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

MÅNADENS VARA
JUNI

Murbrukshink
17 liter

Rek. ca pris 69:-

49:-

Full fart mot kroppefjällsterrängen under Karolinerjoggen på nationaldagen i måndags. Foto: Karin Åström. – Sidan 15–

200 deltog i Karolinerjoggen

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 23.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

 

15:-/st

för Bonuskunder

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 23

5 995 
 /kg 

Tvättmedel,
Sköljmedel
Fixa, 850g, 750ml, jfr-pris 0,31-0,49/tvätt

Enportionsrätter
Findus, fryst, 340-400g
Max 5 köp/hushåll/vecka 23

Hots Grillkorv
Lithells, 400g, jfr-pris 12,50/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 23

5:-
/st

15:-
/st

för Bonuskunder
59:-

5 för

för Bonuskunder

Yoghurt
Yoplait, Exotisk, Djungel, Äventyr, Jordgubb/
Smultron, Fruktkvarg, 6x50g, 4x115-125g,
jfr-pris 20,00-33,33/kg

10:-
/st

för Bonuskunder

Proviva
1lit
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Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Vinnsäters 
hembygdsgård
25, 26, 30/6
1, 2, 3/7
Biljetter:
0530-921 64
SMS-bokning:
070-47 83 240
kreativtforum.se

GUNILLA RUBBESTAD
CARITA JONSSON

JÄRBOAUTOMATERNA
& ROBERT SAMUELSSON

Drömmen
omElin

Manus
Regi

Med

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

8 juni-15 juni 2016
3:dje söndagen efter Trefaldighet ”Förlorad och återfunnen”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Friluftsgudstjänst vid kyrkoruinen i Erikstad,  
  Christer Alvarsson. Tag med kaffekorg och  
  något att sitta på. Vid regn i kyrkan.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé kom in i Kyrkans hus.
Sön 11.00  Högmässa i Järns kyrka, Christer Alvarsson.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Christer Alvarsson.
Tis  14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Ons 15/6 19.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Anders Fredriksson 
  och Marit Järbel.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Musikgudstjänst i kyrkan, Pär-Åke Henriksson.  
  Red Wing Band och Skålleruds Drängar.

ÖRS FÖRSAMLING.  
Sön 11.00 Gudstjänst och Välkomnande av komminister  
  Daniel Westin  i Gunnarsnäs kyrka, Pär-Åke  
  Henriksson. Fika
Ons 15/6  12.15  Andakt på Karolinen, Marit Järbel.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  16.000  - 51 rop
VSH - JACK 3.000 – 36 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 9/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.200:-

Skålleruds Fiberförening 
FÖRENINGSSMÖTE 

Fyllnadsval
Beslut om extra anslutningsavgift

Lägesinformation
SÖNDAG 19/6 15.00 

Föreningshuset - Åsensbruk

DU VILL VÄL VARA MED !
Nu är vi över 420 medlemmar.

Arbetet med förprojekteringen är klart och  
arbetet med markägaravtal har startat 

Anmäl dig  du också på Skallerudsfiberforening.se

Massa fotboll och underhållning 
för hela familjen en hel månad!

11 juni -10 juli

EM-Byn i plantagEt
på hemmaplanSoMMarnöjE SoSoSoSo

Fotbolls
Quiz –  norr mot Söder

Diggiloo-
förfesten

Saraha

EM fotboll på storbild Stars & Stripes  
1 årsjubileumFör hela programmet  

följ oss på

EM-Byn i plantaget

Arrangör: Medarrangör:

Veteranfordonsutställning
med marknad!

Söndag 19 juni kl. 10.00-15.00
Baldersnäs Herrgård - Dals Långed

Välkommen!
www.veteranclassic.se

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

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

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se

Söndag 12 juni har vi STÄNGT 
för inventering!

Lindströms blommor byter ägare
måndag 13/6 är ni välkomna till

LIZASRESOR/GTBUSS

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås 

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

054-18 72 50 | www.grums.nu
Telefonöppet även kvällar & helger!

Schweiz med alptåg
Glaciär- & Berninaexpressen

Buss t/r inkl. båt Malmö-Travemünde, 
del i insides 2-bäddshytt över bildäck, 
7 hotellövern., 8 middagar, 8 frukostar, 

tågresa med Glaciär-& Bernina-
expressen samt Davoskortet.

29/7, 9 dgr .......... 12.640:-

Buss Krhmn-Ksd-Grums-Åmål-Gbg

Litteraturens egen dag
Lördag 18 juni är det dags 
för tredje upplagan av Dals-
landslitteraturens dag. Fo-
kus är litteratur av och från 
Dalsland. Det blir utställ-
ning, försäljning, uppläs-
ningar, presentationer och 
workshops. Under dagen 
presenteras också en ny 
bok från Mellerudsgruppen 
inom Dalslands Skrivarför-
ening. Skrivarföreningen 
passar dessutom på att fira 
sitt 20-årsjubileum.

Red Wing Band till Skållerud
På söndag är det dags för 
den traditionsenliga  kvällen 
i Skålleruds kyrka, då Red 
Wing Band från Alingsås 

med omnejd kommer och 
spelar i musikgudstjänsten. 
Vi får lyssna på jazz, gospel 
och hymner. Förra året var 

Höstens program
Höstens program på Kultur-
bruket på Dal presenteras 
tisdag 28 juni. Samtidigt 
släpps biljetterna till eve-

nemangen. Biljetterna till 
Weeping Willows och Fore-
ver Floydian är redan släpp-
ta.

0555-130 15, www.grums.nu

Rüdesheim
& Loreley

2-8/9 ..................6.980:-
7-dagars bussresa via färja 
Malmö-Travemünde t/r  inkl. 
2-bhytt över bildäck, 3 över-
nattningar i Rüdesheim och 1 i 
Solingen, båttur på Rhen, besök 
på Loreley och i Köln, 6 middagar, 
6 frukostar, reseledare .......6.980:-.

Boka snarast!

Hela programmet och en 
lista över utställarna finns 
på kommunens hemsida,
www.mellerud.se/litteratur

även Skålleruds Drängar 
med och båda grupperna 
trivdes i varandras sällskap, 

så det blir en repris från förra 
året då de framförde några 
låtar tillsammans.  Det utlo-
vas en svängig gudstjänst.  

Melleruds Demensförening 
Måndag 13 juni kl. 18.00

Vi träffas på boulebanan
Vid gott väder i annat fall Älvans Cafe 

Vi kommer att bjuda på grillat, kaffe och kaka
   Alla hjärtligt välkomna!  

Rotary
Mellerud

Besök på  
Dalsland Center

Glasblåsare Johnny 
Persson berättar

Måndag 13/6
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Sommarkonsert
Serien med sommarkon-
serter i Dalsland Center 
inleds söndag 19 juni med 
ett framträdande av Bouba 
Band. Totalt blir det 29 kon-
serter i sommar. Alla börjar 
kl 16.00 och håller på 45-60 

minuter. Hela listan finns på 
Dalsland Centers hemsida, 
www.dalslandcenter.se Där 
finns också en presentation 
av de artister som framträder 
under sommaren.

Sponsorrekord till Kanalyran
Kanalyran slår spon-
sorrekord i år. I fre-
dags hade 68 företag 
anmält sig sponsorer 
till årets evenemang 
och anmälningarna 
fortsätter att ramla in. 
21 av dessa satsar lite 
extra. 
Sju är så kallade guldspon-
sorer, det vill säga det går in 
och hjälper oss att bekosta 
ett visst arrangemang. 14 är 
silversponsorer, vilket inne-
bär att de betalar lite mer än 
de andra. Totalt är nu spon-
sorbidragen uppe i en bra bit 
över hundratusen kronor.

För den som vill veta vil-
ka företag som stödjer årets 
Kanalyra så finns det en 
ständigt uppdaterad lista 
på Kanalyrans hemsida. De 
sponsrande företagen har 
också fått en dekal de kan 
sätta i sitt fönster.

Mer musik ”på stan”
Dalslands spelmansorkester 
kommer att förgylla lörda-
gen. De inleder med att spe-
la på Torget vid 10.30-tiden, 
i samband med invigning-
en. Därefter kommer de att 
framträda ett par gånger på 
olika ställen i centrum. Tider Bild från lördagens kortege 2015. I år startar den senare, klockan 12 från brandstationen.

meddelas veckan före Kana-
lyran.

Kom ihåg kortegen
Återigen en liten påminnel-
se om den stora kortegen på 
lördagen kl 12.00. Alla är 
välkomna att medverka. Det 
finns två möjligheter att vin-
na priser.

Föreningarna kämpar om 
penningpriser. Totalt 6 000 
kronor ska fördelas på de 

fem bästa föreningsekipa-
gen. Det behöver inte vara 
hela föreningen som ställer 
upp, det kan lika gärna vara 
en sektion eller ett lag inom 
den. Givetvis kan det på så 
sätt förekomma flera ekipa-
ge från samma förening, och 
en förening kan ta hem flera 
priser.
De bästa privata kortegen 
kommer att få pokaler.

Värdar
Vi kommer att ha ett halv-
dussin Kanalyrevärdar igång 
på lördagen. Dels hjälper de 
till med praktiska göromål, 
dels finns de tillgängliga 
för att informera besöka-
re och hjälpa dem att hitta 
rätt. Värdarna kommer att 
kännas igen på sina T-shirts, 
med texten ”Kanalyrevärd”.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Publikrekord  
på fordonsträff
Jonny’s Classic Me-
eting arrangerades av 
Jonny Andersson den 
21 maj i Dals Långed. 
Det blev publikrekord 
med över 900 besöka-
re och 180 bilar och 
mc.
Jonny’s Classic Meeting ’r 
en fordonsträff för speciella 
bilar och mc med marknad 
för innovatörer. Årets Jon-
ny’s Classic Meeting Prize, 
Dalslands Innovatör 2016 
gick till Kent Pettersson för 
uppbyggnad av sitt företag 
Kåpi, från noll till 100 an-
ställda till att bli ett av de 
stora företagen i Dalsland.

 – Det har nog aldrig varit 
så många snygga bilar och 
mc på en träff i Dalsland 
och att sedan sätta publik-
rekord, kändes väldigt bra, 
säger Jonny.

Det kom många sportbilar 

Kent Pettersson fick i år Jon-
ny’s Classic Meeting Prize, 
Dalslands Innovatör 2016.

och flera Ferraribilar till träf-
fen, årets stora dragplåster 
var drömsportbilen en Fer-
rari 458 Spider på 570 hk. 
Det kom även en silverfär-
gade Hot Rod som nyligen 
tävlade om priset Norges 
snyggaste bil 2015.

Jonny jobbar helt ideellt 
med projektet för att lyfta 
fram Dalsland. 

Klubbat i fullmäktige
Kommunfullmäktige 
i Mellerud höll möte 
den 25 maj i Tings-
huset.

Det togs bland annat beslut 
om att godkänna redovis-
ningen av första progno-
sen för 2016 som visade 
ett positivt resultat på 11,9 
miljoner kronor. Verksam-
heternas nettokostnader 
redovisar sammantaget ett 
resultat som är 9,8 miljo-
ner kronor sämre än årets 
budget, skatt och bidrag 0,8 
miljoner kronor bättre än 
budget. Finansnettot beräk-
nas bli cirka 100 000 kronor 
bättre än budget.

Oenighet 
Arbetsutskottet gav den 10 
maj socialnämnden i upp-
drag att genomlysa de verk-
samheter som visar minus 
och återkomma med förslag 
på åtgärder till arbetsutskot-
tets sammanträde den 7 juni.

Redovisningen godkändes 
efter votering om ett tilläggs-
förslag från Anette Levin 
om att uppmana samtliga 
nämnder att arbeta för en 
budget i balans. Tilläggsför-
slaget avslogs. Liberalerna, 
Kommunpartiet i Mellerud, 
Moderaterna, Kristdemo-
kraterna och Miljöpartiet 
reserverade sig mot beslutet.

Kvarteret Klacken
Det beslutades att anta en 
ändring i stadsplanen för 
kvarteret Klacken för att an-
passa den till dagens behov 

av större produktions- och 
förrådsutrymmen för den 
befintliga småindustrin på 
området.

Revisionsrapporten om 
granskning av kommunens 
lönehantering godkändes. 
Så även revisionsrapporten 
om arbetsmarknadsverk-
samheten- samverkan och 
insatser mot arbetslöshet där 
det kontrollerats att det kon-
trollerats att organisationen 
bland annat  har tydliga mål, 
är anpassad till sitt uppdrag, 
genomför behovsanpassade 
insatser, nyttjar möjligheten 
till EU-medel och samverkar 
med Arbetsförmedlingen.

Nya reglementen
Ett nytt reglemente för det 
kommunala handikapprådet 
fastställdes och rådet bytte 
samtidigt namn till Kom-
munala funktionshinderrå-
det. Även det kommunala 
pensionärsrådets reglemente 
fastställdes.

Kommunfullmäktige god-
kände redovisning av erhål-
let partistöd 2015.

Ny revisor
Tomas Nilsson (C) utses till 
ny kommunrevisor, revisor i 
Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund, ny revisor i 
kommunens förvaltade do-
nationsfonder, revisorssupp-
leant i Melleruds Bostäder 
AB och i Melleruds Industri-
lokaler AB,  efter Åke Carls-
son som avsagt sig samtliga 
revisorsuppdrag.

Karin Åström

Ali tar studenten på fredag
Fredag 10 juni är en 
stor dag för alla som 
tar studenten i Mel-
lerud. Extra lycklig är 
22-årige Ali Hosseini 
från Afghanistan. Som 
första ensamkomman-
de tar han nu stu-
denten och det med 
fullständiga betyg. 
Att ingenting är omöjligt är 
Ali ett levande bevis på. Med 
envishet, kämparglöd och 
en stor portion vilja tar han 
studenten med fullständiga 
betyg på fredag.

Ali kommer från Afganis-
tan, men växte upp i Iran. På 
grund av kriget flydde han 
2012 till Sverige. Kvar i Iran 
finns hans familj som består 
av mamma, pappa, en syster 
på 17 år och en bror på 13 
år. Ali vill inte prata om själ-
va flykten, det är för jobbigt.

Vi pratar istället om hans 
tid i Sverige. Ali anlände till 
Malmö 2012, därefter flyt-
tade han till Åmål. Efter två 
månader där hamnade han 
i Mellerud. I början var det 
ganska svårt. Ali kände sig 
ensam och längtade efter sin 
familj, men det gick bättre 
efter ett tag. Under sina fyra 
år i Sverige har han bara haft 
möjlighet att hälsa på famil-
jen en enda gång.

– Jag började läsa svenska 
på IM-programmet. Jag läste 
totalt nio ämnen och klarade 
alla kurserna. Eftersom jag 
skulle fylla 18 år måste jag 

Han klarade det!

Ali har planer på att läsa vidare till polis.

gå på gymnasiet och ta be-
tyg,  berättar han.

Han började på barn- och 
fritidsprogrammet på Dahl-
stiernska gymnasiet i Melle-
rud.

– Det har varit jätteroligt, 

jag kommer att sakna sko-

lan. Jag har haft bra lärare 

och fick kompisar och ar-

betskamrater.

Egen lägenhet
Sedan fyra månader har Ali 
egen lägenhet i Dals Ro-
stock. Det tycker han känns 
väldigt bra.

– Jag tycker om att hyra 
och betala själv, framhåller 
han.

Under två år har Ali jobbat 
samtidigt som han pluggat. 
Han har arbetat inom LSS 
i Melleruds kommun och 
på Kroppefjälls asylboende. 
Under tiden har han dess-
utom tagit körkort och köpt 
en egen bil.

– Det känns bra att ha 
jobb och tjäna egna pengar, 
berättar Ali.

Han pratar svenska väl-
digt bra, men tycker själv att 
han förstår språket betydligt 
bättre än han pratar.

– Det är svårt med vissa 
ord, förklarar han.

Vad gäller hans framtids-
planer vill Ali läsa vidare till 
polis. 

– Jag vill jobba ett år ef-
ter studenten, kanske inom 
LSS. Jag tycker det är roligt 
att jobba med människor. 
Polis verkar vara ett spän-
nande jobb, då kan jag hjäl-
pa andra människor också.

På fritiden, dem lilla han 
har haft med tanke på allt 
pluggande och jobbande, 
spelar han gärna volleyboll, 
tränar på gym och umgås 
med kompisar.

Susanne Emanuelsson
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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

      

Måndag 13/6: Kycklingpyttipanna med 
mangorajasås och broccoli. 
Dessert: Äpple/päronsoppa. 
Tisdag 14/6: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 15/6: Ugnsstekt salt sill med  
potatis och gröna ärtor.  
Dessert:  Hallonkräm.

Torsdag 16/6: Sommarsoppa.   
Dessert:  Tunna pannkakor med sylt.

Fredag 17/6: Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 18/6: Stekt rödspätta, remouladsås, 
potatis, romanabönor och citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 19/6: Skivad kotlettrad med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 24 
Mån-tors: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise, potatismos 
och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker.

Vecka 24
måndag Kycklingpyttipanna* med 
mangorajasås och broccoli.
Alt: Vegetarisk pyttipanna.

tisdag Skolavslutning
Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Företag byter ägare
Måndag 13 juni byter 
Lindströms Blommor 
ägare. Då tar Dan 
Lindström och hans 
fru Susanne Schubert 
Lindström över. Dan 
har arbetat i företaget 
sedan 1984, då hans 
bror Börje med hus-
trun Eva tog över.

– Det är roligt att företaget 
efter så många år fortfaran-
de kommer att drivas av en 
Lindström. Alla parter är 
överens, detta känns väldigt 
bra, säger Eva Lindström, 
som kommer att fortsätta i 
företaget, dock som anställd.

Börje, som är pensionär 
och har ryggproblem efter 
ett par diskbråcksopera-
tioner, ska trappa ner och 
hjälpa till vid behov. Något 
han känner sig väldigt nöjd 
med. Börje kommer även i 
fortsättningen vara den som 
levererar blombuden.

Att Dan kan branschen 
är en underdrift, efter 32 år 
som anställd i företaget. 

Från vänster, nya ägarduon Susanne Schubert Lindström och Dan Lindström samt Börje och 
Eva Lindström som ägt företaget sedan 1984.

Maj har varit en bra månad för butiken. Nyheter i sortimen-
tet; petunian Night Sky och årets sommarblomma, daggsalvia.

– Vi har jobbat tätt och 
bra tillsammans under alla 
år, understryker Dan.

Han avslöjar att det van-
kas en hel del förändringar. 
Efter sommaren planeras ex-
empelvis en ombyggnad.

– Susanne har många bra 
idéer. Hon kommer för öv-
rigt att ha det administrativa 
ansvaret. Det är hon som 
kommit på det nya företags-
namnet också; Lindströms 
Blommor och Trädgård.

Övriga anställda; Anette 
Lindström (dotter till Börje 
och Eva) samt Ronja Wal-
lentin kommer att jobba 
kvar precis som tidigare.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Lindströms 
Blommor startades 1934 av 
Erik och Esther Lindström, 

farfar och farmor till Börje 
och Dan.

Fredrik är
en eldsjäl
Apotek Hjärtat ska 
tillsammans med 
Arbetsförmedlingen 
erbjuda minst 100 
nyanlända farmaceuter 
en praktikplats i något 
av kedjans apotek 
inom de närmaste två 
åren. I samband med 
detta startar Apotek 
Hjärtat även satsning-
en Eldsjälar. I Mellerud 
finns en eldsjäl – apo-
tekschefen Fredrik 
Skärlund.

Apoteket i Mellerud har re-
dan varit igång med en sådan 
satsning sedan mars 2015 då 
Raida Altak fick ett nystarts-
jobb som assistent på apote-
ket i Mellerud. Men redan 
20 oktober 2014 fick Raida 
en praktikplats, hon hade då 
bara varit i Sverige i åtta må-
nader. I sitt hemland Syrien 
arbetade hon som apotekare 
och självklart vill hon kunna 
validera sina kunskaper i sitt 
nya hemland.

– Jag kunde ingen svenska 

Apotekschef Fredrik Skärlund tillsammans med Raida Altak.

när jag började och för att få 
validering måste jag kunna 
svenska språket, förklarar 
Raida. Alla medarbetarna 
och Fredrik har haft sådant 
fint tålamod med mig. Kun-
derna har också varit snälla, 
de har pratat långsamt så det 
har gått väldigt bra.

– Tanken var att arbeta 
med svenskan i den dagliga 
praktiken och samtidigt ha 
utrymme att läsa. Vi gjorde 
ett koncept med praktik som 
sedan gick över i ett nystarts-
jobb, berättar hennes chef, 
Fredrik Skärlund.

 Fredrik, som även är re-
kryteringssamordnare i regi-
onen, kontaktade arbetsför-
medlingens regionchef och 
våren 2016 hölls ett givande 
möte. 

Stor tillgång
– Vi har ökad arbetsbelast-
ning på grund av migratio-
nen. Raida är en stor tillgång 
för oss, hon talar både ara-
biska, engelska och svenska. 
När hennes validering är 
klar har vi möjlighet att er-
bjuda henne en tjänst och 
kommer att göra det, under-
stryker Fredrik.

– Det är jätteroligt att kän-
na liv igen, att få jobba med 
mitt yrke. Jag tycker mycket 
om mitt yrke, konstaterar 
Raida, som bor i Mellerud 
med man och två döttrar.

Raida har haft en myck-
et hög utvecklingstakt  i att 
lära sig svenskan och målet 
har varit att hon skulle gå 
två kurser via Uppsala Uni-
versitet i höst. 

– Men nu är det oklartb 
vilket universitet som ska 
ha kurserna. Om det hade 
berott på Raida hade hen-
nes utbildning varit klar till 
årsskiftet. För Raidas skull är 
det tråkigt att bli pausad på 
mållinjen så att säga, säger 
Fredrik.

– Jag vill vara klar snart, 
jag har kämpat så för att 
komma hit. Det känns trå-
kigt att behöva vänta, menar 
Raida.

Susanne Emanuelsson
Fotnot:  I regionen har 

elva nyanlända fått möjlig-
het till praktik på apoteken, 
varav sex i Dalsland.

Rekord-
tidigt?

Årets första kantareller har hit-
tats i trakterna kring Buterud!
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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

Flaggan i topp under nationaldagen

I Håverud arrangera-
des nationaldagsfi-
randet av Skålleruds 
Hembygdsförening och 
det var mycket folk 
som tagit plats vid 
Dalsland Center för att 
höra tal och musik och 
se flaggan hissas till 
tonerna av ” Flamma 
stolt”.

Musiken stod jazziga duon 
Leif Hultin och Ivan Elias-
son för. Hembygdsförening-
ens Loic Manchec var konfe-
rencier och även flagghissare. 
Anna-Lisa Wennerström läs-

te dikt. Spelmän och Dansa-
re på Dal fanns på plats och 
bjöd på en stunds musik och 
dansuppvisning i solen.

Tal om viktiga värden
Nationaldagstalare var Mel-
leruds kommunfullmäktiges 
ordförande Morgan E An-
dersson. Han tyckte att vi 
skulle glömma ordet lagom 
och vara riktigt stolta över 
ett fantastiskt Sverige denna 
dag och över vårt Mellerud 
”en välkomnande kommun 
med ett starkt näringsliv, ett 
levande lantbruk, skolresul-
tat som förbättras kraftigt 

och mycket annat positivt”.
– Vi delar nutid, frihet 

och demokrati. Vi delar an-
svar för framtiden och för 
den öppenhet som skapat 
vårt välstånd. Vi ska se upp 
för hemmablindhetens faror. 
Det bästa finns nära; frihet, 
öppenhet och demokrati. 
Vi ska värna viktiga värden i 
vardagen, avslutade Morgan 
E Andersson sitt tal.

Det följdes av ett fyrfaldigt 
leve för Sverige och natio-
nalsången. Nationaldags-
bakelser och kaffe väntade i 
brasseriet.

Karin Åström
Morgan E Andersson höll na-
tionaldagstalet.

Spelmän och Dansare på Dal fanns på plats.

Leif Hultin och Ivan Eliasson stod för musiken. Bakom dem 
står Loic Manchec och Anna-Lisa Wennerström.

Spelmännen spelade till dansen framför Dalsland Center.

Firande med skön musik och tal

Kroppefjälls hembygds-
förening arrangerade 
nationaldagsfirande i 
Brunnsparken i Dals 
Rostock med musik, 
tal och fika. 

Kulturskolans blåsorkester 
marscherade längs Brunns-
vägen med fanbärare i täten 

och togs emot av ett stort an-
tal firare som samlats fram-
för hembygdsmuséet. 

Här blev det mer musik 
när Junior Blås, som börjat 
sin musikundervisning un-
der detta läsår spelade under 
ledning av Renske Spek. 

Efter att ha spelat några 
låtar på egen hand fick de 

Fanbärare och musikelever inledde nationaldagsfirnadet i Dals Rostock.

Renske Spek ledde musikunderhållningen. Kulturskolans elver 
spelade.

Maud Halvarsson höll tal.

Hon hade många histori-
er att lyfta fram, om glädjen 
hos en kvinna när hennes 
barn fått gå i skolan ett helt 
år, eller om mannen som 
hittat modet att våga ta sig 
förbi ett träd som minde om 
krypskyttars gömställen, om 
somaliska barnkalas, barn-
vagnars och vinterkläders 
betydelse och mycket annat 
som Maud och hennes vän-
ner fått vara med om tack 
vare de asylsökande som bor 
på Kroppefjäll. 

Hon uppmuntrade till öp-
penhet och acceptans för att 
allt inte kan förbli som det 
alltid varit.

– Vi måste våga släppa 
in det nya. Vår lilla bygd 
kan bli en hembygd för 
människor från länder vi 
knappt hört tals om. Kanske 
får vi några av de nya männ-
iskorna till våra grannar.  Jag 
hoppas ni välkomnar dem, 
jag har upplevt så myck-
et roligt tillsammans med 
dessa människor, sade Maud 
Halvarsson.

Karin Åström

Bjarnez vidare
Det lokala dansbandet Bjar-
nez utropades som vinna-
re av Svensktoppen Nästa 
som avgjordes under Aqua 
Blå-festivalen i Vänersborg 
i lördags. Bjarnez segrade 
med siffrorna 130 poäng, 

följda av Anna Eriksson 80 
poäng, The Senior Mana-
gement 80 poäng, Lalita 80 
poäng, BAM 70 poäng, Wil-
ma Westdahl 70 poäng och 
Sune på 50 poäng.

förstärkning av de äldre elev-
erna och det svängde rejält i 
Brunnsparken en stund. 

Det var dags för national-
dagstal och i år var det Maud 
Halvarsson, verksam i Krop-
pefjälls Rödakorskrets  som 
höll det. 

Hennes tal tog avstamp 
i begreppet hembygd och 
Maud hade funderat på vad 
hembygden är.

– Är det stället där man 
föddes eller där man sätter 
ner sina fötter och lever sitt 
liv? 

Maud berättade om vad 
arbetet med Röda Korsets 
secondhandbutik på asylbo-
endet betytt för henne och 
för de som bor där. 
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Varmt tack 
till er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre 

Olle Rudell 
vid hans bortgång. Tack till 

alla medverkande som 
bidrog till att akten blev ljus 

och minnesvärd. Tack till 
Skållerudshemmet, avd 

Björken för god omvårdnad. 
 

Lars-Erik, Inge 
och Ann-Marie 
med familjer 

SORGTACK
Läste i Melleruds Nyheter 
att Karl-Erik Gustavsson fått 
somna in efter ett långt inne-
hållsrikt liv. Din mor var 
syster till min far Erik Lind. 
Jag saknar dig och minns 
ditt senaste besök och vårt 
telefonsamtal. Dina besök 
innehöll alltid information 
om min farfar, farmor och 
släkt. Ditt verksamma liv 
i Statens Järnvägars tjänst, 
bland annat i Håverud som 
stationsföreståndare och 
stins kommer jag ihåg. Jag 
minns även när jag vid tio 
års ålder reste med tåget från 
Mellerud till Långbron där 

jag på 1950-talet var bosatt 
och där min far var brovakt 
vid järnvägen.

Ett tack för att du också 
tog med oss på en resa till 
ditt ”kära” Tösse där du ägde 
en stuga. Jag tog fina min-
nesvärda bilder på dig, även 
vid kyrkan. Sedan bjöd du 
oss på lunch i Bengtsfors, på 
Hotell Dalia.

Ditt 85-åriga jordeliv är 
nu slut och evigheten tar vid. 
Evigheten tar aldrig slut, det 
gör inte heller alla minnen!

Rolf & Ulla-Britt Lindh 
Bäckefors

IN MEMORIAM

Veckans 
ros...

...till de fem gulliga perso-
ner som hjälpte Hasse när 
han hade ramlat på kyrko-
gården.

Hasse & Lisbeth

...till alla som var med och 
gjorde vår dag underbar.

Herr och fru Åbom

...till Stephan Werner för 
hjälpen med nya nycklar 
till min amazon.

DanAll ev. uppvaktning
undanbedes vänligen med 
brstämt. 

Gunhild Halvarsson

UPPVAKTNING

Den 10 april kom en efterlängtad knodd vid namn Valter 
till världen/Bergs kullar. Glada föräldrar är Henrik och 
Erika Ribacke Sandberg.

Markus Eriksson, Nygårds-
åker, Bolstad. Grattis till stu-
denten, bra jobbat och lycka 
till.

Önskar mormor och morfar

Grattis älskade Stina på din 
5-årsdag!

Många kramar från 
 mamma Linda, pappa  

Thomas, lillebror Valter, 
farmor och farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

FÖDDA

Grattis till 
studenten

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
med församlingsmöte. Tom-
my Pettersson. Sång. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Samuel Jansson. 
Kyrkkaffe. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Som-
marfest, ssk-avslutning. 
Andakt, aktiviteter, grill-
ning m.m.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 19 Stickcafé & 
Kvällsmacka. Fred 14.30 
Gemenskapsträff i servi-
cehuset. Sigward K. Ser-
vering. Andakt. Sönd 18 
Rörvik, sommarkonserter 
med Mikaela Simonsson 
”I befintligt skick”. Andakt. 
Sigward K. Servering.
Brålanda: Sönd 14.30 
Gudstj. på Solhagas inner-
gård, Thomas Holmström. 
Sång: Christina Svensson. 
Kaffeservering. Vid dåligt-
väder i Servicehusets sam-
lingssal.  Tisd 18 Fullfart 
och fika på Arenan i Brå-
landa. Vi fikar, leker och 
umgås. Ta gärna med eget 
fika. Vid dåligt väder är det  
inställt.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 18 
Rörvik. Sommarkonsert 
med Mikaela Simonsson, 
”I befintligt skick” Andakt. 
Sigward K. Servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem. 
Ralph Liljegren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Olle Rudell. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Maria Andersson ”Blott 
en dag” i ett arrangemang 
av E. Hovland. Akten för-
rättades av komminister 
Lena Hildén och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249, 251 samt 199. Josefin 
Dahlqvist sjöng sångerna 
”Jag har hört om en stad” 
av L. Lithell och ”Där rosor 
aldrig dör” av Osborne/Mil-
ler. Som avslutningsmusik 
spelades ”I denna ljuva som-
martid” av O. Andersson. 
Vid kistan togs avskedet av 

barnen med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Olle var koret vackert de-
korerat med blommor. An-
hörigas tack framfördes av 
entreprenör Anders Grim-
heden, som även inbjöd till 
minnesstund i Grinstad för-
samlingshem där officianten 
läste upp inkomna kondo-
leanser samt avslutade med 
minnesord. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Bolstad 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Ing-
rid Sandelin. Som inled-
ning på akten spelade kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Kyrie” av F. Couperin. 
Akten förrättades av för-
samlingsherde Marit Järbel 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 619, 223 samt 
627. Som avslutningsmusik 
spelades ”I denna ljuva som-
martid” av O. Andersson.
Till minnet av Ingrid var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Kistan fördes i 
procession till graven på Örs 
kyrkogård där avsked togs av 
släkt och vänner och man 
avslutade med att sjunga 
psalm 297. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenör 
Anders Grimheden, som 
även inbjöd till minnesstund 
i Örs församlingshem där of-
ficianten läste upp inkomna 
minnesgåvor samt avslutade 
med minnesord.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads  kyrka 
för Evert Pettersson, Norra 
Hagen Bolstad. Som inled-
ning på akten spelade kyr-
komusiker Maria Anders-
son ”Håll mitt hjärta” av P. 
Hallström varefter Everts 
musikervänner Lars Wallin 
på trumpet, Erik Lindberg 

på piano, Bertil Sandberg på 
bas, Ivan Eliasson på saxofon 
och Anders Ljungqvist på 
trummor framförde ”Just a 
closer walk with thee” som är 
en traditionell gospelmelodi. 
Akten förrättades av kom-
minister Christer Alvarsson. 
Efter överlåtelsen spelade 
vännerna ”What a wonder-
ful world” av G. D. Weiss.
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 285 
”Det finns djup i Herrens 
godhet”, psalm 201 ”En 
vänlig grönska” samt psalm 
11 ”O store Gud”. Till min-
ne av Evert var koret vackert 

dekorerat med blommor 
från makan Lucia, Anna och 
Izabella med familjer, syskon 
med familjer, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan tog 
familjen, släkt och vänner 
sitt avsked. Akten avslutades 
i kyrkan med att vännerna 
spelade ”Amazing grace” 
som är en folkmelodi. Fa-
miljens tack framfördes av 
entreprenör Christer Åker-
stedt, Mellerud. Gravsätt-
ning kommer att äga rum i 
kretsen av familjen.

JORDFÄSTNING

Födelsedagsfest i Bäckefors
I ett fantastiskt sommarvä-
der sista dagen i maj var det 
födelsedagsfest i Bäckefors 
församlingshem för Bäcke 
Ödskölts församlingsbor 
som fyllt jämna år under 

2015, från 80 år och uppåt.
Lokalen fylldes denna ef-

termiddag av glada skratt 
och mycket prat. Äldst var 
Margit Larsson som uppnått 
den aktningsvärda åldern 

av 102 år. Lena Henriksson 
bjöd på sång och musik och 
naturligtvis hyllades jubila-
rerna med en ros, gratula-
tionssång  och hurrarop. Vid 
det för dagen vackert duka-

de bordet avnjöt också god 
smörgåstårta och pärontårta.

Text och foto: Laila Andrén

”Födelsedagsbarnen” som fyllt jämnt under 2015. Alla är från 80 år och uppåt. Stående: Birgit  Sjöberg, Karl-Erik Fahlander, 
Rune Nilsson, Ulla Heimersson, Nils Johansson, Gunnar Björk. Främre raden: Harry Blomgren, Margit Larsson, Åke Ahlbom, 
Ella Andersson.
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Australiensisk familj på besök

Släktträff vid Hjortens fyr. Längst fram sitter familjen Kaplan fr. v. Zach, Tanya, Mark och Luca. Stående fr. v. Alva, Karl och 
Nils Svensson, Allan och Anette Svensson, Sven-Rune och MayLis Svensson, Anna Larsson, Pia Svensson, syskonen Gunborg och 
Ragnar Gustafsson, Berit och Einar Svensson, framför dem står Seja Johnsson och Julia Karlsson. De fyra barnen är fr.v. Willie 
och Millie Svensson och Elvira och Ester Larsson. Längst bak fr. v. Peter, Johan, bakom löven skymtar David därefter Markus 
alla med efternamnet Svensson.

De tog realexamen för 50 år sedan
På dagen 50 år efter 
realexamen träffades 
avgångsklasserna från 
Samrealskolan i Mel-
lerud. Hela 37 av de 
50 ungdomar som tog 
examen 21 maj 1966 
hade samlats.
Under livligt samspråk och 
igenkännandets glädje bör-
jade träffen med samling 

vid skolan. Samrealskolans 
byggnad är numera en del 
i Rådaskolan och när nuva-
rande rektor Robert Olsson 
guidade runt i skolan var det 
tydligt att inte mycket var 
sig likt i lokalerna.

Efter rundvandring-
en i skolan förflyttade sig 
de forna eleverna till Café 
Gruzzolo för välkomstdrink 

och middag.  Där dryftades 
minnen av dråpliga episo-
der, diverse (oskyldiga) bus 
och hågkomster av mer eller 
mindre excentriska lärare 
samt konstaterades att sam-
realskolan i Mellerud var en 
mycket bra skola. Realskolan 
var frivillig och var fyraårig 
med bara två parallellklas-
ser. Ungdomarna började i 

realskolan efter folkskolans 
sjätte klass.

En del av klasskamraterna 
hade hållit kontakten genom 
åren men många hade haft 
mycket sporadisk kontakt 
och några hade inte setts se-
dan examen. 

Så det var många erfaren-
heter och livshistorier som 
behövde berättas under 

kvällen. När man hörde hur 
livet hade gestaltat sig under 
de 50 åren sedan examen, 
verkar det överlag som det 
farit varsamt fram med de 
flesta.

Alla utom en är fortfaran-
de i livet.

De före detta skolkamra-
terna hade kommit från sto-
ra delar av Sverige och även 

från Norge. Men det visade 
sig att många hade kvar sin 
anknytning till hembygden, 
de har stannat kvar, flyttat 
tillbaka eller har fritidshus 
här.

Kvällen blev sen innan de 
sista gamla kamraterna skilj-
des åt.

Text och foto:  
Per-Olof Eliasson

A-klassen samlad 50 år efter realexamen. Från vänster: Per-Olof Eliasson, Bengt Yngve, Ingvar 
Lisius (Andersson), Bengt Bränfeldt, Arne Bengtsson, Leif Lundvall, Lennart Svensson, Arne 
Andersson, Birgitta Silvander (Ohlsson), Rolf Elgh, Lena-Britt Augustsson, Britt-Marie Karls-
son (Johansson), Inger Nilsson (Kinhult), Berith Severinsson (Pihlström), Gerd Jansson (Lars-
son), Anita Andersson (Eriksson), Barbro Johansson (Lundgren), Jonas Westling, Inger Nilsson 
(Ahlm) och Anders Cejie.

B-klassen samlad 50 år efter realexamen. Från vänster: Christer Palm, Rolf Larsson, Lars-Erik 
Asp, Anne-Christine Halvordsson (Olsson), Lena Johansson, Per-Arne Ekström, Bertil Karlsson, 
Per-Göran Asp, Irene Ivarsson, Gunvor Sand Edwall, Anita Svensson (Johansson), Gun-Britt 
Breder (Pettersson), Eivor Werselius (Karlsson), Gösta Persson, Berit Andersson, Jan Gustavsson 
och Stig Larsson.

En australiensisk familj, ättlingar till amerikan-
ska emigranter från Hjortens Udde, var på jakt 
efter sina svenska rötter.
Tanya Kaplan med sin fa-
milj, maken Mark och sö-
nerna Zach (12 år) och Luca 
(6 år), alla med efternamnet 
Kaplan, från Sydney i Aus-
tralien är på besök för att 
få träffa sin tidigare okända 
släkt och att få veta mer om 
sina svenska rötter. Tanya 
och hennes bröder Jeremy 
och Tom visste bara att de-
ras farfars föräldrar kom till 
Chicago från Sverige. Deras 
far Robert Anderson emig-
rerade i sin tur från Chicago 
till London kring 1970 och 
sedan till Melbourne, Aus-
tralien, där han var bosatt 
fram till sin död 2000.

Gunborg Gustafsson, 
uppväxt på Hjortens Udde, 
har släktforskat en del, och 
när hon gav sig i kast med 
1880-talets många emig-
ranter, återfann hon bland 
annat sysslingen Robert och 
hans barn. Kontakt uppstod, 
och nu är Tanya med familj 
på plats och möter både sin 
egen familjehistoria och 
mycket av traktens hem-
bygdshistoria.

Familjehistorien
Hjortens fyr, välkänd för de 
flesta på trakten, är en del i 
familjehistorien. Farvattnen 
utanför Hjortens Udde har 
alltid varit farliga och i bör-
jan på 1850-talet beslutades 

det att en fyr skulle byggas. 
Bonden på Uddens gård, 
Sven Hansson, sålde marken 
och en ung man Gustaf An-
dersson, född i Östad i Väs-
tergötland, kom till trakten 
som fyrbyggmästare. Han 
blev inkvarterad på Sven 
Hanssons gård, där han blev 
förtjust i dottern Cajsa Maja. 
När fyren var färdig gifte de 
sig och flyttade till Skepp-
landa i Västergötland, bod-
de på Uddetorp gård. Men 
tiderna blev onda, som det 
ofta var på den tiden. Tuber-
kulosen tog Gustaf och fyra 
av de sju barnen. 

Cajsa Maja och tre barn 
flyttade tillbaka till Hjortens 
Udde, omtalas som ”Änkan 
i Udden”. Sonen Karl Johan 
– Charles, Tanyas farfarsfar, 
emigrerade först till Quebec 
i Kanada och sedan till Chi-
cago i USA. Dottern Josefi-
na emigrerade till Quebec, 
där ättlingar finns kvar, och 
sonen Anton, Gunborgs 
farfar, blev kvar på gården. 
Anton gift med Emma f. 
Andersdotter. De fick bar-
nen Ester gift med Almer 
Svensson, Långerud, Grin-
stad och Gustaf Gustafsson, 
Udden gift med Anna Svens-
son, Uddevalla, bördig från 
Askedalen. 

Vid familjen Kaplans be-

sök i slutet av maj blev det 
även en stor släktträff vid 
Hjortens fyr för kusinerna 
från Udden och Långerud.  

Ättlingar återförenas
Familjen Kaplan har varit 
bosatta i London under tre 
år. Mark har haft ett upp-
drag inom IT-branschen, 
Zach och Luca har gått i 
skolan medan Tanya har 
sett till att allt fungerade i 
hemmet. I juni är det dags 
att återvända till Australien. 
Innan återresan blev det en 

tur till Sverige och Hjortens 
udde. Det blev några inten-
siva dagar som turister och 
att träffa och umgås med 
släkten. Zach och Luca blev 
bjudna på födelsedagsparty 
för ”majbarn” hos Pia och 
David Svensson. Turistmå-
len blev akvedukten i Hå-
verud, Dalsland Center och 
Skålleruds kyrka.  

Zach hade innan han res-
te till Sverige fått i uppgift 
att skriva om ett slott. Han 
var därför angelägen om att 
vistelsen skulle omfatta ett 

slottsbesök. Läckö slott var 
det som låg på lagom av-
stånd. Familjen, i sällskap 
med värdparet, Gunborg 
Gustafsson och Åke Persson, 
besökte slottet. Zach var en 
mycket ivrig fotograf. När 
han så återvänder till skolan 
i London kan han illustrera 
sin uppsats med bilder från 
Läckö slott i Sverige. 
Efter slottsbesöket blev det 
en tur till Spikens fiskeläge. 

– Det har varit underbart, 
fridfullt, jag älskar släkten, 
så fin Vänern var, så vackert, 

imponerande, säger Tanya 
mycket glad över turen till 
Sverige och mötet med släk-
ten.

Från Landvetter flygplats 
återvände familjen till Eng-
land och London. Snart är 
det dags att återvända till 
Australien, då blir avståndet 
till släkten i Sverige betydligt 
längre. 

Margareta Larsson
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Brålanda • Frändefors

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

Nationaldagen i Brålanda

Konferencier Göran Larsson, högtidstalare Anette Jarsved Carlson, sångerskan Josefine Dahl-
kvist och sångaren Stig-Arne Larsson.

Mottagarna av Herbert An-
derssons vandringspris, fri-
idrottsledare i Gestad SK, 
Lars-Göran Karlsson och 
Josefine Karlsson flankerar 
utdelaren Anders Andersson.

Favorithunden klar
Nu är tävlingen Nun-
torps Favorithund 
avgjord. Omröstningen 
avslutades i måndags 
6 juni kl. 18.00.
Hundporträtttävlingen ar-
rangerades i samarbete mel-
lan TM Foto Köpmannebro 
och Angelicas Hundcen-
ter under Nuntorpsdagarna 
i år. Nuntorps Favorithund 
2016 blev ”Annie”, av rasen 

shar pei. Hon ägs av Angeli-
ca Kock från Sollebrunn och 
fick 154 poäng vid omröst-
ningens slut. Förstapriset 
består av ett fotopaket med 
hundporträtt.

På andra plats hamnade 
amstaffhanen ”Boss” med 
98 poäng. Han ägs av Thor-
björn Dahl Andersen. Priset 
består av en digital högupp-
löst bild.

Vinnaren Annie, av rasen shar pei. Foto: TM Foto Köpmannebro.

Andrapriset togs hem av amstaffhanen Boss. Foto: TM Foto 
Köpmannebro.

ÅRSMÖTE
Stiftelsen Sikhalls Maga-
sin hade årsmöte 23 maj. 
Balansräkning, verksam-
hets- och revisionsberättelse 
föredrogs och styrelsen be-
viljades ansvarsfrihet för det 
gångna året.

 Magasinet har under år 
2015 varit uthyrt vid tolv 
tillfällen samt en gudstjänst.

 Val av styrelse: Anders och 
Tore Berg, Anders Fredriks-
son , Ingvar Håkansson, Ro-
land Irle, Åke Jonason, Folke 
Olsson och Georg Skogsberg 
omval på samtliga platser.

Suppleanter: Jan Anders-
son, Sonja Berg, Anna-Lisa 
Fröjd och Stig-Olov Gus-
tavsson(nyval).

Vid konstituerande sty-
relsemöte samma dag val-
des: Till ordförande Ingvar 
Håkansson,  kassör Anders 
Berg  och  Folke Olsson till 
sekreterare. Omval på samt-
liga poster inom styrelsen.

 Folke Olsson

Fullsatt på stolar och 
bänkar och även i 
grässlänten vid Cen-
trumparken var det 
gott om folk. Det var 
många som denna dag 
ville visa sin tacksam-
het mot sitt hemland 
Sverige.

Göran Larsson, Rökila, var 
konferencier och guidade 
genom det omfattande pro-
grammet. Lions Club Brå-
landa i samverkan Väners-
borgs kommun arrangerade.
Brålanda Dragspelsklubb, 
med solist Gösta Andersson, 
Josefin Dahlqvist, Brålanda, 
och Stig-Arne Larsson, Dals 
Rostock, underhöll med 
sång och musik. Publiken 
sjöng gärna med i sångerna.

Vandringspris
Anders Andersson, Brålan-
da, berättade att hans far-
far Herbert Andersson på 
1970-talet körde honom till 
fotbollsträningen.

– Farfar begrep inget om 
fotboll men han förstod att 
de som ställde upp och tog 
hand om barn och ungdo-
mar gjorde en betydelsefull 
insats. Därför instiftades 
vandringspriset till idrotts-
ledare som gjort betydande 
insatser i Brålanda området. 
I år går det till Josefine och 
Lars-Göran Karlsson som 
leder friidrott i Gestad SK. 
Motiveringen lyder:”För sitt 
stora engagemang för byg-

dens barn och ungdomar 
där de med lättsamhet leder 
och delar med sig av sina er-
farenheter och kunskaper i 
friidrott.      Det har resulte-
rat i fina placeringar för våra 
barn och ungdomar”. 

Glada över priset
Både Josefin och Lars-Göran 
Karlsson gladdes åt priset 
och utmärkelsen.

– Jag började träna och 
tävla i friidrott för Gestad 
SK redan i tidigt ålder, 
pappa har varit med under 
alla åren med friidrott. Vid 
16 års ålder flyttade jag till 
Uddevalla, gick elitidrotts-
gymnasium med inriktning 
friidrott för att utvecklas 
inom mina grenar som är 
kula och diskus. Där tävlade 
jag för IK Orient. Efter någ-
ra år återvänder jag till Ge-

stad SK som ungdomsträna-
re tillsammans med pappa, 
säger Josefin Karlsson.

Gruppen de tränar är ti-
otalet unga mellan sex och 
tretton år som alltid brukar 
komma hem med medalj vid 
tävlingar.

– Vi har fått ihop en grupp 
av väldigt duktiga ungdomar 
som är mycket ambitiösa till 
träning och tävling, vi ser 
fram emot att följa våra ung-
domar inför sommarens alla 
tävlingar, sade Lars-Göran 
Karlsson.

Lions kultur pris
Brålanda och Sundals Ryrs 
hembygdsförening tilldela-
des Lions Kulturpris för sitt 
idoga arbete med att sam-
mankoppla det gamla med 
det nya. Ordförande Bengt 
Aronsson representerade och 

fick motta ett diplom och 
en check på 5000 kronor av 
Lions president Stig-Olov 
Gustafsson och Folke Ols-
son.

– Tack! Det kommer väl 
till pass nu när vi ska plocka 
in i det nya museet, och vi 
måste ta hjälp av kunniga på 
området, sa Bengt Aronsson.  

Nationaldagstal
Prästen och förre läraren 
Anette Jarsved Carlsson höll 
talet denna nationaldag. 
Hon har erfarenhet av att 
bo utomlands då hon bland 
annat bott i Japan under åtta 
år.

– Man är mer svensk i ett 
annat land och uppskattar 
det man fått med sig. Det 
man fått med sig som liten 
av vanor och tankesätt har 
man med sig hela livet. Det 
är något särskilt att komma 
tillbaka till sitt hemland, här 
hör jag hemma här kan jag 
förstå och läsa allt, sade hon.

Annette Jarsved Carlson 
menade att vi ofta tar allt 
för givet och inte ser det fina 
som finns runt omkring oss, 
att man blir hemmablind. 
Naturen, freden, friheten 
att göra egna val, gratis sko-
la med mera. Så är det inte 
i alla länder. Vi har mycket 
att vara tacksamma för.  Vi 
behöver varandra och alla 
behöver hjälp någon gång.

– Vi ska vara stolta över 
Sverige idag! sade Anette 
Jarsved Carlsson.
 Nationalsången avslutade 
firandet och Göran Larsson 
tackade alla medverkande 
och åhörare.

 Marianne Karlsson

Lions Club Brålanda har 
hållit sista månadsmötet in-
för sommaruppehållet, som 
brukligt i Blå Huset. Mö-
tet avhandlade bland annat 
skrivelser med tack för gåva 
till akutmottagningen på 
NÄL och en annan gåva som 
kommer äldre i Brålanda till 
nytta.

Upplägg av allsången i 
Centrumparken i augusti 
diskuterades och förslag på 
program visades. 6-junieve-
nemangets program och an-
nonsering diskuterades. Pro-
grammet är klart och startar 
15.00.

Mötet bestämde att an-
ordna ett extra lotteri lördag  

21 maj. Alla Lions insamla-
de medel denna dag kom-
mer att gå till en kampanj 
för ”Barn och ungdom i 
Sverige”.

Därtill beslutades av att ge 
15 000 kronor i bidrag till 
jordbävningsoffer i Ecuador 
och Japan, vaccin och till en-
skilda bidragssökande.

I slutat av mötet disku-
terades förutsättningar för 
kommande julmarknad med 
tomtetåg, en tradition som 
alla brålandabor och Brålan-
da Lions är stolta över. En 
arbetsgrupp tillsattes för att 
arbeta vidare med förutsätt-
ningarna. 

Dennis Carlsson

FÖRENINGSREFERAT

Måndagen den 2 maj ord-
nade Aktiespararna i Vä-
nersborg en studieresa till 
Husqvarna och Tenhult

Resan gick först till 
Husqvarnas fabrik där vi fick 
en presentation av bolaget 
av Tobias Norrby, därefter 
följde en rundvandring i fa-
briken. Efter en god lunch 
bar färden vidare till KABEs 
fabrik i Tenhult. Där fick vi 
först en genomgång av bola-
get av dess ekonomidirektör 

Maria Oksanen varefter vi 
fick en guidad tur i fabriken. 
Sedan åkte vi till Husqvarna 
Fabriksmuseum där vi fick 
vandra runt själva och se på 
alla de olika produkter som 
tillverkats genom århundra-
derna.

Under resan hem informe-
rade vår ordförande Michael 
Johansson om den jubi-
leumskongress Aktiesparar-
na hade under april.

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

SOMMARBLOMMOR XL
Ta 3 betala för 2. Blandade sorter  
och färger. Kruka 13–19 cm.

549:-
Ord. pris 699:- 
SPARA 150:-

Gräsgödsel Stroller  
Plus+ T Kombi
Ett NPK-gödsel som inte 
bränner gräset. 14 kg.
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3 FÖR 2

999:-
Ord. pris 1 299:- 
SPARA 300:-

Grästrimmer Gardena 
Accu EasyCut Li-18/23R
Lättanvänd, lämplig för 
svåråtkomliga ytor. 

199:-
Ord. pris 349:-. SPARA 150:- 

Träsko Moheda Emma
En klassisk träskomodell, tillverkad i oljat nubuckläder.  
Mörkrosa och cognac. Stl 36–41.

149:-
Ord. pris 59:90/st 

Kvalitetsjord och  
jordförbättring
40 liter/säck

4 FÖR

Pris 79:90–99:90/st

Med glädje och tacksamhet

Frändefors kyrkokör sjöng under nationaldagsfirandet.

Årets frändeforsbo, Ragnar Hallsten, högtidstalare Ann-Sofie 
Larsson, konferencier Gunnar Lidell och ordförande i Sivikens 
bygdegårdsförening Hasse Johansson.

I strålande sol kunde 
ett 100-tal personer 
fira nationaldagen 
Frändefors. 
Traditionsenligt spelade 
Stadsmusikkåren för de 
boende på Ringhem. Med 
pompa och ståt marscherade 
de sedan till Fiffenlokalen 
där nationaldagsfirarna sam-
lats. 

Frändeforsaren och kom-
munalrådet Gunnar Lidell 
var i egenskap av samman-
kallande i nationaldagskom-
mittén, dagens konferencier.

Frändefors kyrkokör sjöng 
ett flertal sånger.

På nationaldagen brukar 
Vänersborgs kommun dela 
ut svenska flaggan till för-
eningar. I år var det 25 års-
firande Sivikens bygdegårds-
förening som fick motta en 
flagga. Ordförande Hasse 
Johansson var på plats och 
uttryckte stor glädje över att 
få flaggan.

Högtidstalare
– Jag känner så stor gläd-

je över att höra sång och att 
kören började med ”Här 
är Gudagott att vara” är ju 

Stadsmusikkåren marscherade från äldreboendet Ringhem till Fiffenlokalen

helt underbart. Jordgubbso-
dlaren och busschauffören 
Ann-Sofie Larsson, Årberg, 
Frändefors, berättade att 
hon kom från det mer ku-
perade Magra och tyckte att 
Frändefors var platt och ver-
kade tråkigt när hon i unga 
år snabbt passerade igenom 
på väg till Stenebyskolan.

Sedan upptäckte hon att 
det fanns småvägar man 
kunde åka när man tog av 
från 45:an och mycket trev-
liga människor.

– Jag har sen alltid känt 
en så fin samvaro här, jag 
är stolt över Frändefors och 
Sverige och hoppas att vi 
på ett bra sätt kan ta emot 
de som behöver komma hit. 
Min mormor sade att ur en 
knuten hand får man inget, 
men ur en öppen hand kan 
man få något, sade Ann- So-
fie i sitt tal.

Som avslutning läste hon 
en dikt av skållerudsdiktaren 
Karl Karlsson och det ut-
bringades ett fyrfaldigt leve 
för Sverige.

Årets frändeforsbo
”För en mångårig, faktiskt 
livslång och fortfarande på-

gående gärning för utveck-
ling av jord- och skogsbruk, 
föreningsliv och folkhälsa, 
allt med Frändefors som 
utgångs punkt, tilldelas du, 
Ragnar Hallsten, hedersom-
nämnande som Årets frän-
deforsbo!”

Med den motiveringen 
överlämnade Gunnar Lidell 
en blomma till Ragnar Hall-
sten som även fick varma 
applåder.

– Tack, sade Ragnar Hall-
sten, jag har ju gjort ett 
vandringsspår, och tack vare 
markägare som villigt ställt 
upp har det blivit av.

Efter mer sång av kyr-
kokören och musik av stads-
musikkåren sjöng alla natio-
nalsången.

– Nu är ni välkomna in i 
Frändefors idrottsförenings 
klubbstuga för sockensam-
varo med kaffe, bulle och 
fairtrade bananer som kom-
munen bjuder på, en liten 
skatteåterbäring, sade Gun-
nar Lidell.

 Marianne Karlsson
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Vi utför om-, till-  
och nybyggnationer

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

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BILVÅRD

Vaxar, polerar o. tvättar 

även mattvätt

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

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATIONBYGG

LEDIG PLATS

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

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRDFOTVÅRD

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

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

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATSMURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

STÄD

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

FASTIGHETSUNDERHÅLL

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

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

Gert Carlsson

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

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

Du hittar mer information om husarbete på www.skatteverket.se
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En skadad i bilkrock
Två bilar kolliderade 
på E45 i höjd med 
infarten till Framnäs i 

torsdags vid 14-tiden. 
En man skadades och 
fördes med ambulans 

Föraren av Forden låg på marken intill bilen blev skadad och 
fördes med ambulans till Näl. Han var dock vid medvetande 
hela tiden.

Olyckan inträffade på E45 vid 14-tiden på torsdagen den 2 
juni, i höjd med Framnäs strax norr om Bloms varuhus.

Barn och vuxna testade
Turistrådet Västsveri-
ge och Dalsland Turist 
AB hade i helgen gäs-
ter från nio europeiska 
länder. Ett sextiotal 
personer, vuxna, barn, 
internationell media 
och reseföretag, fick 
prova på Dalsland som 
resmål.
Dalsland är som gjort för 
naturturism, detta behöver 
marknadsföras och aktivi-
terna som provades under de 
fyra dagar besöket varade var 

många, från paddling till att 
tälja i trä, göra upp eld, stifta 
bekantskap med älgar, fiska 
och mycket annat. 

I lördags var det dags för 
en tur med anrika kanalbå-
ten Storholmen på Dalslands 
kanal genom elva  slussar. 

Dagen därpå hölls en 
workshop på Baldersnäs där 
utvalda dalsländska företag 
inom besöksnäringen fick 
möta de researrangörer från 
Tyskland, Nederländerna 
och Storbritannien som 
deltog under de fyra dagar-

na.  Under en väl förberedd 
speed-dating fick researrang-
örer och dalslandsföretag 
beskriva sitt utbud  och för 
varandra. 

– Det var tre instensiva 
timmar med många möten, 
en start på långsiktiga af-
färskontakter. Responsen var 
god, säger Gaby Karlsson 
Hain, ansvarig för marknad 
och produktutveckling på 
Dalsland Turist AB.

Karin Åström

I Storholmens matsal väntade laxlunch. Kökschef Annika Holmedahl med Johanna Nord, Anita 
Saltberg och Kajsa Reuter stod redo.

Första slussningen med gästande europeiska familjer och press ombord på Storholmen i lördags.

Barnfamiljer från nio länder provade på vad Dalsland har att erbjuda.

Sommaravslutning
Man har haft som-
maravslutning i 
Sunnanå för gruppen 
”Samtal på svenska/
Språkstöd” som på-
gått sedan årsskiftet 
på ABF.
Med tre lärare; Inger Stran-

ding, Ami Sjöberg och Gun-
nar Karlsson som med en-
tusiasm, omtanke och hög 
kompetens har ABF haft 
möjligheten att tisdagar och 
fredagar ha dörren till ABF 
öppen för alla som ville lära 
sig det svenska språket.

Det har varit en strid 

Inger Stranding, Hiba Farha, Sheroq Ghaleb, och Maral Koshkarian.

Maral Koshkarian med en av sina söner.

ström av deltagare,  efter nå-
gon månad var ABF-huset 
överfullt.

Alla deltagare har verkli-
gen varit ambitiösa och när 
man nu gör ett sommarup-
pehåll ville man tacka var-
andra för allt deltagarna ge-
mensamt delat under denna 
termin. 

ABF bjöd på fika på Sun-
nanå hamnkrog och några 
av deltagarna hade bakat och 
ville på alla sätt visa sin tack-
samhet för det de fått vara 
med om. Tårar fälldes och vi 
talade vidare om den svenska 
sommaren, om drömmen att 
få stanna i Sverige, att hitta 
ett arbete eller en praktik 
för att göra rätt för sig.  Vi 
sjöng barnsånger på svenska 
som deltagarna lärt sig när 
de gått på Svenska Kyrkans 
aktiviteter.

Vi ser fram emot att mötas 
igen den 23 augusti för fort-
satta samtal/språkstöd.

Marianne Sand Wallin, 
ABF

till sjukhus, medan en 
gravid kvinna fördes 
till sjukhus för under-
sökning.
En Ford Transit kollidera-
de med en polskregistrerad 
BMW. Smällen blev kraf-
tig, fronten på BMW:n var 
intryckt liksom höger sido-
dörr på Forden. I Forden 
färdades endast bilföraren, 
en man som skadades och 
fördes med ambulans till 
Näl. Han var vid medvetan-
de under räddningsarbetet 
och klagade på smärtor i 
kroppen.

I den andra bilen färda-
des en man och en kvinna, 
där kvinnan som var gravid, 
fördes till sjukhus för under-
sökning. Båda kunde dock 
själva gå omkring, medan 
den skadade mannen i For-
den låg ner på marken och 
fördes iväg på bår.

E45 var helt avstängd un-
der räddningsarbetet och 
det bildades långa köer. Or-
saken till olyckan är ännu 
inte klarlagd.

Susanne Emanuelsson
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SPORT

Femårsjubileum med deltagarrekord

Sex Laxar i en laxask är glada efter en seger i klassbollen. 
Stående från vänster: Kilian, Marko, Fisnik, Valbona, 
Nathalie och Julia A. Sittande från vänster: Lova, Elin 
och Ida.

Alfred från Åsebros årskurs 1 
är jätteglad för sin medalj från 
klassbollen.

Kompisarna Ibrahim, Jod, Mikhael, Abdulla och Laya från 
Karolinerskolan ligger och vilar på konstgräset och tittar på 
fotbollsmatch när årskurs 6 spelar.

Åsebros F-1, Karolineskolans förskola samt Fagerlids förskola är alla glada för sina medaljer 
de fått för sitt genomförande av Klassbollen 2016.

Agnes Ferm vann speedshootingen för flickor i årskurs 3.

rätt storlekar och så. Så det 
har gått bra, vi har ju lärt oss 
mycket på de fem åren. Se-
dan är det viktigt att jobba 
bra ihop med de olika fören-
ingarna, det finns olika styr-
kor som man tar vara på, sa 
Bengt Lindberg, för Nordals 
Alliansen.

Ute på de fem fotbolls-
planerna var det fest, flera 
hundra familjemedlemmar 
hejade på sina barn i de olika 
matcherna. Från Karoliner-
skolans årskurs 3 fanns Laya 
Ibrahim, som låg och vilade 
i gräset med sina kompisar. 
Hon var ganska nöjd med 
turneringen, trots att laget 
inte vann.

– Det har inte gått så bra, 
men vi tycker det är jättekul. 
Sista matchen var vi nära att 
vinna, men förlorade med 
4-2 till slut, sa hon medan 
hennes kompisar Ibrahim, 
Jod, Mikhael och Abdulla 
höll med.

Bra laganda
På sjumannaplanen bredvid 
konstgräset fanns laget Sex 

laxar i en laxask, som precis 
vunnit mot Stevas Änglar.

– Detta är jättekul, det var 
bra laganda, sa Nathalie från 
6A på Nordalsskolan 

Hennes kompis Ida stäm-
de in:

– Det är kul att heja på de 
andra lagen också. Sedan har 
domarna varit jätteduktiga 
och de som gör detta gör ett 
bra jobb med klassbollen.

Mycket beröm hörs för det 
jobb Nordals Alliansen gör 
som driver hela turneringen, 
något Bengt Lindberg gärna 
skickar vidare.

– Jag vill ge en jätteeloge 
till domarna här i turnering-
en. Det är elever som är med 
i Nordalsskolans fotbolls-
skola, som Calle Andersson 
och Henrik Olsson driver. 
Vi har gjort en uppgörelse 
med dem att de utbildar sig 
till domare under våren och 
sedan är med här på klass-
bollen och dömer. Då är vi 
med och sponsrar deras trä-
ningskläder med Nordals Al-
liansen logga på bröstet.

Förhoppningsvis får vi 
uppleva klassbollen många 
år framöver, som är en rik-
tigt familjefest, i alliansens 
regi.

Text: Tobias Coster

Kamp om bollen i en match mellan två av de yngre lagen.

358 elever från kommunens skolor deltog i årets upplaga av 
Klassbollen.

FOTBOLL 
I fem år har Nordals 
Alliansen nu dragit i 
klassbollen i Mellerud. 
Årets upplaga, 2016, 
bjöd på deltagarrekord 
på alla fotbollsplaner-
na vid Rådavallen i 
solskenet, med 358 
fotbollsspelare.

63 procent av alla elever i 
Melleruds kommun deltog i 
klassbollen i lördags. Det är 
358 elever från de fem sko-
lorna i kommunen. Det är 
nytt rekord, passande nog, 
när klassbollen firade fem år.

– Det har fungerat jättebra 
i år. Vi var tidigt klara med 
alla förberedelserna, för det 
är rätt mycket med att be-
ställa t-shirtar, tryckerier, få 
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Förlust på Rudevi 
– årets första
FOTBOLL 
Åsebro IF har gått 
som tåget i division 5 
Dalsland, sex match-
er utan förlust. Men 
i fredags kväll kom 
säsongens första, mot 
bottenlaget Bengts-
fors IF som vann på 
Rudevi med 4-2.

I fredags var hemmalaget 
inte på tårna, utan fick se 
gästande Bengtsfors ta led-
ningen efter tio minuter. Yt-
terligare sju minuter senare 
stod det 2-0 på Rudevi.

– Det var ingen bra match, 
vi kom fel in från första 
stund. Vi tog inte jobbet, låg 
för långt ifrån och var en se-
kund efter hela tiden kändes 
det som. Vi gjorde allt för 
sent i försvaret och framåt 
stämde det inte alls i pass-
ningar eller kombinations-
spel, sa spelande tränaren Pe-
ter Eriksson efter matchen.

Nära kvittering
Inför andra halvlek var det 
tänkt att hemmalaget skulle 
höja sig, men istället får Åse-
bro en mardrömsstart i ännu 
ett baklänges mål, tre minu-
ter in i halvleken.

Men Åsebro hämtade sig 
och var nära på att komma 
ikapp.

Jonatan Larsson skickade 
in 1-3 i den 55:e minuten. 

Åsebro IF – 
Bengtsfors IF 
2-4 (0-2)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
10’ 0-1 Mattias Bryntesson
17’ 0-2 Henrik Stavvik
48’ 0-3 Johan Stavvik
55’ 1-3 Jonatan Larsson
74’ 2-3 Alassane Ouarma
76’ 2-4 Raoul Zetterström

SLUTRESULTAT

Nyförvärvet från Mellerud, 
Alassane Ouarma, nickade 
in 2-3 med en kvart kvar av 
matchen.

– Vi var nära att få 3-3, vi 
hade chansen att sätta kvit-
teringen, men istället kan de 
enkelt sätta 4-2 och då går 
luften ur oss, sa Eriksson och 
fortsatte:

– Det känns som att derbyt 
senare (mot MIF) tog myck-
et kraft och så var vi inte 
förberedda på att det skulle 
bli så tufft. Det är synd att vi 
inte kan vinna, ni är vi fem 
poäng efter Färgelanda som 
vi möter nästa match. Hade 
vi vunnit hade det blivit en 
ren seriefinal. Vi får se till att 
besegra Färgelanda nu, som 
är ett väldigt bra lag.

Nu är Åsebro fem poäng 
efter Färgelanda i division 5 
Dalsland.

Text: Tobias Coster

”Håfre” vände 
och vann mot MIF
FOTBOLL 
Över 100 personer såg 
Håfreström besegra 
Melleruds andralag i 
fredagskväll på Hå-
våsen med 4-1, men 
det var gästande MIF 
som tog ledningen i 
matchen och höll den 
till andra halvlek då 
hemmalaget vände 
och vann.
1-0 till MIF efter drygt 20 
minuter spelade på Håvå-
sen i fredags höll sig i näs-
tan 40 minuter. Melleruds 
målskytt, unge Seid Hosse-
ini, satte bollen bakom en 
annars storspelande Mike 
Faddoul i Håfreströms mål. 
Mike räddade bland annat 
en straff och höll sitt lag kvar 
i matchen.

– Vi hade ju en massa lä-
gen, men dom får ett läge 
och sätter den. Vi ändrade 
lite grejer, flyttade runt på ett 
par gubbar och sedan bytte 
jag in mig själv, sa spelande 
tränaren Kreshnik Bytyqi ef-
ter matchen mot MIF.

Bytet skulle visa sig vara 
genialiskt. Bytyqi tryckte 
in kvitteringen i den 58:e 
minuten efter passning från 
förre MIF-spelaren Flori-
jan Fejzulovic som spelade 

Håfreströms IF – 
Melleruds IF 

andralag 
3-2 (0-1)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
23’ 0-1 Seid Hosseini
58’ 1-1 Kreshnik Bytyqi
73’ 2-1 Andreas Jansson
85’ 3-1 Burim Avdijaj
86’ 4-1 Burim Avdijaj

SLUTRESULTAT

in bollen från kortlinjen till 
Kreshnik som tryckte till 
från 22 meter.

– Vi gjorde 1-1 och fick 
luft, sedan höjde vi oss och 
det hela gick bra, samman-
fattade Bytyqi.

Håfreström tog sedan led-
ningen genom Andreas Jans-
son som därefter serverade 
Burim Avdijaj till 3-1, som 
sedan blev 4-1 genom sam-
ma gubbe.

– Får vara nöjd med att vi 
tar tre poäng, men är ändå 
inte riktigt nöjd. Är inte rik-
tigt nöjd med fotbollen i sig 
och spelet, men samtidigt 
börjar jag se att gubbarna 
tar det hela mer på allvar nu, 
det är roligt, sa Bytyqi efter 
segern på hemmaplan.

Text: Tobias Coste

MIF tog tre poäng i derbyt

Brålanda IF – 
Melleruds IF
0-1 (0-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Arena: Sörbyvallen
Publik: 536
Målskytt:
41’ 0-1 Sebastian Hedlund

SLUTRESULTAT

Melleruds matchvinnare Sebastian Hedlund i kamp om bollen med Brålandas duktiga mitt-
back Erik Karlsson. Foto: Markus Ek.

FOTBOLL 
Det var knökat med på 
Sörbyvallen på natio-
naldagen i måndags 
när det bjöds på his-
toriskt derby. Det var 
30 år sedan Brålanda 
och Mellerud senast 
möttes i A-lags-sam-
manhang. MIF drog 
dock längsta strået 
och vann med 1-0.
Det var en match av sann 
derbykaraktär den över 500 
man starka publiken fick be-
skåda på Sörbyvallen i mån-
dags. Nationalsången spela-
des i sann nationaldagsanda 
och solen sken som sig bör 
när alla yttre faktorer blir 
perfekta. 

Och det var en jämn in-
ledning på matchen som 
bjöd på just mycket kamp 
och kämpande utan att nå-
got av lagen fick igång ett 
speciellt ordnat spel.

Matchens första riktigt 
farliga chans fick Brålanda, 
när bollen nickades i stolpen 
efter 23 minuter.

Istället för mål för hem-
malaget så nätade Mellerud 
strax före paus genom Sebas-
tian Hedlund. Mittbacken 
Oscar Jonasson slog en lång 
boll på ytan på högersidan 
som Hedlund fångade upp, 
drev in mot straffområdet 
och sköt in i mål bakom 
keepern Douglas Dahlberg.

– Tyvärr blir det derbyka-
raktär av matchen av någon 
konstig anledning. Vi som 
brukar ha mycket bollinne-
hav har ingenting, vi faller 
långt hem i straffområdet 

och bjuder in Brålanda i 
matchen, det är ett under att 
de inte gör mål, sa Melleruds 
Peter Jonasson efter match-
en medan Brålandas dito, 
Daniel Olsen, var märkbart 
besviken:

– Jag tycker vi förtjänar 
mer än noll poäng. Vi gör 
inte mål, vi har många mål-
chanser i första, det är ofant-
ligt att det står 1-0 till dem.

Förtjänar mer
I andra halvlek blev det fort-
satt mycket kamp utan att 
något av lagen var dominan-
ta. Det var kanske först i slu-
tet som Brålanda kom nära 
ett mål, när man tryckte på 
för en kvittering, men utan 
att lyckas. BIF har nu en 
tung uppförsbacke att ta sig 
uppför med fyra raka förlus-
ter i bagaget, laget förtjänar 
mer än så, enligt tränaren 
Olsen.

– Det är jämnare i andra 
och de spelar upp sig sam-
tidigt som vi tappar energi. 
Jag ser inte att vi skulle för-
ändra så mycket, det tror jag 
de flesta tycker. Vi gör ju en 
bra match, men vi är inne i 
en ond spiral. Vi får kämpa 
vidare för att det skall lossna, 
hade vi inte skapat chanser 
hade det varit en annan sak. 
Men nu skapar vi chanser 
och då är det inte så mycket 
vi kan ändra i spelet. Vi både 
skapar och spelar bra, så det 
är svårt att ändra något. Vi 
förtjänar mer än noll poäng, 
sa Brålandas Daniel Olsen.

Serieledning
Mellerud ligger i andra än-
den av tabellen och återtog 
serieledningen. Nu har laget 
fyra raka segrar, men träna-
ren Peter Jonasson var inte 
nöjd med matchen

– Vi ska vara tacksamma 

att få tre poäng här, men 
vi hittar en väg att vinna 
och innan matchen pratade 
vi om att det är sådana här 
matcher man ska vinna. Det 
är inte bara att städa av en 
sådan här match, så resul-
tatet är jag naturligtvis jät-
tenöjd med. Ska vi vara ett 
topplag kan vi inte snitta två 
insläppta per match, nu har 
vi stängt och låst bakåt, det 
är jätteroligt, känns bra att 
hålla nollan.

Text: Tobias Coster

Negativ spiral för ”Fiffen”
FOTBOLL 
Ett poäng på tre 
matcher är Frände-
fors facit efter den 
kanonstart man fick i 
inledningen på säsong-
en. I fredags kväll blev 
det förlust mot serie-
ledarna Färgelanda 
med 2-3 i division 5 
Dalsland.

Hemmaplan för Frändefors, 
men förlust med uddamålet. 
Laget som inledde säsongen 
med fyra raka segrar har nu 
det desto tyngre, men håller 
sig kvar i toppskiktet i serien.

Frändefors var dock ledan-
de i matchen, efter ett tidigt 
mål av Yonis Abdi.

Men bara fyra minuter 
innan paus kom kvittering-
en, så även ett ledningsmål 
av Färgelanda, som snabbt 
vände skutan på Frendevi IP.

– Vi gör det bra ändå, vi 
låter dem ha boll, men när 
de kom in på våra ytor så 
störde vi dem. Vi tar led-
ningen och spelar bra, men 
sedan vänder de innan paus, 
och det ska inte hända. Två 
identiska mål, med inkast 
för oss på offensiv planhalva, 
men sedan bolltapp och 
snabb kontring för Färgelan-

da, sa en besviken Suad Has-
sani, tränare för ”Fiffen”.

I andra halvlek utökade 
gästande Färgelanda till 3-1, 
något som dock inte sänkte 
Frändefors. Istället kom en 
snabb reducering genom 
Mahmoud Alghoul bara nå-
gon minut därefter. 

– Vi håller ihop, får ännu 
ett mål emot oss, men redu-
cerar och får kontakt. Sedan 
i slutet av matchen pressar vi 
på ordentligt och har lägen 
för en kvittering. Lite surt 
att vi släpper in de målen 
som vi gör, då är vi inte med 
och inte fokuserade, sa Suad 
Hassani.

Frändefors IF – 
Färgelanda IF
2-3 (1-2)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
10’ 1-0 Yonis Abdi
41’ 1-1 Johan Bäckström
44’ 1-2 Johan Bäckström
58’ 1-3 Niklas Englund
61’ 2-3 Mahmoud Alghoul

SLUTRESULTAT

Åsebro/Brålanda krossade i Uddevalla
FOTBOLL 
Det var ingen rolig 
onsdagskväll för en 
vecka sedan för topp-

Herrestad AIF – 
Åsebro/Brålanda 

7-0 (3-0)
Div. 2 Bohuslän/Dal

SLUTRESULTAT

Matchen slutade med ud-
damålsförlust, men Hassani 
blickar ändå framåt.

– Vi förlorade knappt och 
gör en bra match mot ett 
duktigt Färgelanda. Vi mö-
ter dem snart igen, då får vi 
göra något annorlunda.

Text: Tobias Coster

laget Åsebro/Brålan-
das damer. Hemresan 
från Uddevalla måste 
varit plågsam, efter 
0-7 mot Herrestads 
AIF i division 2 Bohus-
län/Dal.

Inför matchen var Åsebro/
Brålanda serieledare, men 
tappade platsen efter förlus-
ten mot Herrestad.

– Det var inget roligt alls. 
Vi är inte tillräckligt bra i 
matchen samtidigt som dom 
var bättre och sedan rulla-
de det bara på, sa tränaren 
Glenn Öder efter matchen.

I halvtid ledde hemmala-
get med 3-0 och damerna 
från Dal kändes uppgivna 
redan då. I andra halvlek 
skulle det bli ytterligare fyra 
mål bakåt.

– Det blev inte alls som 
vi tänkt oss, men så är det 
ibland, sa Öder.

Åsebro/Brålanda får ta 
omtag på söndag på hem-
maplan, när man ställs mot 
serieledarna Gilleby-Stala 
Orust FC, men bara ett po-
äng skiljer lagen åt.

Text: Tobias Coster
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FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Munkedals IF
Lördag 11/6 KL. 15.00

Frisyrmakarna, Frändekonsult, Holms Pastorat

Full fart i kroppefjällsterrängen

Först ut i Karolinerjoggen var barnen.

Starten har gått för motionärer och elitlöpare i alla åldrar. I täten i röd tröja Sakhi Husseini, 
Håfreströms IF.

Två par vidare
GOLF 
I söndags spelades en kval-
tävling på Melleruds GK 
med chans för två par att gå 
till final i Norrköping den 
11 september samt vinna 
och en resa till Spanien. Täv-
lingens namn Race To Espa-
na, kommer att spelas på 15 

olika ställen under majtill 
augusti. 24 par ställde upp 
från västra Sverige.

Resultat: 1. Mats Larsson 
och Håkan Blomdahl. Mel-
lerud GK
2. Sterner och Sverre Lind-
blad, Mellerud GK och On-
sjö GK

Berith Lindblad

Fina resultat

KICKBOXNING 
Mellerudsföreningen 
Fox Fight Club har 
medverkat i ett par 
tävlingar med fina re-
sultat, dessutom kan 
klubben ståta med tre 
nya instruktörer.

Den 19 mars var åkte tre 
stycken till Göteborg på 
Rookie Rumble, en kickbox-
ningsturnering för de som 
gått en till fem matcher.

De som reste för att tävla 
var Abulfazl Abbasi  -69 kg, 
Mia Gustavsson  -65kg och 
Maria Andersson  -60kg. 
Mia tog guld, Abu slutade 
fyra och Maria togs sig ty-

värr inte hela vägen. 7 maj 
bar det av till Ängelholm 
och tävlingen Fight 57. 
Denna gången var det bara 
Mia ( -65 kg) och Maria 
(-60 kg) som tävlade. Det 
blev det ett silver till Mia 
och brons till Maria. 

20-22 maj var gick tre 
stycken; Sebastian Svärd, 
Bill Guldbrandsson och Ma-
ria Andersson, instruktör-
utbildning i Svenska Kick-
boxningsförbundets regi på 
Rådahallen.

– Vi ser fram emot en 
nystart till hösten och väl-
komnar gamla och nya kick-
boxningsfantaster, meddelar 
Maria Andersson, kassör i 
klubben.

Mia Gustavsson i blå hjälm under tävlingen Fight 57 i Äng-
elholm. Foto: Privat.

Silver till Mia Gustavsson t.v och brons till Maria Andersson i 
Ängelholm 7 maj. Foto: Privat.

I måndags, på na-
tionaldagen den 6 
juni, genomfördes en 

mycket lyckad Karoli-
nerjogg arrangerad av 
OK Kroppefjäll. 

OK Kroppefjälls traditio-
nella terränglopp har bli-
vit en tradition för många. 
Drygt tvåhundra löpare i 
alla åldrar, både motionärer 
och elitlöpare samlades vid 
OK-stugan där det var både 
start och mål. 

Solen sken, fika och korv 
serverades och herrar i Karo-
linerkostym dirigerade trafik 
och startgrupper rätt. 

Barnen först
Först till start var barnen 
som deltog i minijoggen, de 
äldre på egen hand, de yngre 
i sällskap av någon vuxen. 
Banan var en kilomter lång 
och segrade gjorde Alfred 

Söderblom som sprang för 
Håfreströnms IF. 

– Det var roligt, jag låg 
först redan från starten, sä-
ger en nöjd Alfred.

Motionärer och elit
Klockan elva startade nästa 
grupp, en blandning av mo-
tionärer, elit, barn, ungdo-
mar och vuxna som sprang 
antigen 4,5 eller 14 kilo-
metersbanan. Den längre 
sträckans löpare varvade vid 
OK- stugan och hejaropen 
skallade. 

Segrade i damklassen D 
21 gjorde Erika Åhl Jensen, 
Åmåls Multisport, för andra 
året i rad. Bästa lokala löpa-
re i damklassen var Simone 
Geerts, Håfreströms IF och 
Malin Johnsson, SK Granan 
på sjätte respektive sjunde 
plats. 

I herrklassen H 21 segrade 
Jari Repo från Trollhättans 
IF Friidrott. Merhavi Nega-
si, Håfreströms IF kom på 
fjärde plats. Jörgen Eriksson 
och Robert Melby, SK Gra-
nan kom på femte respektive 
sjätte plats.

I klassen M 14, som 
vanns av Nils Johansson 
från Uddevalla SK, kom OK 
Kroppefjälls Johan Lidholm 
och Emil Jansson på fjärde 
respektive femte plats.

Karin Åström

Kroppefjäll segrade i derbyt

Bäckefors IF – Krop-
pefjälls IF

1-4 (0-3)
Div. 6 Dalsland

Målskyttar:
14’ 0-1 Sherif Haziri
31’ 0-2 Joakim Eriksson
45’ 0-3 Dennis Karlsson
47’ 1-3 Johan Jensen
73’ 1-4 Sherif Haziri

SLUTRESULTAT

Kroppefjälls tvåmålskytt Sherif Haziri klackar bollen förbi 
Bäckefors Simon Almgren i derbyt. Foto: Martin Eriksson.

FOTBOLL 
Det var inte bara 
toppmatch i division 6 
Dalsland som spelades 
i lördags kväll. Det var 
ett hett derby mel-
lan Bäckefors IF och 
Kroppefjälls IF, två lag 
där bara fjället skiljer 
dem åt. 

Kroppefjäll drog det längsta 
strået i lördagens derby på 
Bäckevallen inför knappt 
60 personer. Men åskådar-
na bjöds på mycket mål i en 
välspelad match. 

Gästande KIF tog led-
ningen efter 13 minuter, 
Sherif Haziri var sist på bol-
len.

Innan paus hann bortala-
get göra dels 2-0 men också 
3-0 genom Dennis ”Liane” 
Karlsson efter att ha nickat 
in bollen bakom Bäckefors 
keeper.

Och det var en nöjd Kro-
pefjälls tränare i pausen.

– Det var helt rättvist, vi 
hade kunnat göra fler mål, 
vi hade några riktigt heta lä-
gen. Första halvtimman spe-
lade vi jättebra och skapade 
våra chanser, men sedan 
kom vi in i deras tempo med 
mycket kamp, sa Michael 
Eriksson.

Hans dito i Bäckefors, 
Shaip Bajrami, var inte lika 
nöjd med inledningen av 
matchen.

– Vi var inte alls med för-
sta 20, då skapar de mycket 
chanser och får två mål. Men 
det var en svår match, jag 
tycker vi försökte spela och 
rulla bollen och spela vårt 
spel. Men det passade inte 
oss med Kroppefjälls långa 
bollar, det funkade inte 
samtidigt som de satte sina 
chanser, och då var vi redan 
borta efter första halvlek.

I den andra halvleken 
kom dock en reducering för 
hemmalaget, Johan Jensen 
sprang sig fri och satte 1-3.

– När de gjorde 3-1 så blev 
det nervöst, hade de fått ett 
till mål där så hade det blivit 
match, sa Kroppefjälls träna-
re Michael ”Svea” Eriksson.

– I andra halvlek kom vi 
till rätt bra, vi fick med oss 
ett mål och höjde oss. Vi 
spelade vårt spel och hade 
chanser, men satte dem inte, 
detta var inte vår dag helt 
enkelt. De var starka, det 
kan jag inte säga något om, 
sa Bäckefors Shaip Bajrami.

Istället kom 4-1 för Krop-
pefjäll som blev spiken i den 
berömda kistan för Bäcke-
fors.

– Skönt att vara serieleda-
re, det har gått över förvän-
tan. Kan vi fortsätta så här 
så har vi i så fall nio poäng 
till innan sommaren, men 
man kan inte ta ut något i 
förskott.

Nu skiljer det fem poäng 
mellan Kroppefjäll i topp 
och Bäckefors på fjärdeplat-
sen. Där emellan finns Eds 
andralag samt Brålandas 
dito.

Text: Tobias Coster
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DATASERVICESK
SÄLJER • BYGGER

REPARERAR • UPPGRADERAR
RÄDDAR DATA

Sven Kinhult
0528-105 75 • 0703-74 11 53

www.skdataservice.se

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 07 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

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!

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

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

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

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

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

Med Vänern inom hörhåll

Åmål, 7 ha            

Lantställe i Tydje med 

skogen som granne,

en kilometer från Vänern.

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

FASTIGHETSMARKNADEN

Dals Rostock
2:a, 59 kvm, ledig 1 sept. Fast 
inkomst. Inga bet.anm. Tel. 
073-183 57 91.

UTHYRESDrygt 100 i  
Karolinertrampet
Drygt hundra cyklister 
körde Karolinertram-
pet i lördags då OK 
Kroppefjäll arrangera-
de tävlingen för 22:a 
gången. 

Cykeltrenden är fortsatt 
stark och de flesta körde en 
mil på den krävande terräng-
banan. Den kortare varian-

ten av tävlingen var på 3, 5 
kilometer.  Barnklassen, 3,5 
kilometer vanns av Hugo 
Lundgren. Hugo Porath 
vann 10- kilomtersklassen.

I herrklassen segrade Da-
vid Kangas, Uddevalla CK.

Damklassen vanns av 
Anna Nordsäter, Ed.

Foto: Simone Geerts.

Hugo Porath vann klassen H 
10. 

Hugo Lundgren, SK Granan, 
vann 3,5 kilometersloppet. 

Bland herrarna vann David Kangas, Uddevalla CK, före Jo-
nathan Nilsson och Stefan Hellman Team Swesport. 

I damklassen segrade Anna Nordsäter, Ed, Irene Gustafsson  
blev tvåa och Eva Landh trea.

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

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95
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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.23 - 11 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. 23 – 11 juni

21.00 Vem vet mest junior
21.30 En tysk, en fransk och en 
 husman
22.00 Vintagejakten
22.45 The Island
23.30 Grym kemi - tecken-
 språkstolkat
00.00 Grym kemi - syntolkat
00.30 Pluggkoden - tecken-
 språkstolkat

21.00 Vem vet mest junior
21.30 Ockupationen
22.15 Nationaldagen 2016 
 - syntolkad

21.00 Edit: N.Y. stories
21.25 Dag
21.50 Girls and boys
22.20 The Island
23.10 Jddra med dn hjrna
23.40 Landgång

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40 Ryan Giggs sista säsong
22.25 Är vardagsdrickandet 
 värre än helgfyllan?
23.15 Treme

12.00 Island runt
13.00 William Marshal 
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?
20.10 18 efterlysta kor
21.00 Seriestart: Att köpa sig en 
 regnskog
22.00 Vuxenkurs för slackers
23.30 Världens hårdaste jobb
00.20 Kvinnorna som utvecklade 
 USA

12.00 Transplantations-
 teamet
13.00 Skattjägarna
13.30 Liv med autism
14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.40 På vintagejakt
18.25 Skattjägarna
18.50 Liv med autism
19.20 Systrar som sitter ihop
20.05 Träden berättar
21.00 Gåtan Neil Armstrong
22.00 Är västvärldens storhetstid 
 förbi?
22.50 Att köpa sig en regnskog
23.50 Banbrytande arkitektur
00.20 Studio natur
00.50 Jinkx Monsoon 
 - dragqueen

12.00 På vintagejakt
13.00 Studio natur
13.30 Extremt kallt och 
 vått
14.00 UR Samtiden
17.00 Skattjägarna
17.25 Homo i populärkulturen
18.20 Kända byggnader berättar
18.45 Banbrytande arkitektur
19.15 Världens natur: Det vilda 
 Brasilien
20.10 Min skadade hjärna
21.00 Kvinnorna som utvecklade 
 USA
21.55 18 efterlysta kor
22.45 Träden berättar

09.00 UR Samtiden
15.00 Homo i populär-
 kulturen
15.55 Min skadade hjärna
16.45 Kvinnorna som utvecklade 
 USA
17.40 William Marshal - den 
 främste riddaren
18.35 Världens hårdaste jobb
19.25 Planet Earth
20.15 Kinas rymdprogram
21.00 Bantning - en jätteindustri
21.50 Seriestart: Cosmos
22.35 Dokument utifrån: Spelet 
 om Egypten

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 Now you see me
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.50 Scrubs
01.50 How I met your mother
02.40 Family guy
03.30 My name is Earl
03.55 American dad
04.20 Våra värsta år
04.55 The vampire diaries

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 Elysium
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 How I met your mother
02.40 Family guy
03.05 Family guy
03.30 My name is Earl
03.55 American dad
04.20 Våra värsta år
05.10 The vampire diaries

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 Miami vice
23.30 The Darwin awards
01.25 Family guy
02.25 American dad
02.40 Family guy
02.50 Scrubs
03.05 Family guy
03.10 Scrubs
03.35 How I met your mother
03.55 Nattsändningar

06.00 Knight rider
06.55 Seinfeld
09.15 The exes
09.45 Amazing race
10.40 Jims värld
11.10 Jims värld
11.40 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
21.00 The big year
23.00 Vertical limit
01.30 Major Payne
03.15 Continuum
04.00 Family guy
04.45 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
04.50 Amazing race
05.35 The exes

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 En tysk, en fransk och en 
 husman
10.30 Norges kung och drottning 
 i 25 år
11.10 Mänskligheten från
 rymden
12.45 Lars Lerin - Mot kvällen 
 uppklarnande
13.45 Anden i traktorn
14.05 Männen från Vidsel
14.35 Matiné: Monsunbröllop
16.25 Gomorron Sverige
16.45 Vem vet mest junior
17.15 Kaukasien på 30 dagar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 En bild berättar
18.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Peter Flack - mitt liv som 
 Hjalmar
21.00 Mexiko 1986 - När 
 Maradona briljerade
21.25 Tobias och tårtorna
21.55 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
10.40 Tobias och tårtorna
11.15 UEFA Fotbolls-EM 2016: 
11.45 Mexiko 1986
12.10 Bo Kaspers - Vi kommer 
 aldrig att dö
13.10 Peter Flack - mitt liv som 
 Hjalmar
14.10 Smartare än en femteklassare
15.10 Arkitekturens pärlor
15.20 Tänk om
15.45 - 15.50 En bild berättar
16.20 Gomorron Sverige
16.40 Seriestart: En askungesaga
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 Afternoon tea
19.00 Landgång
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Mellan bleke och storm
11.15 UEFA Fotbolls-EM 2016
11.45 Touchdown
12.15 En askungesaga
13.05 En bild berättar
13.10 Kaukasien på 30 dagar
13.55 Landgång
14.25 Djursjukhuset
15.25 Cirkus Olympia
16.25 Gomorron Sverige
16.45 Mord och inga visor
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 Vintagejakten
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Hjalmars drömrevy
21.30 Luther
22.25 SVT Nyheter
22.30 Shetland
23.30 Tobias och tårtorna
00.00 Djursjukhuset
01.00 The Island
01.50 Nattsändningar

06.15 Landet runt
07.00 Landgång
07.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
08.10 Trädgårdstider
09.10 Mänskligheten från rymden
10.45 Tobias och tårtorna
11.15 UEFA Fotbolls-EM 2016
11.45 En bit av 50-talet
12.30 Vintagejakten
13.15 Anslagstavlan
13.20 Tänk om
14.20 Peter Flack - mitt liv som 
 Hjalmar
15.20 Hjalmars drömrevy
16.50 Lars Lerin - Mot kvällen 
 uppklarnande
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Östen med Resten på teatern
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 UEFA Fotbolls-EM 2016
20.50 UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 England-Ryssland
23.30 SVT Nyheter
23.35 Lördagsbio: Rånarna
01.15 Nattsändningar

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 Adressat: Sir Paul Smith
18.10 Ryan Giggs sista säsong
19.00 Vem vet mest junior
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 Girls and boys
22.45 Veep
23.15 Sumé: grönländsk
 revolution
00.10 Nikos resa
00.40 24 Vision
01.00 Nattsändningar

09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Extrema hotell
16.45 Nikos resa
17.15 SVT Nyheter på lätt 
 svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Amoklove
18.10 Världens fakta: Tvångs- 
 syndrom
19.00 Vem vet mest junior
19.30 I brandbil till Mongoliet
20.00 Friidrott: Diamond League,
  Oslo
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fotbolls-EM: EM-studion
22.50 Nattsändningar

09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Friktion
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Monkeys
18.10 Är vardagsdrickandet värre
  än helgfyllan?
19.00 Fotbolls-EM: EM-studion
19.30 Inside/offside
19.55 Stopptid
20.00 Burleskligan
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Filmklubben: Jarhead
23.45 Treme
00.45 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

09.00 SVT Nyheter
09.05 Elitidrottens offer
10.00 SVT Nyheter
10.05 Grön glädje
10.30 Deadly 60
11.00 SVT Nyheter
11.05 Nya perspektiv
12.05 SVT Nyheter
12.10 Nikos resa
12.40 Extrema hotell
13.10 Världens fakta: Tvångs-
 syndrom
14.00 Adressat: Sir Paul Smith
14.10 Burleskligan
15.10 Är vardagsdrickandet värre
 än helgfyllan?
16.00 SVT Nyheter
16.05 Family tree
16.30 Livets stora stunder
17.15 Världens natur: Det vilda 
 Brasilien
18.10 Pantertanter och krut-
 gubbar: Mode
19.00 Kulturstudion
19.05	 Göingeflickorna
20.00 Swingtime again - Alice 
 Babs och Charlie Norman
22.00 En liten fransk stad
22.50 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
14.45 Husakuten
15.55 Extreme makeover weight-
 loss
16.55 Äntligen hemma
17.50 Halv åtta hos mig: England
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 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 Sveriges yngsta 
 mästerkock
21.00 Solsidan
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five–0
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 Vikings
01.55 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
14.25 Halv åtta hos mig
14.55 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, Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela kändis-Sverige bakar
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

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
13.55 Från ett hus till ett hem
14.25 Halv åtta hos mig
14.55 Husakuten
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 Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
20.50	 Fotboll:	Frankrike–
 Rumänien
21.50 Studio: UEFA fotbolls-EM 
2016
22.00	 Fotboll:	Frankrike–
 Rumänien
22.55 Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
00.00 Nattsändningar

06.05 Lucky dog 
	 –	en	andra	chans
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sveriges yngsta mästerkock
12.30 Hela kändis-Sverige bakar
13.25 Hemma hos Jamie
14.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
14.50	 Fotboll:	Albanien–Schweiz
15.50 Studio: UEFA fotbolls-EM
16.00	 Fotboll:	Albanien–Schweiz
17.00 Studio: UEFA fotbolls-EM
  2016
17.50	 Fotboll:	Wales–Slovakien
18.50 Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
19.00	 Fotboll:	Wales–Slovakien
20.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
20.30 Up in the air
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Up in the air, forts
22.55 Star Trek: Nemesis
01.15 Harlem nights
03.35 Brynolf & Ljung - Street 
magic

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp 27 juni

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

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

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Landet runt - teckenspråkstolkat
21.45 Luther
22.40 Lemmy

21.00 Vem vet mest junior
21.30 Kygo: nyckeln till framgång
22.15 Gift vid första ögonkastet USA
22.55 Extrema hotell
23.25 Sportspegeln - teckenspråkstolkat

21.00 Vem vet mest junior
21.30 Veep
22.00 Tonårsmammor
22.30 Samlare som campar
23.00 Girls and boys
23.30 Tobias och tårtorna

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.40 Kända byggnader berättar
16.05 Studio natur
16.35 Cosmos
17.20 William Marshal - den främste 
 riddaren
18.10 18 efterlysta kor
19.05 Att köpa sig en regnskog
20.05 Seriestart: Världens natur: Japan
21.00 På vintagejakt
21.45 Kvinnorna som utvecklade USA
22.40 Vuxenkurs för slackers
00.10 Kända byggnader berättar
00.35 Tolv år av sökande

12.00 Homo i populärkulturen
13.00 Liv med autism
13.30 Studio natur
14.00 UR Samtiden
17.00 Kända byggnader berättar
17.25 Extremt kallt och vått
17.55 Sanningen om konsumtion
18.45 Studio natur
19.15 Världens natur: Japan
20.05 Världens natur: Det vilda Brasilien
21.00 Han får inte slå dej!
22.00 Bantning - en jätteindustri
22.50 Medberoendets makt
23.50 Skattjägarna

12.00 Kända byggnader berättar
12.30 Banbrytande arkitektur
13.00 Världens hårdaste jobb
14.00 UR Samtiden
17.00 Skattjägarna
17.25 Träden berättar
18.20 Kvinnorna som utvecklade USA
19.15 Kinas rymdprogram
20.00 Den svensknorska truppen
21.00 Världens hårdaste jobb
21.50 Världens natur: Japan
22.45 Dokument utifrån: Spelet om 
 Egypten

06.00 Knight rider
06.50 Seinfeld
09.10 The vampire diaries
10.05 Grimm
11.00 Jims värld
11.55 The big year
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 Striking distance
00.00 The comedians
00.30 2 1/2 män
01.00 Fresh off the boat
01.30 Family guy
02.20 How I met your mother
03.05 The comedians
03.30 Amazing race
04.20 Race to the scene
04.30 Brooklyn nine nine
05.15 Frasier
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 Twilight
23.25 Family guy
00.25 American dad
00.55 Scrubs
01.55 How I met your mother
02.45 Family guy
03.35 My name is Earl
04.00 American dad
04.25 Våra värsta år
05.15 The vampire diaries

06.20 En askungesaga
07.10 Tonårsmammor
07.40 Cirkus Olympia
08.40 Djursjukhuset
09.40 Guld på godset
10.40 Kaukasien på 30 dagar
11.25 Norges kung och drottning i 25 år
12.05 En tysk, en fransk och en husman
12.35 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
13.15 Östen med Resten på teatern
14.00 UEFA Fotbolls-EM: EM-studion
14.50 Fotbolls-EM: Turkiet-Kroatien
16.55 Fotbolls-EM: EM-studion
17.30 Mexiko 1986 - När Maradona 
 briljerade
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Grease live!
22.10 ygo: nyckeln till framgång
22.55 SVT Nyheter
23.00 Hjalmars drömrevy
23.00 Flykten från Bastöy
00.30 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Sverige!
11.15 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
11.55 Sportspegeln
12.25 Tobias och tårtorna
12.55 Kygo: nyckeln till framgång
13.40 Den sjunde hönan
14.00 Fotbolls-EM: EM-studion
14.50 Fotbolls-EM: Spanien-Tjeckien
17.00 Holkmannen
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Ett lag utan gränser
19.00 Samlare som campar
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Bil- & båttokig
21.30 Ockupationen
22.15 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Samlare som campar
10.30 Bil- & båttokig
11.00 Trädgårdstider
12.00 Grym kemi
12.30 Världens natur: Nordsjön
13.55 Matiné: Med dej i mina armar
15.15 Gomorron Sverige sammandrag
15.35 Seriestart: Det goda livet
16.20 Grön glädje
16.50 Norges kung och drottning i 25 år
17.30 Vem vet mest junior
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45	 När	mormor	tog	fotografierna	ut	
 på en promenad
19.00 En tysk, en fransk och en husman
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fotbolls-EM: EM-studion
20.50 Fotbolls-EM: Portugal-Island
22.55 Fotbolls-EM: EM-studion
23.30 SVT Nyheter
23.35	 Nattfilm:	Skuggan	av	ett	tvivel
01.20 Nattsändningar

09.00 SVT Nyheter
09.05 Jakten på den perfekta atleten
10.00 SVT Nyheter
10.05 Gudstjänst
10.50 Amoklove
11.00 SVT Nyheter
11.05 Friktion
11.35 Korrespondenterna
12.05 SVT Nyheter
12.10	 Göingeflickorna
13.10 Ryan Giggs sista säsong
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 SVT Nyheter
16.05 Motor: VM-rally
17.00 Fais pas ci, fais pas ça
17.52	 Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00 Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Det vilda Brasilien
19.55 Älgfrossa
20.00 Livets stora stunder
20.45 Aldrig för sent - gympagrupp 90+
21.00 Aktuellt
21.15 Mannen med oxpiskan
22.55 Dag
23.20 Gudstjänst
00.05 I brandbil till Mongoliet
00.35 24 Vision
01.00 Nattsändningar

08.00 Fais pas ci, fais pas ça
08.52	 Kortfilmsklubben	-	spanska
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Fotbolls-EM: EM-studion
17.50 Fotbolls-EM: Irland-Sverige
19.55 Fotbolls-EM:: EM-studion
20.30 Vem vet mest junior
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 David Beckham: kärleken till 
fotboll
23.45 Treme
00.45 24 Vision
01.00 VT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 24 Vision
02.00 SVT Nyheter
02.05 24 Vision
03.00 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 Aldrig för sent - gympagrupp 90+
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Hopp i havet
18.05 Seriestart: Så byggde vi världen
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 I am Johnny Cash
23.40 Family tree
00.05 Jddra med dn hjrna
00.35 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

06.05 Lucky dog – en andra chans
06.30 Lucky dog – en andra chans
07.00 Lucky dog – en andra chans
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Postkodlotteriets sommarvinnare
11.35 Lyckliga gatan
12.30 Brynolf & Ljung - Street magic
13.00 Handboll: Studio
13.25 Handboll: Sverige–Bosnien
13.25 Handboll: Sverige–Bosnien
14.10 Handboll: Studio
14.15 Handboll: Sverige–Bosnien
15.05 Handboll: Studio
15.30 Hemma hos Jamie
15.55 Äntligen hemma
17.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
17.50 Fotboll: Polen–Nordirland
18.50 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
19.00 Fotboll: Polen–Nordirland
20.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
20.50 Fotboll: Tyskland–Ukraina
20.50 Fotboll: Tyskland–Ukraina
21.50 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
22.00 Fotboll: Tyskland–Ukraina
23.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
00.00 Jennifer 8
02.40 Kalla fakta
03.40 - 04.45 Kalla fakta
05.50 Nyhetsmorgon

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
13.55 Från ett hus till ett hem
14.25 Halv åtta hos mig
14.55 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 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
20.50 Fotboll: Belgien–Italien
20.50 Fotboll: Belgien–Italien
21.50 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
22.00 Fotboll: Belgien–Italien
23.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 Vikings
01.55 Elementary
02.50 The 100
03.50 Brottskod: Försvunnen
04.45 - 04.46 Sändningsuppehåll
05.50 Nyhetsmorgon

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.40 My kitchen rules
13.55 Från ett hus till ett hem
14.25 Halv åtta hos mig
14.55 Husakuten
15.55 Extreme makeover weightloss
17.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
17.50 Fotboll: Österrike–Ungern
17.50 Fotboll: Österrike–Ungern
18.50 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
19.00 Fotboll: Österrike–Ungern
20.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
20.30 27 dresses
22.00 Nyheterna
22.05 Sporten
22.09 Väder
22.15 27 dresses, forts
22.55 Brottskod: Försvunnen
23.55 Vikings
00.55 Elementary
01.50 The 100
02.50 Brottskod: Försvunnen
03.50 - 04.45 Brynolf & Ljung - Street 
 magic
05.50 Nyhetsmorgon

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Onsdag 15/6 kl: 17:00-18:00

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Mellerud / Svecklingebyn 2
Toppenläge vid E45:an för den som vill bedriva verksamhet och bo med gångavstånd till jobbet. Dalslandstuga välbevarad i 
ursprungligt skick. 6 rok varav 3-4 sovrum. Tomtareal: 23 992 kvm. Pris: 2 750 000:-

Mellerud / Ör / Ör Backen 7
En riktig sommaridyll med altan i västerläge och gångavstånd till Örsjön med badplats. Enplans fritidshus om 2 rok  varav ett  
sovrum Boarea: 60 kvm. Tomtareal: 1 460 kvm. Pris: 480 000:-

Visning: Torsdag 16/6 kl: 17:00-18:00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

MELLERUD – Mellerudsgatan 21
Enplansvilla i populärt område med skyddad 
och baksida som angränsat mot naturen! Öppen 
planlösning mellan vardagsrum med braskamin 
och köket med utgång till inglasat uterum.

Pris: 850.000:-

DALSKOG – Skurvåsvägen 6
Sjöutsikt! Rödmålad enplansvilla, 4 rok varav två 
sovrum. Boa 97 kvm. Ljus interiör, öppen spis 
(skorsten att renov.). Uteplats. Delvis källare med 
tvättstuga och förråd. Tomt 1.615 kvm. 

Pris: 895.000:-

SÅLD

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

Pris: 650.000:-

MELLERUD – Hasslegatan 8
Fräsch 1½-plansvilla m. källare. 5 rok, 95/55 kvm. 
Tomt 1 006 kvm. Kök med massiva ekbänkskivor. 
Badrum med golvvärme. Totalrenoverad neder-/
övervåning. Nytt tak, nya 3-glasfönster.

Pris: 875.000:-

SÅLD

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 13
En strandtomt utöver det vanliga! Fritidshus som 
ligger endast 1,5 meter från strandlinjen, stor 
solig altan ut över vattnet, brygga längs med vat-
tenbrynet och två stycken bryggor uti vattnet.

Pris: 1.750.000:-

Visning torsd. 9/6 kl. 1730-1830

Mån. kost. ca 5.200:-NYTT PRIS!



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

ONSDAG 8 JUNI 2016
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

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

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 23. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg.Fetthalt 17-26%. 
Jfr pris 49:00/kg.

Champinjoner i ask
ICA. Polen/Litauen. 250 g. Klass 1. Jfr pris 
20:00/kg. 

Potatissallad
ICA. 800 g. Original. Jfr 
pris 18:75/kg. Max 2 köp/
hushåll.

Glass
Triumf Glass. 0.5 liter. Gräddglass, Sorbet, Laktosfri. 
Gäller ej Ekologisk. Jfr pris 10:00/liter.
 Max 2 köp/husåll.

Margarin
Milda. 1 kg. Jfr pris 15:00/kg.

Fläskytterfilé
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca 1000 g. 
Mörad. Av benfri kotlett. Naturell/grillkryd-
dad. Jfr pris 59:90/kg.Max 2 köp/hushåll.

5:-
/st

Minst
25%

rabatt

49:-
/kg

superklipp

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

5990 
/kg

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

 

Potatiskroketter
ICA. 600 g. Fryst. Jfr pris 16:67/
kg.

10:-
/st

Det  
lönar sig 

Bra priser på vardags-

varor.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Var medmbraå

Dalslandsmedaljen till företagarförening
2016 års Dalslands-
medaljör är Brålanda 
företagarförening, det 
offentliggjordes i tors-
dags. Prisutdelningen 
sker 10 september 
under Brålanda bygde-
fest.

I motiveringen står ”Att sam-
verka innebär en ständigt le-
vande process som varje dag 
måste erövras, etableras och 
ständigt underhållas. Idogt 
samarbete med olika berör-
da parter där jobbet består 
i att bygden inte skall tappa 
mark i en allt mer hårdnan-
de konkurrens kännetecknar 
Dalslandsmedaljören 2016”.

Brålanda har ett starkt för-
eningsliv, många har andan 
att jobba ideellt. 2006 gjor-
des ett omtag där man tog 
fram planer på hur Brålanda 
skulle se ut 2010. Många 
började samverka. Det var 
här ideerna till exempelvis 
temadagarna, Gallerian, in-
frastrukturgruppen som job-
bar hårt för tågstopp i Brå-
landa, tomma butiksfönster 

Från vänster: Claes-Göran Qvil, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Per Eriksson, ordförande i Dalslandskommu-
nernas Kommunalförbund, Thore Johansson, Christina Milén Jacobsson och Bo Pettersson, Brålanda företagarförening samt 
Christina Svensson, förbundschef Dalslandskommunernas Kommunalförbund.

skyltades upp på ideell basis, 
loppisrundan med mera.

– Detta är jättekul! Vi har 

över 100 medlemmar i för-
eningen. Vi är stolta över 
bygden och det som görs. 

Men vi får inte glömma 
alla de som jobbat för sam-
verkan i Brålanda innan vi 

kom med i bilden, framhöll 
Christina Milén Jacobsson, 
ordförande i Brålanda före-
tagarförening.

Påverkar mycket
I motiveringen nämns även 
att föreningen är med och 
påverkar allt från skola till 
åldringsvård, man upp-
muntrar unga till företag-
samhet och medverkar till 
sommarjobb för alla nionde-
klassare som vill, till exempel 

på Vardaga. I år satsas det 
på att engagera ungdomar 
som lekledare vid midsom-
marfirandet på Åttersruds 
bygdegård. Man samordnar 
även olika medlemsaktivite-
ter, landers största tomtetåg 
är inte att förglömma, där 
man samarbetar med Lions 
i Brålanda.

Man har skapat den så 
kallade ”Brålanda-andan” 
genom samhörighet och 
sammanhållning.

–– Vi har tolv olika arbets-
grupper där vi fördelar arbe-
tet. Dessutom sitter vi med 
i Forums styrelse, en para-
plyorganisation i Väners-
borg. Vi sitter också med i 
Brålanda Väntjänst och Sta-
tionshusföreningen, berättar 
Christina. 

– Samarbete kommer inte 
av sig själv. Många invånare 
dras mot Vänersborg och 
Mellerud. Därför är det så 
viktigt för en liten ort som 
Brålanda att alla vill utveckla 
hembygden. Då är litenhet 
till godo för samverkan, po-
ängterar, Claes-Göran Qvil, 
Dalslands fornminnes och 
hembygdsförbund.

Christina tipsar om hur 
man kan nå framgång ge-
nom samverkan:

– Våga testa, ha uthållig-
het och jobba sedan vidare 
med det!

Susanne Emanuelsson

Sex asylboenden i 
Melleruds kommun
Migrationsverket 
ska kvalitetsgranska 
möjliga asylboenden i 
Melleruds kommun.
Migrationsverket avser att 
teckna ramavtal för sex an-
läggningar i kommunen, de 
omfattar 570 platser. I Mel-
leruds kommun kommer 
följande anläggningar att 
tilldelas ramavtal: Bolstad 
församlingshem, Håver-
uds hotell, Kroppefjäll (två 
anläggningar), Eriksdals-
boende samt Björkebäck i 
Dalskog.

Avtalsspärr råder mellan 
1 juni till och med 13 juni, 
under den perioden kan le-
verantörer överklaga tilldel-
ningsbesluten.

När avtal tecknats påbör-
jar Migrationsverket besikt-
ningar på plats för att se 
om fastigheterna uppfyller 
kraven. Först därefter kan 
ett ramavtal bli aktuellt om 
Migrationsverket har ett 
fortsatt behov av tillfälliga 
boendeplatser.

Avropsavtal kan tecknas av 
Migrationsverket från och 
med 21 september.

I brevet från Migrations-
verket står att man i så god 
tid som möjligt kommer att 
informera berörda kommu-
ner när man öppnar eller 
stänger befintliga asylboen-
den.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se




