta i drive in-bingon efter-
som de inte kan ta sig upp 
till bingohallen. Så det är 
viktigt att fastigheten är till-
gänglighetsanpassad, kon-
staterar Mossberg.

Politikerna har avsatt 
pengar för tillgänglighets-
anpassningen. Markarbetet 
sker i egen regi, medan ar-
betet med hissinstallationen 
ska ut på upphandling. Den 
totala investeringen hamnar 
på drygt 600 000 kronor.

Det är från det extra stats-
bidraget på drygt 30 miljo-
ner kronor kommunen fått 
sig tilldelat, som delvis an-
vänds till satsningen.

Susanne Emanuelsson

Illustrationsskiss över idrottshuset där den planerade nedfarten 
syns till vänster om entrédörren.

På utsidan till vänster byggs den nya hissen. Rakt fram syns 
trappan upp till sport- och bingohallen.

Bygger kiosk till MIF

Tre elever som går sis-
ta året på lärlingspro-
grammet med inrikt-
ning bygg har byggt en 
fräsch kiosk till MIF. 
Den ska placeras vid 
konstgräsplanen.
Arbetet startade i april och 
när tidningen besökte killar-
na förra veckan var det bara 
fönster och en hängränna 
som saknades.

– Arbetet har gått bra, det-
ta är vårt gymnasiearbete. Vi 
har gjort allting själva, berät-
tar Jesper Doverhäll.

Han har jobbat tillsam-
mans med av Simon Mjör-
nestål och Egor Topor (som 
inte var på plats denna dag).

Snickeriarbetet har skett 
i XL Bygg:s lokal, företa-

Magnus Hvit med lärlingseleverna Jesper Doverhäll och Si-
mon Mjörnestål vid den nybyggda kiosken som ska placeras vid 
konstgräsplanen i Mellerud. Ej med på bild: Egor Topor.

get har också sponsrat med 
byggnadsmaterial.

Kiosken, med vit liggande 
panel och grå knutar, mäter 
cirka 5,5 gånger 3 meter. 

Grabbarna har var sin lär-
lingsplats på olika företag 
tre-fyra dagar i veckan.

Både Simon och Jesper har 
fått anställning direkt efter 
studenten på de arbetsplat-
ser de haft praktik. Jesper på 
Byggare Thomas och Simon 
på Dals Bygg.

Susanne Emanuelsson

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Vår käre 

Olle Rudell 
* 26 november 1922  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Gråfållerud 11 maj 2016 

Lars-Erik och Kristina 
Inge 

Ann-Marie och Bengt 
Barnbarn med familjer 

Släkt och vänner 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Bolstad kyrka 
torsdag 2 juni kl. 13.00.  
Avsked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Grinstad Försam-
lingshem. Svar om delta-
gande till Fonus Mellerud 
tel. 0530-10045 senast 27/5. 
Tänk gärna på en gåva till 
Cancerfonden, givar telefon 
020-595959.  

SORGTACK

DÖDSFALL

Tack
för all visad omtanke och 

deltagande vid  
vår älskade

Margareta  
Larssons

bortgång, för närvaro i 
kyrkan, vackra blommor 

och minnesgåvor.
Verner med familj

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson. Tisd 
14.30 Andakter på Berg & 
Fagerlidshemmet. 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 17 
Gudstj. Emanuel Georgs-
son. Månd 19 Sångövning. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 19 
Bön. Sönd 11 Gudstj. Be-
sök av Teen Challenge. Ssk. 
Mingelfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 19 Stickcafé & 
Kvällsmacka. Ta med grill-
knyte. Fred 19 Tonårskväll. 
Sönd 18 Söndagskväll i 
kyrkan. Sigward K. Serve-
ring.

PREDIKOTURER
Brålanda: Månd 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Timmervik: Sönd 11 Pas-
toratsgudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström. Mors-
dagstårta och fika i kyrkan. 
Kyrkbil 308 70 eller 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Leif Larsson leder allsång 
i försommaranda. Sönd 18 
Taizémässa. Lennart Staaf. 
Tisd 13.30 Gudstj. m nattv. 
Ringhem. Lennart Staaf.

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbe-
des. 

Ingegärd Ekström

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Majken Olsson

UPPVAKTNING

Grattiskramar till Noel Jans-
son på 6-årsdagen 23 maj.

Från mamma, pappa,  
Leon, farmor, farfar,  
mormor och morfar

Grattis Herman Karlsson på 
4-årsdagen som var den 24 
maj.

Pussar och kramar  från 
pappa, mamma, Jack, 

farmor, mormor, mostrar, 
morbror och kusiner

Hipp Hipp 

HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Rune Viktorsson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Elisabette Emanuels-
son ”Nocturne” av E. Taube. 
Akten förrättades av försam-
lingsherde Marit Järbel och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 201, 285 och 190 och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube. Vid kis-
tan togs avskedet av brodern 
Åke med maka, brodern Ivar, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Rune var kistan vackert 
dekorerad med blommor. An-
hörigas tack framfördes av en-
treprenör Anders Grimheden, 
Mellerud. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har ägt 
rum i Holms kyrka för Sune 
Georgson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Volare” 
av D. Modugno på piano. 
Akten förrättades av kommi-
nister Christer Alvarsson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 297, 172 och 249 och 
som avslutningsmusik spela-
des ”My way”av G. Thibaut. 
Vid kistan togs avskedet av de 
närmaste. Till minnet av Sune 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenör An-
ders Grimheden, Mellerud. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har ägt 
rum i Sundals Ryrs kyrka för 
Anna Andersson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Barbro Magnusson 
”Pingst” av O. Lindberg. 
Akten förrättades av kyr-
koherde Thomas Holmström 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 199 och 251 
och som avslutningsmusik 
spelades ”To a wild rose” av E. 
MacDowell. Vid kistan togs 
avskedet av familjen. Till min-
net av Anna var koret vackert 
dekorerat med blommor. An-
hörigas tack framfördes av en-
treprenör Anders Grimheden. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Sundals Ryrs kyrko-
gård.

Veckans 
ros...

...till killen som skjutsade 
hem mig från kyrkogår-
den på pingstafton.

Gamla tanten
...till alla som gjorde kon-
firmationen i Holms kyrka 
22/5 2016 så fin och min-
nesvärd. Vi önskar er en 
trevlig sommar!

Konfirmander o föräldrar i 
Holms konfirmandgrupp

...och fler därtill, till det 
vänliga paret som stod 
bakom mig i kön i affären 
och som hjälpte mig att 
packa upp mina varor på 
bandet i lördags.  Ett fång 
med rosor även till den 
vänliga kassörskan, Karin, 
som hjälpte mig att bära 
varorna till bilen. Tänk vil-
ka underbara människor 
det finns! 

Lena Andersson

...till gentelmännen som 
hjälpte mig med punkan 
på bilen den 21/5. Sär-
skilt Johan Jansson Vita 
Sannar, ”min granne”. Jag 
hann till Gunilla och me-
lodikrysset.

Birgitta Benjaminsson

JORDFÄSTNING

Besökte ryggåsstuga

bodde i det något större kö-
ket. Sammanlagt bodde det 
elva personer i stugan.

Under senare år bodde 
en släkting i stugan, Gott-
frid och Linnea Lövgren. 
De bodde i stugan fram till 
1935 och byggde sig sedan 
en egen villa strax intill. Ma-
karna Lövgren drev affärer. 
Linnea hade lite varor inne 
i Fôttestugan. Gottfrid hade 
kiosk vid sjön och även på 
berget, på andra sidan vä-
gen från huset. Gottfrid åkte 
även ut på cykel på lands-
bygden och sålde fisk.

Duktiga medlemmar från 
hembygdsföreningen har 
under senare år lagt ner ett 
stort arbete för att renove-
ra och underhålla stugan. 
Bo Magnusson guidade nu 
runt vid vårt besök. Medhaft 
kaffe smakade gott i försom-

margrönskan. Fôttestôvan är 
väl värt ett besök, att få ta 
del av hur folket bodde och 
hade under den tiden.

Sedan fortsatte resan till 
Dalaborgs slottsruin. Borgen 
byggdes upp av hertingarna 
Erik och Valdemar år 1304. 
Dalaborg brändes ner under 
Engelbrektsfejden 1434. 
Drottning Margareta erkän-
des här 1388 såsom Sveriges 
fullmäktiga fru och rätta 
husbonde.

Även här finns en intres-
sant historia och platsen är 
mycket väl ett besök.

Ordförande Ingvar Asp 
tackade Bo för sitt arbete 
och medlemmarna för ännu 
en trivsam samvaro inom 
föreningen.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Kaffestund i det gröna vid Fôttestôva i Bolstad.

Medlemmar i hembygdsföreningen har renoverat Fôttestôva.

Söndagen den 22:e 
maj gjorde logen Mel-
leruds Hopp en resa 
till Bolstad. Vi började 
med ett upphåll vid 
hembygdsförenings 
ryggåsstuga kallad 
Fôttestôva. 

Fôtten, betydde förr något 
av en militärförläggning 
med utminutering av sprit 
och öl. Stugan byggdes redan 
1730 i skogskanten nere vid 
Vänern. När huset byggdes 
på Norra Hagens utmarker 
behövdes inget byggnadstill-
stånd, det var inte uppfun-
nit på den tiden.I mitten av 
1800-talet bestämde roten 
att deras knekt skulle bo in-
till Hagen, då blev det ännu 
en flytt av stugan. Det berät-
tas om många människoö-
den från den tiden. Anna 
i Hagen flyttade in i Fôtte-
stugan mitten av 1800-talet. 
Hon blev änka i unga år med 
flera små barn.

Anna dog och sonen An-
ders flyttade in i huset ännu 
en gång. Stugan kom nu 
också till den plats som den 
har idag. Anders var gift och 
hade flera barn. För att klara 
sig inhyste Anders en familj 
till, men då var det trångt i 
den lilla stugan. Anders med 
fru och fyra barn bodde i 
kammaren på sex kvadrat-
meter. Den andra familjen 

Uppskattad vernissage

I lördags var det vernissage i konsthallen på biblioteket för fotografen Tanja Muellers utställning 
”Övergiven”. Den visar hennes fascination för gamla saker och vemodiga platser.
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Informerade om 
äldreboendet
”Ingen ny information, 
men ett klargörande”, 
så presenterade Karin 
Nodin och Gunnar 
Karlsson, centerpar-
tiet i Mellerud, sitt 
informationsmöte på 
Ängenäs. 
I ett tält på den gröna vallen 
serverades kaffe och bullar. 
De intresserade satt på bän-
kar och presentationen av 
gjordes med ett stor blädder-
block. 

Gunnar Karlsson berät-
tade i stora drag om de bo-
enden som finns idag och 
vars standard motiverar ett 
nybygge. 

Bygga om eller bygga nytt, 
prislappen blir densamma. 
Ett nytt boende har fördel i 
att byggas med den teknik 

och kunskap som efterfrågas 
inom äldrevården. 

De lyssnande fick ställa 
frågor och de var många. 
”När får vi flytta in?” ”Mås-
te man ha totalt sus i kupan 
för att få bo där?” ” Varför 
bara 150 platser”, är några 
exempel.  

Svaren hade de båda cen-
terpolitikerna inte, men be-
tonade att de gärna villa ha 
de inspel de nu fick.

– Vi tycker det är viktigt 
att människor får se var 
det planerade äldreboendet 
kommer att byggas och att 
delge de planer för det som 
finns idag. Det är demokra-
tiskt viktigt att alla är med 
i processen, sade Karin No-
din. 

Karin Åström

Gunnar Karlsson (C) berättade om de planer som finns i nuläget.

Varg i veum
Grå och skygg, går jag. Långa vägar, tar jag.

Hatad av mången, är jag. Ingenstans fredad, flyr jag.

Förgiftad, skjuten, ses jag. Jägares trofé, blir jag.

Söka föda tränger jag. Mätta ungar, måste jag.

I stora skogar, söker jag. Ingen fristad, finner jag.

Så dela med er jägarkår. Det är inte ni som svälta får.

Margitta

Lions sålde fika
I lördags stod repre-
sentanter för Lions 
i Mellerud utanför 
Pressbyrån och sålde 
kaffe och fikabröd.
Intäkterna gick oavkortat 
till välgörenhet. Idén kom 
från Josip Kezic, som driver 
Pressbyrån. Han hade skänkt 
det kaffe och fikabröd som 
såldes under dagen. 

– Det är väldigt gentilt, 
fantastiskt, berömmer Kjell 

Karlsson och Bengt Bengts-
son som stod och sålde till-
sammans med Josip.

Det fikabröd som blev 
över skänktes till äldreboen-
dena Fagerlidshemmet och 
Älvan i Mellerud, något som 
blev mycket uppskattat.

– Lions fyller 100 år 2017, 
så detta är också ett sätt för 
oss att synas, understryker 
Bengt.

Susanne Emanuelsson

Kjell Karlsson, Josip Kezic och Bengt Bengtsson, Lions Melle-
rud stod utanför Pressbyrån och sålde fikabröd.

Spelmansorkester bjöd på musik
På lördagseftermid-
dagen bjöd Dalslands 
spelmansorkester på 
musik i Kalandersalen 
på Dalsland Center i 
Håverud.

Alban Faust som är musi-
kalisk ledare för Dalslands 
spelmansorketer hälsade 
alla hjärtligt välkomna till 
Kalandersalen och Dalsland 
Center. Han var glad över 
att så många kommit fastän 
solen tittat fram denna lör-
dagseftermiddag. På scenen 
stod elva fioler, en gitarr, 

en flöjt och en nyckelharpa. 
Dessutom hade Alban sin 
nyckelharpa som han stund-
tals bytte mot en svensk 
säckpipa. 

– Det finns massor med 
bra musik i Dalsland, särskilt 
nere i Grinstad finns det hur 
mycket som helst. Vi brukar 
mest spela dalsländsk musik, 
berättade Alban. Men för att 
både ni och vi ska få lite om-
växling har vi idag tagit med 
lite ”utländska” låtar, den 
första är Bertil Håkanssons 
schottis i b-moll som kom-

mer från Jät utanför Växjö i 
Småland. 

– Musik har inga gränser 
fortsatte Alban, den behöver 
inget pass, inget visum.

Snart representerades även 
Norge med en reinländer, 
”De tömde mjödkruset”. 
En reinländer är en norsk 
version av vår svenska schot-
tis. Från Bäckefors kom en 
vals efter Axel Norgren och 
även en vals från Nössemark 
fanns med på programmet. 
Traditionell folkmusik för-
des och förs vidare öra till 

Dalslands spelmansorkester i full aktion uppe på i scenen i Kalandersalen i Håverud.

Vårkonsert – ett rymdäventyr

Julia Harling och Andiona Bytyqi sjunger David Bowie låten 
”Life on Mars” ackompanjerade av stråorkestern.

Juniorstråkensemblen framförde ”Imse” med lite hjälp av lärarrna. 

öra därför kan det ofta vara 
svårt att veta varifrån de 
kommer. Något som heller 
inte var så vanligt var kvinn-
liga spelmän, men med på 
repertoaren fanns en låt efter 
Maria Solberg. 

Efter dryga tiotalet låtar 
tackade Alban Faust publi-
ken och hoppades att de 
snart skulle ses igen. Dals-
lands spelmansorkester fick 
långa applåder som lockade 
fram ett extranummer och 
då kom en stillsam låt, ”Alla 
Herrans möjligheter”, en 
komposition av Alban. 

En nöjd publik lämnade 
Kalandersalen efter att även 
fått tillfälle att byta några 
ord med de olika spelmän-
nen i orkestern.

Samtidigt som spel-
mansorkestern spelade på-
gick en filminspelning. Det 
var Albans son Zakarias 
Faust, ljudtekniker, och hans 
två vänner Linus Nygren 
och Charlotte Frandell, båda 
filmare, som gått samman 
för att göra en kul grej. De 
tre vännerna vill göra en do-
kumentär om Alban Faust, 
hans hantverk och svenska 
säckpipor, kanske även det 
blir instruktionsfilmer.

AnnChristine Ivarsson

öppnade stort med tre dan-
sare framför skolorkestern 
som spelade ”Fly me to the 
moon”. 

Sedan följde de olika or-
kestrarna som är både stråk 
och blås. 

– För att alla ska kunna 
vara med och framträda en 
sådan här viktig dag är de 
båda grupperna indelade i 
senior och minior, efter ålder 
och kunskap berättade Peter 
Söderlund, kvällens konfe-
rencier.

Dans,sång,musik
Det var inte bara instru-
mentalt. Både dansare och 
sångare fanns med i det om-
växlande programmet. Pu-
bliken fick lyssna på Junior-
stråk som spelade och sjöng 
”Imse” och på Juniorblås 
med ”Let’s begin”. 

De två seniorgrupperna, 

blås och stråk framförde 
också det de tränat på inför 
vårkonserten. Det fina var 
att de här fyra grupperna, två 
senior och två blås blandade 
sig nästan hur som helst och 
spelade med varandra. 

En grupp med vuxna flöj-
tister, spelade Johan Hooks 
sonat i tre satser.

Starkt engagemang
Fin sång av Hatie och Bri-
kanda Selimi fanns också 
med på programmet. De 
framförde ”Talking to the 
moon”. 

Vårkonserten avslutades 
med Julia Harling och Andi-
ona Bytyqi som sjöng David 
Bowie’s ”Life on Mars”
Det var en trevlig och om-
växlande kväll på Kulturbru-
ket i Mellerud med duktiga 
elever och engagerade lärare

AnnChristine Ivarsson

Det var Musikskolans 
elever som stolta visa-
de upp sina kunskaper 
för föräldrar, släkt och 

vänner på årets vår-
konsert i Kulturbruket 
på Dal.

Kulturskolans vårkonsert 
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Tar över fotografering

När Audio Video lade 
ner var det flera tjäns-
ter som efterfrågades 
av kunder, bland annat 
fotografering för id-
kort och körkort.
Mona Christiansson, som 
driver bokhandeln, hälso-
kostbutiken och en second 
handbutik på Storgatan 
tyckte det var synd att tjäns-
terna skulle försvinna.

– Jag har tagit över fo-
tograferingen, filminläm-
ningen och service av mo-
biltelefoner och liknande. 
Dessutom är vi ombud för 

större reparationer, av tv-ap-
parater till exempel, förkla-
rar Mona.

Bokhandeln har tagit över 
försäljningen av minneskort 
och en del datatillbehör.

Nytt i butiken är även pos-
ters och vuxenpussel.

– I februari tog jag över 
gravering av pokaler, med-
aljer med mera, från Dals-
lands Skylt och Reklam. Ju 
fler ben man har att ståp på 
desto säkrare står man, sam-
manfattar Mona.

Susanne Emanuelsson

Mona Christiansson har bland annat övertagit fotograferingen 
för id-kort och körkort från Audio Video, som lagt ner. Här 
med några av de posters som tagits in till bokhandeln.

Många sprang blåbärsjogg
Den 19 maj arrangerade Kroppefjälls förskola den tradi-
tionella Blåbärsjoggen runt Mörttjärn. Många barn och 
föräldrar deltog och kämparviljan hos de unga löparna var 

imponerande. Alla deltagare belönades med guldmedalj och 
vattenflaska.

Karin Åström

Äldre barn tog täten i loppet runt Mörttjärn.

Föräldrar sprang med de allra yngsta löparna.

I mål väntade guldmedaljer och en vattenflaska till alla del-
tagande barn. Förskoleläraren Mona Munkbo var en av  
medaljutdelarna.

Populärt mopperally

I lördags anordnade Maniac Moppers i Bäckefors ett popu-
lärt mopedrally, till förmån för Barncancerföreningen Väst. 
103 ekipage deltog i rallyt som kördes cirka åtta mil runt 
om i Dalsland. Längs vägen fanns tre stationer, kaffestopp 
hade man vid SK Granan. En Mustang Mamba var första-
priset i ett lotteri. En mer utförlig artikel kommer nästa 
vecka. Foto: Susanne Emanuelsson.

Släcktes snabbt
I måndags brann det 
på Viaduktgatan i 
Mellerud. Räddnings-
tjänsten var snabbt på 
plats och allt slutade 
väl.

I måndags kväll fick rädd-
ningstjänsten larm om att 
det brann i ett garage på Vi-
aduktgatan i Mellerud. 

När första insatsperson 
kom till platsen var rök-
utvecklingen stark och en 
person som befann sig vid 

garaget fick föras i säkerhet. 
Man befarade att svetsgas 
fanns i garaget, men så var 
inte fallet. 

Tre brandkårer, från Mel-
lerud, Åsensbruk och Brå-
landa, anlände snabbt och 
släckte branden utan att nå-
gon kom till skada. 

Polisen meddelar att bran-
den troligen  orsakades av 
ett elfel. I garaget laddades 
batterier. Garaget brann ner 
med bilen som stod i det. 

Karin Åström

Det brann i ett garage på Viaduktgatan i Mellerud i måndags 
kväll. Foto: Privat.

Drograttfylleri
En polispatrull stoppade en rattfull förare i Dals Rostock den 
21/5. Personen kördes till Bäckefors jourcentral för blod-
provstagning.

Stölder
Inbrott på Värm-Dal och Traktorservice på Eldaregatan den 
13/5. Bland annat stals gräsklippare och lastramp. Den 17/5 
hittade en person emballage och en räkning på gods i sin 
trädgård i Dals Rostock. I paketet hade det funnits bildelar. 
Inbrott på TLAB den 22/5. Motorsågar och dammsugare 
stals. En husvagn med registreringsnummer AYM 273 stals i 
Mellerud den i helgen 21-22/5.

Förlorade mobiltelefoner
Borttappad mobiltelefon, grafitsvart Sony Xperia Z5 på Stor-
gatan i Mellerud mellan 21/5 och 22/5. Samma natt blev 
någon av med sin mobiltelefon i baren på Åsebro Festplats.

Snatteri
En snattare togs på ICA den 20/5.

Skadegörelse
En bil repades med vasst föremål på parkeringsplatsen vid 
Nordalsskolan den 20/5.

Rådjurskollisioner/ jaktbrott
16/5 Ett rådjur påträffades påkört och dött på vägen mellan 
Skållerud och E:45. Det rubriceras som jaktbrott eftersom 
olyckan inte anmälts. 19/5 En bil kolliderade med ett rådjur 
i Eriksbyn, Skållerud.

Försvunnen katt
En katt, gråsvart randig hane, 11 månader gammal, försvann 
i Erikstad den 21/5.

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



28-29 maj

Entré
50:-

per familj 

Endast kontant betalning
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Program

1. Ridhus
2.  Elevstall
3. Skolans maskiner
4. Ladugård
5.  Hoppa i halm
6. Smådjur
7.  IP (individuella programmet)
8.  Huvudbyggnad, matsal
9.  Spolplatta
10. Barnens lekplats
11.  Växthus
12. Fotbollsplan

Söndag 29 maj
10:00 Nuntorpdagarna öppnar
10:00 Sugar Cup Tävling pågår  
 under dagen
10:00-12:00 Ponnyridning
11:00 WE uppvisning/ Marie 
 Pettersson
11:00 Musikskolan/Sånggrupp
11:30 Dansuppvisning/ Bugg och 
 Jive i Brålanda
12:00 Hästuppvisning
12:30 Musikskolan/Blåsorkestern
13:00 Angelicas Hundcenter/ 
 hundtävling
13:00 Mjölkning
13:00 Kobingo
13:00-15:00 Ponnyridning
13:30 Dansuppvisning/ Bugg och  
 Jive i Brålanda
14:00 Musikskolan/ Dansgrupp
14:00 WE uppvisning/ Marie 
 Pettersson
15:00 Stänger för dagen.

Lördag 28 maj
10:00 Nuntorpdagarna öppnar
10:00  Shetland Väst Utställning 
 pågår under dagen
10:00 Sugar Cup träning pågår 
 under dagen
10:00-12:00 Ponnyridning
11:00 WE uppvisning/ Marie 
 Pettersson
11:00 Kalvuppvisning
11:00 Dansuppvisning/ Bugg och 
 Jive i Brålanda
12:00 Hästuppvisning
12:00 ValleyLand rockers spelar
13:00 Mjölkning
13:00 -15:00 Ponnyridning
13:00 Dansuppvisning/ Bugg och 
 Jive i Brålanda
14:00 ValleyLand rockers spelar
14:00 WE uppvisning/ Marie 
 Pettersson
15:00 Stänger för dagen

Gräsytor
Gert Karlsson
Radonutredning i Väst AB Lidlter
Länsförsäkringar
Tvåstads Dals KAF Traktorklubben
Dotorp
Godis-Micke
Forever Living Products
Dalslandsmat
Centerpartiet Vänersborg
Axima
Lantmännen maskin
unbergs maskintjänst
Ottermalms hundkoll
Husse Trestad
Magnetens vänner Sundals Ryr
Glada Barn (lör)
Servering vid IP (grillat, kaffee, glass)
AloeVera (vid IP:s servering)
Dalslands alpackor (bakom röd
byggnad)
Team Banan Häst och
Ryttarutrustning HB

Området runt spolplattan
och maskinhallar
Hushållningssällskapet
Westgöta-Dals hemvärdskompani
Brända mandlar
Dals-Spira Mejeri
Valley-Land Rockers
Gäsene Ost
TM-foto Köpmannebro
Angelicas Hundcenter

Grön Byggnad
Valbo hushållningsgille
Dalbo hushållningsgille
Svenska Jägarförbundet
Nuntorps chokladhjul
Brålandabadet (servering)
Badomat
Tillverkning av märkesskyltar

Orange Byggnad
Agneta Dahlberg
Ylandas barnhjälp
Brålanda Hantverk
Brålanda Lottakår
Brålanda leksaker och böcker
Monica Nilsson
Barbro Frendin
Birgitta Breitkreuz
Gunilla Rubbestad
Lisbeth Tell
Alpnearing
Mejerihörnan
Siv Hedram
Katarina Flink
Hjördis Nilsson

Blå byggnad
Blommor 4 You

Röd Byggnad
Karins häst- och smådjursmagasin
Bergrens maskinbroderi och sömnad
Nordvästra Götalands Rasfjäderklubb
Dalslands Södra Biodlarförening
Svenska Blå Stjärnan i Älvsborg
Brålanda Trädgårdsförening
Aud Solums höns och kycklingar
Tvåstad Dals KAF
Loppis
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Välkommen att träffa hälso- och 
sjukvårdsnämnden!
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder 31 maj i Bäckefors. 

Efter sammanträdet är du som invånare i Dalsland välkommen till 
dialogmöte med politikerna.

Vid mötet kan du bland annat prata med nämndens presidium, och du erbjuds 
att i mindre grupper lämna synpunkter inom följande områden:

• Sjukhusvården 

• Vårdcentralerna 

• Sjukvårdsrådgivning via 1177 

• Fysioterapi (sjukgymnastik), arbetsterapi, och annan rehabilitering

Tid: 
Tisdag 31 maj kl. 17.00

(Mötet genomförs enligt ett fastställt program och avslutas kl. 18.00)

Plats:  
Färdshuset Facklan, Uddevallavägen 6, Bäckefors.

Vi bjuder på fika, och ingen anmälan behövs. 
 
Har du frågor kan du ringa 076-11 22 168 eller maila till  
jorgen.a.andersson@vgregion.se

 
 
Välkommen!
Ulrik Hammar, ordförande

Den 18 maj bestämde 
Vänersborgs Fast-
ighets AB att köpa 
Nuntorp. Fastighetens 
värde har av en obero-
ende besiktningsman 
satts till 38 miljoner 
kronor. Bo Carlsson 
(C), kommunstyrel-
sens 2:e vice ordföran-
de är övertygad om att 
man får en majoritet 
för beslutet i kommun-
fullmäktige. 
– Det känns för oss väldigt 
bekvämt. Vi har skapat 
förutsättningar för fortsatt 
utbildning inom de gröna 
näringarna och en särskola 
på Nuntorp. Dessutom har 
vi säkrat en stor arbetsplats, 
säger Bo Carlsson.

Lättnaden hos elever och 
lärare på naturbruksgymna-
siet är stor. Hushållnings-

sällskapet Väst vill bedriva 
friskola på Nuntorp, en 
förutsättning var att Väners-
borgs kommun köper fastig-
heten, vilket nu ser ut att bli 
verklighet. 

– I september/oktober får 
vi besked om vi får starta 
friskola. Ansökan är inskick-
ad och nu ska ytterligare 
frågor besvaras, säger Robert 
Svensson, ordförande i Hus-
hållningssällskapet Väst.

Ingen riskkapitalist
Hushå l ln ings sä l l skapet 
kommer efter beskedet in 
med en förfrågan om att få 
arrendera fastigheten och 
som det ser ut kommer det 
inte att finnas några hinder 
för det. 

– Hushållningssällskapet 
är en bra huvudman, ingen 
riskkapitalist och samarbete 
med Hushållningssällskapet 
är inget nytt för kommu-

nen. Bland annat arbetar vi 
tillsammans med Grön Inte-
gration, säger Bo Carlsson.  

– Vi ser framför oss att 
skolan ska gå runt och ett 
eventuellt överskott ska gå 
till verksamheten, säger Ro-
bert Svensson.

Intagning nästa höst
Affären blir klar i höst och 
tillträde blir det våren 2017. 
Hösten 2017 ska nya elever 
tas in. 

– Vi har varit ute bland åt-
tondeklassare i området och 
hittills fått 120 intresserade 
elever. Vi behöver 50 i en 
årskull, plus särskolans 30. 
Det fattas ju en årskurs på 
grund av VG-regionens in-
tagningsstopp på Nuntorp, 
så det blir tuffa år i början 
tror Robert Svensson.

På Nuntorpsdagarna
Hushållningssällskapet finns 

Emilia Nordqvist, Mathilda Olafsdottir, Rebecca Arvidsson, Ebba Vedenvik och Mattias Lassila 
är några av alla lättade elever på Naturbruksgymnasiet Nuntorp. 

Robert Svensson, ordförande i Hushållningssällkapet Väst och Bo Carlsson från Vänersborgs 
kommun känner tillförsikt inför Nuntorps framtid som friskola.

Värderat till 38 miljoner – affär i höst

”Intresset för Nuntorp är makalöst”

på Nuntorpsdagarna med 
sitt nya prospekt. Förutom 
tillräckligt många elever blir 
sponsring en viktig del i att 
driva skolan.

– Många vill sponsra och 
även ge mindre gåvor. Intres-
set för Nuntorp är makalöst 
och Hushållningssällskapet 

visas stort förtroende av nä-
ringarna. Våra sex skolor har 
27 procent fler ansökningar 
än övriga skolor. Det är kva-
litet i undervisningen som 
gäller, säger Robert Svens-
son.

– Detta är viktigt närings-
livsmässigt för alla kommu-

ner i området. Allt har gått 
enligt schema och vi känner 
tillförsikt i att det fortsätter 
så, säger Bo Carlsson.

– Många har goda erfaren-
heter av Nuntorp, skolan har 
väldigt många ambassadörer, 
säger Robert Svensson. 

Karin Åström

Rockabilly till dansen
Lucaz  och Jacob 
Harling och Rickard 
Karlsson är de tre 
killar som utgör det 
populära rockbandet 
Valleyland Rockers. 
De spelar både lördag och 
söndag till dansen på Nunt-
orpsdagarna.

– Vi kommer att köra 
bugglåtar som folk kan dan-
sa till. Till exempel blir det 
Route 66, Rock´n Roll over 
the world och A whole lotta 
shakin goin on av Jerry Lee 
Lewis, berättar Jacob.

Alla tre killarna fyller 
femton i år och  är trots sin 
ungdom rutinerade musiker 
med en välfylld spelnings-
kalender. Lucaz sjunger och 
spelar gitarr, piano, munspel 
och Saxofon. Rickard spelar 
trummor och Jacoc kontra-
bas. Det är första gången de 
spelar på Nuntorp.

Karin Åström
Valleyland Rockers spelar  härlig Rockabilly till dansen både 
lördag och söndag.
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Musikens 
Vänersborg

Musikskolan - Speciallinjen - Högstadiets musikklasser - Estetiska programmet
 Musikerutbildning Vänersborg - Pre College - Musikproduktion - Fria musiklivet - Skolkonserter

Aurorafestivaler - Polstjärnepriset - Dansprojekt -  Danspedagogpool - Musik för äldre 
Sommarscen - Jazzkurs - Sommarmusikstudio - Sköna kören - Young Strings Academy

vanersborg.se/musikskolan

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

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

Gert Carlsson
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Dalsspira Mejeri har 
funnits i Rännelanda 
gamla skola i tio år. 
Här har getmjöllk blivit 
yoghurt, mjölk och 
ost. Om en månad 
flyttar produktionen 
till Björnhuset i Fär-
gelanda där Dalsspira 
startar ett nytt get- 
och komjölksmejeri.

I höstas börsnoterades Dals-
spira mejeri. Två emissioner 
genomfördes och blev över-
tecknade båda gångerna.  
Nu är mejeriet på aktietorget 
och aktier kan köpas av den 
som är intresserad. Kapitalet 
möjliggjorde lån till inves-
teringen i det nya mejeriet 
som uppgick till 18 miljoner 
kronor. Den 13 maj invigdes 

Malin Jakobsson v.d och Carina Johansson, grundare av Dals-
Spira mejeri som nu tar ytterligare ett steg i sin utveckling.

Benny Johansson, produktionsansvarig på DalsSpira, i de nya lokalerna i Björnhuset i Fär-
gelanda. Inredningen monteras av leverantören ÅF. Snart är det klart för en första testkörning.

Mycket har sin början på Nuntorp

Stor glädje över det nya mejeriet
det med många inbjuda gäs-
ter från branschen.

I företagets ledning finns 
Carina Johansson, grundare 
och produktionsansvari, till-
samman med dottern Malin 
Jakobsson som är v.d.

Allt började på Nuntorp
Allt började på Nuntorp där 
djurintresserade Carina gick 
den tvååriga jordbrukslinjen 
1976-1978. Under en APR-
kurs (kurs i animalieproduk-
tion) i Umeå  några år senare 
ägnades de första två veckor-
na åt studier om getter.

– Jag fastnade för det di-
rekt, berättar Carina. 

Hon köpte getter, byggde 
upp en besättning och star-
tade det första mejeriet på 
den egna gården i Råggärd 
1997.

– Jag ville göra mjölk men 
ingen trodde på den idén så 

jag lärde mig att göra ost, be-
rättar hon.

Resa gav kick
Under en resa till Irland 
2004 med Dalslandsmat be-
söktes ett mejeri som gjorde 
getmjölk och yoghurt. De 
hade ökat sin produktion 
från 5 000 liter i veckan till 
25 000 liter på åtta år. 

Carina fattade mod och 
öppnade två år senare meje-
riet i Rännelanda skola och 
producerade förutom ost 
både mjölk och yoghurt. 

Det visade sig vara en sats-
ning i rätt tid och nu, tio år 
senare, tas nästa steg. Get-
mjölken har blivit alltmer 
populär och efterfrågan på 
lokalproducerad komjölk är 
stor. Med det nya mejeriet 
i Färgelanda dit all produk-
tion flyttas tiodubblas om-
sättningeen.

Get- och komjölk
Det är gården Näsbön i Rö-
landa med 200 getter som 
levererar all getmjölk till me-
jeriet.

– Troligtvis behöver vi en 
gård till framöver, säger Ca-
rina och berättar att flera in-
tresserade, som planerar att 
börja med getter, hört av sig.

– Men man behöver en 
besättning på minst 100 get-
ter för att det ska vara lön-
samt, säger hon.

Dalsspira har inför nyöpp-
ningen i Färgelanda skrivit 
kontrakt med 28 mjölkbön-

der. Nästan hälften av dem 
leverarar även till Arla och 
har gjort ett så kallat splitav-
tal med dem. Hälften av de-
ras mjölk går till Arla, hälf-
ten till Dalsspira. Gårdarna 
finns i Färgelanda, Brålanda, 
Hedekas och på Orust.

– Många ringer och vill 
vara med, även ifrån Göte-
borgstrakten. De som bor 
närmast och de som hann 
anmäla split med Arla är 
först i kön. Sedan fyller vi på 
efter turlista. Ju mer vi säljer 
desto mer kan vi ta till oss, 
säger Carina Johansson.

Många plus
Ett mejeri som ger mjölk-
bönderna bättre betalt för 
mjölken är efterlängtat av 
både näring och konsumen-
ter.

– Vi betalar mer än Arla 
och vårt pris ska inte gå ner, 
utan upp, säger Carina.

Dalsspiras getmjölkspro-
dukter säljs på Ica i hela Sve-
rige, hos Coop Bohuslän/ 
Älvsborg och i Göteborg. 
Komjölken kommer att säl-
jas i Dalsland och Bohuslän. 

Dessutom samarbetar 
Dalsspira mejeri med Chal-
mers i ett forskningsarbete 
om getmjölkens effekt på 
människors hälsa. Getter 
har ett enzym som hämmar 
cancer och kan inte få den 
sjukdomen. Det gör dem in-
tressanta även i forsknings-
sammanhang.

– Alla är positiva, konsu-
menter, bönder, politiker 
och handlare, det känns 
väldigt bra, säger Carina Jo-
hansson. 

Dalsspira mejeri finns 
bland utställarna under 
Nuntorpsdagarna.

Karin Åström

Uppfinnare säljer väskor
Uppfinnaren och 
hantverkaren Hjördis 
Nilsson kommer för att 
sälja väskor på Nunt-
orpsdagarna. 
Hjördis är för många bekant 
som uppfinnare från TV- 
programmet ” Ullareds näs-
ta storsäljare” och har också 
gjort sig känd genom sina 
fantasifulla hattar. 

Inför dagarna på Nunt-
orp har hon gjort en alldeles 

speciell hatt av trassel, med 
jordbruk som tema. 

Väskorna hon säljer är tyg-
kassar som passar att ta med 
till affären när man handlar 
mat, för att slippa plastkas-
sen. Gjorda med tanke på 
miljön

– Kanske tar jag med mig 
några torrfoderautomater 
för katter också, säger Hjör-
dis.

Karin Åström

Hjördis Nilsson, uppfinnare 
och hantverkare. Foto: Mari-
anne Karlsson.



13ONSDAG 25 MAJ 2016 MELLERUDS NYHETER 

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

44
BLOMMOR

YOU
GÖTEBORG AB

Magnus 0723-281006

Sommarblommor
till kanonpris

Pelargoner  

Morsdags-

buketter

4 för  
100:- el. 30:-/st

ERIKSTAD 0530-512 50
facebook.com/aximaab • www.axima.se

axima är din lokala 

maskinleverantör!

RÄTT MASKIN FÖR ALLA DINA BEHOV
Kom in till oss i butiken så berättar vi mer.

Gör smycken för glädje
En av utställarna på 
Nuntorpsdagarna är 
Josefine Engblom som 
gör smycken med 
namnet Glada Barn.

Josefine pärlar armband som 
det står glada barn på. Alla 

Smycken från Glada Barn ger pengar till stiftelsen” Din stora 
dag”.

Josefine Engblom, Glada 
Barn, gör premiär som utstäl-
lare på Nuntorpsdagarna.

möjliga färger använder hon 
både i pärlor och bokstäver.

– Jag fick idén en kväll när 
jag jobbade och körde truck 
och smyckena har sålt som 
bara den, berättar Josefine.

Hon säljer genom sitt 
webbutik och på mässor 
som denna på Nuntorp, på 

julmarknader och loppisar. 
Allt överskott från försälj-
ningen går till insamlings-
stiftelsen ” Din stora dag”.

– Det är första gången jag 
kommer till Nuntorp och 
det ska bli skitkul, säger Jo-
sefine.

Karin Åström

Terrängridning i Sugar Cup
Andra omgången av 
kval till Sugar Cup, 
Svenska Ridsportför-
bundets träningsse-
rien i terrängridning 
för barn och ponnyer 
kommer att ridas 
på Nun torp under 
Nuntorpsdagarna. 
Regionfinalen rids på 
Baldersnäs Herrgård 
10 juli.

Syftet med Sugar Cup är att 
ge alla barn på alla ponnyer 
chansen att hoppa terräng-
hinder under säkra former 
och under kunnig ledning.

 Man vill att barnen ska 
uppleva glädjen i att hop-
pa terränghinder och klara 

av att hantera ponnyn och 
föräldrarna ska upptäcka 
att terrängridning med klok 
ledning är roligt och inte 
farligt. 

Den 14 och 15 maj var 
det dags för första omgången 
som gick i Alltorp, Ödskölt, 
utanför Bäckefors. 

Tränare och domare i 
Alltorp var Pontus Hugos-
son, fälttävlansryttare från 
Kungsbacka. Han har varit 
medlem i landslaget för unga 
ryttare och har ridit flera 
internationella tvåstjärniga 
tävlingar. Pontus Hugosson 
är också känd från tv-pro-
grammet ”Bonde söker fru”.

På Nuntorp är det väl-
meriterade Ann-Louise 

Här ses Rebecka Andersson 
från Mellerud på Wendy. 
Hon rider för Eds Rs. Foto: 
Sugar Cup Dalsland.

Gustavsson, som har den 
uppgiften.  Hon är tränare i 
fälltävlan, dressyr och hopp-
ning och har en gedigen 
bakgrund inom hästsporten, 
både nationellt och interna-
tionellt. 

Sugar Cup rids på lämpli-
ga terrängbanor med hinder 
upp till cirka 60 centimeter. 
Alla hinder ska kunna hopp-
as även av de minsta ponny-
erna.  

Till finalen i Sugar Cup 
går de främsta ekipagen i 
respektive åldersgrupp från 
varje regionfinal. 

Finalen i Sugar Cup går 
i slutet av sommarlovet.
Preliminär finalplats 2016 
är Hovdala, Hässleholm, i 
samband med nya interna-
tionella tävlingen där. 

Barn med kalv
Under lördagen blir det 
kalvuppvisning på Nunt-
orpsdagarna. Barnen som 
ska visa kalvarna har tränat 
flitigt de senaste veckorna 
och kalvarna har varit ystra 

och inte alltid samarbetsvil-
liga, men det har gått bättre 
för varje gång. Det är Alma 
Håkansson och Kristina 
Lundberg som hållit i trä-
ningarna.

Elmer Håkans-
son från Gestad 
tränar med kal-
ven Sippa.

Elmer Håkansson, Alma Håkansson, Elin och Tuva Anders-
son, Kristina Lundberg och My Robertsson under ett tränings-
pass med kalvarna.

57 shetlandsponnier visas upp

Shetland Väst arrang-
erar utställning under 
lördagen. 

57 shetlandsponnier, från 
ett års ålder och uppåt visas.  
De kommer från hela Västra 
Götalandsregionen och från 
Karlstad. Utställningsan-
svarig är Cecilia Grolander, 
Carina Wingård och Linda 
Johansson.

– Nuntorp är en populär 
plats att visa på, säger Cecilia 
som själv tar med sig 3-årige 
hingsten Celegro Garanti till 
utställningen.

Shetland Väst är en aktiv 
förening med 150 medlem-
mar. Man anordnar utställ-
ningar, träningar i agility 
och körning, uteritter och 
mycket annat.

Cecilia Grolander med det egna stoet Skatten Winjett och fölet 
Jack Daniels.

Hingsten Celegro Garanti kommr till utställningen. Här med 
Matilda Olsson.
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Fixus-helsyntetisk 
motorolja 
5W-40. 5 liters dunk.

198:-

Göteborgsv. 11, Brålanda
bralanda@fixusbildelar.se

0521-57 14 14 • www.fixus.fi
Mån–Fre 8–18, Lör 10–14

Bilinspelare +  
8 Gb SD-kort

299:-

Kapell för vindrutan

159:-

LED-arbetsljus

fr. 179:-

Philips XenonVision
Färgtemp 4600 K

fr. 679:-

Bärbart USB- 
reservbatteri

399:-

Tvättborste med
teleskopskaft

129:-

Spolarvätska
4 x 5 liter

99:-

Alkomätare

890:-

Helsyntetisk motorolja 5W-40
5 liters dunk..

114-F540-5

NYHET

198:-
Tvättborste med 
teleskopskaft
Tvättborste med reglerbart teles-
kopskaft i aluminium, 100-180 cm. 
Med koppling, kran och gummi 
handtag.

923-6019

Adelaide 130
MP3/WMA/USB/USB 2.0/SD/AUX-IN-anslutningar i frontpanelen. Endast 
11,6 cm djup, passar perfekt även i små utrymmen. Återupptagning efter 
strömavbrott.

881-SD130

Navigator 5” 
Lättanvänt GPS-navigator med kartor över Västeuropa (24 länder). 
Med 5” display, livslånga kartauppdateringar, kameravarningsfuktion.

880-55LM

Finns även som 6-tums modell 
med kartor över hela Europa. 
Produkt: 880-2689LMT 249,00

Kyl-/värmebox
Volym 24 l, driftspänning 12/230 V. 
Försedd med digital termometer. 
Kylnings- och värmefunktion.

922-GT24

890:-

649:-

399:-749:-129:-

1490:-

Alkomätare
Med högklassig bränncellsen-
sor som visar blodets alko-
holhalt i utandningen mycket 
exakt. Levereras med utbyt-
bara munstycken.

859-F16

Luftkompressor med mätare
Luftkompressor med aluminiumstomme och 
tryckmätare. Elkabel 12 V med cigarettändarp-
lugg. Innehåller nipplar för luftslangen.

922-128

Komplett bilvårdshink
Innehåller hink, tvättsvamp, tvättborste 
med slutare, mikro�berduk och vaxt-
vättmedel 500 ml.

3,78 /l

99:-

 

 
 

fixus.fi

10 år
 

Hela vägen

Tel. 0521-57 14 14

Spolarvätska

99:-4x5 liter

fixus.fi
Erbjudanden gäller t.o.m. 31.3.2016 eller  så långt lagret räcker.

Produktsortimentet kan variera mellan butikerna. Vissa produkter endast som beställningsvara.

30 dagars räntefri betalningstid med Fixus Faktura!
Du kan även välja delbetalning.  
Kontrollera servicens tillgänglighet på Fixus.fi.

Tillgänglig också i webbshopen
FIXUSNET.FI

Slagborrmaskin
550 W, 13 mm. Låsknapp för kontinuerlig arbete, 
förval av hastighetsreglering för optimal bearbetning
beroende på material. Standard-
utrustning 10 st. borrkronor. 

236-1020
Bälteskudde  
15-36 kg
Stoppad bälteskudde med 
klädsel i obrännbart  
material.

913-BS03

Färglös!

NYHET

Säteskydd för framsätet
Polyester. Passar även till säten
som är försedda med airbag.

942-E3

Kylartvätska 1 l
Utmärkt tillsatsvätska för alla kylarvätskor. 
G12+, färglös.

114-JLLV1

Bilbarnstol 0-18 kg
Material obrännbart polyestertyg. 
Reglerbar lutning, 5-punktbälte  
och reglerbart nackstöd. Sitsen 
kan utrustas med tillsatskudde
för nyfödda barn.

913-PG08

Bilhållare  
med magnet
Mycket liten universal magnet-
hållare som placeras i bilens 
friskluftsgaller t.ex. mobilte-
lefoner eller MP3-spelarer. Tack 
vare dess kompakta design och 
mattsvart finish är hållaren rentav 
osynlig och ser elegant ut.

880-GHOST

Bärbart USB-reservbatteri
USB-reservstömkälla med 10000 mAh kapacitet. Dub-
bel-USB-utgång och mikro-USB-kabel. För laddning 
t.ex. mobiltelefoner, MP3-spelare och navigatorer.

880-PB10000

NYHET

490

8900

2590

1100

4490

3990
POWER- 

BANK!

1390

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

EXTRA

Frändefors församling  
Församlingsresa

onsdag 8 juni till Lödöse  
museum, Marstrand och Restenäs 
Avfärd kl. 08.15, hemkomst kl. 18.30

Anmäl senast 1juni

0521-400 14 eller 0521-26 23 61
Välkomna!

Välbesökt traktor- och maskinvisning
Valtra Demotour kom 
till Brålanda som 
femte och sista demo 
i Sverige. De drar nu 
vidare till Baltikum. 
Utmärkelsen ”Golden 
Tractor Design 2016” 
firas med en gyllene 
N174
Guld-Valtra, smarta kultiva-
torspetsar, harv- och sådjup-
sinställning inifrån traktorn, 
styrning av kombisåmaskin 
med telefonen var några ny-
heter.

Rödjans Lantbruk AB, 
Bolstad, Mellerud, hade 
upplåtit gårdsplanen som 
utställnings och provkör-
ningsområde.

– Det är roligt att Valtra 
vill komma ut till en lant-
brukare  och ha visning av 
traktorerna och andra fö-
retag av maskinerna, säger 
Gunnar  Karlsson när han 
och brodern Ingvar Carlsson 
summerar efter halvtid. 

Johan Sävhage, Lantmän-
nen Maskin, hälsar välkom-
men och uppmanar till att 
provköra det tiotal traktorer 
som finns med.

– Ni får provköra alla 
utom Guld-Valtran, sä-
ger Johan. Det gör demo-
tour-besökarna.

Utvecklat designen
– 2014 kom Valtra med en 
sex cylindrig traktor T4 och 
2015 en fyrcylindrig N4. 
N4 har en svängradie på 
endast 4.5 meter. Hytten är 
helt ny och har låg ljudnivå. 

Bröderna Ingvar och Gunnar Karlsson, Rödjans Lantbruk AB.

Väderstad E-service styrs in-
ifrån hytten med hjälp av 
Wi-Fi.

Nils Högberg, Lantmännen Maskin, Brålanda, framför en 6 cylindrig Valtra T234 Versu och 
en Väderstad kombisåmaskin, Spirit 600C Nordic.

I Valtras turnébuss med informationsfilmer är Victor Tro-
eng, traktorförare på Västergården, Erikstad, Erik Andersson, 
Nuntorpselev och praktikant på Västergården, provar ett par 
3D glasögon och upplever en Valtra, Pontus Jansson, Nuntorp-
skolan, praktikant hos Anders Karlsson, Bodane, Bolstad.

Harvdjupet i centimeter ställs in från hytten.

För första gången tycker jag 
att de utvecklat designen, sä-
ger Johan Sävhage.

Valtra N4 som lanserades 
2015 har redan nått stora 
framgångar. Under Agri-
technica-mässan i Hanno-
ver i november 2015 erhöll 
Valtra N174 priset ”Machi-
ne of the Year 2016” samt 
”Golden Tractor for Design 
2016”. Designen kommer 
att anpassas till samtliga 
Valtratraktorer i framtiden.  
Den specialutrustade Valtra 
N174, på 185 hk, har en 
klar guldfärg, tonade rutor, 
guldmärkning på sidorutor-
na och Unlimited-dekaler 
på dörren. Traktorn har ratt 
och förarstol i brunt läder 
samt en exklusiv grå Unlimi-
ted-matta.

Harvdjupet
Bo Stark är försäljningschef 
på Väderstad och visar några 
nyheter.

– Harvdjupet kan sättas 
inifrån traktorn och skalan 
är i centimeter, säger Bo 
Stark och visar på harven.

Kultivatorn har fått en 
spets 50/80, den är smal 
nertill, 50 mm, och bredare 
upptill, 80 mm, det gör att 
spetsen skär ner riktigt och 
att jorden blandas ordent-
ligt. Liksom harven kan man 
även här ställa in kultivator-
djupet inifrån traktorn.

E-services – alla sensorer 
och ventiler på Väderstads 
såmaskiner är anslutna till 
en Controlstation. Såmaski-
ner kontrollerade av anting-
en ISOBUS eller E-Control 
är också utrustade med en 
Gateway. Den kommunice-
rar med iPad-air eller ISO-
BUS-terminalen i traktorns 
förarhytt. För att logga 
statistik tillsammans med 
den faktiska positionen är 
Gateway utrustad med en 
GPS-mottagare. Såmaski-
nen har smörjningsfria lager. 

Kombisåmaskinen Nordic 
Spirit 600 C har harv, göd-
ning, vält, sådd och efter-
harvning.

Turnébuss
I turnébussen kunde man se 
olika informationsfilmer och 
i ett par 3D-glasögon upple-
va en traktortur.

Victor Troeng, traktorfö-
rare på Västergården, Erik-
stad, Erik Andersson, Nunt-
orpselev och praktikant på 
Västergården, Pontus Jans-
son, Nuntorpskolan, prak-
tikant på Bodane, Bolstad, 
tycker att det är bra med en 
demonstration så nära hem-
ma och de provkör gärna 
traktorerna.

Här finns också Valtras 
produktionschef Timo Mat-
tila, Suolahti, Finland. Han 
är glad för utmärkelsen ”Gol-

den Tractor for Design 201”
– Det här är sista demon 

i Sverige och nu ska vi vi-
dare till Litauen, Lettland, 
Estland och Polen, berättar 
Timo Mattila, vi har även 
med oss Trelleborg Nokian 
på däcksidan.

Dataväxt
Håkan Brolin, Grästorp, 
Dataväxt, visar hur man kan 
göra körningen på åkern 
enklare och mer exakt och 
så få bästa resultat vid skörd. 

– Autostyrningen hjälper 
dig att manövrera fordonet 
över fältet med hjälp av ett 
styrsystem som automatiskt 
följer de körspår som du 
med din display har skapat. 
Utifrån fältets jordegenska-
per kan sådd och gödsling 
anpassas för bästa resultat. 
Det finns system som passar 

bäst utifrån typ av odling, 
hastighet i fält och dina krav 
på precision och komfort.

FTG Moheda fanns på 
plats och visade några av 
sina svensktillverkade skogs-
vagnar med beprövad kon-
struktion. De är konstru-
erade för hårt arbete i de 
nordiska skogarna. Nordens 
årstider ställer speciella krav 
på funktion och ergonomi. 
Konstruktion och utveck-
ling sker i Sverige av skogs-
kunniga medarbetare med 
lång erfarenhet.

Hugo Broberg, Lantmän-
nen Maskin, bjöd på korv 
och kaffe. Alltid populärt 
hos demotour-besökarna.

– Det kom cirka 150 per-
soner och det är ju roligt, sa 
Nils Högberg, Lantmännen 
Maskin.

 Marianne Karlsson
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ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET  
Besök oss i en av våra 109 butiker, ring 0771-222 444 
eller på granngården.se

FIRA MORS DAG

3 KRUKOR

Romantic garden
Blandade blomsorter som växer tillsammans och ger 
dina planteringar en personlig stil.

249:-
Ord. pris 149:-/st. SPARA 49:- 

Grillkol/briketter Granngården
Grillkol av akaciaträ som ger en jämn glödbädd med 
lång grilltid. Stor 10 kg säck.

2 FÖR

40:-
Ord. pris 79:90

Svensk fasadflagga
130 cm vitlackerad rostfri aluminiumstång, fäste, gul  
kula och flyttbar låsring av plast. Skruv ingår.

HALVA PRISET!
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Klubberbjudande 

SPARA 400:-

1  799:-
Ord. pris 2 199:-

Grillvagn Landmann Dorado 
Kolgrillsvagn med höj- och sänkbar glödbädd som 
enkelt reglerar värmen. Stl 56 x 42 cm.

129:-
Kruka 13 cm. Ord. pris 59:90/st

AMPEL NU 199:- Ord. pris 249:-

BRÅLANDA 
FRÄNDEFORS

EXTRA

Växthusrunda lockade många
Söndagen den 8 maj 
hade Brålanda Träd-
gårdsförening en 
trevlig växthusrunda i 
Brålanda. 
Alla som var intresserade av 
växthusodling var välkomna 
och 25 glada trädgårdsodlare 
dök upp. Tanken var att man 

skulle få inspiration och idé-
er för den egna täppan men 
även få ta del av olika od-
lingssätt. Vädret var under-
bart för en sådan här aktivi-
tet. Vi besökte först Inga och 
Bertil Gustafsson  i Östebyn 
som enbart odlar i sand och 
gödslar med gräsklipp med 

Bertil Gustafsson berättar om varför han föredrar  sandodling 
i stället för jord eller krukor i sina odlingar.

Hos Anette på Almerud ser alla allvarliga ut men man fun-
derar på de små plantorna som ska glädja oss med stor skörd 
i sommar.

Kejsar-
kronor 
intill väg-
gen hos 
Anette.

Munkalufsen – hajk för lufsargupper
Lördag till söndag 
21-22 maj var Lufsar-
gruppen i Sundals Ryr 
med på Munkalufsen 
som gick av stapeln i 
Svalnäs, Lidköping. 

Munkalufsen är en hajk för 
alla lufsargrupper i Region 
Väst. Totalt var det cirka 70 
ungdomar och ledare som 
tältade och umgicks. Det 
var vandring med utmaning-
ar som att koka spagetti på 
stormkök och sedan lyckas 
koka den ”lagom” för att 
kunna knyta en knut. Ung-
domarna skulle paddla i en 
markerad bana i Vänern, 
bränna ner ett uppspänt snö-
re med tändstål, lösa rebusar 
med mera. 

Efter middagen tog vi en 
vandring ut på Hindens rev, 
vi kikade över Vänern men 
det var för disigt för att se 

Lufsarna i Sundals Ryr: Saga Broberg, My Robertsson, Alva Glimstrand, Karin Hult, Vigor 
Asservik, Leopold Hildingsson och i sanden har de grävt ner Alfred Johansson. 

De stöttar Lions arbete för barn och unga
Som ett led i Lions 
jubileumsinsamling 
”För Barn och Unga 
i Sverige”, lät Lions 

Club i Brålanda hela 
behållningen för lörda-
gens lotteriförsäljning 
gå till det ändamålet.

Lennart Skoog, Karl-Evert Johansson, Ingvar Bohm, Gunnar 
Johansson och Åke Jonasson med vedsäcken till förmån för 
Lions jubileumssamling ”För Barn och Unga i Sverige”.

Den på lördagar traditio-
nella kaffe/ägg-tombolan 
var som vanligt populär och 
det extra lotteriet med en 
vedsäck tog snart slut och 
den glada vinnaren blev Su-
sanne på Lillebyvägen i Brå-
landa. Säcken levererades på 
eftermiddagen.

2017 är det 100 år sedan 
Lions bildades men insam-
lingen påbörjas redan i år.

– I dag låter vi hela behåll-
ningen gå till jubileumsin-
samlingen, säger Karl-Evert 
Johansson. Det kommer 
fler aktiviteter under året till 
förmån för barn och unga i 
sverigeinsamlingen.

Cirka 5 000 kronor kom-

mer nu att skickas till jubi-
leumsinsamlingen.

Lions är en av världens 
största hjälporganisationer 
med 1,4 miljoner medlem-
mar. Sverige har 12 000 
medlemmar i 500 klubbar. 
Medlemmarna engagerar 
sig ideellt i olika samhälls- 
och hjälpprojekt för att göra 
världen till en bättre värld 
att leva i. Lions förbättrar 
livskvaliteten för människor 
lokalt, nationellt och inter-
nationellt. Varje klubb gör 
detta på det sätt de finner 
bäst. 

Marianne Karlsson
 

till Hjortens udde. Nästa år 
blir det vi som bjuder in till 
Munkalufsen och visar dem 
Kroppefjäll. Våra kreativa 
ungdomar är redan i fullfärd 
med planeringen.

Nästa gång Lufsargruppen 
träffas om ett par veckor ska 
vi paddla kajak i Vänersborg 
med hjälp av Kajaksektio-
nen.  Förutom att Lufsar-
gruppen var på Munkalufsen 

hade Strövarna samma helg 
övernattning på Granan och 
TVM var på fågelskådning 
på Kroppefjäll.

Susanne Broberg

ett mycket gott resultat för 
både tomater och vindruvor 
i deras växthus och i andra 
grönsaksodlingar. 

Det blev mycket funde-
ringar kring detta och Bertil 
var generös med sina tips. 
Sedan fick vi se ett helt nytt 
och modernt växthus som 
var under uppbyggnad hos 
Dick och Brita i samhället. 
Vi drog vidare till Anette och 
Kent Larsson på Almerud. 
Där var det jord som gällde 
i växthuset där tomater, gur-
ka och melon var färdiga för 
plantering men även upp-
drivning av blomsterplantor 

som ska ut i den egna träd-
gården så småningom.  

Hos Siv och Ove Hedram 
på Spättan kunde vi njuta av 
såväl deras vackra trädgård 
som av kaffe med dopp och 
inspireras av deras växthus 
som rymde både vinstock, 
tomater och blommor, men 
även en mysig sittplats för 
kulna dagar. Alla var nöjda 
med dagen och vi funderar 
reda på en uppföljare i Mel-
lerud.

Anette Larsson
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SPORT
Ett fall framåt
FOTBOLL 
Ny förlust för Frände-
fors damer i division 4 
Bohuslän/Dal, men ett 
fall framåt denna gång 
efter bara 0-1 mot se-
rieledarna Bengtsfors 
IF i fredagskväll.
Frändefors tog emot seriele-
darna Bengtsfors på fredags-
kvällen på Frendevi IP och 
höll emot bra. Lagen spelade 
0-0 i den första halvleken, 
men Frändefors hade bland 
annat en boll på mållinjen 
mot ett Bengtsfors som bara 
släppt in ett mål på fyra 
matcher i serien.

– Jag är väldigt nöjd med 
tjejerna idag, vi gör en ka-
nonmatch. Jag är glad för 
deras skull, att de kunde le-
verera i 90 minuter. Idag fick 
vi ett kvitto på att vi kan och 
vågar spela oss ur situationer, 
sa Frändeforstränaren Chris-
ter Stolt efter matchen.

”Fiffens” damer höll ställ-
ningarna i närmare en timma 
innan Bengtsfors Hanna Ut-
ter gjorde 1-0 på idrottsplat-
sen i Frändefors. Men trots 
baklängesmålet stod Frände-
fors upp bra.

– Bengtsfors har egentligen 

Frändefors IF – 
Bengtsfors IF 
0-1 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
57’ 0-1 Hanna Utter

SLUTRESULTAT

inga mer farligheter är deras 
mål. Vi levererar trots det-
ta och jobbar på hela tiden, 
vinner duellerna och skapar 
längre anfall. Men 0-1 är ald-
rig roligt, sa Christer Stolt.

Har fortfarande  
chansen
Trots förlust i denna match, 
som är fjärde raka av samma 
slag, så ser Christer ljust på 
lagets chanser denna säsong.

– Vi ska möta alla lagen 
tre gånger, så vi har fortfa-
rande chansen och så länge 
som vi jobbar och levererar 
så kommer vi också att vinna 
matcher. Spelmässigt var vi 
spelförande och höll i takt-
pinnen och vi gör det i 90 
minuter. Men det där sista får 
vi inte riktigt till, men jag är 
väldigt nöjd ändå, sa tränaren 
Christer.

Tobias Coster

Förlust till slut för ”Fiffen”

Frändefors IF – 
Ellenö IK

2-3 (1-1)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
13’ 1-0 Andrej Savemo
36’ 1-1 Christofer Jansson
61’ 1-2 Christofer Jansson
72’ 1-3 Alexander Karlsson
89’ 2-3 Christer Karlsson 
(straff)

Frändefors förlorade hemma i torsdags mot gästande Ellenö. Foto: Arvid Slusarczyk.

FOTBOLL 
Efter fyra raka segrar 
tog det stopp för Frän-
defors IF hemma mot 
Ellenö IK i torsdags 
kväll.

Trots att man ledde 
matchen var det gäs-
terna som drog det 
längsta strået i divi-
sion 5 Dalsland.
Frändefors har gått som tå-
get och överraskat många 
i inledningen på säsongen. 
Fyra fina segrar har man ta-
git mot bra motstånd, men 
Ellenö blev för svåra i tors-
dags.

– Det kändes inte kul, Vi 

Åsebro/Brålanda 
studsar tillbaka

Stenungsunds IF:s lag 2 –
 Åsebro/Brålanda 
1-3 (0-0)

Div. 2 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
52’ 0-1 Sandra Petersson 
66’ 0-2 Anna Dahlberg 
71’ 0-3  Hillevi Norrman 
84’ 1-3 Klara Gustafsson

SLUTRESULTATFOTBOLL 
Åsebro/Brålanda är 
tillbaka på vinnarspå-
ret efter senaste 
matchen som slutade 
med 4-0 förlust mot 
Tjörns DFF. I söndags 
åkte man till ny borta-
match, mot Stenungs-
sunds IF:s andralag, 
som besegrades täm-
ligen enkelt med 3-1 i 
division 2 Bohuslän/
Dal.

Tillbaka på vinnarspåret 
och åter i toppen av tabel-
len, detta efter att Åsebro/
Brålandas damer vunnit 
borta mot Stenungssunds IF 
i söndags eftermiddag. 3-1 
slutade matchen, men den 
inleddes sömnigt.

– Ja första halvlek kan vi 
glömma, det var tråkigt fot-
boll. Planen var dålig, en 
gammal konstgräsplan som 
mer kändes som en gummi-
matta än konstgräs. Det tog 
nästan en halvlek för tjejerna 
att vänja sig vid underlaget, 
sade Åsebro/Brålandas trä-
nare Glenn Öder.

Small till
I inledningen på den andra 
halvleken small det till. San-
dra Petersson i fin mål form 
satte 1-0 till gästerna sju mi-
nuter in matchens andra del. 
och Det är samma Sandra 
som gjorde hela fyra mål på 

20 minuter för andralaget 
borta mot HEF Valbo i fre-
dags i division 3. 
 I division 2 matchen, borta 
mot Stenungssund var det 
Anna Dahlberg som gjorde 
2-0 målet och Hillevi Norr-
man nickade in 3-0.

– I andra tog vi över och 
ägde matchen. Vi var det 
bästa laget hela matchen, 
men det var i den andra 
halvleken som det syntes. 
Det var roligt att vi nickade 
in ett mål, det hör inte till 
vanligheterna, sade Glenn 
Öder, som berätta att gäster-
na från Dal hade fler chanser 
framför Stenungssunds mål-
vakt.
– Vi hade flera lägen att utö-
ka, bland annat ett par bollar 
i stolpen. Nu väntar det tre 
tuffa matcher som blir vikti-
ga för oss. Nästa är hemma 
mot Herrestad som är ett av 
topplagen, sade Öder efter 
matchen och hyllade mitt-
fältsmotorn Jessica Vänerlöv.

Tobias Coster

Två spelare byter klubbar
FOTBOLL 
Melleruds IF och Hå-
freströms IF presente-
rade förra veckan två 
parallella övergångar. 
Ahmed Bachalan åter-
vänder till moderklub-
ben MIF efter två år, 
medan Florijan Fejzulo-
vic går åt motsatt håll 
– mitt under brinnande 
säsong.

Ahmed har under de senaste 
två åren hunnit med att spe-
la för både Åsebro, Åmål och 
nu senast Håfreström. Han 
är glad över att få återvända 
”hem”.

– Det känns bra, det är 

mitt hem i fotbollsvärlden. 
Det var här jag startade mitt 
fotbollsliv som sjuåring och 
tolv år framåt, säger Bacha-
lan.

Han har hunnit spela fyra 
matcher för Håfreström, 
men väljer att vända hem till 
Rådavallen redan nu.

– Jag byter mitt i säsongen 
för att jag stoppade mig själv 
från att bli lat, för jag funkar 
så att jag behöver utmaning-
ar för att kunna prestera och 
utvecklas.

 Melleruds Helmer West-
man är dock tydlig med att 
denna övergång inte är nå-
got klubben dragit i.

– Ahmed har sökt sig till 

MIF på egen hand efter-
som han enligt uppgift inte 
har trivts i Håfreström, det 
rör sig alltså inte om någon 
värvning från MIF:s sida.

Samtidigt går MIF:s tek-
niska mittfältare Florijan 
Fejzulovic åt motsatt håll för 
spel i division 5.

– Vad gäller Florijan så 
har han angett att han inte 
tycker att han utvecklas hos 
oss längre och då väljer han 
alltså att gå ner en division, 
vilket vi tycker är oerhört 
synd då Florijan har alla 
möjligheter att utvecklas vi-
dare. Men han har alltså valt 
att göra detta steg. Vi vill ju 
ha spelare som vill vara hos 

oss och därför har vi gått 
med på Florijans önskan att 
byta klubb, säger Westman.

Men Fejzulovic själv ser 
inga problem i klubbytet:

– Jag tycker att jag inte 
utvecklas. Jag har spelat i 
samma klubb i åtta år nu, 
så det känns bäst att byta 
klubb, prova något annat. 
Det känns helt okej, det 
kanske är en division lägre, 
men som sagt, jag kommer 
göra bra ifrån mig och så ska 
jag satsa på högre division 
nästa år, säger Fejzulvoc som 
också säger att han skall göra 
allt för att hjälpa Håfreström 
till division 4.

 Text: Tobias Coster

Ahmed Bachalan återvänder till sin moderklubb efter två år 
med spel i andra lokala klubbar, nu senast i Håfreströms IF. 
Foto: Marcus Ek.

MIF:s tekniska mittfältare Florijan Fejzulovic byter till HIF 
för spel i division 5. Foto: Tobias Coster.

startade väldigt bra första 
20-25 minuterna, sedan får 
de 1-1 väldigt billigt på ett 
ordentligt misstag från vår 
del, sa huvudtränaren Suad 
Hassani efter förlusten.

Frändefors ledningsmål 
kom redan efter 13 minu-
ter genom lagets skyttekung 
Andrej Savemo på hörna, 
hans sjunde mål fem match-
er. Dock kom sedan ett kost-
samt misstag från Frändefors 
backlinje, som till slut skulle 
kosta dem tre poäng.

– Efter kvitteringen växte 
Ellenö, medan vi blev ängs-
liga och tappar matchen, sa 
Hassani.

Hängde inte med
I den andra halvleken fort-
satte Ellenö vara det bättre 
laget och utökade till både 
2-1 och 3-1. Frändefors gick 
inte att känna igen från de 
tidigare matcherna under 
säsongen.

– I andra är vi inte alls 
med. Vi spelar som vi vill 
men helt utan tempo, vi 
kommer ingenstans. Vi är 
för långsamma där, de gör 
2-1 och sedan ytterligare ett 
misstag från vår sida som ger 
dem 3-1, sa Suad Hassani.

Frändefors reducerade ge-
nom Christer Karlsson, på 
straff med bara någon minut 

kvar att spela, men lyckades 
inte komma ikapp. Men 
trots förlusten kunde Suad 
Hassani hylla sina mot-
ståndare.

– Ellenö slet och jobbade 
hårt, så de gjorde ett kanon-
jobb, vill inte ta bort något 
från deras insats. Men vi 
kommer inte upp i den ni-
vån idag som vi varit på ti-
digare. Hade vi klivit upp en 
nivå till så hade vi fått med 
oss ett poäng.

Text: Tobias Coster

SLUTRESULTAT
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Uddevallavägen 6, 668 02 Bäckefors, Tel. 0530-36000, www.roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget

Nya Suzuki Baleno är en fi nurlig stor, liten bil där det fi nns 
mycket att upptäcka längs vägen. Välj mellan turbomotorn 
1,0 Boosterjet eller 1,2 Dualjet, som även går att få med 
Suzukis nyutvecklade smarthybrid för maximal bränsle-
eff ektivitet. I Baleno fi nns dessutom gott om plats och 
rejält med spännande utrustning.

Välkommen på upptäcktsfärd! 

UPPTÄCK 
SUZUKI BALENO!

Bränsleförbr. bl. körning 0,40-0,47 l/100 km. CO2 93-109 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års 
garanti mot genomrostning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Vid köp av en ny Suzuki Baleno får du bränsle till ett värde av 5.000:- insatt 
på ditt Suzukikort. Saknar du kort ordnar vi det kostnadsfritt på plats. Gäller t. o. m. 31/8 2016. Lanseringsräntan gäller t. o. m. 25/6 2016. 

 LANSERINGS-
ERBJUDANDE!
BRÄNSLE FÖR 5.000:- 

& RÄNTA 1,95%* 

BALENO 
1,0 BOOSTERJET 

FRÅN 

 139.900:-
BALENO COMFORT 

FRÅN 124.900:-

Bäckefors 0530-360 08 • www.roybil.se

ÖPPETTIDER
Lördag 28/5 

10-14
Söndag 29/5 

11-14

Välkomna! 
hälsar 
Rune 

Persson

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Nystartad rörfirma
Vi åtar oss alla typer av VVS-arbeten 
för företag, bostadsrättsföreningar  

och privatpersoner.

Daniel Persson

Storsatsande cykelteam

Stefan Hellman. Foto: Privat.

CYKEL 
Team Swesports, med 
flera cyklister från 
vårt område, deltar 
i många tävlingar. 
Stasningen är stor och 
framgångarna låter 
inte vänta på sig.
Jonathan Nilsson, Team 
Swesports slutade som tia i 
Borlänge Tour. Han körde 
stabilt under helgens tävling, 
trots halsbränna och mag-
problem under etapp två av 
tre. Borlänge Tour startade i 
fredags med en kortare pro-
log och fortsatte sedan i lör-
dags med 28 km innan det 

hela avslutades söndags med 
en medeldistans på 11,4 km.

Jonathan som trots sin 
ringa ålder är absolut bäst på 
maratondistanser och lång-
lopp jobbar hårt på att få 
upp farten på de kortare ra-
cen. Nu blir det några lugna 
dagar hemma i Bengtsfors 
för att hämta lite ny energi 
innan det bär av till nästa 
race som är Västgötacupen 
till helgen där Jonathan efter 
tre deltävlingar nu ligger på 
en fin fjärdeplats i totalen.

Aremarks Rittet
Johan Hellman har deltagir 
i  Aremarks Rittet. Förra 
helgen fick Johan en tung 
start på Svenska långlopps-
cupen där han är titelför-
svarare. Han letar efter det 
sista trycket som krävs och 
formen genom tävlande i 
hård konkurrans i HA-Ka-
rusellen som avslutades efter 
fyra helger nu i lördags med 
Aremarks Rittet. Ha-Ka-
rusellen arrangeras runt 
omkring Halden och det är 
många starka åkare till start 
varje helg. Johan slutade på 
en finsjunde plats och laddar 
nu om inför fortsättningen i 
Svenska Långloppscupen

Eventuellt avstår han 

Långa Lugnet som är en av 
deltävlingarna i cupen som 
går till helgen för att hitta 
formen riktigt på hemmap-
lan innan han börjar jakten 
på pallplatser igen och en 
totalseger i cupen.

CKW tvådagars
Stefan Hellman, storebror 
till Johan, körde i helgen 
linjeloppet under nystar-
tade CKW tvådagars i Vä-
nersborg som var mycket 
väl arrangerat och där större 
delen av teamet skulle kört. 
Tyvärr dras flera av grabbar-
na som kör landsväg just nu 
med sjukdomsproblem och 
kurerar sig nu för fullt för 
att kunna köra om segern i 
Brudfjällsracet till helgen på 
hemmaplan i Mellerud för 
flera av åkarna. Stefan gjorde 
ett stabilt lopp i H40 klassen 
och satt med runt och ham-
nade i klungspurten på en 
22:a plats.

I teamet ingår följande 
lokala cyklister: Ulrika Ka-
born, Ed, Stefan Hellman, 
Kroppefjäll, Johan Hellman, 
Kroppefjäll bor nu i Ström-
stad, Tomas Pettersson, Ed, 
Jon Gustafsson, Ed och 
Joakim Gustafsson, Ed, Jo-
nathan Nilsson Bengtsfors.

Oavgjort i halvtid – slutade i överkörning

Åsebros matchvinnare i Mohamed Shifa, Marcus Larsson, Fredrik Grenander och Henrik 
Eriksson som höll nollan mot Fengersfors. Foto: Dennis Andersson.

Åsebro IF – 
Fengersfors IK
5-0 (0-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
60’ 1-0 Marcus Larsson
62’ 2-0 Fredrik Grenander
75’ 3-0 Mohamed Shifa
78’ 4-0 Marcus Larsson
90’ 5-0 Mohamed Shifa

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 

Åsebro IF har tagit 
ett fast grepp om 
toppstriden i division 
5 Dalsland, detta 
efter att ha kört över 
Fengersfors IK i fre-
dagskväll hemma på 
Rudevi. Men det tog 
en timma innan första 

målet kom i 5-0-se-
gern.

Åsebro IF är ännu obese-
grade i division 5 Dalsland 
efter fem spelade matcher. 
I fredagskväll gästade Feng-
ersfors IK som höll tätt mot 
topplaget i en timme.

– Vi var det bättre laget i 
första halvlek. För oss var det 
lite första-passningen som 

inte stämde, blev lite slarvigt 
och vi borde haft mer tåla-
mod, men Fengersfors ska-
pade några lägen också, sa 
spelande tränaren Peter Er-
iksson efter storsegern som 
dock spelades utan rutinera-
de Martin Scherdin.

Lossnade ordentligt
Efter en mållös första halvlek 
kom lagen ut i paus och då 

körde Åsebro över sina gäs-
ter på Rudevi gräsmatta.

– Efter paus lossnade det 
ordentligt, konstaterade Pe-
ter Eriksson.

Marcus Larsson tryckte in 
1-0 i den 60:e minuten, två 
minuter senare var det Fred-
rik Grenanders tur när han 
satte 2-0 på halvvolley.

Målskyttet fortsatte ge-
nom inhopparen Mohamed 
Shifa som numera borde 
kunna titulera sig som ”su-
per-sub”, efter fyra mål på 
tre inhopp i division 5. Shi-
fa gjorde både 3-0 och 5-0 i 

matchen som slutade 5-0.
– Vi gör det bra i andra, 

går ut och spelar med mer 
tålamod. Vi får till slut ut-
delningen och sedan orkar 
de inte mer, det var roligt, 
konstaterade Eriksson, som 
tog sin fjärde seger i årets 
seriespel. Han hoppas seger-
tåget fortsätter.

– Detta känns bra, det 
gäller att vara ödmjuka och 
ta jobbet. Vi ska bibehålla 
formen och hoppas att det 
räcker en bit.

I nästa match spelar Åse-
bro mot Melleruds andralag, 

som förlorat samtliga fem 
matcher i säsongsinledning-
en.

Text: Tobias Coster
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Håfreström i 
djup svacka

Håfreströms IF – 
Tösse IF

3-5 (0-2)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
3’ 0-1 Sebastian Andersson
33’ 0-2 Christoffer Solhemmer
46’ 0-3 Christoffer Solhemmer
48’ 1-3 Burim Avdijaj (straff)
55’ 2-3 Burim Avdijaj (straff)
57’ 2-4 Filip Lindstedt
63’ 3-4 Andreas Jansson
78’ 3-5 Peter Andersson

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
En seger på fem 
matcher är Håfre-
ströms facit i inled-
ningen av säsongen 
i division 5 Dalsland. 
Själva jobbar man 
hårt för att hitta 
formen man hade på 
försäsongen där man 
radade upp segrar. 
Förlusten mot Tösse 
får ses som säsongens 
bottenrekord för hem-
malaget.
Tösse IF är i en djup svacka, 
med fyra poäng på fem 
matcher. Men nu är Håfre-
ström i samma läge, med lika 
många poäng efter att Tösse 
besegrat just Håfreström 
med 5-3 i fredags kväll på 
Håvåsen i Åsensbruk. Båda 
lagen är nu indragna i bot-
tenstriden, som dock ännu 
är jämn.

– Vi gör en ännu sämre 
match idag jämfört med 
mot Ärtemark/Billingsfors 
senast, det är inte okej nå-
gonstans. Vi hade ett bra lag, 
men det funkade inte som 
vi tänkt. Vi är inne i en svår 
period nu, i en svacka, sa 
spelande tränaren Kreshnik 
Bytyqi efter matchen.

Gästande Tösse, som haft 

förtvivlat svårt att göra mål, 
utökade säsongens målskörd 
från tre till åtta mål i denna 
match. Matchens första kom 
redan i den tredje minuten 
genom Tösses Sebastian An-
dersson. När domaren blåste 
av första halvlek var siffrorna 
dubbelt så stora.

– I andra halvlek jobbar vi 
upp oss, kommer ikapp till 
2-3 och har tryck på dem. 
Men vi har inget flyt alls, 
för sedan gör de två mål på 
hörna.

Tösse sätter spiken i kistan 
i den 78:e minuten genom 
Peter Andersson.

– Vi får försöka att hitta 
ljuset i den långa mörka tun-
neln, sa Kreshnik Bytyqi, be-
sviken efter ännu en förlust.

 Text: Tobias Coster

Andra raka för 
Bäckefors IF

Bäckefors IF – 
DLIK/LIF 

5-0 (4-0)
Div. 6 Dalsland

Målskyttar:
10’ 1-0 Filip Björk
35’ 2-0 Johan Jensen
40’ 3-0 Simon Almgren
45’ 4-0 Daniel Söderqvist
60’ 5-0 Isak Bajrami

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Bäckefors IF har höjt 
sig efter premiärförlus-
ten för ett par veckor 
sedan. Nu har man två 
raka segrar och hakar 
på i toppen av division 
6 efter storseger mot 
Dals-Långed IK/Laxar-
by IF.
Bäckefors började riktigt bra 
mot DLIK/LIF i söndags 
eftermiddag när lagen möt-
tes på Bäckevallen. Efter tio 
minuter satt första bollen i 
nät för hemmalaget när Filip 
Björk trycker till med en fin 
vrist och skruvar in bollen 
via den bortre stolpen. Det 
var bara början.

Vassa forwards
Innan halvleken var över 
stod det 4-0 till Bäckefors, 

som hade gjort processen 
kort med Dals_långed/Lax-
arby.

– Vi spelade vårt spel, som 
vi brukar och som vi tränar 
på. Vi hade vassa forwards 
som satte sina chanser, allt 
funkade perfekt denna gång. 
Hela laget var bra och som 
tränare vid sidlinjen rös jag, 
så bra var det. Jag var så stolt 
över laget, att de spelade 
matchen på ett så bra sätt, 
sade en stolt Shaip Bajrami, 
tränare i Bäckefors.

Fler mål
I andra halvlek var det re-
dan avgjort, men ett mål till 
kom, genom Isak Bajrami, 
som snyggt nickskarvade in 
bollen i mål till 5-0.

– De hade några anfall, 
men var ändå inte nära. Vi 
hade bra försvar och bra 
målvakt plus ett jättebra 
anfallsspel. Jag vill beröm-
ma hela laget, men ett stort 
extra plus till Filip Björk, Jo-
hannes Wikhede och Simon 
Almgren, sade Shaip efter 
matchen.

Tack vare segern är Bäck-
efors nu ett av tre lag på sex 
poäng i division 6 Dalsland, 
men det är Eds FF lag 2 som 
leder serien efter tre raka seg-
rar.

Tobias Coster

Första förlusten för Kroppefjäll
säsongens första för-
lust i söndagseftermid-
dag när man gästade 
Eds FF:s andralag på 
Bergslätts IP i division 
6 Dalsland.

Det började inte bra för 
Kroppefjäll mot Eds andra-
lag i söndag, redan i den 
andra minuten kom ett mål 
i baken och man fick job-
ba i uppförsbacke resten av 

matchen.  Men tidigt i den 
andra halvleken kom kvitte-
ringen som man förtjänade,

1-1 genom Dennis ”Li-
ane” Karlsson som bredsidar 
in Abdreas Sjöbloms fris-
park.

Glädjen blev dock kortva-
rig för KIF. För hemvända-
ren Karl Wennerström, förra 
året i Melleruds IF, gav Eds 
FF ledningen på nytt i den 
74:e minuten.

– Det var synd, vi hade 
flera ramträffar och oavgjort 
hade varit rättvist. Vi gör 
en bra match men de hade 
flytet, sedan hade de ett väl-
digt bra lag på banan. Men 
vi kämpade, så oavgjort hade 
varit rättvist. Vi hade inte 
turen med oss helt enkelt, sa 
tränaren Michael ”Svea” Er-
iksson efter förlusten.

 Text: Tobias Coster

Kroppefjälls målskytt Dennis Karlsson försöker stoppa en blåklädd Ed-spelare i söndagens match på Bergslätts IP. Foto: Martin 
Eriksson

Eds FF andralag – 
Kroppefjälls IF 

2-1 (1-0)
Div. 6 Dalsland

Målskyttar:
2’ 1-0 Christian Johansson
50’ 1-1 Dennis Karlsson
74’ 2-1 Karl Wennerström

SLUTRESULTAT

Melleruds IF upp i topp
FOTBOLL 
Mellerud är nu uppe 
i toppen av division 
4 Bohuslän/Dal efter 
sex spelade matcher. 
Tre lag finns framför 
men bara två poäng 
skiljer till förstaplat-
sen. Detta efter en ny 
seger i fredags, mot 
Kungshamns IF med 
3-2 på bortaplan.
Mellerud hamnade i under-
läge i mitten av den första 

Målskyttarna mot Kungshamn, Wictor Svensson och tvåmåls-
skytten Simon Svensson. Foto: Malin Svensson.

Kungshamns IF – 
Melleruds IF 
2-3 (1-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Arena: Kungshamnsvallen
Publik: 70
Målskyttar:
30’ 1-0 Björn Syversen
32’ 1-1 Simon Svensson
38’ 1-2 Wictor Svensson
49’ 1-3 Simon Svensson
77’ 2-3 Björn Syversen

SLUTRESULTAT

halvleken, som vanligt kan 
man väll säga numera. Men 
bara två minuter efter målet 
kom kvitteringen, genom 
lagets skyttekung Simon 
Svensson.

Innan den första halvleken 
var över hade MIF vänt till 
2-1, genom Wictor Svens-
son.

– Vi hade en trevande 
start och hamnade i underlä-
ge, som vanligt nästan. Men 
sedan växer vi in i matchen 
och får till en kvittering, sa 
Melleruds huvudtränare Pe-
ter Jonasson efter matchen.

Den andra halvleken bör-
jade på bästa sätt för gästan-
de Mellerud som utökade 
sin ledning till 3-1, återigen 
genom Simon Svensson som 
nu gjort fyra mål i årets se-
riespel.

– I halvlek pratade vi om 
vad som var bra i första och 
i andra spelade vi betydligt 
bättre både i försvarsspelet 
men framför allt i anfallsspe-
let. Sedan missar vi en straff 

och då blir det nerv och oro-
ligt i laget.

Efter straffmissen fick 
hemmalaget Kungshamn ny 
energi och börjar trycka på 
mot Melleruds mål. Detta 
resulterar i ett reducerings-
mål och många tankar flög 
nog tillbaka till Herrestad 
två veckor tidigare.

– De bombarderade oss, 
men det var starkt gjort att 
låsa denna matchen, jag är 
jättenöjd, sa Jonasson.

Redan ikväll spelar Melle-
rud igen, mot Eds FF hem-
ma på Rådavallen.

 Text: Tobias Coster

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF åkte på 
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FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Eds FF
Onsdag 25/5 KL. 19.00

Beamon, Brittens Dam & Herr, Brålanda Trä

LADDADE 
MED KÄNSLOR. När du älskar 

att köra

BMW 2-serie
BMW 3-serie
BMW X5
BMW 7-serie

bmw.se/phev

BMW firar 100 år genom att se framåt. Och eftersom framtiden börjar varje sekund, är du välkommen till oss för att uppleva BMWs nya plug-in hybrider, 
laddade med känslor. För nu kommer iPerformance plug-in hybrider, som kombinerar avancerad teknik för hållbar körning från BMW i3 och i8 med BMWs 
klassiska körglädje. Mer kraft och mindre förbrukning, det är bara ett av resultaten av att bygga bilar med känsla för nästa 100 år. 
Välkommen till laddade upplevelser.

BMW 2-SERIE PLUG-IN HYBRID. Förmånsvärde 929 kr/månad.
BMW 3-SERIE PLUG-IN HYBRID. Förmånsvärde 1.133 kr/månad.
BMW X5 PLUG-IN HYBRID. Förmånsvärde 3.063 kr/månad.
BMW 7-SERIE PLUG-IN HYBRID. Lanseras under 2016.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Förmånsvärden är beräknade netto baserat på 50% marginalskatt. BMW 225xe iPerformance 
Active Tourer. Systemeffekt 224 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 2,0–2,1 l/100 km. Koldioxidvärde från 46–49 
g/km. BMW 330e iPerformance Sedan. Systemeffekt 252 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 1,9–2,1 l/100 km. 
Koldioxidvärde från 44–49 g/km. BMW X5 xDrive40e iPerformance. Systemeffekt från 313 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl 
EU-norm från 3,3–3,4 l/100 km. Koldioxidvärde från 77–78 g/km. Miljöklass: EU6. Alla priser i annonsen är endast rekommenderade priser 
från BMW Sverige AB och varje enskild återförsäljare äger rätt att sätta egna priser, varför avvikelser från ovan priser kan förekomma. 
BMW 740e iPerformance lanseras under 2016. Erbjudandet gäller t o m 30 juni 2016.

ANA Bil Trollhättan
Kardanvägen 18, Trollhättan
Mån-fre 09-18, lör 10-14
Tel 0520-52 77 50

ANA Bil Uddevalla
Norgårdsvägen 6, Uddevalla 
Mån-fre 09-18, lör 10-14 
Tel 0522-64 65 50

www.anabil.bmw.se

Mikael Lind tar över MIBK Giants

Mikael Lind tar över som 
tränare för Giants säsongen 
2016/2017. 

Brålanda ner i botten efter ny förlust

Brålanda IF – 
 Högsäters IF 
1-2 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Arena: Sörbyvallen
Publik: 154
Målskyttar:
62’ 1-0 Oskar Andersson
72’ 1-1 Daniel Blom
81’ 1-2 Mathias Blomsten

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Brålanda har det tungt 
i division 4 Bohuslän/
Dal efter fyra förluster 
på sex matcher. Nu 
senast på hemmaplan 
blev det uddamålsför-
lust mot Högsäters GF 

i ett tungt dalslands-
derby som slutade 2-1 
till gästerna.

Sörbyvallen bjöd på match i 
fredags i form av dalslands-
derby mellan Brålanda IF 
och Högsäters GF. En match 
med mycket känslor, som 
även visade sig genom anta-
let gula kort.

Publiken fick se en första 
halvlek som slutade mållös, 
men med ett Brålanda som 
radade upp chanser.

Det dröjde först till den 
andra halvleken innan första 
målet föll och det var hem-
malagets lagkapten Oskar 
Andersson som satte bollen, 
efter en mängd chanser från 
Brålanda.

Men i sista kvarten vän-
de Högsäter. Först med en 
kvittering i 72:a minuten 
genom Daniel Blom och 
med knappt tio minuter från 
slutet kom Högsäters led-
ningsmål som betydde 2-1 
för gästerna.

Missade chanser
– Vi var överlägsna i match-
en, men vi gjorde mindre 
mål än dom. Vi missade 
chanser i mängder medan 
de hade två chanser och satte 
dem.

– Vi släpper in mål på 
hörna och sedan på en miss-
lyckad utspark som ger dem 
friläge. Finns liksom inget 
dåligt att säga, alla var bra, vi 
spelar bollen bra och skapar 

målchanser. Men vi har inte 
marginalerna med oss. Det 
hade varit värre om vi var 
usla och inte skapade några 
målchanser. Vi får bryta upp 
och komma igen, vi kan inte 
bara lägga oss ner och dö, sa 
en mycket besviken tränare 
i Daniel Olsen direkt efter 
matchen i fredagskväll.

BIF fick aldrig till en kvit-
tering, utan matchen slutade 
1-2 till gästande Högsäter.

I morgon torsdag väntar 
ett nytt dalslandsderby mot 
målglada IFK Åmål, vilket 
blir en tuff utmaning för 
Brålanda som nu ligger på 
tredje plats nedifrån i tabel-
len.

 Text: Tobias Coster

Förra året slutade laget på 
en sjätteplats, efter 21 spe-
lade matcher. Inför nya sä-
songen i division 6 har Mi-
kael Lind inget uttalat mål 
om placering.

– Jag har många mål som 
jag vill uppfylla, men inget 
uttalat. Vi kommer att sitta 
ner med spelarna med upp-
lägg och med en målbild. 
Någon form av mål måste 
man ha, men det behöver 
inte vara att vi ska vinna se-
rien, säger Lind och ger sam-
tidigt beröm till Forsberg 
med team.

– Ledarna förra året gjor-
de ett fantastiskt jobb med 
framförallt alla unga spelar-
na som fick spela.

Förstärkningar
Lind spelade bland annat  i 
IFK Åmål i division 2, och 
har faktiskt några krokar ute 
för att kanske hala in några 

kompisar med rutin från de 
högre serierna.

– Jag har kontakt med 
några namn men inga kon-
kreta svar på den frågan. Det 
är några jag ska ringa också 
som kan förstärka truppen, 
men det är svårt att locka 
med något, men måste verk-
ligen vilja spela innebandy, 
säger Mikael.

När laget sparkar ingång 
sin försäsongsträning inför 
höstsäsongen är inte klart, 
men en sak är säker, Giants 
har hittat en stabil tränare i 
Lind som definitivt kommer 
kunna ge killarna mycket av 
sina egna erfarenheter. Och 
kan Mikael fortsätta spela, 
som tränare, så har Giants 
en pålitlig poängspelare. 
Förra säsongen blev det 16 
mål och 18 assist.

Tobias Coster 

INNEBANDY 

Han har spelat inne-
bandy på högnivå och 
var Giants bäste spe-

lare förra säsongen, 
nu tar 32-årige Mikael 
Lind över laget efter 
Mio Forsberg inför 
säsongen 2016/2017 
i Rådahallen.

Forsberg aviserade sitt beslut 
att lämna som spelande hu-
vudtränare efter säsongens 
sista match i våras. Nu, ett 
par månader senare, står det 
klart att Mikael Lind blir 
hans ersättare inför den nya 
säsongen.

– Beslutet tog jag ganska 

nyligen, jag fick frågan efter 
att klubben haft ett eftersä-
songsmöte där mitt namn 
kom upp som förslag. Jag 
hade några veckor på mig att 
tänka och bestämde mig för 
att köra. Jag kommer bli spe-
lande tränare, men med hu-
vuduppgift att vara tränare. 
Funkar det så kommer jag 
spela, man har ju fortfarande 
en del att ge i form av rutin, 
sade Lind och skrattar gott.

Generationsväxling
Giants hade en lyckad gene-

rationsväxling förra säsong-
en där ett flertal yngre spe-
lare klev fram och tog plats 
i Giants A-lag, bland annat 
19-årige Eric Johansson och 
18-årige Dennis Sahlin.

– Det är många unga 
spelare som har utveckling-
spotential, och det är ju det 
som lockar. Jag har lärt mig 
mycket på vägen när jag 
spelade i division 2, även 
om det är stor skillnad på 
division 6. Något vi måste 
bli bättre på är den taktiska 
biten, säger Lind.
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Billigt hus eller
lägenhet i markplan önskas 
hyra av kvinna med hund. 
Centrala Mellerud. Tel. 0736-
74 17 54.

ÖNSKAS HYRA

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Läckande 
kran?
Kontakta

Låt din skog förädlas 
på hemmaplan.
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten 
med lokala virkes leverantörer. Slå oss gärna 
en signal. 

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

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

Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

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

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

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

olesensbygg@gmail.com

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

Stefan

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

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

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

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum

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

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

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

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

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!

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

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

Kents Åkeri i Berg AB

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER

CHAUFFÖR sökes till

Krav: • CE körkort 
 • YKB utbildning 
 • Förarbevis hjullastare

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

SPARKCYKEL m. 3 hjul, nya däck. 
Pris 300 kronor. Tel. 0530-123 21.

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:                                                

Division 5 herrar

Färgelanda IF - Bengtsfors IF 5 - 2
Ärtemarks IF/Billingsfors - Melleruds IF lag 2 3 - 2
Åsebro IF - Fengersfors IK 5 - 0
Håfreströms IF - Tösse IF 3 - 5
Frändefors IF - Ellenö IK 2 - 3

Färgelanda IF 5 5 0 0 18-5 13 15
Åsebro IF 5 4 1 0 18-6 12 13
Frändefors IF 5 4 0 1 15-9 6 12
Ellenö IK 5 3 0 2 14-8 6 9
Ärtemarks IF / Billingsfors 5 2 0 3 11-12 -1 6
Fengersfors IK 5 2 0 3 8-15 -7 6
Håfreströms IF 5 1 1 3 13-17 -4 4
Bengtsfors IF 5 1 1 3 12-16 -4 4
Tösse IF 5 1 1 3 8-15 -7 4
Melleruds IF lag 2 5 0 0 5 8-22 -14 0

Division 6 herrar

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

Eds FF Lag 2 3 3 0 0 5-2 3 9
Bäckefors IF 3 2 0 1 9-3 6 6
Kroppefjälls IF 3 2 0 1 7-2 5 6
Brålanda IF lag 2 3 2 0 1 7-5 2 6
Bengtsfors IF lag 2 3 1 1 1 8-7 1 4
DLIK/ LIF 3 1 0 2 6-11 -5 3
Högsäters GF lag 2 3 0 1 2 3-7 -4 1
IF Viken lag 2 3 0 0 3 1-9 -8 0

Division 7 herrar

DLIK/LIF 9 manna - Frändefors IF lag 2 10 - 1
Kroppefjälls IF lag 2 - Färgelanda IF lag 2 2 - 5
Tösse IF lag 2 9-manna - Kroppefjälls IF lag 3 13 - 0
Håfreströms IF lag 2 - Ärtemarks IF /Billingsfors lag 2 3 - 2

Färgelanda IF lag 2 4 4 0 0 27-6 21 12
Eds FF lag 3 3 2 1 0 15-5 10 7
DLIK/ LIF 9 manna 4 2 1 1 17-8 9 7
Håfreströms IF lag 2 4 2 1 1 18-11 7 7
Ärtemarks IF / Billingsfors lag 2 4 2 0 2 12-8 4 6
Tösse IF lag 2 9-manna 3 1 1 1 18-13 5 4
Frändefors IF lag 2 2 1 0 1 7-14 -7 3
Fengersfors IK lag 2 9 manna 2 1 0 1 5-12 -7 3
Kroppefjälls IF lag 2 4 0 0 4 6-20 -14 0
Kroppefjälls IF lag 3 4 0 0 4 3-31 -28 0

Div.3 Damer Bohuslän-Dal

Herrestads AIF U-lag - Munkedals IF 2 - 2
Smögens IF - Tjörns DFF Lag 2 8 - 2
H.E.F. Valbo BK - Åsebro/Brålanda Lag 2 4 - 4

Smögens IF 4 3 1 0 19-5 14 10
G-S Orust FC U-lag 3 3 0 0 7-2 5 9
Åsebro/ Brålanda Lag 2 4 2 1 1 11-9 2 7
Herrestads AIF U-lag 4 2 1 1 8-8 0 7
Eds FF 3 1 1 1 8-7 1 4
Tjörns DFF Lag 2 4 1 0 3 13-16 -3 3
Munkedals IF 4 0 1 3 3-11 -8 1
H.E.F. Valbo BK 4 0 1 3 6-17 -11 1

Div.4 Damer Bohuslän-Dal

LDB Dalsland - Henåns IF 8 - 2
Eds FF - Svarteborg/Stångenäs 1 - 2
Frändefors IF - Bengtsfors IF 0 - 1

LDB Dalsland 4 4 0 0 19-5 14 12
Bengtsfors IF 4 4 0 0 11-1 10 12
Svarteborg/ Stångenäs 4 2 0 2 5-10 -5 6
Eds FF 4 1 0 3 7-7 0 3
Henåns IF 4 1 0 3 7-17 -10 3
Frändefors IF 4 0 0 4 4-13 -9 0

Pojkar Div.1 15-17 år - Kompisligan

Orust fotboll - Melleruds IF 2 - 9
Sotenäs Ungdom - Orust fotboll 4 - 2
Herrestads AIF - Stenungsunds IF 3 - 4
Eds FF - IK Oddevold 5 - 2

Sotenäs Ungdom 5 4 1 0 26-7 19 13
Eds FF 4 4 0 0 13-4 9 12
Melleruds IF 5 3 1 1 15-6 9 10
Stenungsunds IF 4 2 1 1 11-11 0 7
Orust fotboll 5 2 0 3 13-20 -7 6
Svarteborg/ Hedekas 3 1 0 2 6-6 0 3
Herrestads AIF 5 1 0 4 9-16 -7 3
IK Oddevold 5 0 1 4 9-26 -17 1
Grohed/ Ljungskile 4 0 0 4 0-12 -12 0

Div.4 Herrar Bohuslän/Dal

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

Munkedals IF 6 4 1 1 10-8 2 13
Ödsmåls IK 6 3 3 0 12-3 9 12
Högsäters GF 6 4 0 2 15-9 6 12
Melleruds IF 6 3 2 1 14-12 2 11
IFK Åmål 6 3 1 2 21-10 11 10
Eds FF 6 3 1 2 12-11 1 10
Vallens IF 6 3 0 3 14-11 3 9
Herrestads AIF 6 1 3 2 7-13 -6 6
IF Viken 6 1 2 3 7-10 -3 5
Brålanda IF 6 1 1 4 5-9 -4 4
Kungshamns IF 6 1 1 4 11-19 -8 4
Skärhamns IK 6 1 1 4 5-18 -13 4

Div.2 Damer Bohuslän-Dal

Stenungsunds IF Lag 2 - Åsebro/Brålanda 1 - 3
Vallens IF Lag 2 - G-S Orust FC 1 - 12 
Herrestads AIF - Bullarens GOIF 3 - 2

Åsebro/ Brålanda 5 4 0 1 14-6 8 12
Tjörns DFF 4 3 1 0 15-4 11 10
Herrestads AIF 4 3 0 1 11-5 6 9
G-S Orust FC 3 2 1 0 15-2 13 7
Bullarens GOIF 5 2 0 3 24-10 14 6
IK Rössö Uddevalla Lag 2 4 1 1 2 7-13 -6 4
Stenungsunds IF Lag 2 4 0 1 3 4-25 -21 1
Vallens IF Lag 2 5 0 0 5 2-27 -25 0

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
1/6 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

TABELLEREbba 
trea

DISCODANS 
21 maj anordnades pardans-
tävling i Västerås med extra 
klass disco, silver, singel och 
par. För en mellerudstjej 
som tävlar för Danscenter 
Sofia Westlund, Åmål gick 
det riktigt bra. I klassen Dis-
co Singel silver J1 slutade 
Ebba Stångberg, DCSW på 
en tredjeplats.

Ebba Stångberg. Foto: Privat.

TYGLADAN
fylld med  

härliga vårfärger!

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Längder &  
Öljettlängder

Lakansväv 40:-/m

Flera färger
Markisväv 130 cm bred 95:-/m

Galon ”skinnimitation” 
80-135:-/m Flera färger

Barnleksaker!
Nya vårtyger på  
metervara och  
kappmetervara 

Vaxduk 30-40:-/m
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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

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

NYÖPPNAD SKROT!
Sparrow Recycling
(Odengatan 61, Mellerud)
Robin Adams 070-813 14 45
Thomas Andersen 070-748 09 90
Öppet: Mån-fre 8-18

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
Verkstadsgatan 4.  
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

Tages Däck
Gräs- och Buskröjning. 
Väg-, åker- och dikeskanter.
tel. 073-050 04 17

BUSKRÖJNING
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Melodikrysset v.21 - 28 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. 21 – 28 maj

21.00  En tysk, en fransk och en 
 husman
21.30  Vintagejakten
22.15  The Island
23.00  Grym kemi - tecken-
 språkstolkat
23.30  Grym kemi - syntolkat
00.00  Pluggkoden - tecken-
 språkstolkat 

21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  Suits
22.55  Tobias och tårtorna
23.25  Dold 

21.00  Studentens lyckliga dagar
21.15  Edit: N.Y. stories
21.40  Edit: Parisa Amiri
22.10  The Island
23.00  Jddra med dn hjrna
23.30  Landgång 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Klippans karaokecup
22.10  Treme
23.05  Musikhjälpen 2015 - 
 Återblicken 

12.00  Världens natur: 
 Barriärrevet
13.00  Biståndsfällan
14.00  UR Samtiden
17.00  Lärlabbet
17.30  Mot polio till varje pris
18.20  På vintagejakt
19.05  På motorcykel genom 
 Afrika
20.00  Vetenskapens stjärnor - 
 Richard Dawkins och 
 Lawrence Krauss
21.00  I taxi genom Fiji
21.55  Barnen i Gaza
22.50  Historiens dödsfällor
23.50  Världens hårdaste jobb 

12.00  Mot polio till varje 
 pris
13.00  Skattjägarna
13.30  Liv med autism
14.00  UR Samtiden
17.00  Gunnels gröna
17.30  På vintagejakt
18.20  Skattjägarna
18.45  Liv med autism
19.15 	Solsystemets	flipperspel
20.05  Träden berättar
21.00  Attenborough 90 år: 
 Ryggradsdjuren
22.00  Seriestart: Är västvärldens 
 storhetstid förbi?
22.45  I taxi genom Fiji
23.40  Banbrytande arkitektur
00.05  Studio natur 

12.00  På vintagejakt
13.00  Studio natur
13.30 	Guld	på	flykt
14.00  UR Samtiden
17.00  Skattjägarna
17.25  Kända byggnader berättar
17.50  Banbrytande arkitektur
18.15  Biståndsfällan
19.10  Världens natur: Barriärre-
vet
20.05  Hotet från rymden
21.00  Seriestart: Kvinnorna som 
 utvecklade USA
21.55  Vetenskapens stjärnor - 
 Richard Dawkins och
 Lawrence Krauss
22.55  Träden berättar 

09.00  UR Samtiden
15.00  Det söta livet - 
 sommar
15.10  Gunnels gröna
15.40  Är västvärldens storhetstid 
 förbi?
16.30  Världens hårdaste jobb
17.20  Hotet från rymden
18.15  Världens första ballong-
	 flygare
19.10  Planet Earth
20.00  Attenborough 90 år: 
 Ryggradsdjuren
21.00  Bantning - en jätteindustri
21.50  Transplantationsteamet
22.50  Dokument utifrån: Åtta år 
 med Obama
23.50  Är västvärldens storhetstid
 förbi? 

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  Lockout
23.00  Family guy
23.55  American dad
00.25  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.10  Family guy
02.55  My name is Earl
03.15  American dad
03.40  Våra värsta år
04.30  The vampire diaries
05.10  Simpsons
05.30  Men at work 

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  2 guns
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  My name is Earl
03.45  American dad
04.05  Våra värsta år
04.55  The vampire diaries
05.35  Simpsons 

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  A perfect getaway
23.00  Intruders
01.00  Family guy
02.00  American dad
02.30  Scrubs
03.20  How I met your mother
04.05  Family guy
04.50  American dad
05.15  My name is Earl
05.35  Men at work 

06.30  The new normal
06.55  Seinfeld
09.15  The exes
09.45  Amazing race
10.40  Jims värld
12.10  Face off
13.10  NCIS: Los Angeles
15.10  Growing up Fisher
15.40  The new normal
16.10  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  Land of the lost
23.00  Lovligt byte
01.10  Animal
02.40  Idiotrepubliken
04.00  Growing up Fisher
04.25  Amazing race
05.10  Men at work
05.35  Simpsons 

10.00  Malou efter tio
11.35  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
17.50  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  Brottskod: Försvunnen
00.55  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  My kitchen rules
14.00  Halv åtta hos mig
14.40  Hem till salu
16.00  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.55  Halv åtta hos mig: England
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Hela kändis-Sverige bakar
21.00  Brottsplats Sverige
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five–0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  Vikings
00.55  Broadchurch
01.55  Wentworth
02.55  The 100
03.50 Nattsändningar 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
14.05  Halv åtta hos mig
14.40  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  Gladiatorerna
21.30  Jack Ryan: Shadow recruit
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Jack Ryan: Shadow recruit,
 forts
23.55  Our idiot brother
01.50  Night falls on Manhattan
04.10  Hemma hos Jamie 

06.05  Lucky dog 
	 –	en	andra	chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Sveriges yngsta
 mästerkock
12.30  Hela kändis-Sverige bakar
13.30  Linda och djurens hjältar
14.30 	Jamie's	fish	suppers
14.35 	Jamie's	fish	suppers
14.40  The bachelor
16.50  UEFA Fotbolls-EM 2016 
 magasin
17.30  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00  Gladiatorerna
21.30  Avatar
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Avatar, forts
01.00  Star Trek
03.35  Hemma hos Jamie
04.05  Hemma hos Jamie 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  En tysk, en fransk och en 
 husman
10.30  Norges kung och drottning
  i 25 år
11.30  Tore Wretman
12.30  Sverige!
13.00  Guld på godset
14.00  Enlightened
14.30  Matiné: Mannen från 
 vidderna
16.25  Gomorron Sverige
16.45  Kaukasien på 30 dagar
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  En bild berättar
18.50  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Dokument inifrån: Hur blir 
 det med Nato?
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  Tobias och tårtorna
11.10  Dokument inifrån: Hur blir 
 det med Nato?
12.10  Jag var en vinnare
12.25  Klippans karaokecup
12.55  Kaukasien på 30 dagar
13.40  Kobra
14.10  Liv mot alla odds
15.10  Hallgeir och limousinen
15.50  Gomorron Sverige
16.10  Affären Ramel
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Nepal - ett år senare
18.55  En bild berättar
19.00  Seriestart: Landgång
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Djursjukhuset
21.00  Musikhjälpen 2015 -
 Återblicken
22.00  Opinion live
22.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landgång
10.30  Musikhjälpen 2015 - 
 Återblicken
11.30  Prins Oscars dop
13.00  En tysk, en fransk och en 
 husman
13.30  Djursjukhuset
14.30  Tack för resan
14.50  Legenden Marlon Brando
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  Vintagejakten
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Prins Oscars dop 
 - sammandrag
21.00  Best of Skavlan
22.00  Luther
23.00  SVT Nyheter
23.05  Seriestart: Shetland
00.00  Tobias och tårtorna
00.30  Tore Wretman - kökspojken
01.30  Nattsändningar

06.10  Landgång
06.40  Opinion live
07.25  Trädgårdstider
08.25  Tobias och tårtorna
08.55  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.35  Hallgeir och limousinen
10.15  Vintagejakten
11.00  Affären Ramel
12.20  Best of Skavlan
13.20  Musikhjälpen 2015 - 
 Återblicken
14.20  Östersundsrevyn: 
 #kulnärdethändernågot
15.20  Klippans karaokecup
15.50  Tänk om
16.50  Prins Oscars dop - 
 sammandrag
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15 	Black	Jack	från	film	till	
 verklighet
19.00  Sverige!
19.30  Rapport, Sportnytt
20.00  Smartare än en
 femteklassare
21.00  Tror du jag ljuger?
21.30  Mr Selfridge
22.15  Nattsändningar

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
16.15  Jddra med dn hjrna
16.45  Deadly 60
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  Seriestart: Nikos resa
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  Rolf Blomberg: fotograf på
  äventyr
00.10  Nattsändningar

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
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  En bild berättar
18.05  Världens fakta: En tiger i 
 soffan
19.00  Gammalt, nytt och bytt
19.30  I brandbil till Mongoliet
20.00  Home of the Brave
20.30  Du var min bästa vän
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Edit: Parisa Amiri
22.45  Nattsändningar

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
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Motor: STCC Magasin
19.00  Inside/offside
19.25  Stopptid
19.30  Strömsö
20.00  Kultbandet Sparks och 
 fansen
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Ärans väg
23.15  Treme
00.10  Strömsö
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

08.10  Världens fakta: En tiger i 
 soffa
10.05  Grön glädje
10.30 	Svenskarna	i	Guča
11.05  Home of the Brave
11.35  Du var min bästa vän
12.10  Family tree
12.35  Dox: Strandad i Kanton
12.35  Därför är du singel
13.20  Jakten på den ändlösa 
 sommaren
13.50  Kultbandet Sparks och 
 fansen
14.50  Babel
15.50  Sverige idag på romani
16.05  Vetenskapens värld
17.05  Världens natur: 
 Barriärrevet
18.00  Pantertanter och krut-
 gubbar: Hiphopdans-
19.00  Kulturstudion
19.05  Simma eller sjunka
19.15  Yxa
19.35  Ajö av Mats Ek
19.55  Kulturstudion
20.00  Dans på Rival
21.00  Kulturstudion
21.05  Falsk identitet
22.00  Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Klippans karaokecup
21.30  #hashtag
21.45  Landet runt - teckenspråkstolkat
22.30  Luther
23.25  Tror du jag ljuger?
23.55  Stamningens helvete 

21.00  Best of Skavlan
22.00  Falsk identitet
22.55  Falsk identitet 

21.00  Tänk om
22.00  Gift vid första ögonkastet USA
22.40  #hashtag
22.55  Extrema hotell
23.25  Sportspegeln - teckenspråkstolkat 

09.00  UR Samtiden
15.00  Studio natur
15.30  Transplantationsteamet
16.30  Lärlabbet
17.00  Kända byggnader berättar
17.25  Vetenskapens stjärnor - Richard 
 Dawkins och Lawrence Krauss
18.25  Teets resa med Simon Reeve
19.15  I taxi genom Fiji
20.10  Planet Earth
21.00  På vintagejakt
21.45  Kvinnorna som utvecklade USA
22.40  Barnen i Gaza
23.35  Kända byggnader berättar 

12.00  Biståndsfällan
13.00  Liv med autism
13.30  Gunnels gröna
14.00  UR Samtiden
17.00  Kampen om kronan
17.10  Kända byggnader berättar
17.35  Seriestart: Extremt kallt och vått
18.05  Studio natur
18.35  Transplantationsteamet
19.35  Gunnels gröna
20.05  Världens natur: Barriärrevet
21.00  Seriestart: Homo i populär-
 kulturen
21.55  Bantning - en jätteindustri
22.45  Skattjägarna
23.10  Lärlabbet 

12.00  Lärlabbet
12.30  Banbrytande arkitektur
13.00  Världens hårdaste jobb
14.00  UR Samtiden
17.00  Marina mysterier
17.20  Träden berättar
18.15  Kvinnorna som utvecklade USA
19.10  Attenborough 90 år: Ryggrads-
 djuren
20.10  Katedralen i Florens - mäster-
 verket
21.00  Världens hårdaste jobb
21.55  Planet Earth
22.45  Dokument utifrån: Åtta år med 
 Obama 

06.30  The new normal
06.50  Seinfeld
09.10  The vampire diaries
10.05  Grimm
10.05  Grimm
11.00  Jims värld
11.30  Jims värld
12.00  Land of the lost
14.00  NCIS: Los Angeles
15.00  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  Bröderna Grimm
00.20  American dad
00.50  American dad
01.15  2 1/2 män
01.45  Fresh off the boat
02.10  How I met your mother
02.55  American dad
03.40  Amazing race
04.30  Brooklyn nine nine
05.15  Vampire diaries 

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  Superstore
21.30  Brooklyn nine nine
22.00  Cooper Barret's guide to surviving 
 life
22.30  Sirens
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  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  This means war
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.00  Våra värsta år
04.50  Nattsändningar 

06.05  Lucky dog – en andra chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Lyckliga gatan
12.30  Inför Elitloppet
14.00  Trav
18.30  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto, forts
21.00  Beck: I stormens öga
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Beck: I stormens öga, forts
23.05  Avatar
02.25  Kalla fakta
03.20  Hemma hos Jamie
03.55  Hemma hos Jamie
04.30 	Jamie's	fish	suppers
04.35 - 04.45 	Jamie's	fish	suppers
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.50 	Jamie's	fish	suppers
14.00  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.50  Hemma hos Jamie
18.25  Halv åtta hos mig
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.05  Sporten
19.15  Väder
19.25  Fotboll: Sverige–Slovenien
20.20  Fotboll: studio
20.30  Fotboll: Sverige–Slovenien
21.30  Fotboll: studio
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five–0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  Vikings
01.55  Wentworth
02.55  The 100
03.50  The killing
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
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  Vikings
01.55  Wentworth
02.55  The 100
03.50 - 04.45  The killing
05.50  Nyhetsmorgon 

06.30  Norges kung och 
 drottning i 25 år
07.30  Djursjukhuset
08.30  Guld på godset
09.30  Legenden Marlon Brando
11.00  En tysk, en fransk och en husman
11.25  Tror du jag ljuger?
11.55  Smartare än en femteklassare
12.55 	Black	Jack	från	film	till	verklighet
13.40  Dox: Till mamma
15.00  Motor: VM rallycross
17.00  Nepal - ett år senare
17.00  Alla tjejer har rätt att överleva sin 
 graviditet
17.10  Mr Selfridge
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  Titel saknas
21.05  Mamma mia
22.50  Enlightened
23.20  SVT Nyheter
23.25  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  Sportspegeln
11.45  Tobias och tårtorna
12.15  Best of Skavlan
13.15  Smartare än en femteklassare
14.15  Tror du jag ljuger?
14.45  Matiné: Djungeläventyret Campa, 
 Campa
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Guld på godset
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  En bild berättar
18.50  Livet på Setesdalsbanan
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Livet på Setesdalsbanan
10.40  Trädgårdstider
11.40  Grym kemi
12.10  Ditt förakt, min vardag
12.35  Aktivism
12.40  Tänk om
13.40 	Black	Jack	från	film	till	verklighet
14.25  Matiné: Sista paret ut
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  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  Girl
19.00  En tysk, en fransk och en husman
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Trädgårdens hemligheter
21.00  Svenska hemligheter: Världens 
 största sjöslag
21.45  Vår värld från rymden
23.20  SVT Nyheter
23.25 	Nattfilm:	Vittnet	måste	tystas
01.10  Nattsändningar

08.10  Världens fakta: En tiger i soffan
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani 
11.05  Friktion
11.35  Korrespondenterna
12.15  Simma eller sjunka
12.25  Yxa
12.40  Kulturstudion
12.45  Ajö av Mats Ek
13.05  Kulturstudion
13.10  Dans på Rival - Age on stage
14.10  Kulturstudion
14.15  Det söta livet - sommar
14.25  Strömsö
14.55  Nikos resa
15.25  I brandbil till Mongoliet
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.00  SVT Nyheter
16.05  Stamningens helvete
17.00  Fais pas ci, fais pas ça
17.54 	Kortfilmsklubben	-	tyska
18.00  Seriestart: Nya perspektiv
19.00  Världens natur: Barriärrevet
20.00-22.00  Agenda - partiledardebatt
21.00  Aktuellt
22.00  Dokument utifrån: Åtta år med 
 Obama
23.00  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Fais pas ci, fais pas ça
08.54 	Kortfilmsklubben	-	tyska
09.00-16.15  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Gudstjänst
17.00  K-märkt: Riksvägar och stadshotell
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  K-märkt
18.05  Seriestart: Världens fakta: 
 Kosmonauterna
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  Magic Johnson - beskedet som 
chockade världen
23.35  Inside/offside
00.00  Agenda - partiledardebatt
01.00 Nattsändningar

07.35  Världens fakta: Kosmonauterna
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  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  K-märkt
18.10  Världens fakta: Kosmonauterna
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  Michael Jordan - från basket till 
 baseboll
23.05  Deadly 60
23.35  Family tree
00.05  Nattsändningar

Mellerud / Skållerud/ Eriksbyn 6
Mindre gård ligger ostört mitt i den Dalsländska naturen. Enplansvilla med inredd vind. 4 rok samt inredd vind 146 kvm 
Markareal: 26 426 kvm. Pris: 1.450 000:-

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 2/6 kl. 17:00-18:00

Mellerud / Dals Rostock / Karolinervägen 66
Trevlig sutterängvilla med låga driftskostnader i lugnt och 
barnvänligt område. Pris: 690 000:-

Mellerud / Dals Rostock / Bringsrovägen 11
Välvårdad 2-plansvilla med källare och garage ligger i ett 
barnvänligt område. Pris: 380 000:-

Visning: Måndag 30/5 kl: 17:00-18:00 Visning: Tisdag 31/5 kl: 17:00-18:00

Nyinkommet!

Nyinkommet! Nyinkommet!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Stockenäs Tallvägen 1
1-plansvilla nära Vänern! Öppen Planlösning med 
fint ljusinsläpp och utgång till stor altan. Garage 
där en del inretts till gästlägenhet. Gästhus med 
vidbyggd altan. Promenadavstånd till badplats.

Pris: 1.950.000:-

  

ÅNIMSKOG – Ånimskogs Stom 202
Vacker äldre skolbyggnad som totalrenovera-
des 2002. Fastigheten har genomgående hög 
standard. Boa 345 kvm. 14 rok. Relaxrum med 
jacuzzzi. Vacker sjöutsikt. Tomt 3.290 kvm.  

Pris: 1.990.000:-

MELLERUD – Räfsargatan 10
1½-plansvilla renoverad med bland annat nytt kök. 
Lättskött trädgård med fruktträd och bärbuskar. 
Lugnt och barnvänligt läge i trivsamt villakvarter 
nära naturen. Fristående isolerat garage/förråd.

Pris: 925.000:-

MELLERUD – Holms Torp 3
Jugendvilla med herrgårdskänsla nära Vänern 
och golfbana. Renoverad 1920-tals 1½-plansvilla 
med hel källare och vidbyggt garage samt stall. 6 
rok, varav 3 sovrum och en möblerbar hall. 

Pris: 1.800.000:-

Visning onsd 25/5 kl. 1700-1800
NYINKOMMET!

DALSKOG – Skurvåsvägen 6
Sjöutsikt. Rödmålad enplansvilla, 4 rok varav 2 
sovrum. Boa: 97 kvm. Ljus interiör, öppen spis. 
Uteplats. Delvis källare med tvättstuga och förråd. 
Tomt: 1615 kvm.

Pris: 895.000:-

Visning sönd 29/5 kl. 1600-1700
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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.

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

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

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

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 21. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Svenska tomater
Klass 1.

Enportionsrätter
Dafgård. 350-500 g. Fryst. Gäller ej 
Mannerström. Jfr pris 44:70-52:44/kg.

Läsk
ICA. 1,5 liter. Jfr pris 5:00/liter + pant 4 kr.

Fläskkotlett
ICA. Ursprung Sverige. Ca 900-
2000 g. Med ben. I skivor. 
Jfr pris 69:00/kg.

Gifflar
Pågen. 280 g. 
Jfr pris 53:57/kg.

Färska hamburgare
ICA Rätt enkelt. Ursprung Irland. 
452 g. Av nöt. Jfr pris 44:03/kg.
Max 2 köp/hushåll.

35:-
/st

15:- 
/kg

Minst
25%

rabatt

6:-
/st

superklipp

15:-
+ pant

2 för

  

Tårta
Almondy, 400-450 g. 
Jfr pris 77:78-92:11/kg.

1990
/st

15:- 
/st

Crème fraiche
ICA. 2 dl. 15/34%. Gäller ej 
smaksatt och ekologisk. 
Jfr pris 30:00/liter.

Fr.o.m. 1 juni

NYA ÖPPETTIDER
alla dagar 

7-22

Strumpor och underkläder

40% 
på ordinariepris.

59:-
3 för

/kg
69:-

Gjorde succé i Leipzig

Vad gör man om det är totalstopp på E6:an i mer än två tim-
mar ? Är man musikant tar man fram instrumentet och un-
derhåller de som fastnat i kön.

Dalslands Spelmansorkester under ledning av Alban Faust gjorde flera bejublade spelningar på 
Tanzhausfest i Leipzig.

Blir så ledsen när jag ser 
vackra trädgårdar i Mellerud 
som förstörs av bilskrot. Hur 
många bilar som inte går, får 
man ställa i en privat träd-
gård? Hur mycket rent skrot 
får man strö ut? Borde man 

kanske sätta ett plank runt 
det hela? Tänker på de sto-
ra fina rabatterna som förr 
fanns, man tog gärna en 
kvällspromenad dit och fick 
ro i själen.

Blomstervän

Blir så ledsen...

Den mörknande framtiden är vår
Kerstin och Karl-Axel Nord-
ström har tydligen, vad man 
kan förstå av deras insända-
re, inte alls läst var regering-
en själva kommit fram till i 
sin ”2015 års Långtidsutred-
ning”.

Visserligen lanserar utred-

ningen olika tänkbara scena-
rier som man hoppas kom-
mer att ”lösa problemen”, 
men detta visar egentligen 
bara på att vi går en allt mör-
kare framtid tillmötes.

Så här formulerar Lång-
tidsutredningen det: ”Den 
demografiskt betingade ef-
terfrågeökningen på offent-
ligt finansierade välfärds-
tjänster kommer vid dagens 
nivåer på sysselsättning och 
skatter enligt de flesta sce-
narier att vid oförändrade 
regler och politik leda till 
underskott i de offentliga 
finanserna under i stort sett 
alla år fram till runt 2040.”

Långtidsutredningen fort-
sätter: ”Det finns flera fak-
torer som gör att efterfrågan 
på såväl välfärdstjänster som 
socialförsäkringar sannolikt 
kommer att öka i framtiden, 
bland annat en åldrande be-
folkning, stigande inkomster 
och en teknisk utveckling 
som kan påverka behand-
lingsmöjligheter inom vård 
och omsorg. Strukturom-
vandling till följd av bland 
annat teknisk utveckling 
och internationalisering kan 
komma att öka efterfrågan 
på socialförsäkringar.” 

Och vidare:
”En höjd ambitionsnivå i 

välfärden skulle enligt scena-
rierna leda till stora under-
skott i de offentliga finan-
serna under lång tid, givet 
dagens sysselsättningsgrad 
och nivå på skatter. För att 

kunna finansiera förbättrade 
välfärdstjänster utan stora 
offentliga underskott kom-
mer det därför att krävas be-
tydande anpassningar.

För att upprätthålla och 
utveckla de offentliga väl-
färdssystemen i framtiden 
krävs förändringar. Fler ar-
betade timmar, höjda skat-
ter, omprioriteringar eller 
en högre grad av egenfinan-
siering är i grunden de möj-
ligheter som står till buds 
– med varierande potential 
– till varaktig förbättring av 
de offentliga finanserna.

Utredningen gör bedöm-
ningen att den största po-
tentialen ligger i att öka 
antalet arbetade timmar i 
ekonomin. På kort sikt kan 
skattehöjningar användas 
som komplement, men på 
lång sikt bedöms möjlig-
heterna att finansiera en 
utveckling av de offentliga 
välfärdssystemen med höjda 
skatter begränsade.” (Källa: 
Betänkande av Långtidsut-
redningen Stockholm 2015 
[SOU 2015:104])

Så SD:s ”tal om kollaps 
och framtida kriser” saknar 
visst grund. Bland annat i 
Regeringens Långtidsprog-
nos från 2015. Kanske ma-
karna Nordström först skul-
le läsa den innan de hoppar 
på det ansvarstagande SD 
för att komma med ”gnäll 
och hot”.

Dag Blomqvist 
Ånimskog

Alban Faust och Dals-
lands Spelmansorkes-
ter har spelat på en 
festival i tyska Leipzig 
och gjort succé.

Dalslands Spelmansorkester, 
den aktiva musikaliska delen 
av Dalslands Spelmansför-
bund, under ledning av Al-
ban Faust, drog till Tyskland 
och Leipzig för att spela på 
årligen återkommande Tan-
zhausfest. 

Resan dit gick med buss. 
15 spelmän, plus dansare 
och några supportrar följde 
med. 

På vägen ner var det stopp 
på motorvägen i flera tim-
mar. Detta nyttjade musi-
kerna till en spelning i sol-
skenet bland alla väntande 
bilar. 

Stor publik
I Leipzig har Alban Faust 
varit en återkommande gäst 
i flera år och publiken häng-
de med i musiken och kunde 
de danserna som spelades av 
dalslänningarna.

– Vi fick ett fantastiskt be-

mötande och fick spelade in-
för en stor publik under flera 
kvällar, berättar Alban. 

Mellan de olika spelning-
arna, som pågick till in 
på småtimmarna, var det 
workshops i både musik och 
dans.

På festivalen deltog mu-
sik- och dansgrupper från 
flera länder i Europa.

Gatumusik
På lördagen innan hemfärd 

spelade orkestern på gatan 
utanför Thomaskirche.

– Det kom mycket folk 
där också, säger Alban.

Gästspelet i Leipzig blev 
en succé och en positiv upp-
levelse för alla inblandade, 
inte minst för den musikalis-
ke ledaren.

 – Det är mitt mål för or-
kestern att komma ut i of-
fentligheten och visa vad vi 
kan, säger Alban Faust. 

Karin Åström




