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Nr 21  Årg 23 ONSDAG 1 JUNI • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 22.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

 

Finbladig sallad
Dole, gäller Babyspenat, Mache, Piccante,  

Ruccola, 70 g. jfr-pris 71,43/kg.

10:-
 

/st

15:-
 

/st 5:-
/st

Fläskytterfilé
Garant, Sverige, färsk, i bit, ca 500 g. 

5995
/kg

Vispgrädde
Garant, gäller även laktosfri, 5 dl,  
jfr-pris 30,00/lit.

Grillad  
kycklingklubba
Kronfågel, Sverige, råvikt ca 280 g. Jfr pris 44,64/kg.

Bacon
Garant, skivad, 3 x 140 g. Jfr-pris 47,62/kg.

Bullar
Bonjour, gäller kanel, tosca, vanilj, pistage, 90-
100 g, jfr-pris 50,00-55,56/kg.

20:-
4 för

för Bonuskunder

20:-
 

/st

Ny-
gräddat
i butik!

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

MÅNADENS VARA
JUNI

Murbrukshink
17 liter

Rek. ca pris 69:-

49:-

Seger i ultramaraton

Ultralöperskan Helle Manvik från Bolstad och hennes team efter helgens seger i damklassen. Från vänster: Jos Geerts, 
Glen Andresen (hennes man och materialman), Helle och Sten-Åke ”Stenis” Wallentin. Jos och Stenis har båda sprungit 
delsträckor med henne under det 16 mil långa loppet. Foto: Privat. Sidan: 12

Ju mer svart rök Kenneth Johansson, Traktorklubben 
Dotorp, gasade fram ur sin Pullingtraktor, desto mer 
jublade publiken. Foto: Marianne Karlsson.

Nuntorpsdagar 
lockade 4 000
Årets upplaga av Nuntorpsdagarna lockade cirka 
4 000 besökare som kom och trivdes i det fina 
vädret. Ett 70-tal utställare, olika slags djur, mu-
sik och maskiner gjorde att det fanns något för 
alla smakriktningar.

– Sidan 9 –

En superkommun
Utifrån åtta faktorer har tidningen Dagens Samhäl-
le rankat Sveriges 290 kommuner. Dessa faktorer är 
avgörande för en kommuns framtid. När det gäller 
området skola hamnar Melleruds kommun i topp och 
kan ståta med utmärkelsen Årets Superkommun!

– Sidan 3 –

Grymmaste hålan
Ännu en utmärkelse till Melleruds kommun är ”Sve-
riges grymmaste håla”. Elvira Olsson, Melleruds ung-
domsråd, skickade in en motivering till Ungapålands-
bygdens tävling där hon framhöll att Mellerud har 
landets grymmaste ungdomsgård – Stinsen.

– Sidan 4 –

103 i mopperally
För fjärde året anordnade mopedklubben Maniac 
Moppers i Bäckefors ett mopedrally till förmån för 
Barncancerföreningen Väst. Deltog gjorde 103 mo-
pedförare som körde en sträcka på åtta mil. I år ham-
nade den insamlade summan på 20 600 kronor.

– Sidan 11 –
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TRYCK
VF Tryck AB

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av  
1/4 sida eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.Etabl. 1993. Opolitisk

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 4/6  kl 20-24

SVANTES
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

ÅRSMÖTE 

Närens FVO
Torsdag 16/6 kl. 19
Plats: Töresbyn 

(Jonas Andersson)

Kaffe serveras   Välkomna!

LOPPIS
Stafettgatan 1-6

Lörd. 4/6 + sönd. 5/6
kl. 1100-1500

Vi har goda fynd, kläder, 
böcker, div.prylar, m.m.

Kaffe och våfflor
VÄLKOMNA!

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

1 juni-8 juni 2016
2:a söndagen efter Trefaldighet ”Kallelsen till Guds rike”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.  
  Dragspel: Pär-Åke Henriksson.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Klöveskogs kyrka, Christer  
  Alvarsson.  Sång: Anna  Forsebo och Martin  
  Nagashima Toft.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 19.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Anders Fredriksson.  
  En ensemble ur Järns sångkör.
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé kom in i Kyrkans hus.
Sön	 11.00		 Konfirmation	med	mässa,	Lena	Hildén.
Tis	 11.30		 Mässa	på	Fagerlid,	Lena	Hildén.
Tis	 14.30		 Mässa	på	Berg,	Lena	Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i kyrkan, Christer Alvarsson.

ÖRS FÖRSAMLING.  
Ons  12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 15.00 Konfirmation	med	mässa	i	Örs	kyrka,	Lena	Hildén.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  15.000  - 50 rop
VSH - JACK 2.000 – 35 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 2/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Skålleruds 
Hembygdsförening 

inbjuder till 

Nationaldagsfirande 
Dalsland Center, Håverud 6/6 kl. 16.00
Nationaldagstalet hålls av kommunfullmäktiges 

ordförande Morgan E. Andersson.
Spelmän och Dansare på Dal medverkar 
och Leif Hultin med vänner underhåller.
Kaffe, nationaldagsbakelse och lotterier.

Välkomna!

Nationaldagsfirande
i Brunnsparken, Dals Rostock

Måndag 6 juni kl. 14.00
Tal av Maud Halvarsson 

Melleruds Musikskolas Musikorkestrar spelar

Kaffe och bakelser

VÄLKOMNA!  Kroppefjälls hembygdsförening

Studentexamen på 
Dahlstiernska gymnasiet

Utsläpp fredag 10 juni kl. 14.00

Marsch till torget och tillbaka,  
uppvaktning på grönområdet vid skolan

Välkomna!

För mer information se 
www.dahlstiernska.se

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag 13-14 juni sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer bland  
annat budgeten för 2017 att behandlas. 

Tid: 
Måndag den 13 juni kl. 10.00.  
Budgetdebatten startar kl. 13.00
Tisdag den 14 juni kl. 09.00 

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Budgetförslagen och den kompletta 
ärendelistan finns tillgänglig på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige.  
För mer information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via  
www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och  
sjukvårdens inriktning, kulturlivets utveckling,  
kommunikationer, vägar, transporter och andra  
frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 4/6  
Kl. 1000-1400

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med oss till:
Ljuvliga Moseldalen
3/7,  7 dgr ......................... 7.680:-
Skagen 29/7, 3 dgr ........... 3.990:-
Berlin 4/8, 5 dgr ............... 4.990:-
Rüdesheim & Loreley
 2/9, 7 dgr ......................... 6.980:-
Lübeck & Hamburg med
Wunderland 6/10 .............. 3.250:-
Prag 23/10, 7 dgr ............. 5.390:-

Boka snarast!

LIZASRESOR/GTBUSS

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås 

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 12 april

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 26 april

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 maj

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 maj

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 7 juni

Kakor
4 burkar 70:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 21 juni

Jordgubbslängd
15:-

Litteraturpris till 
Torsten Wahlund
Vid invigningen av 
Bokdagar i Dalsland 
fredagen den 29 juli 
kommer Dalslands 
Sparbanks Litteratur-
pris att delas ut. 
Det tilldelas i år den kända 
uppläsaren Torsten Wah-
lund. Priset är på 10 000 
kronor. Juryns motivering 
till priset: ”En röst vi alla 
känner, en läsfrämjare som 
sprider den goda litteratu-
ren till oräkneliga lyssnare 
och en inbiten sommardals-
länning – Torsten Wahlund 
- får Dalslands Sparbanks 
Litteraturpris 2016”.

Han har förgyllt många 
Bokdagar i Dalsland med 
uppläsningar, både för vux-
na och för barnen på Bar-
nens Bokdagar.

Med sina 100-tals ljud-
boksinläsningar når han 

Torsten Wahlund tilldelas  
Dalslands Sparbanks Lit-
teraurpris 2016. Foto: Åsa 
Carlsson BiD.

ständigt nya grupper av läsa-
re och skapar litteraturupp-
levelser i nya sammanhang.

Juryn har bestått av Anita 
Alexanderson, Lena Grön-
lund och Birgitta Rolöf. 
Prisutdelningen sker fredag 
29 juli i Kulturmagasinet, 
Åmål i samband med årets 
Bokdagar i Dalsland.

MELLERUDS
TRAVKLUBBSDAG

Mörtebol, Åmål
Tisdag 7/6

Första start 18.25
VÄLKOMNA!
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Presentatörer, gatumusik 
och marknader på Yran
En viktig del av Kanal- 
yran är presentatö-
rerna. Under många 
år har Stig Bertilsson 
skött den uppgiften 
med den äran på lör-
dagarna. Nu har Stig 
tackat för sig har vi 
ansträngt oss att hitta 
en bra ersättare för 
lördagen och även bra 
namn för fredag och 
söndag.

Under barnaktiviteterna på 
fredagen kommer konfe-
rencierssysslan att skötas av 
Josefin Dahlqvist. Josefin är 
för de flesta känd som sång-
erska i bandet MejDej, med 
vilka hon spelade på Kanal- 
yran 2014. Hon har tidigare 
hjälpt oss med vissa presen-
tationer, så hon är inte helt 
ovan vid detta.

På lördagen har vi engage-
rat mor och dotter, Mia och 
Agnes Palm, för att leda oss 
under dagen. Båda är erfar-

na scenpersonligheter med 
mångårig vana. Senast ledde 
de uppsättningen av ”Mycke 
snack & lite(n) verkstad” på 
Kulturbruket på Dal, men 
det är bara en i en lång rad 
framträdanden här i Melle-
rud. Mia var ju också under 
många år en av de ledande 
inom teatergruppen Daldra-
ma. Mia och Agnes har lovat 
en del överraskningar under 
dagen och de kommer bland 
annat att återknyta till Kanal- 
-yrans ursprung. Räkna med 
att de själva kommer att stå 
för en del av underhållning-
en.

När det gäller söndagen är 
det inte helt klart med vem 
som tar hand om presenta-
tionerna ännu.

Marknader
Som vanligt blir det både 
bakluckeloppis som admi-
nistreras av Melleruds IF, 
och marknadsknallar på 
plats. Bakluckeloppis blir 
endast på lördagen medan 

knallar kommer att vara när-
varande både fredag och lör-
dag. På fredagen står de på 
Torget, mellan Börsens ut-
byggnad och dansgolvet, på 
lördagen på Norra Kungsga-
tan, i backen utanför Apote-
ket och Närhälsan.

Gatumusik
Vill du spela på gatan under 
lördagen? Vi öppnar upp 
flera platser för gästande ga-
tumusiker. Kontakta under-
tecknad så blir du tilldelad 
en plats och en tid.

Tråkigt återbud
Tyvärr har vi fått återbud 
från de populära vattenbol-
larna. Företaget som brukar 
gästa oss har råkat ut för 
skadegörelse på sitt lager. 
Många av bollarna är helt 
obrukbara och de hinner 
inte få fram nya. Men de lo-
var att återkomma 2017.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

 

Mor och dotter, Mia och Agnes Palm, är konferencierer under lördagen.

OAS Kids ska visa upp 
Dalsland för Europa
Paddling, fiske och 
vandring – det är bara 
några exempel på akti-
viteter som väntar för 
den 70 personer stora 
gruppen av journalis-
ter, researrangörer och 
återförsäljare från nio 
europeiska länder som 
kommer till Dalsland 
den 2-5 juni. 
Syftet? Att sprida bilden av 
Dalsland som ett barnvän-
ligt resmål inom naturtu-
rism och därigenom locka 
fler europeiska besökare 
hit. Outdoor Academy of 
Sweden är ett samarbete 
mellan VisitSweden, Scan-
dinavian Outdoor Group 
(SOG) och de lokala tu-
ristorganisationerna. Varje år 
bjuds internationell media, 
researrangörer och återför-

säljare in till ett speciellt res-
mål i Sverige som har fokus 
på naturturism. I år genom-
förs evenemanget i Dalsland 
tillsammans med Turistrådet 
Västsverige och Dalslands 
Turist AB, och inriktningen 
är aktiviteter för barnfamil-
jer. Bland gästande media 
finns bland annat brittiska 
The Times och danska Po-
litiken. 

Alla inbjudna utländska 
deltagare har med sig ett eget 
barn mellan 6 och 12 år.

– Det är viktigt att välja 
aktiviteter och upplevelser 
som roar barnen. De får 
inte bli passiva, utan de ska 
vara igång och tycka att det 
är roligt hela tiden. Padd-
lingen i Stenebyälven är ett 
bra exempel – den är inte så 
dramatisk, men lagom stra-
patsfylld med mycket sväng-

Fakta
Dalsländska företag 
som deltar i OAS Kids 
2016-workshopen den 5 
juni:
Dalslands Turist AB 
Baldersnäs Herrgård 
Camp Dalsland 
Dalslands Aktiviteter 
Edsleskogs Wärdshus 
Hotell Dalsland
M/S Storholmen 
Ragnerudssjöns Camping 
Silverlake Camp 
Sportfishing Dalsland 
Upperud 9:9 Hotell 
Baldersnäs Lantrasgård

Under fyra dagar ska Dalsland visas upp för en grupp på 70 
personer från nio europeiska länder, för att sprida bilden av 
Dalsland som ett barnvänligt resmål.

ar och en del forsar som ska 
passeras, säger Dalslandspro-
filen Crister Blüme, lokal 
koordinator för OAS Kids.

Workshop för  
affärsmöjligheter
OAS Kids avslutas med en 
workshop den 5 juni, där de 
utländska researrangörerna 
får träffa dalsländska besök-
snäringsföretag i syfte att 
hitta nya affärsmöjligheter 
och i förlängningen få fler 
utländska turister till Dals-
land.

– Vi arbetar med mark-
nadsföring av Västsverige 
som destination på tio ut-
ländska marknader och har 
märkt av en ökad efterfrågan 
på naturturism – speciellt 
när det gäller utomhusak-
tiviteter som föräldrar och 
barn kan göra tillsammans. 
OAS Kids är ett utmärkt till-
fälle att testa några av dessa 
produkter, säger Ann-Char-
lotte Carlsson, chef mark-
nad och kommunikation, 
Turistrådet Västsverige.

Johan Abenius, vd för 
Dalslands Turist AB, ser 
fram emot att få välkomna 
den europeiska delegationen 
till Dalsland.

– Det är en rejäl fjäder i 
hatten för den dalsländska 
besöksnäringen att OAS 
Kids anordnas hos oss i år. 
Intresset för Dalsland hos 
utländska researrangörer och 
internationell media sporrar 
oss att ta fram ännu fler bra 
upplevelser och aktiviteter 
även framöver, säger han.

Mellerud en superkommun
Tidningen Dagens 
Samhälle har rankat 
Sveriges 290 kommu-
ner utifrån åtta fakto-
rer som är avgörande 
för en kommuns fram-
gång. Mellerud ligger 
i topp när det gäller 
skola.
Utmärkelsen Årets Super-
kommun bygger på strikta 
beräkningar. Kommunernas 
utveckling och förutsätt-
ningar på åtta områden un-
dersöks. Fyra av dem beskri-
ver utvecklingen de senaste 
fem åren. Det handlar om 

attraktivitet, mätt i form av 
inrikes flyttnetto, hur många 
som lämnar grundskolan 
med gymnasiebehörighet, 
den kommunala ekonomin 
och utvecklingen av antal 
företag i kommunen. Den 
som placerar sig främst i sin 
kommunkategori är en Su-
perkommun. 

Melleruds kommun place-
rar sig på första plats i kate-
gorin skola. Detta har upp-
märksammats bland annat 
av SVT som ringde upp en 
förvånad  Anders Pettersson, 
kultur- och utbildningschef i 
Mellerud i förra veckan. 

Det man mätt är utveck-
lingen och som alla vet var 
nivån i Mellerud låg för någ-
ra år sedan. Därifrån har ut-
vecklingen gått starkt uppåt, 
utvecklats mest av alla kom-
muner i Sverige.

– Det känns jätteroligt 
att vara etta. Alla lärare ska 
ha en eloge. Vi har haft en 
bra linje att jobba efter, med 
ett fokus och vi jobbar från 
en evidensbaserad grund. Vi 
ska fortsätta att förbättra un-
dervisningen, säger Anders 
Pettersson.

Karin Åström

Nuntorps Favorithund 2016
Vem blir Nuntorps 
Favorithund 2016? Nu 
i helgen var det dags 
igen för hundporträtt-
fotografering under  
Nuntorpsdagarna i 
Brålanda.
Fotograferingen arrangera-
des i samarbete mellan Ang-
elicas Hundcenter och foto-
grafen  Tanja Mueller, TM 
Foto Köpmannebro. 

Sammanlagt blev 50 hun-

dar av många olika raser 
förevigade på bild.  Samt-
liga bilder som ingår i om-
röstningen lades upp under 
tisdagen på TM Foto Köp-
mannebro’s facebooksida. 

Alla, inte bara husse och 
matte, har möjlighet att rös-
ta fram sin fyrbenta favorit 
till och med måndag 6 juni.  
Bilden som får flest gillamar-
keringar vinner, fina priser 
väntar. 

Dessutom fanns det möj-

lighet att deltar i en skojtäv-
ling som pågick på Nuntorp 
under söndagseftermidda-
gen där de bästa tre hundar-
na hade möjlighet att vinna 
fina medaljer. 

Resulteten blev: 1: Pi med 
hunden Nikki. 2: Sol med 
hunden Hippie. 3: Marita 
med hunden Happy.

Foto: Tanja Mueller, TM 
Foto Köpmannebro

Trea blev hunden Happy.
Tvåan i skojtävlingen, Hip-
pie.

Vinnare i skojtävlingen blev 
hunden Nikki.
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VECKANS LUNCH

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

      

Nationaldagen 
Måndag 6/6: Stekt fläskfilé med svampsås, 
potatisgratäng och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Glassbägare. 
Tisdag 7/6: Falukorv, stuvade makaroner 
och broccoli. 
Dessert: Konserverade persikor.  
Onsdag 8/6: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert:  Björnbärskräm.

Torsdag 9/6: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert:  Kesokaka med sylt.

Fredag 10/6: Kycklinggryta med potatis och 
romanabönor. 
Dessert: Tropisk kräm. 
Lördag 11/6: Ugnsbakad lax med varm 
citronsås, potatis, ärtor, majs och paprika.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 12/6: Lindströmsbiff med sås, 
potatis och regnbågsmorötter. 
Dessert: Drottningmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 23 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt. 

Vecka 23
måndag Nationaldagen
tisdag Grillkorv* med makaroner 
och broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

onsdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis, gröna ärtor.
Alt: Broccoligratäng med bönor.

torsdag Ost- och skinksås med 
pasta och broccoli.
Alt: Ostsås och bönmix.

fredag Kycklinggryta* med mat-
vete/ris och romanabönor.
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Grymma Mellerud väcker intresse

Helena Hultman, Karolina Wessman, Sindre Skansen och Milos Zivkovic på Almedalens scen 
när Mellerud utsetts till Sveriges grymmaste håla.

Mellerud har utsetts 
till Sveriges grym-
maste håla av ”Ung-
apålandsbygden”, ett 
projekt inom  riks-
organisationen Hela 
Sverige ska leva. Ung-
domsrådet och Stin-
sens representanter 
hedrades på Gotland i 
helgen.

Detta hände efter att El-
vira Olsson i Melleruds 
ungdomsråd skickat in en 
motivering till Ungapåland-
bygdens tävling ”Sveriges 
grymmaste håla”. Det hon 
skrev i sin motivering var 
att Mellerud har Sveriges 

grymmaste ungdomsgård, 
Stinsen, med hundratalet 
besökare tre dagar i veckan. 
Att Mellerud har det grym-
maste ungdomsrådet som 
fått igenom bland annat en 
cykelväg på Melleruds farli-
gaste gata, ett utomhusgym, 
arrangerar fester, dialogca-
féer, planerar en pridefesti-
val och graffitiprojekt och 
mycket annat. 

Elvira skrev också att Mel-
lerud har Sveriges grymmas-
te kulturliv med Kulturbru-
ket på Dal, en kulturskola 
med nästan 700 elever, mu-
sikkvällar på restauranger 
och i Dalsland Center och 
många idrottsföreningar.

Detta väckte intresse och 
nu har Mellerud korats till 
Sveriges grymmaste håla i 
konkurrens med ett stort an-
tal orter i hela Sverige. 

Motiveringen
Motiveringen är ”att man i 
Mellerud tar unga och ung-
as engagemang på allvar. 
Här finns en skapande och 
kreativ miljö där unga kan 
mötas, utvecklas och genom 
olika forum få gehör för sina 
idéer. De många initiativen 
på platsen bidrar med säker-
het till en meningsfull till-
varo för invånarna och driv-
kraften känns väl förankrad. 
Vi tror också att de unga på 
denna plats kan förvalta den 
inspiration priset kan föra 
med sig”.

Gotlandsresa
Priset var en resa till Got-
land där moderorgansiatio-
nen Hela Sverige ska leva i 
helgen arrangerade Land-
bygdsriksdagen, med tema-

Narkotika 
och batong
En man i 20-årsåldern står 
åtalad för ringa narkotika-
brott och brott mot knivla-
gen. Mannen har olovligen 
använt amfetamin, som är 
narkotika, i Frändefors den 
30 mars 2016. Han ska sam-
ma dag burit kniv och ba-
tong på allmän plats trots att 
det inte var befogat. Batong-
en var ämnad att användas 
som vapen. Detta hände på 
hållplatsen Frändefors skola.
Åklagaren yrkar på 2 500 
kronor i dagsböter.

Torsten Lindblom får kulturpriset
Motiveringen lyder: ” för ett 
enastående arbete som ut-
förts med omfattande bild-
dokumentation av Dalskog, 
samt för sitt engagemang i 
Dalskogdagen, något som 
satt Dalskog på kartan”.

Melleruds kommun delar 
ut kulturpriset sedan 2010 
för att lyfta fram aktiva ku-
lurutövare och visa invånar-
na i kommunen del lokala 
kulturlivest rikedom.
 En beredningsgrupp har 
tagit emot insända nomi-
neringar och presenterat tre 
förslag till pristagare. 2016 
blev det alltså Torsten Lind-
blom.

Torsten har samlat in, 
scannat och i datorn bear-
betat och skrivit ut 4 000 
bilder från Daskog med om-
nejd. Arbetet har tagit två år  
i anspråk och kostat en hel 
del pengar. Dokumentatio-

nen finns att se i Bystugan i 
Dalskog.

För detta gedigna arbete 
belönas Torsten med Mel-
leruds kommuns kulturpris 
2016.

– Det var oväntat! Så 
mycket som jag har hållit på 
med i mina dagar var detta 
något nytt. Jag orkar inte 
jobba längre men jag kan 
sitta vid datorn och jag har 
besökt alla gårdar där jag fått 
låna bilder. Folk känner mig 
så det har inte varit några 
problem, säger en glad Tor-
sten Lindblom. 

Alla de 4 000 bilderna 
visas i Dalskog kyrka på 
Dalskogdagen den 23 juli. 

Karin Åström

Torsten Lindblom är Melleruds kulturpristagare 2016.

resor, debatter seminarier 
och mingel. Dit åkte Karo-
lina Wessman och Sindre 
Skansen från ungdomsrådet,  
Helena Hultman, förestån-
dare för Stinsen och Milos 
Zivkovic, fritidsledare från 
Stinsen. 

– Det var en intensiv och 
intressant helg. På fredagen 
besökte vi småföretag och 
fick se hur de klarar sig på 
landsbygden, på lördag be-
sökte vi Lummelundagrot-
tan och deltog i seminarium, 
berättar Karolina.

Nyfikna på Mellerud
Det var stolta ungdomar 
som representerade Sveriges 
grymmaste håla och lika 
stolta vuxna. Både Karolina 
och Milos höll bejublade 
tacktal och fick starka applå-
der. Det var många som blev 
intresserade och nyfikna på 
Mellerud och på ungdoms-
rådet och ville komma på 
besök för att se och lära.

– Vi är så stolta över våra 
ungdomar och det är roligt 
att äntligen få synas efter allt 
arbete vi lagt ner. Nu är vi 
inspirerade att göra Melle-
rud ännu bättre, säger Hele-
na Hultman.

Melleruds kommunchef 
Ingmar Johansson svarar på 
frågan om hur det känns att 
vara chef för Sveriges grym-
maste håla att det känns väl-
digt bra.

– Motiveringen är häftig, 
det är roligt att ungdomarna 
känner att vi lyssnar på dem 
och ungdomshuset Stinsen 
har blivit precis det vi hopp-
ats på, säger han.

Karin Åström

Kultur- och utbildnings-
nämnden i Mellerud 
har utsett Torsten 

Lindblom till årets 
kulturpristagare.

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se
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www.fritzens.nu 
0530-411 18

SPARA 600 KR

395:-

Rengör med ånga! 

Electrolux ErgoSteam  
Jet ångpistol ESG3100
Ord. pris 995 kr

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

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

T-shirt

2 för 
100:- 
59.90/st

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

JS63V
53 cm klippbredd

Ståldäck
Variabel hastighet

371 kr/mån*

6 995 kr
inkl. moms

Redskapskroksset
Habo 8500. Startkit för ordning och reda i 
förråd, garage m.m. Innehåller ett urval av 
15 st blandade redskapskrokar i prisvärd 
förpackning. Av grålackerat stål.

Månadens vara

Juni
Just nu: 

199:-
Ord. pris: 329:-

Slutar i KUN
Jeanette Krafft (C) har sagt 
upp sitt förtroendeuppdrag 
som ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden. Hon 
uppger att tiden inte räcker 
till för att göra ett bra arbete.

Olovlig 
körning
En man i 55-årsåldern står 
åtalad för olovlig körning. 
Det hände 24 januari på 
Landsvägsgatan i Mellerud. 
Mannen erkänner brottet. 
Åklagaren yrkar på dagsbö-
ter på 7 500 kronor.

Bygglov beviljades för ny bränslestation
Byggnadsnämnden i Mel-
lerud har beviljat bygglov 
för en bränslestation och en 
biltvättsanläggning på fastig-

heten Friden 10 (före detta 
Preem).

Det är Brandt Bil som av-
ser att bygga en automatsta-

tion på den norra delen av 
tomten. På den södra delen 
kommer en biltvättsanlägg-
ning med en automattvätts-

byggnad på cirka 116 kva-
dratmeter att byggas, plus 
tre spolplattor för manuell 
biltvätt. 

Kultur- och utbildningschef 
Anders Pettersson samt rek-
torerna i Mellerud klappar 
sig själva återigen på axeln 
och är nöjda över att Mel-
leruds kommun kliver upp 
i rankingen över elevresulta-
ten och de som når gymna-
siebehörighet.

På vilken bekostnad? På 
vems bekostnad?

Lärare mår dåligt över 
den höga arbetsbelastning-
en och allt fler söker sig till 
andra kommuner, som pri-
oriterar hälsa, fortbildning 
och lönenivå. Antalet fall av 
mobbing i Melleruds skolor 

ökar och allt fler elever mår 
dåligt. Lärarna saknar fort-
bildning och kunskap i hur 
man skall bemöta dessa fler 
fall av kränkande behand-
ling. Lärarna saknar kunskap 
om hur man skall bemöta 
elever med olika så kallade 
diagnoser. Men denna fort-
bildning uteblir eftersom 
utbildningschef Anders Pet-
tersson endast tar hit förelä-
sare om hur man ökar elev-
resultaten. När ska cheferna 
förstå att man behöver satsa 
på fler områden?

Jag hoppas att cheferna 
för utbildningen i Melleruds 

kommun snart kan börja ta 
varningssignaler på ohälsa på 
allvar: 

– Inför fortbildning kring 
hur man motverkar krän-
kande behandling. 

– Fortbilda personalen 
kring hur man bemöter oli-
ka beteenden hos eleverna, 
så att man stärker eleverna 
istället för att sänka dem 
med problem.

Genom rätt redskap får vi 
både lärare som orkar mer 
och elever som mår bättre.

 En som hoppas att man 
snarast börjar ta elev- och 

lärarhälsa på allvar

Högre skolresultat i Mellerud
– på vilkas bekostnad?

Herr Blomqvist avslutar sin 
polemik med ”Kanske skul-
le makarna Nordström först 
läsa den (2015 års Långtids-
utredning) innan de hop-
par på det ansvarstagande 
SD...)” Herr Blomqvist ci-
terar sedan en mängd utred-
ningstext i sin långa insända-
re i stället för egna tankar.

Jodå, långtidsutredningar 

har vi haft till och från sedan 
1948. Men en långtidsutred-
ning är inte regeringen som 
herr Blomqvist påstår. En 
regering tar politiska beslut, 
vilket tydligen förvirrar en 
och annan. En långtidsut-
redning drar ut konsekven-
serna, här från 2013 och in 
i en då okänd framtid, under 
förutsättning att inga poli-

tiska beslut ändrar verklig-
heten.

Vår nuvarande regering 
har trots SD;s mullvadsar-
bete redan tagit en mängd 
beslut som redan gör att 
nämnda utredning är passé.

Det går alltså inte att an-
vända den utredningen som 
ett hot genom att måla fan 
på väggen om man har am-

Svar till ”Den mörknande framtid är vår”

Låga eller ofullständiga be-
tyg från årskurs nio är enligt 
Socialstyrelsen den starkaste 
riskfaktorn för framtida psy-
kosociala problem, missbruk 
och bidragsberoende. Exem-
pelvis är allvarlig krimina-
litet i ung vuxen ålder 8-10 
gånger så vanligt bland dem 
med låga betyg som bland 
dem med medel/ höga betyg. 
Detta mönster finns i alla so-
cioekonomiska grupper. Att 
klara en gymnasiebehörighet 
är därför kanske den vikti-
gaste hälsofrämjande åtgär-
den i skolan och att satsa på 
förbättrade skolresultat efter 
många år av motsatsen är 
därför en självklarhet.
 En elev som inte klarar kun-
skapsmålen, betygen i skolan 
kan snabbt känna ett utan-
förskap och risken för skolk 
eller utsätta andra elever för 

kränkningar ökar. Att fler 
elever klarar skolan i Melle-
rud kan vara en förklaring 
till att antalet anmälda och 
dokumenterade mobbningä-
renden minskat under åren. 
Utbildningsförvaltningen 
har i dagarna sammanställt 
elevenkäten där 960 elever 
från åk 3 till och med gym-
nasiet gett sin syn på skolan. 
De eleverna är mest nöjda 
med är att de trivs i skolan 
och känner sig trygga. Minst 
nöjd är man över att skol-
arbetet gör mig nyfiken att 
viljan lära mer.

Lärare har 16 kompetens-
utvecklingsdagar om året, 
1-2 gånger om året står för-
valtningen för des innehåll. 
Övriga kompetensutveck-
lingsdagar beslutar rektor 
om tillsammans med sin 
personal.

Beträffande lärares arbets-
belastning håller jag med om 
den är hög även om sjuk-
frånvaron har minskat under 
2015. Orsaken till arbetsbe-
lastningen beror främst på 
den nationella lärarbristen i 
Sverige kombinerat med en 
stor elevökning under kort 
tid. För att behålla lärarna 
i Mellerud satsade därför 
kommunen fyra procent i 
föregående års löneöversyn 
och i år en satsning på lära-
re som tjänar under 28 000 
kronor. Slutligen klappar jag 
mig mer än gärna på axeln, 
eftersom fler elever klarar sin 
skolgång och biljett till na-
tionellt gymnasieprogram.

 Anders Pettersson 
Kultur- och utbildningschef 

Melleruds kommun

En självklarhet att satsa 
på höjda skolresultat

Svar till ”En som hoppas...”

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.

bitionen att vara ärlig men 
inget hindrar givetvis SD 
från att fortsätta gnället.

Vi (”makarna Nord-
ström”) har inte bara varit 
politiskt verksamma under 
drygt ett halvt sekel, vi har 
också varit samhällsforskare 
respektive forskningsråd. Vi 
har således stor respekt både 
för hederliga politiker såväl 
som för forskare. Men ingen 
kan förutse framtida politis-
ka beslut.

Trots mängden asylsökan-
de som nämnda utredning 
inte kunde förutse, så mins-
kar arbetslösheten och Sveri-
ges ekonomi når nya rekord.

SD;s dystra ödestro är för-
legad och ersätts nu allt mer 
av en ljusnande framtidstro 
som är värdig Sveriges invå-
nare. Svenska folket signum 
är alltmer demokrati, solida-
ritet och gästfrihet.

 Kerstin & Karl-Axel  
Nordström

Längs E45 placeras en 
ID-pylon för marknadsfö-
ring och aktuella bränslepri-
ser och tre flaggstänger. För 
att inte bullernivås ska störa 
omgivande fastighetsägare 
ska plank byggas längs nord-

västra och sydvästra fast-
ighetsgränsen.  Om ingen 
överklagar beslutet kommer 
det att vinna laga kraft fyra 
veckor efter publiceringsda-
tum i webbaserade Post- och 
Inrikes Tidningar.

Nya förstelärare
Rektorer och förstelärare 
hade en untvecklingsdag på 
Dalsland Center och plane-
rade för nästa läsår. Det be-
slutades att Minna Gustavs-

son ersätter Kent Palm som 
förstelärare på Dahlstiernska 
gymnasiet och att Lena Nils-
son blir förstelärare på Fa-
gerlidskolan.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Välkommen in till oss!

Solglasögon på köpet! 

Lördagsstängt 10/6 -25/8

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

  

Vår älskade 

Karin 
Gustafsson 

* 18 maj 1929  

har idag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i sorg och saknad. 

Mellerud 
22 maj 2016 

Rose-Marie 
Jan-Olof 

Anne-Christine och Stefan 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
 

Släkt och vänner 

Hur skönt att stilla 
somna in 

när stunden slutligen 
är inne 

Att lämna allt med 
rofyllt sinn 

i ljust och välbevarat 
minne. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka fre-
dag 17 juni kl. 11.00. Av-
sked tages i kyrkan. Efter 
akten hälsas alla välkomna 
till minnesstund i Kyrkans 
Hus. Svar om deltagande 
till Fonus Mellerud, 0530-
100 45 senast 9/6. Hedra 
gärna Karin med en gåva 
till Barncancerfonden givar-
telefon 020-90 20 90 

Vår käre 

Karl-Erik 
Gustavsson 

* 29 juli 1930  

har lämnat oss 
i sorg och saknad 

Mellerud 
8 maj 2016 

KUSINERNA 
 

Släkt och vänner 

Som ljusen sakta brinna 
i sina stakar ner 

Så slutar våra dagar 
Vi har dem icke mer. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
torsdag 9 juni kl. 11.00. 
Avsked tages i kyrkan. 

Ett varmt tack
till er alla som gjorde 

Rune Viktorssons
sista färd så vacker. Ett 
stort tack till personalen 
på Skållerudshemmet.

Åke och Irene  
Ivar

Britt-Marie med familj

SORGTACK

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes. 

Sven-Olov Ewergård

UPPVAKTNING

Äntligen
Vi fick varandra  

till slut!
Jörgen & Marie

Sloberg. 

FÖRLOVADE

Snickar - Almer fyller 3 år 
den 31/5. Här är Rostocks 
gooaste snickare, mest glad 
och på språng hela dagen 
lång.

Stora grattiskramar från 
snickarmormor Marianne 

och snickarmorfar  
Stig-Arne

Grattis William som fyller 
11 år på fredag.

Mormor & morfar

Hipp Hipp 

HURRA!

Veckans 
ros...

...till Kickie, som på sön-
dag orkat vara gift med 
mig  i exakt 40 år.

Lasse

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Holms kyrka för 
Alpo Henrik Kekki. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Bön” av O. Meri-
kanto varefter han sjöng ”Jag 
har hört om en stad” av L. 
Lithell. Akten förrättades av 
komminister Lena Hildén 
som ledde begravningsguds-
tjänsten på både svenska och 
finska. Tillsammans sjöng 
man psalmer på svenska och 
finska och som avslutnings-
musik spelades ”Finlandia” 
av J. Sibelius. Vid kistan 
togs avskedet av makan 
Hely, barnen med familjer, 
släkt, vänner och grannar. 
Till minnet av Alpo Kekki 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Anhörigas 
tack framfördes av entrepre-
nör Anders Grimheden, som 
även inbjöd till minnesstund 
i Kyrkans hus där inkomna 
kondoleanser lästes upp. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads  kyrka för 
Sonja Andersson, Grinstad. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Koppången” av 
P. E. Moraeus varefter Erica 
Larsson på piano fortsatte 
med ”Koppången” och sjöng 
densamma.  Akten förrätta-
des av komminister Christer 
Alvarsson. Efter överlåtelsen 
sjöng Erica ”Du måste fin-
nas” av B. Ulveus/B. Anders-
son. Begravningsgudstjäns-
ten inramades av psalmerna 
297 ”Härlig är jorden” samt 
psalm 190 ”Bred dina vida 
vingar”. Till minne av Sonja 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från dottern 
Anna, barnbarnen Sanna 
och Tove, Janne, Filip, släkt, 
grannar och vänner. Vid kis-
tan tog familjen, släkt och 
vänner sitt avsked.  Akten 
avslutades i kyrkan med 
”Amazing grace” som är en 
folkmelodi. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 

Christer Åkerstedt, Melle-
rud, som också inbjöd till 
minnesstund i församlings-
hemmet, vid samlingen 
upplästes inkomna minnes-
gåvor av officianten Christer 
Alvarsson som även avslu-
tade med minnesord. Efter 
akten gravsattes kistan på 
Grinstads kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs  kyr-
ka för Gunno Johannesson 
Dals Rostock. Som inled-
ning på akten spelade kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Air” av J. S. Bach varefter 
Jan Berglöv sjöng ”Pärl-
eporten” av F. A. Bloom. 
Akten förrättades av För-
samlingsherde Marit Järbel. 
Begravningsgudstjänsten 
inramades av psalmerna 249 
”Blott en dag” psalm 798 
”Som liljan på sin äng” samt 
psalm 256 ”Var inte rädd”. 
Till minne av Gunno var 
koret vackert dekorerat med 
blommor från Anne-Marie, 
dottern Maj-Lis med familj, 
släktingar. Vid kistan tog fa-
miljen och släkt sitt avsked. 
Efter avskedet sjöng Jan 
”Han är min sång och min 
glädje” av D. Frazier. Akten 
avslutades i kyrkan med ”My 
way” av J. Revaux. Familjens 
tack framfördes av entrepre-
nör Christer Åkerstedt, Mel-
lerud. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skogskyrko-
gården i Stockholm.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ingrid Andersson, Melle-
rud. Som inledning på ak-
ten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Våren” 
av E. Grieg varefter Anders 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” som är en rysk folk-
melodi. Akten förrättades 
av komminister Christer 
Alvarsson. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 249 ”Blott en 
dag”, psalm 238 ”Jag lyfter 
mina händer” samt psalm 
190 ”Bred dina vida ving-
ar”. Till minne av Ingrid var 

koret vackert dekorerat med 
blommor från barnen Her-
bert och Ulla med familjer, 
barnbarn, barnbarnsbarn 
samt barnbarnsbarnbarn, 
släkt, grannar och vänner. 
Vid kistan tog familjen, släkt 
och vänner sitt avsked. Efter 
avskedet framförde Anders 
Fredriksson ”Så skimrande 
var aldrig havet” av E. Taube

Akten avslutades i kyr-
kan med ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Mel-
lerud, som också inbjöd 
till minnesstund i Kyrkans 
hus, vid samlingen uppläs-
tes inkomna minnesgåvor 
av officianten Christer Al-
varsson som även avslutade 
med minnesord. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 

Greta Larsson, Mellerud. 
Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker An-
ders Fredriksson ”A whiter 
shade of pale” av P. Harum. 
Akten förrättades av Kom-
minister Christer Alvarsson.
Begravningsgudstjänsten 
inramades av psalmerna 
190 ”Bred dina vida ving-
ar”, samt psalm 830 ”Stad i 
ljus”. Till minne av Greta var 
koret vackert dekorerat med 
blommor från barnen med 
familjer, barnbarn, barn-
barnsbarn samt släktingar 
och vänner. Vid kistan tog 
familjen och släkten sitt 
avsked. Akten avslutades i 
kyrkan med ”Amazing gra-
ce” som är en folkmelodi. 
Familjens tack framfördes av 
entreprenör Christer Åker-
stedt, Mellerud. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café -för dig som vill lära 
svenska. Lörd 11 Sång på 
torget. Sönd 11 Gudstj. med 
nattv. Tommy Pettersson, 
sång. Månd 8 Ekumenisk 
bön i Missionskyrkan (med 
frukost). Tisd 19 Bönesam-
ling.

Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Na-
tionaldagen 6 juni 8.00 
Frukost i Missionskyrkan. 
Lovsång & bön gemensamt 
med Sv. kyrkan, Melleruds 
Kristna Center och Smyr-
naförsamlingen. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Gunilla Gniste, Uddevalla. 
Nattv. Ssk. Mingelfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 18 Kretsstyrelsen 
Rörvik. Sönd 10 Gudstj m 
nattv. Sigward K. Kyrkkaf-
fe, sedan församlingsmö-
te. Onsd 19 Stickcafé och 
Kvällsmacka.

Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. m nattv. på Ser-
vicehuset, Anette Jarsved 
Carlson.
Sundals-Ryr: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlson, Lovsångs-
gruppen. Kyrkbil 308 70.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll” Brålan-
dakyrkokör. Anette Jarsved 
Carlson. Servering 18-19. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll  i kyrkan. 
Sigward K. Servering. Tisd 
10 Planering kyrkans dag, 
Ursand,  i fsh. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Ralph Lil-
jegren. Kyrktaxi.

Elever om sin prao
Rådaskolan i Mellerud 
bjöd in till en kväll där 
eleverna fick visa upp 
och berätta om sina 
praktikveckor ute i 
arbetslivet (prao). 

Eleverna har i två veckor 
under vårterminen varit ute 
på en arbetsplats för att ta 
del av, och få inblick i hur 

arbetslivet fungerar praktiskt 
idag. 

Varje elev har efter sin prao 
fått göra en presentation av 
sin praoplats, med informa-
tion kring arbetsplatsen och 
företaget. Resultatet visades 
på varje elevs egen plansch, 
som ställdes ut korridoren 
på Rådaskolan onsdag den 
25 maj.

Elever ställde ut presentationer av sina praoplatser på Rådasko-
lan den 25 maj. Foto. Privat.
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FRÄNDEFORS

Konfirmandträff
1956-års konfirmander  

inbjudes till träff i  
Frändefors kyrka  

söndag 28/8 kl. 10.00
Samling efter gudstjänsten 
i församlingshemmet. Anm. 

senast 19/8 till Eivor Larsson 
0521-25 42 75, Lilly Ekman, 

0521-420 89.

Telefon 0521-303 52
Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

V. 26-28. Öppnar åter 18 juli

Välkomna åter!

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

Nationaldagsfirande 
i Brålanda

Måndag 6 juni kl 15.00
Alla hälsas välkomna till Centrumparken

Sång och musik av Brålanda  
dragspelsklubb och lokala artister
Nationaldagstal av Karl-Evert Berg

Utdelning av Lions kulturpris och 
Herbert Andersson hederspris
Kaffe serveras av Lottakåren

Arrangör: Lions Brålanda i samverkan med 
Vänersborgs kommun

Brålanda • Frändefors

Eriksstipendiet till Bolstadstös
”Olga” har uppmärk-
sammats för troget 
engagemang för barn 
och unga i Brålanda.

Gunilla ”Olga” Karlsson som 
är tonårsledare i Equmenia-
kyrkan i Brålanda har till-
delats Eriksstipendiet. Foto: 
Victoria Håkansson.

Juryn som sett ut vinnare och delade ut stipendiet. Fr.v: Fjolårets vinnare från hockeyn, Björn 
Westerlind, Paul Bartens, Erikshjälpen, stipendiaten Gunilla ”Olga” Karlsson, Bengt Fridh, 
Pingstkyrkan och  Örjan Johannesson, föreståndare Erikshjälpen. Foto: Victoria Håkansson, 
som även nominerade Gunilla.

Förra lördagen delade Er-
ikshjälpen i Vänersborg ut 
Eriksstipendiet 2016 till Gu-
nilla ”Olga” Karlsson som är 
tonårsledare i Equmeniakyr-
kan i Brålanda med följande 
motivering: ”Under 35 år 
har Gunilla ”Olga” Karlsson 
funnits med som tonårsle-
dare i Missionskyrkan i Brå-
landa, nuvarande Equme-
niakyrkan. Hon har under 
denna tid spelat en stor roll 
i barnens och ungdomarnas 
liv. Gunilla är en klippa och 
en fast punkt för barnen. 
Förutom att hon alltid stöt-
tar och uppmuntrar, har hon 
under många konfirmations- 
och tonårsläger ansvarat för 
köket under sin sommarse-
mester. Gunilla är en värdig 
Eriksstipendiat som betytt 
mycket för många barn och 
deras föräldrar.”

Gunilla Karlsson, mer 
känd som ”Olga”, är en tro-
gen medarbetar i Equmenia-
kyrkan och dess ungdomsor-
ganisation equmenia. Många 
tonårsläger har hon deltagit 
i och senare varit ledare för 
och har fixat maten till åt-
skilliga lägerdeltagare på 
Rörviksgården genom åren. 
Nuvarande föreståndaren på 
Erikshjälpen i Vänersborg, 

Örjan Johannesson, är en 
som hon varit på läger till-
sammans med så det blev ett 
trevligt återseende.

Stipendium
”Olga” fick ett stipendium 
på 5 000 kronor, blommor, 
diplom och en bok om Erik 
Nilsson och hans verksam-
het.

– Jag blev jätteglad och 
överraskad för jag visste inte 
att jag var nominerad. Det 
är roligt att få stipendiet som 
ska användas i samförstånd 
med ungdomarna i ”Tonår”, 
i Equmenia Södra Dal, säger 
”Olga”. Jag har fått många 
gratulationer från olika håll 
och det verkar som folk tyck-
er jag är en värdig stipendiat 
och det är ju jätteroligt.

Tonår i Brålanda har för 
närvarade ett 15-tal ungdo-
mar plus ledare som träffas 
varannan fredag och hittar 
på många aktiviteter. Fika 
och andakt är det varje gång. 
Kvällarna har teman som 
tacos, film, musik, sällskaps-
spel med mera.

Firade 70 år
Lördagen 23 april firades 
Eriksdagen och att Eriks-
hjälpen fyller 70 år i år. Or-
ganisationen startades 1946 
av Erik Nilsson, (1929-
1966) Ruda, Småland, och 

gör idag hjälpinsatser för 
barn och ungdomar i över 
25 länder.

Förutom stipendieutdel-
ning fanns det i butiken ak-
tiviteter för barnen och fina 
second handprylar. 

Hela dagskassan gick till 
Erikshjälpens projekt för 
barn och ungdomar i Sve-
rige. Många passade på att 
delta och det blev en trevlig 
dag.

Marianne Karlsson

Gestad Missionshus firade 95 år
Trots den mulna och 
regniga pingstaftonen 
var det varmt och ljust 
när Gestad Missions-
hus fyllde 95 år. Det 
nya korset ovanför en-
trén gav framtidshopp.
Gestad Missionsförsamling 
bildades på 1880-talet och 
hade då ett missionshus nå-
got norr om det nuvarande, 
men då markarrendet löpte 
ut fick de hitta en ny plats.

I maj 1921 var det in-
vigning av det nybyggda 
Gestad Missionshus. Foto-
grafier visar att det var ett 
70-tal närvarande. Huset är 
sig ganska likt både in- och 
utvändigt. Det har reno-
verats och ändrats varsamt 
under åren. Det har el men 
inte vatten och avlopp. I 
år har gaveln målats om av 
Reto och lagom till 95-års-
jubileet var det dags att göra 
ett nytt kors över entrén.

Amandus Andersson var 
församlingsmedlem, före-
ståndare  och byggmästare 
1921. Församlingen och 
ortsbor deltog i byggandet.  
Hans barnbarn Roy Anders-
son, Baggebol, fick förhin-
der att delta men hade skri-
vit en berättelse som pastor 
Sigward Karlsson läste upp.

Det berättades bland an-
nat att det varit välbesökt 
söndagsskola och att lära-
re var bland annat Lottie 
Larsson, Hagane och Aina 
Persson, Bolstad.  Besök har 
det varit av kändisar som 
Lapp-Lisa, PA Lundgren 
”Lundgren med lådan”, en 
kringresande predikant som 

De flesta av deltagarna vid Gestad Missionshus 95-årsjubileum.
spelade psalmodikon och 
Artur Eriksson. En gång 
gästades missionshuset av en 
som spelade på glas.

Uppskattad predikant
Predikanten Gustav Jansson, 
Berg, även kallad ”Biskopen 
på Dal”, var en mycket upp-
skattad predikant. När hans 
döttrar var med och spela-
de gitarr och sjöng var det 
riktiga höjdpunkter. En av 
döttrarna var Aina som hade 
bageri i Brålanda i många år.

Församlingens sekreterare 
Gunilla Karlsson berättade 
minnen från söndagsskolan, 
missionsauktioner och an-
dra händelser till glädje för 
besökarna. Besökarna gav 
inspel och förklaringar om 
vad som hänt och hur bygg-
naden utvecklats.

Församlingen har ett sam-
arbete med föreningen Reto 
för Hopp. De medverkade 
med sång och vittnade bland 
annat om hur Jesus befriat 
från drogmissbruk.

En god fika avrundade 
detta jubileum och det kän-

des att man med tanke på 
det nya korset, med samma 
budskap om kärlek och nåd, 
kunde gå vidare.  

Historiskt
I södra Dalsland som tillhör 
Vänersborgs kommun, Brå-
landa, Frändefors och Ge-
stad är tre av de tidigare tio 
missionshusen samt tidigare 
sommarhemmet SMU-går-
den, numer Rörviksgården 
i bruk.

Missionshusen har un-
der 150 år betytt mycket 
för människor runt om i 
Dalsland. I Västra Göta-
landsregionen är 734 doku-
menterade och ungefär 200 
missionshus/missionskyrkor 
är fortfarande i bruk. De för-
sta missionshusen byggdes  i 
mitten och senare hälften av 
1800-talet som ett resultat 
av den evangeliska väckelse-
rörelsen som då drog fram.

Man samlades till en bör-
jan i hemmen men det blev 
trångt så genom ekonomis-
ka och arbetskraftinsatser 
av medlemmar och ortsbor 

byggdes missionshus. Det 
har berättats att i Gestad 
träffades man i Svarvaretorp 
och där var även en tid skola.

Missionshusen byggdes 
tätt för att man enkelt skulle 
kunna ta sig dit.

Sedan Missionskyrkans 
sammanslagning 2011 med 
Metodistkyrkan och Svens-
ka Baptistförbundet under 
namnet Equmeniakyrkan 
hör Dalsland till Equmeni-
akyrkan Region Väst.

Kulturarv
Inom frikyrkan finns det 
ett värdefullt kulturarv 
och de gamla, missionshu-
sen, missionskyrkorna och 
kapellen kan berätta om 
hur människor i väckelse-
rörelsen levde, arbetade, 
bad och framför allt firade 
gudstjänst. Dels för sitt eget 
välmående men också för 
att låta sina medmänniskor 
uppleva den glädje och frid 
de fått i mötet med sin fräl-
sare Jesus Kristus.

 Marianne Karlsson
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Full fart på Nuntorpsdagarna
4 000 kom och trivdes 
under helgens Nunt-
orpsdagar. Ett 70-tal 
utställare bjöd bland 
annat på ost, honung, 
böcker, leksaker, 
massor med blommor, 
handarbeten, kaniner, 
fjäderfä, kalvar, kor, 
får, alpackor, många 
hästar, musik och 
dans, lantbruksmaski-
ner, nybakat tunnbröd 
och naturligtvis fika 
och mat. 

Lördagen bjöd på sol medan 
söndagen var molnig. Det 
hindrade inte folket från att 
komma.

– Med besökare och ut-
ställare räknar vi med att 
vi var 4 000 personer här 
under helgen, det är bra, 
sammanfattar skolans rektor 
Mårten Sundblad.

En mängd aktiviteter på-
gick så det var bara att titta 
på eller själv delta.

Uppfinnaren Hjördis 
Nilsson, Vänersborg, hade 
en nygjord hatt med motiv 
som passade för ett natur-
bruksgymnasium.

Det nyinvigda Dalspira 
mejeri i Björnhuset, Fär-
gelanda, med bland annat 
Caroline Bernhed och Kris-
tina Johansson, fanns på 
plats och bjöd på provsmak-
ning och köpmöjlighet av 
produkterna.

Rolf Edström på Ra-
donutredningar Väst disku-
terade radonmätning och 
eventuella åtgärder med 
bland annat Sven-Erik Lars-
son, Brålanda.

Djur
Tvåstad Dals KAF visa-
de kaniner och anordnade 
hopptävling. Nordvästra 
Götalands Rasfjäderfören-
ing presenterade sig och vi-
sade höns och ankor.

Christer Mathiasson, Tå-
gabo, Mellerud, hade inte 
med några egna fjäderfä 
denna gång men berättade 
om raserna på plats. Brah-
ma, Antwerpen skägghöns 
som är urdvärg, Vorwerk 
dvärg, Mignon-anka och sil-
ver randig Wyandotte dvärg.

– Vi vill bevara det kul-
turarv som våra fjäderfäraser 
utgör, det är de här raserna 
som funnits på våra gårdar 
sedan början på 1900-talet, 
säger Christer. Vi ser gärna 
att fler uppfödare kommer, 
vår nästa utställning blir på 
Backamo i höst.

En kalv- och kouppvis-
ning med fem djur hölls där 
Alma Håkansson och Kris-
tina Lundberg medverkat 
och tränat deltagarna. Den 
som ville kunde se när kor-
na mjölkades. Djurskötaren 
Linn Laakso förevisade.

Shetland Väst hade pon-

nyutställning och bland an-
nat maskeradklass för barn. 
Eleverna i hästprogrammet 
hade fin uppvisning i ridhu-
set med Jigg bland annat.

Musik och mat
Rockig musik bjöd Valley 
Land Rockers på. Trevlig 
dansuppvisning var en an-
nan programpunkt med 
Bugg och Jive Brålanda.

Vänersborgs kommuns 
musikskola duktiga elever 
uppträdde med välljudande 
sång, blåsorkester och dans.

Något för magen fanns 
det ju förstås. Nuntorps 
matsal, Nuntorps särskola, 
Brålandabadet och Jessicas 
Delikatesser hade många 
trevliga och nöjda kunder.

Hushållningssällskapets 
gillen Valbo och Dalbo ba-
kade tunnbröd.

För barnen
Svenska Jägareförbundet, 
Vänersborgs jaktvårdskrets, 
lät barnen skruva ihop sina 
egna fågelholkar. Mats Svan-
tesson höll och barnen skru-
vade med en skruvdragare. 
Ett 50-tal holkar blev det 
under lördagen.

– Vi vill stödja fågellivet 
och barnen tycker det är kul, 
säger Roberth Bernhard, 
medlem i Svenska Jägareför-
bundet.

Traktorer, både gamla och 
nya, var intressant för bar-
nen att provsitta. Traktor-
klubben Dotorp lånade ut 
tramptraktorer till stor för-
tjusning för barnen.

Pippis hinderbana gav till-
fälle att pröva balansen, kry-
pa och hoppa, fiskdammen 
gav trevliga överraskningar, 
att hoppa i LRF:s halmba-
lar och gömma sig i halmen 
prövade de flesta barnen på. 
Att klappa djuren och rida 
gick också bra. Nuntorpsrä-
varna, Maja Niklasson och 
Johanna Johansson, första 
klass på Nuntorps Natur-
bruksgymnasium, gick om-
kring och gladde barnen och 
kramades om man ville

Fimpens sista sommar, är 
Gunilla Rubbestads första 
bok, och är en verklighets-
skildring om en häst. Gu-
nilla fanns på plats och sig-
nerade.

Veteraner
Både unga och gamla tog 
traktorskjuts runt området 
med Traktorklubben Do-
torp. Deras veterantraktorer 
var intressanta att titta på 
och folket gillade när Ken-
neth Johansson gasade upp 
sin Big Bison, som han har 
vunnit SM-guld med i trak-
torpulling, så det rök svart 
ur avgasrören.

På söndagen hade trak-
torklubben dragning på 
lotteriet och Peter Karls-
son, Kleverud, Frändefors Halmhoppning var omtyckt bland barnen.

Kalv- och kouppvisning. Emma Broberg, lantbruk andra året, med andrakalvaren 20 Docka. 
My Robertsson, 13 år med 115 Julia. Elmer Håkansson, 6 år, med 125 Sippa och Tuva Anders-
son, 10 år med 119 Docka, dotter till 20 Docka. Saknas på bilden, Elin Johansson, lantbruk 
andra året, som visade tredjekalvaren 972 Fanny.

Beridna unga damer gjorde succé.

vann en nyrenoverad Grålle 
Diesel 1954. Andrapriset, 
en fotvård hos Blommans 
fotvård, vanns av Eivor 
Östergren, Erikstad och 
tredjepriset, en traktor-
klubb t-shirt vanns av Ro-
bert Ljungström, Gåseviken 
Frändefors.

Skolans framtid
Hushållningssällskapet Väst 
och deras vd Monica An-
dersson Skall, berättade om 
sällskapets verksamhet och 
rådgivningsmöjl igheter. 
Några frågor fick hon för-
stås om det nyligen bildade 
Dalslands Naturbruksut-
bildning AB och om hur 
arbetet och ekonomin ligger 
till för att det ska bli ett na-
turbruksgymnasium även i 
fortsättningen.

– Nu öppnar vi möjlighe-
ter för den som vill och kan 
med tre finansieringsvarian-
ter, aktieförvärv kombinerat 
med sponsring, gåva, dona-
tion med mera.

– Jag ser verkligen fram 
emot att det ska bli en fort-
sättning, säger tidigare elev-
en Kajsa Högmark, Brålan-
da. Det behövs en förnyelse.

– Det har varit mycket för-
beredelser och arbete för att 
få till Nuntorpsdagarna och 
nu kan utställare, besökare, 
elever och personal glädjas 
för att genomförandet varit 
fantastiskt lyckat, säger sam-
ordnaren Marie Robertsson, 
Nuntorps Naturbruksgym-
nasium.

Marianne Karlsson
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Kvarnkullen

BRODYR, TRYCK
PROFIL/ARBETSKLÄDER

ALLT PÅ SAMMA STÄLLE!

KLASSBOLLEN 2016

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

Välkommen till Rådavallen, Mellerud
Lördag 4 juni 

Fotbollsturnering för förskolan - årskurs 6

Speedshootingtävling m.m.

Kiosk m. kaffeservering

Grillade hamburgare

9.00 Invigning
9.30 Klassbollen startar
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Vard 7-17 Lör 10-13

Nu är sommaren här!
Måla först, grilla sen!

Fasadfärg Plus 
Cuprinol, 2in1 - Fasadfärg och grundfärg i ett. En 
heltäckande vattenburen oljefärg för målning av trä 
utomhus. Färgen ger en yta som klarar de hårdaste 
väderpåfrestningarna. Tack vare det patenterade 
bindemedlet som ger ett tjockare skikt så behöver du 
inte lägga tid och pengar på att grundmåla först. 10 l vit
Ord. pris: 1948:- 

Nu: 1299:-

GRUNDFÄRG +
FASADFÄRG

Täckfärg
Cuprinol vattenbaserad 10 l vit. En halvmatt täckande 
färg för träfasader. Färgen är av mycket hög kvalitet 
och håller upp till 16 år och har genom ett unikt 
bindemedel dessutom självrengörande egenskaper. 
Ord. pris: 1225:- 

Nu: 995:-

Klotgrill
Landmann 11100 57 cm. Rejäl klotgrill med 
askuppsamlare samt helemaljerat klot. Med 
termometer på locket.
Ord. pris: 1195:-

Nu: 995:-

Gasolgrill
Landmann 12932 Triton PTS. 3 brännare, utrustad med 
nytt värmesystem för optimerad grillvärme.
Ord. pris: 4495:-

Nu: 3995:-

Mopperally med över 100 deltagare

Maniac Moppers från 
Bäckefors arrangerade 
ett mopedrally lördag 
21 maj med 103 del-
tagare. För fjärde året 
i rad gick alla intäkter 
till Barncancerfören-
ingen Väst. I år ham-
nade summan på  
20 600 kronor!

Klubben har ett 20-tal med-
lemmar med veteranmope-
der och har funnits i cirka 15 
år. Startavgiften på en hund-
ring och intäkterna från lot-
teriet med bland annat en 
moped, Mustang Mamba 
från 70-talet som förstapris, 

går till Barncancerförening-
en Väst. 

Detta uppskattades av 
många deltagare och anta-
let sponsorer är högt. Ett 
par grabbar i 20-årsåldern 
kom till och med bara för 
att betala startavgiften, utan 
att själva delta, för att gynna 
insamlingen.

– Det är lätt att få företag 
att ställa upp med sponsring. 
Vi samlade in 14 600 kro-
nor i fjol, första året blev det  
6 000 kronor, berättar Stefan 
Ottosson, Maniac Moppers.

Alla med äldre mopeder 
är välkomna att delta, åld-
rarna spänner mellan 15 till 

Från vänster: Anki Johansson, Christian Johansson, Robin Ottosson och Katja Wallin. Hemor-
terna är Färgelanda och Bäckefors.

Här drar deltagarna iväg för en tur runt Bäckefors samhälle och vidare runt i Dalsland – en 
färd på cirka åtta mil.

Elvis Johansson Öjentorp var 
en av de yngsta moppeentusi-
asterna.

Enar Gustavsson, Robin Ottosson, Stefan Ottosson och Chris-
tian Johansson laddar inför avfärd.

David Andersson från Mellerud med sonen Isak Andersson. De 
tillhör klubben Alabama å de 40 Rövarna.

Tufft ekipage som deltog i mopedrallyt.

75 år. Området vid Gran-
backa festplats var fullsatt av 
mopeder och deltagare från 
Bäckefors, Lysekil, Orust, 
Karlstad, Göteborg, Melle-
rud och Ed för att nämna 
några orter.

Körde åtta mil
Sträckan på åtta mil bestod 
av tre stationer med olika ak-
tiviteter, till exempel kastade 
man stövel i Dalskog. Vid 
Järbo kyrka tävlade man i att 
kasta cylindrar och vid SK 
Granan var det kaffepaus.

– Vi jobbar med att samla 
in pengar till barncancer-
föreningen under hela året. 
Bland annat har vi fått två 
mopeder till skänks från 
Tanumshede, de säljer vi i 
befintligt skick, förklarar 
Enar Gustavsson, Maniac 
Moppers, som själv har nio 
veteranmopeder hemma i 
garaget.

Gemenskapen är viktig 
för deltagare, även om det 
framförs en önskan om fler 
kvinnliga moppeförare.

– Jag tycker detta är jätte-
roligt! Tyvärr är det lite dåligt 
med tjejer som deltar. Men 
jag är uppväxt med det här 
och tycker om allt – speciellt 
den fina gemenskapen, säger 
Katja Wallin, Bäckefors. 

Dagen till ära lånar hon 
sin svärfars moped, en Tem-

po 300 från 1961. Elmira 
Fanni från Göteborg sitter 
upp på sin Zündapp CS 50 
från 1981.

– Jag började köra moped 
för tre år sedan. Varför? Det 
är så roligt! De är ju fina ock-
så, framhåller hon.

Far och son, David och 
Isak Andersson från melle-
rudsklubben Alabama å de 
40 Rövarna väntar på att ral-
lyt ska starta.

– Vi har varit med på ral-
lyt ända sedan det startade, 
berättar David.

Susanne Emanuelsson
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Ungdomarna besegrade de äldre

Deltagarna från SK Granan och några av supportrarna.

LÖPNING 
Onsdagen den 25 maj 
var det 28:e året Ma-
rathonstafetten anord-
nades vid skidstugan i 
Trollhättan. 

Det är ett samarrangemang 
mellan TSOK och Trollhät-
tans IF – Friidrott. Det är 
en stafett som är just en ma-
rathonsträcka, det vill säga 
över 42,2 kilometer totalt 
som sedan är fördelad på 18 
sträckor där varje sträcka är 
2 340 meter. 

I laget kan man springa 
en eller flera sträckor. Det 
är ett jättetrevligt arrange-
mang där man kan springa 
i lag med både stora och 
små. I fjol ställde SK Gra-
nan upp med ett mixlag 
med vuxna och barn. I år 
utmanade ungdomarna de 
lite äldre i föreningen. Det 
var oerhört jämt. De lite 
äldre hade när det var cirka 
sex sträckor kvar en ledning, 
men då sprang ungdomarna 
förbi. De sista sträckorna var 
oerhört spännande. 

Det slutade med att ung-
domarna vann med tiden 
3:28:56 och de lite äldre gick 
i mål på tiden 3:30:43. Det 
är en lång kväll så både täv-
lande och supportrar åt korv 
som grillmästaren Robin 
Friis fixade vid SK Granans 
”bas” och energikakor som 
Jenny Persson bakat. 

Det krävdes också myck-
et koncentration av Jenny 
Johansson som såg till att 

alla var redo vid varje växling 
och att rätt nummerlapp satt 
på rätt löpare. Nästa år pla-
neras för ytterligare ett lag så 
damerna utmanar både ung-
domar och herrar.

Ungdomarnas lag bestod 
av: Nannie Johansson, Erik 
Johansson, Abbe Broberg, 
Vilgot Johansson, Gabriel 
Johansson, Lovisa Persson, 
Albin Persson, Felicia Eriks-
son, Melvin Friis, Rasmus 

HIF tillbaka 
som vinnare

Fengersfors IK – 
Håfreströms IF

0-6 (0-2)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
17’ 0-1 Florijan Fejzulovic
30’ 0-2 Florijan Fejzulovic
69’ 0-3 Burim Avdijaj
73’ 0-4 Burim Avdijaj
78’ 0-5 Burim Avdijaj
87’ 0-6 Burim Avdijaj

SLUTRESULTAT
Frändefors  IF – 

Eds FF 
4-3 (4-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
1’   2-0 Ida Jansson
13’ 2-0 Josefine Degermosse
25’ 3-0 Josefine Degermosse
32’ 3-1 Wilma Karlsson
34’ 3-2 Emma Juhlin
38’ 4-2 Anna Lisnäs
55’ 4-3 Wilma Karlsson

SLUTRESULTAT

Hellman femma
MOUNTAINBIKE 
Stefan Hellman, Team 
Swesports har deltagit i 
Långa Lugnet Svenska lång-
loppscupen MTB. Han kör-
de in till en 32:a plats totalt 
med hela sverigeeliten på 
plats samt en femteplats i 
H40. Det var en aning sega 
ben i ett blött samt lerigt 
Falun och Stefan summerar 
det hela med att det finns 
förbättringspotential i de 
riktigt tekniska partierna. 

Stefan som ledde cupen 
inför andra deltävlingen i 

Falun i H40 delar nu led-
ningen av cupen efter två 
deltävlingar.

Lillebror Johan Hellman 
som haft en strulig inled-
ning på säsongen efter ett 
fantastiskt 2015 med seger i 
H30 i cupen samt SM-guld 
stod över deltävling två för 
att försöka hitta formen på 
hemmaplan. Förhoppnings-
vis lossnar det snart för Jo-
han som rent fysiskt höjt sig 
ett par nivåer inför säsongen 
2016 och då det sista faller 
på plats kommer det gå rik-
tigt fort ute i skogarna. 

BIF förlorade igen

IFK Åmål-
Brålanda IF 
3-0 (1-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
11’ 1-0 Idriss Scott 
47’ 2-0 Caué Benício 
54’ 3-0 Argjend Mollapolci 

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Efter helgens 3-0 
förlust borta mot IFK 
Åmål finns nu Brå-
landa IF i botten av 
division 4 Bohuslän/
Dal, tillsammans med 
Skärhamns IK.
Ny förlust för Daniel Olsens 
gäng. Fem matcher har gått 

och endast en poäng har 
samlats ihop. I torsdags för-
lorade man borta mot Åmål 
som nu hakar på i toppen 
istället.

1-0 kom efter elva minu-
ter på Örnäsvallen. Precis 
före paus kom också 2-0, 
ett psykologiskt tungt mål 
för BIF. Efter paus så var 
Melleruds-sonen Argjend 
Mollapolci framme och satte 
spiken i kistan i den 54:e mi-
nuten med sitt 3-0 mål.

På måndag är det stort 
derby på Sörbyvallen när 
Brålanda ställs mot Melle-
ruds IF. Det blir toppen mot 
botten, storebror mot lille-
bror i en match med oerhört 
mycket prestige för båda la-
gen.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Äntligen blev det tre 
poäng för Frändefors 
damer i division 4 
Bohuslän/Dal. Efter 
fem matcher en seger, 
mot Eds FF hemma på 
Frendevi IP.

En kanonstart blev det för 
Frändefors när Ida Jansson 
sätter bollen bakom Eds 
målvakt efter bara några sek-
under. Sedan rullar det på 
och inte långt därefter leder 
hemmalaget med 3-0.

– Det var riktigt kul, kän-
de mot Bengtsfors att vi 
var på gång. Börjar få ord-
ning på spelet, men en liten 
plump är att vi leder med 
3-0 och sedan bjuder in dem 
i matchen, sade Frändefors 
tränare Christer Stolt.

Nyförvärvet Anna
Trots den bekväma ledning-
en gör Ed två snabba mål 
och får övertag i matchen. 
Då klev nyförvärvet Anna 
Lisnäs fram och utökar på 
nytt för hemmalaget.

– Men det känns ändå som 
att vi är laget som hade kon-
troll ändå. Vi snackade ihop 
oss i paus. Vi safeade lite vid 
ledningen och dom fick lite 
för stora ytor mot oss, men 
vi korrigerade och tightade 
till oss. Vi hade chanser på 
både 5-2 och 6-2 i andra 
halvlek, sade Stolt.

Straffräddning
Frändefors var dock nära 
att tappa de tre poängen. 
För i inledningen på andra 
halvlek tilldömdes Ed straff, 

FOTBOLL 
Håfreström är tillbaka 
som vinnare efter två 
raka förluster på kon-
tot. I lördags besegra-
de man Fengersfors 
IK med hela 6-0 på 
bortaplan i division 5 
Dalsland.

Håfreström besegrade Feng-
ersfors tämligen enkelt i 
lördags eftermiddag. 6-0 
slutade matchen och det var 
nyförvärvet från Mellerud, 
Florijan Fejzulovic, som 
sparkade igång målskyttet.

– Florijan gjorde debut 
och man ser direkt att han 
är för bra, för bra för att 
spela i division . Men jag är 
glad att han är här och han 
passar in i vårt lag. Vi har 
saknat en spelfördelare och 
nu har vi en, sa spelande trä-
naren Kreshnik Bytyqi efter 
matchen.

Fejzulovic satte 1-0 för 
gästande Håfreström efter 
17 minuter, kvarten senare 
gjorde nyförvärvet även 2-0. 
Men det var bara början för 
Håfreström som tydligt fått 
en nytändning.

Burims show
I andra halvlek var det ”Hå-
fres” Burim Avdijaj som visa-
de upp sig. Hans första mål 
kom med 20 minuter kvar 
av matchen, när han satte 
3-0. 18 minuter senare hade 
han gjort fyra mål på Feng-
ersfors och fastställt slutre-
sultatet 6-0. 

– Burim var riktigt bra 

hela matchen, han hade lite 
otur med ramträffar i första, 
men han fortsätter jobba 
och är envis. Han har varit 
bra hela säsongen, han är på 
gång, sa Bytyqi och fortsatte:

– Vi gör vår bästa match 
tycker jag, en solklar föränd-
ring från de tidigare match-
erna. Killarna har förstått 
allvaret i vår situation. Nu 
får vi ta en match i taget, 
men känns bra, framför allt 
var backlinjen tätare.

På de senaste två match-
erna har Håfreström släppt 
in tio mål, något man pratat 
mycket om inför lördagens 
drabbning.

– Vi har riktigt bra offen-
siva krafter, men defensiven 
har varit den svaga länken. 
Men idag är det backlinjen 
som gör det bra, är lugna 
och håller tätt. Vi har pratat 
mycket om det och nu har vi 
har tighta till. 

Håfreström har nu sex po-
äng till topptrion och ställs 
mot Melleruds andralag på 
fredag hemma på Håvåsen.

Text: Tobias Coster

SPORT

Hällgren, Andrè Johans-
son, Alfred Johansson, Ami 
Odalgård, 

De lite äldre bestod av: 
Anders Broberg, Monika 
Jansson, Karin Sarac, Jör-
gen Eriksson, Martin Pers-
son, Jenny Persson, Susanne 
Broberg, Annika Johansson, 
Johan Hällgren, Marzena 
Hildingsson, Caroline Odal-
gård, Agneta Lundqvist.

Susanne Broberg

Frändefors IF:s första seger
men Sofia Arvidsson rädda-
de denna.

– En en kanonräddning av 
Sofia, konstaterar Christer 
Stolt. 

Trots att Ed reducerar på 
frispark så kunde Frändefors 
rida ur matchen med tre po-
äng i bagaget.

– Vi har marginalerna 
med oss och jag gläds med 
tjejerna. Nu får vi ha tåla-
mod, men vi ser att vårt spel 
fungerar.  Det är bara att lyf-
ta på hatten för tjejerna, en 
gedigen insats, säger Chris-
ter Stolt.

Tobias Coster

www.mellerudsnyheter.se

Helle vann ultramarathon
Ultralöperskan Helle 
Manvik, från Bolstad, 
segrade i damklassen 
i 16-milaloppet Bor-
ås Ultra Marathon i 
helgen och kom tvåa 
totalt.
Helle Manvik, OK Krop-
pefjäll och Romerike Ul-
traløperklubb var först i mål 
av damerna och tvåa totalt 
efter en 25-årige Linus Åne-

vall från Lerum. Teamet runt 
löperskan bestod av  hennes 
man Glenn Andresen som 
fanns med som materialman 
och följde henne hela nat-
ten, plus de två medlöparna 
Jos Geerts och Stenis Wal-
lentin  som en i taget sprang 
med henne  de sista 50 kilo-
meterna av  sträckan. 

När det var 25 kilometer 
kvar låg Helle in timma efter  

Linus Ånevall. Bakom hen-
ne jagade fem herrar som 
inte gärna ville bli slagna av 
en kvinna, men det blev de. 
Helle ökade takten på slutet 
och gick i mål på en tid sex 
minuter efter segraren som 
sprang på 22.15.05.

Helle sprang de sexton mi-
len på tiden 22.21.15.

– Man är ju trött på slutet 
och tänker mest på att kom-

ma i mål, men jag var inte 
slut. Man kan mer än man 
tror, säger Helle Manvik.

Nu blir det en veckas vila 
hemma i Bolstad. Sedan ska 
hon jogga igång igen och 
om allt känns okej är det 
sex veckor senare dags för 
Norska Mästerskapen. Det 
är ett fjäll-lopp på 78 kilo-
meter över 6 000 höjdmeter.

Karin Åström
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renault.se

Renault TALISMAN
Plötsligt känns vägen som ny

Världspremiär i helgen 

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 3,7-5,8 l/100 km. CO2-utsläpp: 98-132 g/km. *Serviceavtal gäller för 15 000 km/år, max 45 000 km eller 36 månader. Det ger dig tre års fri service till ett värde av 8 000 kr, reservation för 
lokala avvikelser. Dessutom får du 8 000 kr på ditt nytecknade eller befintliga Renaultkort. Totalt kundvärde 16 000 kr. Gäller vid köp av en ny Renault Talisman t.o.m 30/6 2016. Erbjudandet går inte att kombinera med andra 
erbjudanden. Angivet pris är rekommenderat cirkapris och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

Varför styra med två hjul när du har fyra? Provkör Renault Talisman idag, upplev suverän smidighet 
och väghållning med 4Control fyrhjulsstyrning – lä�  a�  vänja sig vid, svår a�  vara utan. Välkommen på 
premiärhelg 4-5 juni.

Från

229 900 kr
Inklusive 3 års fri service 
+ 5 års garanti + 8 000 kr på Renaultkortet*

Totalt kundvärde 16 000 kr

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Öppet lör 10-14

Vänersborg
Johannesbergsvägen 1  

Tel. 0521 - 28 15 00 
Öppet lör 10-14, sön 11-14

Uddevalla
Kärranäsvägen 2 

Tel. 0522 - 814 00
Öppet lör 10-14, sön 11-14

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Öppet lör 10-14

Lysekil
Förrådsvägen 1 

Tel. 0523 - 100 01
Öppet lör 10-14

Dingle
Kustvägen 1 

Tel. 0524 - 814 00
Öppet lör 10-14, sön 11-14

Åmål
Vänersborgsvägen 17 

Tel. 0532 - 626 00
Öppet lör 10-14, sön 11-14

Strömstad
Tångenvägen 1 

Tel. 0526 - 613 13
Öppet lör 10-14

Sunnanåkval i Dalsland Tour 
med total hemmadominans
Total hemmadomi-
nans! Så kan årets 
första kvaltävling i 
golftävlingen Dalsland 
Tour sammanfattas. 
När kvalet spelades på 
Sunnanåbanan i Melle-
rud i lördags fanns det 
hemmaspelare i nio 
av de 13 lag som gick 
vidare till final.

Dalsland Tour spelas som 
fyrboll bästboll, med två 
spelare i varje lag. På varje 
hål räknas poängen för den 
i laget som lyckas bäst. Tre 
lag spelade ihop 43 poäng 

och segern gick därmed till 
det lag som hade lägst ge-
mensamt handicap, hemma-
klubbens Mats Larsson och 
Håkan Blomdahl. Magnus 
Johansson, Öijareds GK 
ihop med Andreas Hedeng-
ran, Göteborgs GK knep an-
draplatsen. Trea blev Udde-
valladuon Gunnar Plate/
Lars Sandhede.

Dagens mest uppmärk-
sammade enskilda prestation 
gjorde Onsjö GK:s Marcus 
Fransson. Först lyckades han 
med en eagle på hål två och 
sedan blev det en hole in one 
på hål åtta. En eagle är två 

slag under par och en hole in 
one blir det när utslaget går 
direkt i hål.

Med sin hole in one vann 
förstås Marcus Fransson 
”närmast hål-tävlingen”. 
Längsta drive vanns av Ca-
trin Eriksson, Forsbacka GK 
och Bo Svensson, Dagsholm 
GK.

Kvalresultat
Följande lag kvalificerade sig 
till finalen som spelas den 17 
september i Mellerud. Nästa 
kvalspel äger rum på Dags-
holm GK i Färgelanda den 
2 juli.

(När ej annat anges är 

klubbtillhörigheten Melle-
ruds GK).

1. Mats Larsson/Håkan 
Blomdahl (gemensamt 
spelhcp 16) 43 poäng, 2. 
Magnus Johansson, Öija-
reds GK/Andreas Heden-
gran, Göteborgs GK (22) 
43 SHC, 3. Gunnar Plate, 
Uddevalla GK/Lars Sand-
hede, Uddevalla GK (23) 43 
SHC, 4. Ann-Marie Erics-
son/Göran Ericsson (39) 42, 
5. Göran Johansson/Britta 
Johansson (46) 42 SHC, 6. 
Dennis Lindblom, Melle-
ruds GK/Marcus Fransson, 
Onsjö GK (28) 41, 7. Fred-

Marcus Fransson, Onsjö GK som svarade för ”dagen slag” med 
hole in one på hål åtta gick dessutom vidare till final tillsam-
mans med Dennis Lindblom, Melleruds GK.

Mats Larsson och Håkan Blomdahl, Melleruds GK vann lör-
dagens kvalspel i Dalsland Tour. Catrin Eriksson, Forsbacka 
GK, som spelade med Leif Sundberg, tog hem damernas täv-
ling om längsta drive.

Hemmaspelarna Göran- och Ann-Marie Ericsson kunde sum-
mera 42 poäng och en säker finalplats.

Niklas Salomonson och Fredrik Berg, Melleruds GK spelade 
säkert med 41 poäng var finalplatsen i hamn.

rik Berg/Niklas Salomons-
son (39) 41 SHC, 8. Sören 
Mannberg/Monica Mann-
berg, Dagsholm GK (44) 41 
SHC, 9. Sterner Lindblad/
Sverre Lindblad (22) 40, 10. 
Sören Johansson/Reino Fre-
driksson (26) 40 SHC, 11. 
Lars Jonsson, Onsjö GK/

Sven-Erik Bertilsson, Melle-
ruds GK (31) 40 SHC, 12. 
Jan-Åke Östberg/Agneta 
Lindström, Dagsholm GK 
(35) 40 SHC, 13. Ingemar 
Larsson/Morten Topstad 
(36) 40.
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Tösse fick med 
sig en poäng

Tösse IF – Ärtemark/
Billingsfors
2-2 (1-0)

Div. 2 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
41’ 1-0 Oscar De Bourgh
60’ 1-1 Jonas Kemppinen
69’ 1-2 Mamoon Othman
89’ 2-2 Ted Elf

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Näst sist i division 
5 återfinns Tösse IF 
efter sex spelade om-
gångar. I lördags vann 
man dock en poäng 
efter sent kvitterings-
mål mot Ärtemark/
Billingsfors.
Tösse IF tog ledningen pre-
cis före paus genom Oscar 
De Bourgh efter en hyfsad 
första halvlek.

– Det var ingen höjd-
armatch idag, vi kunde inte 
bygga vidare på det vi hade 
i segernmatchen mot Hå-
freström, vi har stor omsätt-
ning på spelare inför varje 
match. Men första halvlek 
var hyfsad, hade flera lägen, 
men vi sumpar dem, sade 
tränaren Thomas Magnus-
son efter matchen.

Övertag
I andra halvlek är det Ärte-
mark/Billingsfors som tar 
över. Efter en timmas spel 
satte Jonas Kemppinen kvit-
teringen och tio minuter se-
nare kom ledningsmålet för 
gästerna.

– I andra är vi inte riktigt 
med, Billingen tar över vill 
jag påstå. Andra är bedrövlig 
och de får relativt snabbt led-
ningen, säger Magnusson.

Tösse rycker dock upp sig 
och får till slut en poäng i 
matchen genom Ted Elf.

– Vi gör lite förändringar 
i slutet som gör att vi kvit-
terar. Det kändes som att 
vi borde vunnit efter första 
halvlek, men sett till andra 
halvlek så får vi vara nöjda 
med att vi fick en pinne, sade 
Magnusson.

Tobias Coster

Dals Södra’s  
framgångar på 
Edsborg
FRIIDROTT 
23:e upplagan av Mc 
Donaldsspelen genom-
fördes på Edsborg i 
Trollhättan i helgen. 
En mycket välanord-
nad tävling arrangerad 
av Trollhättans Fik.

Vänersborgsklubben Dals 
Södra FFI har haft flera akti-
va och ledare på plats.

Ella Helmström, blott 13 
år gammal, putsade sitt per-
sonbästa och satte därmed 
nytt klubbrekord på distan-
sen 600m på tiden 1.58,21 
vilket räckte till en fjärde-
plats totalt.

Förra veckan tog Ella ett 
fantastiskt klubbrekord på 
1000m med tiden 3.33,26, 
ett klubbrekord som nu står 
sig för flickor F13 ända upp 
till kvinnor senior i Dals 
Södra.

Tobias Nilsson tävlade i 
P13 och lyckades knipa åt 
sig tre medaljer. 60m avver-
kade han på nytt personbäs-
ta 9,12s vilket räckte till en 
silvermedalj. Tobias tog ock-
så brons i längdhopp 4,09m 
och silver i spjut med 22,90 
m.

Johanna Hallsten född -03 
tävlade mot två år äldre tjejer 
i F15 på sträckan 200m, Jo-

hanna tog nytt personligt re-
kord för F13 på tiden 29.67.

Amanda Behrendtz och 
Andreas Nilsson gjorde bra 
insatser och flera personliga 
rekord, trots att de är ett år 
yngre än vad klassen tillåter.

Amanda tävlade i kula, 
spjut och 60m. Andreas del-
tog i höjdhopp, längdhopp, 
boll, kula och 60m. Andreas 
Gustafsson deltog i kula för 
seniorer.

Resultat:
Andreas Gustafsson Män
Kula 1:a 10,63m
Tobias Nilsson P13
Längd 3:a 4,06m (pers)
Höjd 6:a 1,17m
60m 2:a 9,12 (pers)
Spjut 2:a 22,90m (pers)
Andreas Nilsson P11
Höjd 11:a 1,06m
Längd 3,14
Kula 6,31m
60m 10,97s
Amanda Behrendtz F13
Kula 6,82m
Spjut 13,26 (pers)
60m 10,54
Johanna Hallsten F15
5:a 200m 29,67 (pers)
Ella Helmström F13
600m 4:a 1.58,21 (Pers och 
klubbrekord)
 

ÅIF vann på Rådavallen

Åsebro IF sänkte Mellerud på Rådavallen med tre mål mot två i en händelserik match. Foto: 
Tobias Coster.

Melleruds IF lag 2 
– Åsebro IF
3-2 (0-1)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
39’ 0-1 David Sylveson
55’ 1-1 Albin Broberg (straff)
67’ 1-2 Fredrik Grenander
69’ 1-3 Fredrik Grenander
73’ 2-3 Viktor Öhrling (straff)

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Melleruds IF:s andra-
lag tog i måndags 
kväll emot Åsebro 
IF på Rådavallen i 
ett välbesökt derby. 
Åsebro var laget som 
tog ledning och höll 
ut hela vägen, trots 
tre straffar till MIF i 
matchen.

Det är svårt att minnas en 
match där tre straffar döms 
till ett av lagen, men mån-
dagens match var en sådan. 
Dock skall ingen skugga kas-
tas över domarinsatsen, då 
alla tre var tämligen solklara.

– Det är solklara straffar, 
inget att säga om det. Det 
är något vi får prata om, hur 
vi agerar i eget straffområde. 
Men det är små marginaler, 
den sista hade lika gärna 
kunnat vara en perfekt bryt-
ning istället för straff, sa Åse-
bros spelande tränare Peter 
Eriksson efter matchen.

Åsebro tog ledningen fem 
minuter innan halvtid, ge-
nom David Sylvesson, men 
det var i andra halvlek som 
det började hetta till i der-
byt.

Tre straffar
När den andra halvleken är 
bara ett par minuter gammal 
tilldöms Melleruds IF straff 
efter att Viktor Öhrling bli-
vit nedriven. Albin Broberg 
i vitt kliver fram och sätter 
straffen i mål, mot sin mo-
derklubb.

Sedan dröjer det bara ett 
par minuter till innan Öhr-
ling blir fälld och ny straff 
för hemmalaget. Broberg kli-
ver fram på nytt, men denna 
gång räddar Åsebro-keepern.

Istället för att Mellerud 
skulle ta ledningen, gör ÅIF 

två snabba mål, båda genom 
förre MIF-spelaren Fredrik 
Grenander, på tilltrasslade 
situationer framför mål.

Men dramatiken var inte 
över. MIF fick sin tredje 
straff med en kvart kvar av 
matchen. Denna gång kliver 
Viktor Öhrling själv fram 
och sätter den säkert i mål.

Närmare kom inte MIF 
samtidigt som båda lagen 
hinner vaska fram ett par bra 
chanser innan slutsignalen. 
Bland annat hade Åsebros 
Mohamed Shifa ett friläge, 
som dock målvakten räddar 
framför fötterna på anfalla-
ren.

– Det satt långt inne, så 
det var gött. Vi gör stundtals 
en riktigt bra match. Men 
vi bjuder in dem i matchen 
med en del felbeslut och för 

att vi kommer lite fel i duel-
ler. Det gick lite upp och ner 
tycker jag, men i det stora 
hela får vi vara nöjda med att 
vinna här borta med tanke 
på vilken kvalitet vissa spe-
lare visar upp när vi slarvar 
med bollen, sa Eriksson efter 
matchen på Rådavallen.

Åsebro fortsätter hänga 
på Färgelanda IF som leder 
division 5 Dalsland, med två 
poängs försprång. Därefter 
återfinns Frändefors IF ytter-
ligare tre poäng bakom ÅIF. 
Nästa omgång ställs Åsebro 
mot Bengtsfors IF medan de 
två andra topplagen möts på 
Frendevi IP.

– Det är gött att fortfa-
rande vara obesegrad som 
tränare i seriespel, sa Peter 
Eriksson till sist.

Text och foto: Tobias Coster

Femårsjubiléet blev en succé

Här, vid Rådahallen i Mellerud, gick starten för det femte Brudfjällsracet som blev en stor succé. 
Foto: Brudfjällsracet.

CYKEL 
Femte Brudfjällsracet 
i  cykelloppets historia 
kördes i lördags och 
var en succé, med ny 
bansträckning och 
många lyriska delta-
gare.
Ulrika Kaborn, Swesport 
vann det långa damloppet 
och Staffan Sandberg CK 
Sundet, Stenungsund vann-
herrarnas långa lopp.  

Melleruds kommun tog 
hem pokalen i företagskam-
pen för andra året i rad. La-
get bestod av Anders Ema-
nuelsson, Anders Broberg 
och Ingmar Johansson. 

Perfekt sträckning
Totalt var det 220 cyklister 
som deltog i de olika lop-
pen. Vädret var perfekt, med 
sol och lite vind och den nya 
bansträckningen var en suc-
cé. På grund av vägarbete i 
Fengersfors kördes två varv 
på Brudfjället, vilket upp-
skattades av alla, både cyklis-
ter och publik. Arrangören 
Oluf Skoogh tror att den-
na sträckning blir den man 
kommar att köra i fortsätt-
ningen. 

Efter målgång var det ”af-

ter bike” med mat och efter-
snack i tältet på start - och 
målområdet vid Rådahallen 
i Mellerud. Det var upp-
skattad, alla hade mycket att 
prata om efter milen genom 
Dalslands vackra, kuperade 
natur.

Fler bör haka på
Femårsjubiléet blev en suc-
cé och  arrangörerna har 

överösts med uppskattning. 
Om Oluf Skoogh och hans 
team även framöver kommer 
att arrangera Brudfjällsracet 
är dock inte hugget i sten.

– Tanken med det hela var 
att jag ville ge pengar till för-
eningar. De föreningar som 
som ställer upp med funk-
tionärer får överskottet, men 
engagemanget har inte varit 
så stort, säger Oluf. 

För att utveckla arrange-
manget borde fler haka på, 
tycker han. 71 procent av de 
som deltar i Brudfjällsracet 
kommer utifrån och det bor-
de vara intressant för både 
restauranger och boenden 
och ett gyllene tillfälle att 
marknadsföra Dalsland. 

Karin Åström
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 3 juni kl. 19.00

Åsebro IF – Bengtsfors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
M. Gustafsson Ekonomi AB, Sven-Olof Larsson, Ellinor & Melker Thill, 

Sylves Lantbruk, Fritzens & Co, Fonus Familjejuridik Mellerud

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Bertil Johansson BYGG AB

Huvudsponsor:

Fredag 3/6 kl. 18.30  
HåvåsenDiv 5

HIF - Melleruds IF lag 2
Matchbollarna skänkta av: 

Fritzéns, Norgrens Plåt, Roslinds Optik AB

Bra av Assor
SIMNING 
I dagarna tre har sim-
tävlingen Speedo-Meet 
genomförts i Mölndal i 
långbana 50m.
På plats fanns många väst-
svenska klubbar, men också 
från Danmark och Norge. 
Konkurrensen hos simmar-
na var hög och många fina 
resultat blev det.

Alexander Assor som nu 
tävlar för Uddevalla Sim 
deltog. Det blev mycket fina 

resultat med tanke på att all 
träning genomförs i 25-me-
ters bassäng i Uddevalla.

Inte mindre än fyra nya 
personliga rekord, ett brons 
på 100m fritt på tiden 59,40 
och en silvermedalj på 200m 
ryggsim på tiden 2:25,62. 
Utöver detta lyckades det lag 
han ingår i  att kvala till riks-
finalen i Svenska Ungdoms-
mästerskapen i simning som 
genomförs i Linköping sena-
re i juni.

Kryss för ”Fiffen” 
på dålig plan
FOTBOLL 
Frändefors IF kom 
tillbaka och tog poäng 
efter förlusten förra 
helgen i division 5 
Dalsland. I torsdags 
kväll mötte man 
Bengtsfors IF och 
fick med sig en poäng 
hem, trots att gräs-
mattan på Långevi var 
urusel.
Ett litet steg framåt för Frän-
defors som förlorade senast, 
men matchens största snack-
is var den dåliga planen 
som beskrivs som en åker 
av Frändefors tränare Suad 
Hassani. 

– Fotbollstennis har alla 
spelat, ungefär så kändes 
matchen, det var en åker vi 
spelade på. Nu förstår man 
varför de är obesegrade på 
sin hemmaplan men förlorat 
alla bortamatcher. Det var 
väldigt svårt att få till något 
spel, utan det tilläts bara 
spelas långbollar, sade Frän-
deforstränaren.

Stod upp bra
Frändefors, vars lag består 
av många yngre killar, stod 

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

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
21’ 0-1 Mahmoud Alghoul
44’ 1-1 Henrik Stavvik

SLUTRESULTAT

Välförtjänt segerför MIF

Mellerud firar sin vändning som Wictor Svensson stod för, här 
kramas han om av glada lagkamrater på Rådavallen. Foto: 
Tobias Coster.

Melleruds IF – Eds FF
3-2 (2-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
20’ 0-1 Självmål
35’ 1-1 Simon Svensson
38’ 2-1 Wictor Svensson
44’ 2-2 Pontus Johannesson (straff)
63’ 3-2 Joel Lundgren

SLUTRESULTAT

Melleruds IF stångade till 
sig en seger i onsdags kväll i 
härlig vårsol på Rådavallen, 
tredje raka i division 4 Bo-
huslän/Dal. Och de nästan 
200 i publiken fick se en 
fotbollsmatch som hade allt 
från mål, röda kort till hand-
gemäng och heta känslor.

Men fotboll spelades det 
och MIF inledde starkast och 
radade upp chanser mot en 
för dagen duktig Eds-keeper 
i Tobias Nolberg-Svensson.

Men trots det kom man 
återigen i underläge när 
gästernas skyttekung Almir 
Aldzic spurtade ner på hö-
gerkanten, slog in bollen 
mot straffpunkten, men där 
var MIF-försvarare och stöt-
te in bollen i eget mål. Högst 
orättvist sett till matchbil-
den.

Vände matchen
Mellerud tappade dock inget 
av spelet utan fortsatte med 
sina långa anfall och många 

försök. En kvart efter själv-
målet fick MIF hål på Ed 
och kvitterade gjorde Simon 
Svensson.

Bara någon minut senare 
sätter Wictor Svensson led-
ningsmålet, efter en pass-
ning från kusinen Simon.

Men glädjen blev kort-
varig, precis före paus fäller 
Adam Jonasson en blåklädd 
edsspelare innanför straff-
områdets vita linjer, får sitt 
andra gula kort som betyder 
utvisning samtidigt som Eds 
Pontus Johannesson kvitte-
rar.

– I första sköljer vi över 
dom fullständigt, vi växer in 
i matchen och växer för varje 
omgång. Men med fyra mi-
nuter kvar av första halvlek 
är vi så uppe i att göra mål 
att vi istället för att vårda 
bollen, försöker anfalla, tap-
par bollen och de får straff 
och vi får utvisning. Men det 
kändes bra i matchen och 
jag kände att vi skulle vinna, 
men såg man att det stod 2-2 
i halvlek så kan man inte tro 
att man sett samma match, 
3-0 hade varit rättvist, sa 
Melleruds tränare Peter Jo-
nasson.

Lundgren  
matchvinnare 
I andra halvlek fick MIF spe-
la med en man mindre, men 
var det klart bättre laget. 

Slutade oavgjort
FOTBOLL 
Bäckefors ställdes 
i onsdags kväll mot 
Högsäters andralag 
i division 6 Dalsland. 
Gästerna hade 2-0 i 
slutet, men tappade 
och fick bara med sig 
oavgjort.

Tre matcher utan förlust är 
Bäckefors facit efter fyra spe-
lade omgångar i Dalslands 
sexan. I onsdags kväll såg det 
länge ut att bli ytterligare tre 
friska poäng, men hemma-
laget Högsäter ville annor-
lunda.

– Vi spelar bra tycker jag, 
vi får vi bra chanser och sät-
ter dem. Leder med 2-0 efter 
en riktigt bra första halvlek, 
sade Shaip Bajrami efter 
matchen.

Båda målen signerades 
Isak Bajrami, som kommit 
igång i målskyttet efter för-
ra helgens fullträff som tagit 
honom till skytteliga-top-
pen.

Saknade målvakt
Bäckefors saknade både sin 
målvakt och en del utespe-
lare, vilket gjorde att höger-

Högsäters GF lag 2 
- Bäckefors IF 
2-2 (0-1)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
3’ 0-1 Isak Bajrami 
13’ 0-2 Isak Bajrami
78’ 1-2 Jonas hansson
82’ 2-2 Mathias Blomsten

SLUTRESULTAT

backen fick ta på sig hand-
skarna inför drabbningen. 

– Det blir lite för mycket 
byten före och under match-
en som ställer till det för oss, 
sade Shaip.

I slutet av den andra halv-
leken får gästerna en straff 
emot sig, vilken Jonas Hans-
son distinkt skjuter in. Bara 
minuter senare kommer 
kvitteringen efter ett mer el-
ler mindre turmål.

– De skjuter in det där tur 
målet i slutet, men annars 
är vi nöjda med en poäng. 
Högsäter spelade bra och 
var ett bra lag samtidigt som 
Isak satte sina chanser, säger 
Shaip Bajramai.

Tobias Coster

KIF segrade

Kroppefjälls IF – 
Bengtsfors IF lag 2

5-1 (2-1)
Div. 6 Dalsland

Målskyttar:
3’ 0-1 Mattias Bryntesson (straff)
30’ 1-1 Elias Wernheden
33’ 2-1 Sherif Haziri
51’ 3-1 Elias Wernheden
52’ 4-1 Jonathan Allgulin
68’ 5-1 Hasan Ghali

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF tog i 
söndagskväll tillbaka 
serieledningen i divi-
sion 6 Dalsland. Men 
man fick en mardröms-
start med underläge 
efter tre minuter mot 
Bengtsfors andralag.

En riktigt usel start för Krop-
pefjälls IF, som dock rykte 
upp sig och vann bekvämt i 
söndags kväll när Bengtsfors 
andralag gästade Brunnsval-
len i Dals-Rostock. 

Redan efter tre minuter 
tilldömdes gästerna straff, 
som man förvaltade på bästa 
sätt.

– De gjorde 1-0 efter ett 
par minuter men sedan tog 
vi över allt, konstaterade trä-
naren Michael ”Svea” Eriks-
son efter matchen.

Och visst tog KIF över 
matchen. Kvittering gjorde 
Elias Wernheden i den 30:e 
minuten, tre minuter senare 
kom ledningsmålet genom 
Sherif Haziri. 

– Vi var överlägsna. De 
hade kanske en halvchans i 
första halvlek medan vi hade 
fem-sex lägen, så det var jät-

tebra, väldigt stabilt, sa Er-
iksson.

”Fullt rättvist”
I andra halvlek ångade KIF 
på och efter tio minuter i 
den andra delen av matchen 
stod det 4-1, efter nytt mål 
av Wernheden och pigga Jo-
nathan Allgulin. 

– Det kändes väldigt bra, 
fullt rättvist, skoj att vända 
matchen. Vi var värda en 
poäng borta mot Ed förra 
helgen, men då hade vi inte 
det rätta flytet, idag fick vi 
revansch, sa ”Svea”.

Matchen slutade 5-1 efter 
att nyförvärvet från Åsebro, 
Hasan Ghali nickat in bollen 
bakom Bengtsfors målvakt.

Text: Tobias Coster

dock upp bra mot Bengts-
fors välväxta herrar. Det var 
faktiskt gästande Frändefors 
som satte fösta målet, på 
hörna.

– Mahmoud Alghoul drog 
till på halvvolley på hörnan 
så den gick in, riktigt snyggt, 
sade Hassani.

Ledningen höll sig inte 
längre än till precis före paus 
då hemmalaget kvitterade 
till 1-1 efter ett långt inkast 
mot straffområdet som ska-
pade oreda och till sist ett 
kvitterings mål.

Frändefors behåller sin 
topp tre-plats med behörigt 
avstånd till fyran Ellenö.
Nästa match, på torsdag, 
blir det toppmöte mot serie-
ledarna Färgelanda IF.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Melleruds IF tog emot Eds FF förra onsdagen 
på Rådavallen i årets fjärde Dalslandsderby och 
det slutade med en 3-2 seger för de vitklädda 
trots en utvisning strax före halvtidsvilan.

Ed hotade med kontringar, 
men Mellerud hotade istället 
ständigt med bra anfallsspel 
där Sebastian Hedlund och 
Simon Svensson ofta kunde 
värdera sina lägen och ta bra 
beslut.

Till slut var det Joel Lund-
gren som skulle bli match-
vinnare, en retur som går ut 
till vänster i Eds straffområ-
de fångas upp och Lundgren 
skjuter distinkt in bollen in-
till målvaktens högra stolpe.

– Det är inte bra för hjär-
tat med sådana här matcher, 
skojar Jonasson och fortsät-
ter:

– Jag visste att vi kunde 
straffa dem, att vi kunde 
vinna på egen kraft. Vi hade 
jättebra spel och utnyttjade 
våra kanter. Vi vinner an-
dra halvlek med 1-0 med en 
man mindre. Vi sköljer över 
dem, jag frågade grabbarna 
i paus om dom trodde på 
detta, för det gjorde jag. Att 
vi måste vilja vinna mer än 

att vara rädda för att förlo-
ra, sa huvudtränaren. I takt 
med att tiden rann iväg blev 
det hetare känslor på pla-
nen, i slutminuterna blev 
det handgemäng mellan två 
spelare från vardera lagen 
framför den soldränkta läk-
taren, vilket resulterade i två 
gula kort. 

Fem matcher  
utan förlust
Matchen slutade med mel-
lerudsseger med 3-2, som 
får ses som välförtjänt trots 
en man mindre. Detta var 
MIF:s tredje raka seger och 
femte match utan förlust, 
laget har verkligen hittat for-
men och ett momentum.

Men nästa match blir en 
stor drabbning, då gästar 
Mellerud Brålanda IF i årets 
största derby.

MIF kommer sakna av-
stängda Adam Jonasson och 
Albin Broberg i derbyt.

Tobias Coster
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Ved – gärna björk
5-10 kubik, kluven i 26 cm 
längder, till en mindre braska-
min. Måste levereras till mitt 
hus i Dals Rostock (Lövåsv. 
26). Tel. 0530-209 39, Linda.

ÖNSKAS KÖPA

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 97 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

VVS-material
från

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

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

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

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Läckande 
kran?
Kontakta

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum
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BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

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

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

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

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

Säljare/Projektledare
Vi söker en projektansvarig med vana av kalkyle-
ring till vår produktion av betongelement i Melle-
rud. En bakgrund i bryggbranschen är en fördel.

Dina arbetsuppgifter består i att följa projekt från 
offert till leverans. Du skall vara strukturerad i ditt 
arbetssätt och ha lätt att samarbeta i ett litet team.

Örs Cementgjuteri producerar i huvudsak betong-
element för bostäder och industri. Vi är i dag 30 
anställda. Välkommen till ett företag i utveckling.

Frågor om tjänsterna besvaras av Mattias Ax-
elsson, tel. 0530-74 50 03. Ansökan skickas till 
mattias.axelsson@orscementgjuteri.

Ansökan senast 2016-06-26.

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Melinda tränar för 
islandshäst-SM

K’atina från Korsgården och Embla från Ulvedalen. Melinda tränar och tävlar med båda 
hästarna.

Elvaåriga Melinda 
Lindahl från Mellerud 
tränar intensivt inför 
sommarens junior/
ungdoms-SM för is-
landshästar.

Hon har redan kvalat till 
lag-SM för barn- och ung-
domar för sin klubb Landi 
Islandshästförening. Melin-
da Lindahl har ridit sedan 
hon var fyra år, först på rid-
lekis och några år senare för 
Helena och Emil Sundström 
på Korsgården i Järn, där det 
finns gott om islandshästar.

Familjen flyttade till egen 
gård och möjligheten gavs 
att få en islandshäst på foder. 
Det var Embla, som ägs av  
Tuija Riuttanen, och Me-
linda förälskade sig direkt i 
henne. Embla är Tuijas ti-
digare tävlingshäst och Me-
linda får ha henne så länge 
hon vill. Det har nu gått 
ett år sedan man hämtade 
hem henne och Melinda har 
redan hunnit delta i flera 
tävlingar och fått bra poäng 
som kvalificerat henne att 
delta i SM. 

Tur i oturen
Embla blev halt i våras och 
tränaren Emil Sundström 

hade börjat en utbildning 
”Unga avelsvisare” i Öster-
sund. Emils ena tävlingshäst 
K’atina från Korsgården 
erbjöds då Melinda som 
började träna med henne 
för  Malin Eriksson som är 
B-instruktör och C-tränare, 
utbildad på Strömsholm. 
Hon tog över efter Emil 
och sponsrar Melinda med 
träning och coachning på 
tävlingar. 

Alla problem i samband 
med Emblas hälta löste sig, 
nu är hon frisk igen och kan 
ridas. Flera gånger i veckan 
tränar nu Melinda för Malin 
på både Embla och K’atina.

– Hon har utvecklats i sin 
ridning, det är mycket som 
har lossnat, säger Malin Er-
iksson.

Tävlingen
I lagtävlingen ska Melinda 
tävla i en fyrgångsklass med 
mycket tölt. Individuellt 
siktar hon på att kvala in till 
tölt av den svårare graden 
med Embla och en lättare 
med K’atina.

– Jag har tur att få ha 
dessa två hästarna som jag 
kan tävla i alla klasser med i 
många år. De är femgångare 
och väldigt utbildade som 

gör att jag jag lär mig snabbt 
och rätt saker. Mina tränare 
hjälper mig otroligt mycket 
på olika vis och det är jag 
tacksam över. Min mamma 
och familjen ställer upp och 
kör landet runt och hjälper 
till med allt och hejar på oss, 
säger Melinda Lindahl.

AnnChristine Ivarsson

BJÖRKVED 30 cm, 450:- /m3 , 
50 cm 400:- /m3. 

Tel. 0530-101 58.

MOTORSÅG 300:-, Sadel 400:- 
Tel. 0521-25 80 38.

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:                                                
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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

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

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.22 - 4 juni

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. 22 – 4 juni

21.00  En tysk, en fransk och en 
 husman
21.30  Vintagejakten
22.15  The Island
23.05  Grym kemi - teckenspråks-
 tolkat
23.35  Grym kemi - syntolkat
00.05  Pluggkoden - tecken-
 språkstolkat 

21.00  Prins Oscars dop - syn-
 tolkat
22.15  Världens fakta: 
 Kosmonauterna
22.30  Vårdgården
23.00  Ockupationen
23.10  Världens fakta: 
 Kosmonauterna 

21.00  Edit: N.Y. stories
21.25  Jakten på den ändlösa 
 sommaren
21.55  Svenska hemligheter: 
 Världens största sjöslag
22.40  The Island
23.25  Jddra med dn hjrna
23.55  Landgång 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Klippans karaokecup
22.10  Enkelbiljett till Mars
22.10  Därför är du singel
22.55  En tysk, en fransk och en 
 husman
23.25  Tobias och tårtorna 

12.00  Homo i populär-
 kulturen
13.00  Katedralen i 
 Florens - mästerverket
14.00  UR Samtiden
17.00  Lärlabbet
17.30  Island runt
18.10  Banbrytande arkitektur
18.35  På vintagejakt
19.20  Är västvärldens storhetstid 
 förbi?
20.05  Café Nagler
21.00  Tigerdrottningen
21.50  Pappa nyktrar till
22.50  Kvinnorna som utvecklade
 USA
23.45  Världens hårdaste jobb 

12.00  Transplantations-
 teamet
13.00  Skattjägarna
13.30  Liv med autism
14.00  UR Samtiden
17.00  Gunnels gröna
17.30  På vintagejakt
18.15  Skattjägarna
18.40  Liv med autism
19.10  Hotet från rymden
20.05  Träden berättar
21.00  Attenborough 90 år: 
 Ryggradsdjuren
22.00  Är västvärldens storhetstid
 förbi?
22.50  Barriärrevet
23.45  Banbrytande arkitektur
00.15  Studio natur 

12.00  På vintagejakt
13.00  Studio natur
13.30  Extremt kallt och 
 vått
14.00  UR Samtiden
17.00  Homo i populärkulturen
17.55  Kända byggnader berättar
18.20  Banbrytande arkitektur
18.45  Island runt
19.20 Barriärrevet
20.15  Systrar som sitter ihop
21.00  Kvinnorna som utvecklade 
 USA
21.55  Café Nagler
22.50  Träden berättar 

09.00  UR Samtiden
15.00  Homo i populär-
 kulturen
15.55  Systrar som sitter ihop
16.40  Island runt
17.25  Världens hårdaste jobb
18.15  Katedralen i Florens 
 - mästerverket
19.10  Planet Earth
20.00  Gåtan Neil Armstrong
21.00  Bantning - en jätteindustri
21.45  Transplantationsteamet
22.45  Dokument utifrån: Åtta år 
 med Obama
23.45  Gunnels gröna

06.00 The vampire diaries
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Frasier
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 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Haywire
22.55 Family guy
23.55 American dad
00.25 Scrubs
01.25 How I met your mother
02.20 Family guy
03.05 My name is Earl
03.30 American dad
03.50 Våra värsta år
04.40 Family guy
04.45 The vampire diaries
05.00 Family guy
05.20 Simpsons

06.00 The vampire diaries
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Frasier
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 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Divergent
23.50 Family guy
00.50 American dad
01.20 Scrubs
02.15 How I met your mother
03.00 Family guy
03.45 My name is Earl
04.05 American dad
04.25 Våra värsta år
05.15 The vampire diaries
05.35 Simpsons

06.00 The vampire diaries
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Frasier
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 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Catch .44
22.50 Cubic
00.55 Family guy
01.50 American dad
02.15 Scrubs
03.00 How I met your mother
03.40 Family guy
04.25 My name is Earl
04.45 Nattsändningar

06.00 The new normal
06.55 Seinfeld
09.15 The exes
09.45 Amazing race
10.40 Jims värld
11.10 Jims värld
12.10 Face off
13.10 NCIS: Los Angeles
14.10 NCIS: Los Angeles
15.10 Continuum
16.10 Brooklyn nine nine
16.40 Brooklyn nine nine
17.10 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 The last legion
23.00 A single shot
01.25 Red faction: Origins
03.00 Continuum
03.45 Family guy
04.25 The exes
04.50 Amazing race
04.50 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
05.35 The new normal

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 En tysk, en fransk och en 
 husman
10.25 Norges kung och drottning 
 i 25 år
11.25 Trädgårdens hemligheter
12.10 Vårdgården
12.25 Nepal - ett år senare
12.30 Arkitekturens pärlor
12.40 Vår värld från rymden
14.10 Enlightened
14.40 Männen från Vidsel
15.10 Matiné: Bull Durham
16.55 Gomorron Sverige
17.15 Kaukasien på 30 dagar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, 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 Agnetha Fältskog - från 
 Abba till idag
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 Sverige!
10.30 Tobias och tårtorna
11.00 Golf: Nordea Masters
13.00 Anslagstavlan
13.05 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
13.45 Klippans karaokecup
14.15 Kaukasien på 30 dagar
15.00 Golf: Nordea Masters
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Elvakaffe
19.00 Landgång
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Friidrott: Diamond League
22.00 The Island
22.45 SVT Nyheter
22.50 Seriestart: Tonårsmammor
22.55 Vårdgården
23.20 Ockupationen
00.05 Kaukasien på 30 dagar
00.50 Livet på Setesdalsbanan
01.30 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Djursjukhuset
11.00 Golf: Nordea Masters
13.00 Landgång
13.30 Livet på Setesdalsbanan
14.10 Mord och inga visor
15.00 Golf: Nordea Masters
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 Falkenbergsrevyn: Ute & 
 reser - en världslig revy
21.30 Luther
22.25 SVT Nyheter
22.30 Shetland
23.25 Agnetha Fältskog - från 
 Abba till idag
00.20 Tobias och tårtorna
00.50 Djursjukhuset
01.50 The Island
02.35 Livet på Setesdalsbanan
03.15 Kaukasien på 30 dagar
04.00 Tror du jag ljuger?
04.35 Tänk om
05.35 Landgång

06.05 Vårdgården
06.35 Landet runt
07.20 Trädgårdstider
08.20 Tobias och tårtorna
08.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.30 Livet på Setesdalsbanan
10.10 Vintagejakten
10.55 Tänk om
11.55 Falkenbergsrevyn: Ute & 
 reser - en världslig revy
13.25 Golf: Nordea Masters
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 En bit av 50-talet
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en 
 femteklassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Mr Selfridge
22.15 SVT Nyheter
22.20 Lady Chatterleys älskare
23.50	 Nattfilm:	Attack	the	block
01.15 Tänk om
02.15 Trädgårdstider
03.15 Mord och inga visor
04.00 Nattsändningar

07.40 Världens fakta: Kosmo-
 nauterna
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 Nya perspektiv
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 K-märkt: Riksvägar och 
 stadshotell
18.15 Kinas rymdprogram
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 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 Golf: Nordea Masters
22.45 Seriestart: Veep
23.15 Nattsändningar

07.45 Kinas rymdprogram
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 Extrema hotell
16.45 Jddra med dn hjrna
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Gåtan Neil Armstrong
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 I brandbil till Mongoliet
20.00 Friidrott: Diamond League
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Golf: Nordea Masters
23.00 Fishy
00.15 Rakt på
00.45 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

07.30 Gåtan Neil Armstrong
08.30 Gammalt, nytt och bytt
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.15 Korrespondenterna
16.45 Friktion
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 K-märkt
18.05 Enkelbiljett till Mars
19.00 Inside/offside
19.25 Stopptid
19.30 Gammalt, nytt och bytt
20.00 Grönländsk revolution
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Golf: Nordea Masters
22.30 Filmklubben: Lejonhjärtat
00.10 Veep
00.40 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

08.30 Deadly 60
09.00 SVT Nyheter
09.05 Enkelbiljett till Mars
10.00 SVT Nyheter
10.05 Grön glädje
10.30 Family tree
11.00 SVT Nyheter
11.05 Agenda - partiledardebatt
12.05 SVT Nyheter
12.10 Agenda - partiledardebatt
12.55 Pantertanter och krut-
 gubbar: Hiphopdans
13.55 Jddra med dn hjrna
14.25 Grönländsk revolution
15.20 K-märkt
15.25 Vetenskapens värld
16.25 SVT Nyheter
16.30 Världens natur: Barriär-
 revet
17.30 Motor: RallyX
19.00 Kulturstudion
19.05	 Den	stora	filmmusikfesten
20.55 Kulturstudion
21.00 Sakamoto och hans 
 soundtrack
22.30 Kulturstudion
22.35 Golf: Nordea Masters
23.20 Falsk identitet
00.15 Nattsändningar

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 Dröm-
 vinsten
18.35 Halv åtta hos mig: Eng-
land, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges yngsta mäster-
 kock
21.00 Solsidan
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five–0
00.00 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
14.35 Hem till salu
15.55 Extreme makeover 
 weightloss
16.55 Äntligen hemma
17.55 Halv åtta hos mig: England
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela kändis-Sverige bakar
21.00 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
01.55 Vikings
02.50 The 100
02.50 Elementary
03.50 Brottskod: Försvunnen
04.45 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
14.00 Halv åtta hos mig
14.35 Hem till salu
15.55 Extreme makeover 
 weightloss
16.55 Äntligen hemma
17.50 Hästen är din
17.55 Halv åtta hos mig: England
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Gladiatorerna
21.30 Ocean's eleven
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Ocean's eleven, forts
00.00 Känn ingen sorg
00.10 - 02.05 The courier
02.30	 Frequency	–	livsfarlig	
 frekvens
04.35	 Jamie's	fish	suppers

06.05 Lucky dog 
	 –	en	andra	chans
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Marathon
15.30 Brynolf & Ljung - Street 
 magic
15.55 Adam
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Gladiatorerna
21.30 10 000 timmar
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 10 000 timmar, forts
23.35 Tropic thunder
01.45 Son of no one
03.35 Brynolf & Ljung - Street 
 magic
04.40	 Jamie's	fish	suppers
04.45 Sändningsuppehåll

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp 27 juni

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
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Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

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

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se
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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? 

21.00  Vem vet mest junior
21.30  Tänk om
22.30  Gift vid första ögonkastet USA
23.10  Extrema hotell
23.40  Sportspegeln - teckenspråkstolkat 

21.00  Vem vet mest junior
21.30  Veep
22.00  Tonårsmammor
22.30  Falsk identitet
23.25  Edit: N.Y. stories 

09.00  UR Samtiden
15.00  Kampen om kronan
15.05  Transplantationsteamet
16.05  Kända byggnader berättar
16.30  Lärlabbet
17.00  Island runt
17.30  Katedralen i Florens - mästerverket
18.25  Café Nagler
19.20  Tigerdrottningen
20.10  Planet Earth
21.00  På vintagejakt
21.45  Kvinnorna som utvecklade USA
22.40  Pappa nyktrar till
23.40  Kända byggnader berättar 

12.00  Homo i populärkulturen
13.00  Liv med autism
13.30  Gunnels gröna
14.00  UR Samtiden
17.00  Island runt
17.40  Kända byggnader berättar
18.05  Extremt kallt och vått
18.35  Transplantationsteamet
19.35  Studio natur
20.05  Seriestart: Världens natur: Det 
 vilda Brasilien
21.00  Homo i populärkulturen
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  Örter - naturens eget apotek
17.20  Träden berättar
18.15  Världens natur: Det vilda Brasilien
19.10  Kvinnorna som utvecklade USA
20.05  William Marshal - den främste 
 riddaren
21.00  Världens hårdaste jobb
21.50  Planet Earth
22.40  Seriestart: Dokument utifrån: 
 Spelet om Egypten 

06.00 The new normal
06.50 Seinfeld
09.10 The vampire diaries
10.05 Grimm
11.00 Jims värld
11.30 Jorden runt på 80 dagar
14.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Face off
20.00 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Fresh off the boat
22.00 I spy
00.00 American dad
00.30 Family guy
01.00 2 1/2 män
01.25 Fresh off the boat
01.55 Family guy
02.40 How I met your mother
03.00 How I met your mother
03.25 American dad
03.45 Amazing race
04.30 Brooklyn nine nine
04.50 Brooklyn nine nine
04.55 The new normal
05.15 The vampire diaries
05.15 Simpsons
05.35 Simpsons

06.00 The vampire diaries
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Frasier
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 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
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
02.30 Superstore
02.50 Brooklyn nine nine
03.15 Nattsändningar

06.00 The vampire diaries
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Frasier
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 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00	 Fire	with	fire
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
02.00 How I met your mother
02.25 Family guy
03.15 My name is Earl
03.40 American dad
04.05 Nattsändningar

06.00 Norges kung och 
 drottning i 25 år
07.00 Djursjukhuset
08.00 Guld på godset
09.00 Klippans karaokecup
09.30 Kaukasien på 30 dagar
10.15 En tysk, en fransk och en husman
10.45 Smartare än en femteklassare
11.45 Tror du jag ljuger?
12.15 Mr Selfridge
13.00 Golf: Nordea Masters
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 Hallåhallå
22.35 SVT Nyheter
22.40 Bo Kaspers - Vi kommer aldrig att 
 dö
23.40 Falkenbergsrevyn: Ute & reser - en 
 världslig revy
01.10 Smartare än en femteklassare
02.10 Luther
03.05 Sportspegeln
03.35 Nattsändningar

06.20 Tobias och tårtorna
06.50 Trädgårdens hemligheter
07.50 Djursjukhuset
08.50 Falkenbergsrevyn: Ute & reser - en
  världslig revy
10.20 Landet runt
11.05 Sverige!
11.35 Sportspegeln
12.05 En bit av 50-talet
12.50 Tror du jag ljuger?
13.20 Bo Kaspers - Vi kommer aldrig att 
 dö
14.20 Matiné: Vi tre debutera
15.55 Guld på godset
16.55 Bjuråkersstämman
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Mellan bleke och storm
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Nationaldagen
21.50 Ockupationen
22.35 The Island
23.25 SVT Nyheter
23.30 Shetland
00.25 Tänk om
01.25 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Guld på godset
11.00 Arkitekturens pärlor
11.00 Tänk om
11.10 Bjuråkersstämman
12.00 Grym kemi
12.30 Ditt förakt, min vardag
12.55 Aktivism
13.00 Tack för resan
13.20 Nationaldagen
14.10 - 14.40 Sverige!
15.10 Matiné: Blondie, Biffen och 
 Bananen
16.30 Gomorron Sverige sammandrag
16.50 Norges kung och drottning i 25 år
17.30 Sverige idag
17.30 Vem vet mest junior
18.00 Rapport, 18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, 18.30 Lokala nyheter
18.45 Holkmannen
19.00 En tysk, en fransk och en husman
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Lars Lerin - Mot kvällen upp-
 klarnande
22.00 Mänskligheten från rymden

08.00 Korrespondenterna
08.30 Friktion
09.05 Stamningens helvete
10.05 Grön glädje
10.30 Helgonförklaring av Elisabeth 
 Hesselblad
11.45 Gudstjänst
12.50 K-märkt
13.00 Nikos resa
13.30 Gammalt, nytt och bytt
14.00 Motor: STCC Magasin
15.00 Friidrott: Diamond League
17.00 Fais pas ci, fais pas ça
17.55	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Nya perspektiv
19.00 Seriestart: Världens natur: Det 
 vilda Brasilien
19.55 Sensommarängens fjärilar
20.00 Seriestart: Livets stora stunder
20.45 Se mig
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Golf: Nordea Masters
22.45 Seriestart: Dag
23.10 Gudstjänst
00.10 I brandbil till Mongoliet
00.40 24 Vision
01.00 Nattsändningar

08.00 Fais pas ci, fais pas ça
08.55	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.05 Grön glädje
09.30 Gudstjänst
10.30 Helgonförklaring av Elisabeth 
 Hesselblad
11.45 Kärlek vid första ögonkastet
12.05 Kulturstudion
12.10	 Den	stora	filmmusikfesten
14.00 Kulturstudion
14.05 Sakamoto och hans soundtrack
15.35 Kulturstudion
15.40 K-märkt
15.55 Magic Johnson - beskedet som 
 chockade världen
17.15 Michael Jordan - från basket till
  baseboll
18.05 Elitidrottens offer
19.00 Seriestart: Vem vet mest junior
19.30 Deadly 60
20.00 Lyckliga Sverige
20.45 Prins Filip
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Ego
23.10 Dag
23.35 Agenda
00.20 Nattsändningar

09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Livets stora stunder
17.00 Se mig
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Spegeln
18.05 Jakten på den perfekta atleten
19.00 Vem vet mest junior
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 Lemmy
00.15 Family tree
00.45 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

06.05 Lucky dog – en andra chans
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sveriges yngsta mästerkock
12.25 Hela kändis-Sverige bakar
13.25 Äntligen hemma
14.25 Hemma hos Jamie
15.00 Zlatans och Max Martins väg till 
 EM-låten
15.30 Fotboll: Studio
15.55 Fotboll: Sverige–Wales
16.50 Fotboll: Studio
17.00 Fotboll: Sverige–Wales
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.28 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Beck: Levande begravd
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Beck: Levande begravd, forts
23.05 Crazy heart
01.25 Warrior
04.15 Hemma hos Jamie

06.00 Lucky dog – en andra chans
07.55 Nyhetsmorgon
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
14.05 Halv åtta hos mig
14.40 Husakuten
15.55 Extreme makeover weightloss
16.55 Äntligen hemma
17.55 Halv åtta hos mig: England
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Linda och djurens hjältar
21.00 Lyckliga gatan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Tropic thunder
00.10 The way back
02.55 The 100
03.45 Brynolf & Ljung - Street magic
04.25 - 04.30	 Jamie's	fish	suppers
05.50 Nyhetsmorgon

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 Husakuten
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 Elementary
02.50 The 100
03.50 - 04.45 Brottskod: Försvunnen
05.50 Nyhetsmorgon

Vi har flera  
köpklara kunder 
som söker torp!

Funderar du på  
att sälja? 

Kontakta oss!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

MELLERUD – Kurravägen 4
Ytterst välordnad enplansvilla i nyskick strax utan- 
för centrala Mellerud! Högt vackert läge i grön-
skande omgivningar nära Vänern. Välplanerad och 
tilltalande interiör med stora härliga fönsterpartier.

Pris: 2.950.000:-

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

Pris: 225.000:-

SÅLD

Visning torsd. 2/6 kl. 1730-1830

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 – Kulingvägen 79
Sjöbod med unikt läge i Sunnanå hamn. Direkt 
sjöutsikt från altanen till Kinnekulle på andra sidan 
Vänern. Hörntomt med två altaner. Nyinredd i ljusa 
färger med marin känsla och fullt möblerad.

Pris: 1.150.000:-

NYINKOMMET!

Ring för visning

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Garanterad sjöutsikt

Mellerud / Åsensbruk / Viravägen 16
Enplansvilla med källare i lugnt och ostört område. 4 rok. 
Boyta: 112 kvm. Tomt: 845 kvm. Pris: 450 000:-

Ring för visning

Mellerud / Sunnanå / Kulingvägen 34
Smakfullt inredd sjöbod med specialbyggt kök, ett stenkast 
från servicehuset. 2 rum varav ett sovrum. Pris: 780 000:-

Mellerud / Sunnanå / Kulingvägen 93
Mycket fräsch bod, med badstege och båtplats i direkt anslut-
ning till sjöboden. 2 rum varav ett  sovrum. Pris: 1 590 000:-

Ring för visning Ring för visning

Mellerud / Hjortens Udde / Svartebäck
Mitt i naturen med gångavstånd till Vänern. El och vatten 
framdraget till tomten. Tomt 2 000 kvm. Pris: 295 000:-
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Torskfilé
Royal Greenland. 400 g.
Jfr pris 62:50/kg.
Max 3 köp/hushåll.

Regnbågslaxfilé
4 x 100 g.
Jfr pris 99:88/kg.
Max 3 köp/hushåll.

Pringles
175 g. Jfr pris 57:14/kg.
Max 3 köp/hushåll.

4990
/kg

Triumfglass
500 ml. Jfr pris 20:00/liter.
Max 3 köp/hushåll.

10:- 
/st

25:-
/st

Lösviktsgodis
Privab. Jfr pris 49:90/kg.

3995
/st

Löfbergs Lila
Gäller ej Ecologiskt. 
Max 1 kg/hushåll.

Fredag 3 juni
mellan 12-18
bjuder vi på 

  kaffe och 
  tårta

KronanKronan i Mellerud

Alla dagar

7-2 2
Landsvägsgatan 53, telefon 0530-106 33, telefon lager 0530-105 04

  

10:-
/st

Nya öppettider fr.o.m. 1/6
50:-

2 för

Magnus  
med personal

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

Skjutbanan i Sundserud renoverad
2014 ändrades säker-
hetsreglementet för 
jaktskyttebanor och 
det skulle vara samma 
krav på dessa som på 
militära skjutbanor. 
Så nu har skjutbanan i 
Sundserud genomgått 
en ordentlig ansikts-
lyftning i säkerhetens 
tecken.
Redan på 30-talet eller kan-
ske ännu tidigare fanns en 
militär skjutbana i Sundse-
rud. 1959 bildades Skålle-
ruds Jaktvårdsförening av 
bland annat Bengt och Åke 
Björk, Karl-Erik och Torsten 
Ström, Roland Pettersson 
och Lars Östlund. Den tidi-
gare militära skjutbanan blev 
nu en jaktskyttebana, vilket 
innebär viltmål- och lerdu-
veskytte. Banans storhetstid 
var på 60- och 70-talen, men 
det knallar på och de sista 20 
åren har man stadigt haft 
180-200 medlemmar.

Nytt reglemente
Banorna besiktades av po-

lismyndigheten vart femte år 
och Skålleruds Jaktvårdsför-
ening brukade inte ha några 
anmärkningar på sin anlägg-
ning. Men 2014 ändrades 
reglementet och nu gällde 
militärt reglemente även för 
civilt skytte. Detta innebar 
en hel del anmärkningar 
bland annat på materialet i 
skjutfånget. 

Men de var inte ensamma 
om att få anmärkningar, 95 
procent av alla skjutbanor i 
Västra Götaland underkän-
des och behövde göra stora 
åtgärder för ett godkännan-
de. Banan i Sundserud är 
idag iordningställd, besiktad 
och med beröm godkänd. 

Detta har naturligtvis kos-
tat stora pengar, men tack 
vare givmilda sponsorer 
har arbetet kunnat genom-
föras. Största sponsorer är 
Dalslands Sparbank genom 
Attraktivt Dalsland, 20 000 
kronor och Melleruds Jakt-
vårdskrets, 10 000 kronor. 
De sista kronorna kom från 
föreningens egen kassa. To-
tala kostnaden för upprust-

Delar av styrelsen, Suzanne Håkansson, sekreterare, Ulf Jans-
son, ordförande, Thomas Johansson, ledamot och Adam Jo-
hansson, ledamot.

Det nyrenoverade och godkända skjutfånget vid Skålleruds 
Jaktvårdsförenings skjutbana i Sundserud.

ningen har varit 100 000 
kronor plus hundratals tim-
mar av ideellt arbete.

Nystart
Aktiviteterna är redan igång 
tisdagar och torsdagar. Det-
ta är en service för jägarna i 
området att kunna komma 
för att skjuta in sina gevär 
och träna skytte. Det är ock-
så så att en del jaktlag och 

markägare kräver intyg på 
fullgod skjutfärdighet. Såda-
na bevis finns för björn och 
älg. 

Det finns cirka 500 jäga-
re i Melleruds kommun och 
alla är välkomna att träna sin 
skjutsäkerhet, både medlem-
mar och inte medlemmar. 
Föreningen har stor betydel-
se för utbildningen av nya 
jägare. Man försöker också 

ha andra aktiviteter för att 
locka fler till jägarskolan 
som till exempel ”prova på” 
och ”tjejskytte” vilka båda 
har varit uppskattade. Man 
planerar även att ha nybör-
jarträffar efter sommarup-
pehållet för att informera 
om säkerhet och teknik i 
samband med fikastund och 
korvgrillning. 

Europamästare
Två medlemmar som Skål-
leruds Jaktvårdsförening 
är särskilt stolta över är två 
europamästare i jaktskytte. 
Det är Roger Pettersson och 
Hanna Ståhl som de senaste 
åren varit och fortfarande är 
aktiva i föreningen även om 
de flyttat från orten.

AnnChristine Ivarsson
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