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Nr 23  Årg 23 ONSDAG 15 JUNI • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Estet- och naturelever samsades på flaket under fredagens studentfirande i Mellerud. Nathalie Stångberg och Rani Berg 
ropade ut sin glädje tillsammans med sina kompisar. Foto: Susanne Emanuelsson. – Sidorna 8 och 9 –

Studentyra i Mellerud

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 24.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

 

5:-/st

för Bonuskunder

Iste
Wesergold, fl era sorter, 1,5 l, jfr-pris 6,66/lit

Matjesill
Eldorado, 200/125 g, jfr-pris 40:00:-/kg

Max 5 köp/hushåll/vecka 24

Kaffe
Gevalia, malet, gäller ej koffeinfritt,
450-500g, jfr-pris 49,00-54,44/kg
Max 1köp/ hushåll/ vecka 24

6 995 
 /kg 

49:-
2 för

för Bonuskunder

Gräddglass
GB Glace, 0,5lit, jfr-pris 10,00/lit
Max 5 köp/hushåll/vecka 24

5:-
/st

Xtralimpa
Lockarp, 750g, jfr-pris 19,93/kg

 10:- 
         

 /st 14 95 
 /st 

Kycklingbröstfi lé
Garant, Sverige, färsk, ca 850g
Max 2 köp/hushåll/vecka 24

Allt för din campingAllt för din camping

2995:

Fauna campingtält 
för 5 personer

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

TRÄOLJA
2,7 l

Rek. ca pris 338:-

159:-

Stora investeringar
– Sidan 10 –

Örsjön runt lockade
– Sidan 10 –

Hittelön till kyrktjuv
– Sidan 12 –

Firade Bondens dag
– Sidan 11 –
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SOPHÄMTNING 

Vecka 25 (Midsommarveckan)
Ni som har sophämtning tisdag,  

onsdag, torsdag och fredag ställ ut  
kärlen en dag tidigare. 

Veteranfordonsutställning
med marknad!

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

Välkommen!
www.veteranclassic.se

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 4/6  kl 20-24

SVANTES
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

15 juni-22 juni 2016
4:e söndagen efter Trefaldighet ”Att inte döma”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i Grinstads kyrka, Bo Lignell.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 19.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Anders Fredriksson 
  och Marit Järbel.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé kom in i Kyrkans hus.
Sön 18.00  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Marit Järbel.
Ons 22/6 16.00  Midsommarfest i Kyrkans hus med sill, 
  potatis, jordgubbstårta och kaffe. Anmälan till 
  exp senast 20/6  Tel:36200.
Ons 22/6 18.00  Andakt i Kyrkans hus, Irja Lignell.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 14.00 Friluftsgudstjänst på Karl Karlssonsgården, 
  Marit Järbel. Predikan Biskop Esbjörn Hag-
  berg. Skålleruds kyrkokör och Erica Larsson.
  Karl Karlssonsgårdens vänförening inbjuder till
  kaffe med dopp.

ÖRS FÖRSAMLING.  
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Marit Järbel.
Lör 18.00  Musik i sommarkväll i Örs kyrka, Rockabilly 
  med Vally-land Rockers. Andakt: Marit Järbel.
Sön 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Marit Järbel. 
  Sång: Tre Voces.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  17.000  - 52 rop
VSH - JACK 4.000 – 37 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 16/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 3.300:-

Välkomna till missionsmöte med
Per och Abby Åkvist från Etiopien

18/6 Lördag 18.00 
Mejeriet, Mellerud 
Arr: mkc

Publiceringsparty för Hembygden 2016 

Tema: Herrgårdsmat i Dalsland
Lördag 18 juni kl 14.00

Författarna i årets Hembygden berättar på  
Dalslands Litteraturdag, Kalandersalen,  

Dalslands Center, Håverud. 
Bokförsäljning kl 10 – 17.  Fri entré.

Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 

Allsång
i Dalbergså

Söndag 19/6 kl. 17.00

Guddehjälmarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 3/7 kl. 17.00

Spelfinkarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 31/7 kl. 17.00

med Gubes
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 17/7 kl. 17.00
lätt&lagom 
med Pålägg
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
onsdag 22 juni 2016, kl. 18.00.

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

Årets Kalle-dagen
Friluftsgudstjänst i Anolfsbyn

söndag19 juni 2016 kl 14.00
Marit Järbel leder gudstjänsten; biskop Esbjörn Hagberg 

predikar, Erica Larsson sjunger Karl Karlssons dikter
Skålleruds församlingskör medverkar

Vänföreningen bjuder på kaffe med hembakt och tårta.
Ta gärna med något att sitta på, t ex en hopfällbar stol.

Vid regn inomhus. Parkering finns.
Välkommen!

Karl Karlssongårdens vänförening
Skålleruds församling, Melleruds Pastorat

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

Världen ovanför
Sommarutställning

Måleri/akryl av 
Nina Jonasson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 18 juni-13 augusti
Vernissage lördag 18/6 kl.11-13

Välkomna!

Åsensbruk
firar den internationella picknickdagen med

PICKNICK I PARKEN (mitt emot)

lördag 18 juni kl. 11-14
• Vårt ägarombud Maria bjuder på kaffe i parken

• Tävling för barnen    • Ponnyridning

Picknickfilt 69:- (ord. 89:-)

Brassestol 89:- (ord. 119:-)

Färdig picknickpåse 25:- (4 st nybakta kanelbullar, 
3-pack festis och en liten gåva att utnyttja under helgen)

(Priserna gäller v 24 och picknickpåsen finns att köpa under lördagen)

Vid dåligt väder bjuder Maria på kaffe och kanelbulle i butiken, 
tävling sker i butiken och ponnyridningen ställs in)

Mvh Rose-Marie med personal Coop Konsum Åsensbruk

Fiber i Mellerud
Installation av fiber med början 
vecka 24 på följande adresser:
Ripgatan, Lärkgatan, Sjögatan, Fiskargatan, 
Falkgatan, Örngatan

Det går fortfarande  
att anmäla sig på  

fibertillalla.se

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 12 april

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 26 april

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 maj

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 maj

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 7 juni

Kakor
4 burkar 70:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 21 juni

Jordgubbslängd
15:-

Rotary
Mellerud

Leif Madsen
Udda professorer som jag 

mött under min utbildning

Måndag 20/6
Café Gruzzolo kl. 18.15

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

Skålleruds Fiberförening 
FÖRENINGSSMÖTE 

Fyllnadsval
Beslut om extra anslutningsavgift

Lägesinformation
SÖNDAG 19/6 15.00 

Föreningshuset - Åsensbruk
VÄLKOMNA!

DU VILL VÄL VARA MED !
Fiber för dig som bor i norra delen av Mellerud – 
Skållerud – Dalskog – Köpmannebro med omnejd 

Se karta på hemsidan 

Nu är vi över 425 medlemmar.
Anmäl dig  du också på Skallerudsfiberforening.se
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0555-130 15, www.grums.nu

Polenkryss!
11-13/8 ................. 1.410:-
Bussresa till Karlskrona t/r, båt 
Karlskrona-Gdynia t/r med Stena 
Line inkl. B2-hytt med golvsängar, 
2 frukostar, nöjesprogram ombord
Rundtur & shopping exkl.

Boka snarast!

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

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:

Åsebro festplats 18/6 kl.21-01, 18år
Entré 200:-, fullständiga rättigheter

Pubunderhållning i pausen, Jenny o Frank

Arr. Åsebro IF       VÄLKOMNA!

De vilda blommornas dag
Söndag 19 juni kl. 10

Kerstin Ljungqvist berättar om vilda växter i
örtagården och visar apoteket i museet.

Den som orkar kan sedan gå med upp på berget.
Samling i Örtagården, Brunnsparken, Dals Rostock

Dalslands Botaniska Förening

FISKBILEN

Tel. 070-736 70 40, 073-927 46 45 el. 070-454 65 25

Torget, Mellerud

Extraöppet midsommarveckan
onsdag 22/6 kl. 10-18 

Vi har allt för midsommarbordet!

FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Vallarnas * Årjängs marknad
Kivik * Puttgarden * Macken
Marcialonga * La Diagonela

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

Läsarsånger på torget
På lördag den 18 juni blir 
det sång och musik på Köp-
mantorget i Mellerud. Far 
och dotter, Jan Berglöv och 
Camilla Berglöv Hermans-

son, kommer att framföra 
gamla läsarsånger – en upp-
skattad tradition de haft un-
der många år.

Ska koka vattnet
I torsdags varnade kommu-
nen för förhöjd halt av ko-
liforma bakterier i delar av 
kommunens vattennät. Alla 
som bor i Åsebro samhälle 
samt Grinstadvattenskunder 
söder om Dalbergså, inte Ve-
naområdet, rekommenderas 
att koka allt vatten som ska 
användas för livsmedelsän-
damål, inklusive tandbors-
tning. Problemet kan även 
medföra driftstörningar i 
vattenförsörjningen i områ-
det.

I måndags gick man ut 

med uppdaterad informa-
tion på hemsidan. ”Vi väntar 
på provsvar som vi kommer 
att få på onsdag kväll. Tills 
dess rekommenderar vi fort-
farande att koka vattnet.”

– Vi planerar att släppa 
restriktionerna på torsdag. 
Men det bästa är att gå in 
på kommunens hemsida för 
att få information. Vi går ut 
på radion med uppdaterad 
information också, säger 
Anders Broberg, VA-chef i 
Melleruds kommun.

Picknick i parken
På lördag 18 juni firar Coop 
Konsum i Åsensbruk den in-
ternationella picknickdagen 
med ”Picknick i parken”. 
Ägarombudet Maria bjuder 
på kaffe i parken på andra 

sidan vägen, det anordnas 
även tävling för barnen lik-
som ponnyridning. I buti-
ken kan man inhandla filt, 
stol och picknickpåse till 
nedsatta priser.

www.mellerudsnyheter.se

Utställning på Baldersnäs
På söndag 19 juni ar-
rangerar Veteran Clas-
sic Dalsland (VCD) sin 
årliga fordonsutställ-
ning på Baldersnäs. 

Det är en utställning med 
marknad där alla typer av 
motordrivna fordon besöker 
parken. Marknaden omfat-
tar mestadels nya och be-
gagnade veterandelar, men 
i år bjuder klubben även in 
andra knallar.

Det är 18:e gången som 
VCD arrangerar utställning 
av fordon, varav 14 gånger 
på Baldersnäs. 2006-2009 
hölls den på Åsebro fest-
plats. Baldersnäs herrgård  är 
en underbar plats för denna 
typ av tillställning. Man kan 
under sommaren även bese 
utrotningshotade tamdjur 
av olika arter. 

– Vi får mycket beröm av 

Fordonsutställning på Baldersnäs lockar många deltagare och besökare. Foto: Gunnar Lande-
gren, arkivbild.

besökare att vår utställning 
är så familjär, säger ordfö-
rande Gunnar Landegren. 
Vi är också ett gott gäng som 
ställer upp.

Det krävs inte någon för-
anmälan, men det brukar 

komma omkring 150-200 
fordon. Det blir musik-
underhållning under hela 
dagen, konferencier är Jan 
Flink .

Som vanligt avslutas da-
gen med prisutdelning i 

olika klasser; Bästa bil före 
1950, Bästa bil europé, Bäs-
ta USA, Bästa mc, Bästa 
moped, Bästa tunga fordon 
(buss, lastbil, traktor) och 
Best i show.          

Fotoklubben i Kalandersalen
I lördags var det ver-
nissage för Melleruds 
fotoklubbs utställning 
i Kalandersalen på 
Dalsland Center.
Elva fotografer ställer ut ett 
50-tal bilder, som visas fram 
till 31 juli. Många av bil-
derna har ett dalslandstema, 
med tanke på det stora anta-
let turister som brukar besö-
ka Håverud sommartid. Ett 
sätt att visa upp vårt vackra 
landskap, helt enkelt.

Följande fotografer ställer 
ut: Rolf Linder, Tanja Muel-
ler, Håkan Kristiansson, Su-
sanne Emanuelsson, Benny 

Karlsson, Nils-Gunnar Ols-
son, Oleg Lysenko, Johnny 
Stücken, AnnChristin Ivars-
son, Bertil Larsson och Ar-
vid Karlsen.

Några av fotograferna som medverkar på utställningen i Ka-
landersalen. Fr.v: Benny Karlsson, Tanja Mueller, Nils-Gun-
nar Olsson, Rolf Linder och Håkan Kristiansson.

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

Rolf: 070-537 34 72
www.vermdal.se
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Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Måndag 20/6: Falukorv, potatismos och 
broccoli. 
Dessert: Blåbärskräm 
Tisdag 21/6: Fiskbullar i dillsås med 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 22/6 Köttbullar med sås,  
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert:  Blandad fruktkräm.

Torsdag 23/6: Klar grönsakssoppa. 
Dessert:  Rabarber- och jordgubbspaj 
med vaniljsås.
Fredag 24/6 Matjessill, färskpotatis, 
ägghalvor, gräddfil och gräslök.  
Dessert: Jordgubbar med grädde.
Lördag 25/6: Kycklinggryta med potatis 
och sommargrönsaker.  
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 26/6: Rimmad oxbringa med 
pepparrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpudding med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 25
Mån: Fisk Bordelaise med potatismos 
och grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv 
med potatismos och grönsaker.

Seniormatsedel

      

VECKANS LUNCH Sommarboken
I morgon, torsdag 16 
juni, startar Sommar-
boken på biblioteket. 
Alla barn mellan åtta 
och tolv år kan vara 
med under somma-
rens fem träffar för att 
träffa kompisar, fika, 
pyssla, prata och tipsa 
om böcker.

Melleruds bibliotek har del-
tagit i Sommarboken under 
flera år, en aktivitet som or-
ganiseras av Kultur i Väst. 
I år är ordinarie barn- och 
skolbibliotekarie Erika Ri-
backe Sandberg mammale-
dig så Anna Carin Karlsson 
vikarierar istället för henne.

– Jag fortsätter traditionen 
med Sommarboken och vi 
har fem träffar mellan 16 
juni och 11 augusti, berättar 
hon.

Det finns 50 Sommar-
boks-väskor (ser ut som en 
liten resväska) som delas ut 
till deltagarna den 16 juni. 
Väskan innehåller lite smått 
och gott; armband, bokmär-
ke och klistermärken.

Sommarboken-träffar:
16 juni
29 juni
12 juli
20 juni
11 augusti

Fakta

– Tanken är ju att barnen 
ska låna böcker för att främja 
läsandet, men det är absolut 
inget tvång att låna. Läsning 
ska vara roligt, det finns så 
otroligt mycket litteratur att 
välja mellan, understryker 
Anna Carin.

Det spelar alltså ingen roll 
hur mycket eller lite man 
läser, det viktigaste är att 
träffas.

Anna Carin planerar akti-
viteter, till exempel en deck-
arvandring med olika upp-
drag där alla som genomför 
den får diplom, tillverkning 
av bokmärken och vika pap-
persfigurer (origami).

Alla som deltagit under 
sommaren får var sin bok 
vid avslutningen 11 augusti.

Susanne Emanuelsson

Dalslandslitteraturens dag
Lördag 18 juni är det 
dags för tredje uppla-
gan av Dalslandslitte-
raturens Dag i Dals-
land Center, Håverud.
Dalslandslitteraturens Dag 
är en dag för litteratur om 
eller från Dalsland. Här 
presenteras bygdeböcker, 
romaner, diktsamlingar och 
mycket mer. Dagen är ock-

så en möjlighet att synas för 
de mindre kända författarna 
och de som bekostar utgiv-
ningen av sina verk själva.

I samband med årets lit-
teraturdag presenterar Mel-
lerudsgruppen av Dalslands 
Skrivarförening sin nya bok, 
”Korpar, tjurar och förgät-
mejej”, med texter av grup-
pens medlemmar. Det är 
en uppföljare till förra årets 

”Väster om Vänern”, som 
fick tryckas till eftersom för-
sta upplagan sålde slut.

Under dagen passar också 
Dalslands Skrivarförening 
på att fira 20-årsjubileum.

Samtliga aktiviteter äger 
rum i Kalandersalen, medan 
utställningar och försäljning 
sker i huvudsak i Hallingsa-
len. 

Publiceringsparty
På lördag 18 juni 
bjuder Dalslands 
Fornminnes- och 
Hembygdsförbund till 
publiceringsparty för 
årsboken Hembygden 
2016 vid Dalslands 
Litteraturdag på Dals-
land Center i Håverud. 
Temat för årets Hembyg-
den är dalsländsk herr-
gårdsmat. Mathistorikern 
Olle Saemund, Svendborg, 
Danmark har skrivit hu-
vudartikeln som handlar 
om kokböcker och mat på 
herrgården Ellenö i Torps 
socken. Hans mor var född 
på Ellenö. Farmodern Ce-

cilia Jansson höll Praktisk 
hushållsskola för flickor där 
fram till år 1905. Årets om-
slagsbild på Ellenö herrgård 
är en akvarell målad av Roy 
Ferling. 

Bengt Aronsson, Brålanda 
har skrivit om nya utställ-
ningshallen vid Råskogsstu-
gan, Edith Eriksson, Udde-
valla om gården Härsängen 
i Högsäter under gångna 
tider, Wendel Erikson, Mel-
lerud om potatissorten Svart 
Dalsland, Birgitta Hellman, 
Dals Rostock om byn Hult 
i Ör på 1960-talet, Evert 
Magnusson, Mellerud om 
Melleruds brand 1915, Bo 
Andersson, Mellerud om 

bygdefotografen Gottfrid 
Fors i Dalskog och Gudrun 
Rydberg, Bolstad om Kung-
ens residens på Ödskölts 
moar.  DFH har egna  böck-
er och böcker utgivna av 
dalsländska hembygdsfören-
ingar till försäljning i Hal-
lingsalen under hela dagen. 

En del av författarna i 
årets Hembygden kommer 
att presentera sig och sina 
artiklar från scenen  i Kalan-
dersalen på Dalsland Cen-
ter.  Därefter ges möjlighet 
till mingel med författarna, 
redaktören  och redaktions-
kommittén. 

Wendel Erikson berättar om potatissorten 
svart Dalsland i senaste upplagan av boken 
Hembygden.

Framsidan visar Roy Fer-
lings akvarell Ellenö herrgård.

Siktar mot Håverud
Dalslands Skrivarfören-
ing kan i år fira 20-års-
jubileum som förening.

Det var under hösten 1996 
som riktlinjerna drogs upp 
för en dalsländsk skrivarför-
ening och söndagen den 24 
november bildades Dals-
lands Skrivarförening på 
Steneby bygdegård. Allt se-
dan dess har föreningen varit 
en arena och mötesplats för 
skrivare i Dalsland och med 
dalsländsk anknytning.

De som tog initiativet till 
bildandet var Jan Lorents-
son, Tommy Löfgren och 
Karl-Erik Andersson, samt-
liga då medarbetare på tid-
ningen Dalslänningen.

– Vi ser ett behov i att det 
skrivna ordet får ett forum 
i vårt landskap, skrev de tre 
grundarna i det pressmed-
delande som skickades ut 
inför föreningens tillkomst. 
Vi tror att både intresset och 
behovet av en skrivarfören-
ing finns och är stort.

Föreningen bildades  
i snö
Skrivarföreningens första 
sammankomst drabbades 
av väderproblem, men trots 
snöfall och dåligt väglag 
kom ett trettiotal intresse-
rade till Steneby och för-
eningens bildades. Till dess 
förste ordförande valdes Jan 
Lorentsson.

Det startades skrivarcirklar 
i var och ett av landskapets 
fem kommuner och snart 
debuterade dalslandsskrivar-
na på bokmässan i Göteborg 
och senare på bokmässan i 
Håverud.

Många av medlemmarna 
i föreningen har under åren 
medverkat med uppläsning 
i radio, på bibliotek och vid 

Dalslandsskrivare 1998 på Eds bibliotek: Från vänster: Gerd 
Lindblom, Jan Lorentsson, Gunilla Dybvik, Karl-Erik An-
dersson, Boel Löfgren, Tommy Löfgren, Margareta Ednell, 
Kersti Yula, Curt Andersson och Maria Forsberg Blomgren. 

Från skrivarföreningens årsmöte 2016.

olika kulturella samman-
komster. Många är också de 
som på olika sätt publicerat 
sina texter i olika media som 
tidningar, radio och böcker.

Första Dalpennan  
juni 1998
I juni 1998 kom föreningens 
första antologi, Dalpennan, 
ut. 25 av skrivarföreningens 
medlemmar medverkade 
med egna bidrag. I år satsar 
skrivareföreningen på att ge 
ut Dalpenna nummer 20 
som kommer att vara extra 
tjock, extra slagkraftig och 
extra läsvärd på grund av ju-
bileumsåret.

Närmast på programmet 
står alltså medverkan vid 
Dalslandslitteraturens dag 
18 juni i Håverud. Skrivar-
föreningen kommer att un-
der arrangemanget visa upp 
ögonblick ur föreningens 
historia och samtliga utgivna 
böcker. En presentation av 
föreningen kommer att ges 
av dess nuvarande ordföran-
de Lilian Perme, Mellerud, 
och Tommy Löfgen, Stene-
by, kommer att från scenen 
att berätta om föreningens 
tillkomst och episoder ur 
dess historia fram till idag.

Text: Karl-Erik Andersson 
Foto: Privat
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Värmdal &
Traktorservice
Öppet Mån-fre 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, Tel. 0530-511 85 
www.varmdal.com

Alkylatbensin

Alkylate 2T 
159:- inkl.moms

Alkylate 4T 
149:- inkl.moms

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

Månadens vara

Juni
Just nu: 

199:-
Ord. pris: 329:-

Köpmantorget 2, Tel. 070-313 44 41

50% 
Härlig sommarrea

på ”nästan”  
alla kläder

Senaste nyheterna inför Kanalyran
Nu är konferencierska-
ran komplett. Josefin 
Dahlqvist på fredagen 
och Mia och Agnes 
Palm på lördagen kom-
pletteras med Ulrika 
Claesson i Håverud på 
söndagen.
Ulrika arbetar till vardags på 
Medborgarkontoret i Mel-
lerud. Hon sjunger på friti-
den med Lilla Bandet från 
Färgelanda, en grupp som 
spelar regelbundet i de mest 

Josefin Dahlqvist agerar kon-
ferencier på fredagen.

Ulrika Claesson är konferen-
cier på söndagen i Håverud.

Hundfotografering blir det i dagarna tre. Här syns fotografen 
Tanja Mueller in action 2015.

Sommarmusik i Dalsland Center

I år är det sjunde året 
i rad det ordnas en se-
rie sommarkonserter 
i Dalsland Center. Det 
är också ett rekordår. 

Det blir hela 29 konserter, 
med allt från klassisk mu-
sik till rockabilly. De yngsta 
deltagarna går fortfarande på 
högstadiet, andra är redan 
pensionärer. Vissa spelar för 
sjunde året i rad, andra de-
buterar.

Trummor inleder
Söndag 19 juni drar det hela 

igång med häftiga afrikanska 
rytmer. Det är gruppen Bou-
ba Band som kommer tillba-
ka för att ge en kraftfull start 
på sommarkonserterna.
Ledare för gruppen är 
Baboucar Camara. Han är 
en internationellt känd mu-
siker som bland annat sam-
arbetat med Outhouse Ru-
habi, London/Gambia, och 
Jon Balke från Oslo. Sedan 
sju år tillbaka är han bosatt 
i Bengtsfors.

Bouba Band bildad-
es 2010 på Kulturskolan i 
Bengtsfors och har spelat på 

olika tillställningar runt om 
i Dalsland och i Värmland. 
Gruppen består av tio med-
lemmar, vilket kan variera 
vid olika spelningar.

Vänta er en mycket kre-
ativ grupp med musikalisk 
och konstnärlig inriktning. 
Baboucar leder gruppen i 
svängiga, gungande rytmer 
och lockar gärna publiken 
till dans!

Jazz av hög klass
Quintet of the Year som spe-
lar tisdag 21 juni är lite av ett 
All Star-band från Bengtsfors 

och Ed. Samtliga musiker i 
gruppen är kända från olika 
sammanhang sedan tidigare. 
Bland annat har många av 
dem synts i kompgruppen 
på Song of Joys uppskattade 
konserter. 

Sättning: Svein Gusrud, 
kontrabas. Uppväxt i Oslo 
och tidigare professor vid 
Konsthögskolan där. Med-
verkat vid inspelningen av 
sex album.

Stefan Halvordsson. 
Framgångsrik gitarrlära-
re som bland annat fostrat 
Emil Ernebro. Duktig och 

allsidig gitarrist och impro-
visatör.

Peter Halvordsson, trum-
mor. Musiklärare vid gym-
nasiet i Mellerud. Komposi-
tör och studioägare.

Roger Karlsson, piano. 
Mycket mångsidig pianist 
och flitigt anlitad som ack-
ompanjatör, men också en 
duktig improvisatör.

Pelle Larsson, tenor- och 
altsaxofon. Spelat i allt 
från små experimentella 
jazzgrupper till storband.

Lars Wallin, trumpet och 
flygelhorn. Tidigare mu-

siklärare och kommunal 
musikledare. Flitigt anlitad 
solotrumpetare.

Gruppen bildades 2009. 
Genom åren har en del med-
lemmar bytts och gruppen 
har utökats till en sextett, 
men behållit sitt namn.

Gruppen arbetar med 
spelglädje som man vill för-
medla till publiken. Reper-
toaren innehåller klassisk 
jazz, både snabba och lång-
samma låtar. Inspiratörerna 
är i första hand jazzgrupper-
na från 50- och 60-talet.

Baboucar Camara i Bouba 
band.Quintet of the Year är lite av ett All Star-band från Bengtsfors och Ed

skilda sammanhang. Melle-
rudsborna har bland annat 
sett bandet på julmarkna-
den i Håverud och på Kul-
turbruket. Ulrika har också 
haft konferenciersuppdrag 
i Färgelanda, som Världens 
Barn-galan och Valborgsfi-
randet.

I sommar leder Ulrika och 
Lilla Bandet allsångskvällar 
i Köpmannebro, något som 
sker för andra året i rad.

Hundfotografering
Precis som  förra året finns 
det chans att få sin hund 
fotograferad under yran. 
Tanja Mueller, fotograf och 
konstnär i Ryr, och Angelica 
Jonefelt, som driver Angeli-
cas hundcenter, kommer att 
finnas på plats alla tre dagar-
na för detta. Tanja kommer 
dessutom via sitt företags 
Facebooksida ge besökarna 
möjlighet att rösta fram årets 
Kanalyrehund.

Flasktävling  
och korvätning
I Håverud kommer Skålle-
ruds byalag att ordna en helt 
ny aktivitet på söndagen. 
Besökare kan köpa en plast-
flaska i vilken man stoppar 
en lapp med sitt namn och 
telefonnummer. Flaskorna 
kommer sedan att slängas i 
den övre slussen och forsen 
startas. Vid nedre slussen 
plockas en vinnande flaska 
upp. Fina priser utlovas.

Även i år blir det också 
korvätartävling, den som 
vanns av Kjell-Ove Ström 
förra året. Det är The Visitor 
som står för tävlingen.

Tyvärr inga hästar
Tyvärr blir det inte någon 
ponnyridning i år. Melle-
ruds Ridklubb har sina häs-
tar uthyrda över sommaren 
och vi har inte lyckats få 
fram någon ersättare.

”Busslinje”
Dotorps traktorklubb kör 
under lördagen traktor med 
skrinda i centrala Mellerud. 
Nytt för i år är att de kör en 

fast rutt mellan P D Lund-
grensparken, där veteran-
bilarna håller till, och jord-
bruksaktiviteterna på Södra 
Kungsgatan. ”Busslinjen” 
gör ett stopp för att släppa 
av och på passagerare vid 
Österrådaplan.

Ny kortegetid
Ytterligare en påminnelse 
om att den stora kortegen på 
lördag i år startar kl 12.00. 

Den startar från brandsta-
tionen som vanligt och går 
samma rutt som förra året, 
brandstationen – Vilhelms-
gatan – Bergsgatan upp till 
Pressbyrån – Storgatan fram 
till Torget.

Målet är att utveckla kor-
tegen till ett karnevalståg 
och att göra det till en av de 
centrala programpunkterna 
på Kanalyran.

Samma invigningstid
Invigningen sker som van-
ligt kl 10.00 på lördagen 
vid Torgscenen. Då spelar 
Vänersborgs Stadsmusikkår 
upp. De följs av medlemmar 
ur Dalslands Spelmansorkes-
ter.

Kl 10.00 börjar också 

många av lördagens aktivi-
teter.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Välkommen in till oss!

Solglasögon på köpet! 

Lördagsstängt 10/6 -25/8

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

  

SORGTACK

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

Min käre Make 

Åke Molander 
* 9 juli 1936  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Åsensbruk 
7 juni 2016 

BARBRO 
 

Ulla, Stig, Gullan, 
Lars, Göran 

 

Eva 
Marta 

Per 
med familjer 

 

Släkt och vänner 

Tack för allt Du 
oss har skänkt 

För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt 

Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
torsdag 30 juni kl. 13.00. 
Efter akten hälsas alla 
välkomna till Församlings-
hemmet. Svar om delta-
gande till Fonus Mellerud 
0530-100 45 senast 23/6. 
Hedra gärna Åke med en 
gåva till Hjärt-Lungfonden 
givartelefon 0200-88 24 00. 

Vår älskade 

Annika 
Rosengren 

* 13 juni 1939  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Köpmannebro 5 juni 2016 

ULF 
Anna och Alec 

Vilhelm, Alva, Linnea 
Ida och David 

Cornelis, Eskil, Siri 
Släkt och vänner 

Gråt inte vid min grav. 
Jag finns inte där. 
Jag finns i solens  

spegelblänk på fjorden. 
Jag finns i vindens lek  

över sädesfälten. 
Och när Du en tidig 

morgon väcks av fåglars 
kvitter är det min röst  

Du hör. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
torsdag 23 juni kl. 11.00. 
Avsked tages i kyrkan. Val-
fri klädsel. Efter akten in-
bjudes till minnesstund. 
Svar om deltagande till Fo-
nus Mellerud tel. 0530-
10045 senast 16/6. Istället 
för blommor, tänk gärna på 
en gåva till Diabetesfonden, 
givartelefon 08-564 821 00. 

Varmt tack 
till alla som hedrat vår kära 

Ingrid Sandelin 
vid hennes bortgång. 

Särskilt tack till Karolinen 
och Bergs för god 

omvårdnad. 

SYSKONEN 

Veckans 
ros...

...till alla som skänkt kläder 
och annat till oss för för-
säljning till asylsökande 
som bor på Kroppefjäll. 
Nu har vi fullt i förråden 
och vill göra ett uppehåll 
i mottagandet. Vi hoppas 
få återkomma om behov 
av fler gåvor uppstår.

Kroppefjälls Rödakorskrets

Ett varmt tack
till alla som hedrat 

vår mamma

Greta Larsson
vid hennes bortgång. Ett 
särskilt tack till godeman 

Lennart Karlsson samt 
personalen på Skålleruds- 

hemmet.
Barnen

Varmt tack
till alla Er som hedrade 

minnet av vår käre 

Lars Sandberg
vid hans bortgång. 

Vi tackar för er person-
liga närvaro vid begrav-
ningen i Surte kyrka och 
för många minnesgåvor 

till Cancerfonden.
INGRID

Jeanette och Martin 
med familjer

DÖDSFALL

TACK
Ett stort tack till räddnings-
tjänst, ambulanspersonal och 
till er som var först på plats 
och tog hand om mig. Vill 
även ge ett stort och varmt 
tack till er som gett mig om-
tanke. 

Börje, Framnäs

TACK

Uppvaktning
med anledning av min 
80-årsdag är omöjlig. Bort-
rest. En vänlig tanke räcker. 

Nils Lundbäck, Vänersborg

UPPVAKTNING

Grattis världens godaste 
Oscar på din 3-årsdag den 
17/6!

Kramar  från mamma, 
pappa och Tilda

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång på 
torget med Camilla och Jan 
Berglöv. Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson, sång i 
Åsensbruk.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 (Obs 
tiden!) Gudstj. David C. 
Församlingsmöte.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 18 Arbetskväll i 
kyrkan. Sönd 10 Gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. i Servicehuset, 
Thomas Holmström. Sönd 
10 Gudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström. Kyrkbil 

308 70. Tisd 19 Missions-
kväll på Åkessons loge. 
”Jacobssons ” spelar, sjunger 
och berättar om sin resa till 
Caminul Felix i Rumänien. 
Tårtkalas.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll”  Sång 
och musik: Annelie An-
dersson och Maria Kjörk. 
Andakt Thomas Holm-
ström. Servering. 18-21. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 14 
Kyrkornas dag på Ursand, 
ekumenisk gudstj. Husban-
det, Ralph Liljegren, Ruben 
Bengtsson, Lennart Staaf, 
Sigward K. Musik Gustav 
Ekmark, Amanda Larsson, 
kyrkkaffe.
Frändefors: Sönd 14 
Gudstj. Ursands camping. 
Husbandet medverkar. 

Gustav Ekmark, Amanda 
Larsson och Angelica Ja-
cobsson, sång. Ralph Lil-
jegren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karl-Erik Gustavsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” av J.S. Bach. 
Akten förrättades av kom-
minister Christer Alvarsson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 251, 252 samt 
302. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Vid kistan togs avskedet av 
släkt, vänner och grannar. 
Till minnet av Karl-Erik var 
koret vackert dekorerat med 
blommor i vackra färger. An-
hörigas tack framfördes av 
entreprenör Anders Grim-
heden och minnesgåvor som 
inkommit till olika fonder 
lästes upp. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Holms 
kyrkogård.

Ny präst till Mellerud

Komminister Daniel Westin och kyrkoherde Pär-Åke Henriksson vid Gunnarsnäs kyrkas rodo-
dendronbuske som blommar dagen till ära.

Daniel Westin hälsa-
des välkommen till 
Melleruds pastorat 
under söndagen guds-
tjänst i Gunnarsnäs 
kyrka.
Då pastoratet har för få präs-
ter hälsades Daniel Westin 
med glädje välkommen. 
Han har precis avslutat en 
termin som lärare för barn 
och före det har familjen 
bott ett par år i Kanada, där 
han arbetat i den anglikan-
ska kyrkan som är ungefär 
som den svenska. 

Kyrkvärdarna Anders Per-
me, Anna Pettersson och 
Inger Larsson hälsade ho-
nom med bibelord som de 
läste. Kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson skickade med 
Johannes 3:16 på vägen, ”Så 
älskade Gud världen att han 
gav den sin ende son, för att 
de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt 
liv”

Anders Perme, kyrkorå-
dets ordförande, överräckte 
en blomstergrupp och Berit 
Pettersson, församlingsrå-
dets ordförande, överläm-
nade en fin orkidé som hon 
skrattande sa inte behöver 
vatten så ofta. Så var alltså 
Daniel Westin med sin fru 
Rebecka och tre barn väl-
komnade till Melleruds pas-

torat. De kommer från Kvä-
num på andra sidan Vänern 
och Daniel har som barn 
tillbringat alla sina somrar i 
Rolfskärr, Tösse. Kantor Eli-
sabette Emanuelsson avslu-
tade välkomnandet med att 
sjunga Dalslandssången.

Det var tredje söndag-
en efter trefaldighet som 
handlar om ”Förlorad och 
återfunnen”. Dagens texter 
lästes av kyrkvärdarna Vera 
Jansson och Maud Halvars-
son. Pastoratets nye kommi-
nister höll dagens predikan 
som handlade om den var-
dagskristne individen.

Mycket av vad vi gör sitter 

i ryggraden och vi behöver 
inte alltid reflektera över vad 
vi gör. Men vi måste stanna 
upp ibland så vi ser glädje-
ämnena i livet. Daniel gick 
ner i kyrkogången under 
predikan och såg ut som han 
pratade fritt ur hjärtat.

”Det kändes som han gick 
runt och pratade med oss”, 
så uttryckte sig en nöjd kyr-
kobesökare.

Efteråt var det kaffe i för-
samlingshemmet där det 
bjöds på både smörgåstårta 
och jordgubbstårta.

AnnChristine Ivarsson

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

KubbKubb Krocket

2 för

100:-
59.90 / st

T-shirt

Litet

59.90

Stort

99.50

Butiken är fylld med 
sommarsaker

T-shirt

119:-
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Melodikrysset v.24 - 18 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. 24 – 18 juni

Ett positivt möte

För en tid sedan mötte 
Kultur-och utbildnings-
nämnden i Mellerud 
Västra Götalandsregio-
nens koncernavdelning 
kultur på Dalslands 
konstmuseum. 

Mötet var en övergripande 
information om vad kultur-
nämnden i Västra Götaland 
och dess koncernavdelning-
en arbetar med. För att 
berätta om det fanns Sofia 
Lubian, som är regionut-
vecklare för kultur i Västra 
Götalandsregionen, med 
kollegan Eira Högforsen, 
ansvarig för barn- och unga, 
litteraur och dans, på plats.

Varje år fördelar Kultur-
nämnden i VG-regionen  
cika 1, 3 miljarder kronor till 
kulturen. I år får till exem-
pel Dalslands konstmuseum 
809 000 kronor och Kul-
turbruket på Dal 550 000 
i kronor, plus att Melleruds 
kommun. liksom andra dals-
landskommuner, beviljas en 
del projektstöd.

Kulturnämndens politika 
mål är demokratisk öppen-
het, social relevans, ekono-
misk potential och regio-
nal profilering. För att nå 
målen arbetar man för att 
vidga deltagandet, utveckla 
kapaciteter, gynnar nyska-
pande, nyttja tekniken och 

öka internationaliseringen. 
Koncernavdelningens upp-
gift är att se till att politiken 
genomförs i praktiken, att 
man jobbar mot målen.Man 
vill samverka med kommu-
nerna och arbeta med sam-
verkan inom kulturlivet i 
hela regionen för att stimu-
lera kulturlivet.

– Det var trevligt att träffa 
dem och föra en dialog. Vi 
söker pengar och de vill veta 
vad vi gör av dem. Det var 
ett mycket positivt möte, för 
alla parter, säger Kultur- och 
utbildningsnämndens ord-
förande Rune Stenén.

Karin Åström

Från vänster: Marianne Sand Wallin, Eira Högforsen, Sofia Lubian (båda från VG-regionen), 
Ola Johansson, Clas-Göran Jansson, Rune Stenén, Sofia Ahlström, Jessica Linder, Anders Pet-
tersson och Henrik Sandberg.

Efterlyser handikappgungor
Frida Karlén, Mellerud ef-
terlyser en eller flera handi-
kappgungor i ett medbor-
garförslag. Hon skriver att 
hon reagerat på att det inte 

finns några gungor som är 
anpassade för handikappade. 
”Alla barn ska kunna leka i 
en lekpark. Det finns gungor 
för rullstolar och även gung-

or med stolar och bälte, som 
borde finnas på minst en 
lekplats.

Ny bok som sätter 
Dalsland på kartan
”Korpar Tjurar och 
Förgätmigej” heter 
den nya boken som 
Mellerudsgruppen i 
Dalslands Skrivarför-
ening släpper. Rele-
asepartyt sker under 
Dalslandslittareturens 
dag i Håverud 18 juni.
I fjol gav man ut boken 
”Väster om Vänern”, de för-
sta 150 exemplaren har sålt 
slut så fler är beställda.

– Det var jätteroligt! Vi 
fick abstinens när den var 
klar, så bestämde oss i hös-
tas för att skriva en till, säger 
Kerstin Jägerholt.

Flera i skrivargruppen 
hade redan börjat skriva 
om sina smultronställen, 
de flesta är platser i Dals-
land. Landskapssymboler-
na var en röd tråd, men 
boken innehåller lite annat 
också. Bland annat recept 
på gäddpudding, speciella 
människor och bortglömda 
platser väl värda ett besök.

Redaktionskommittén 
som redigerat boken har 
bestått av Kerstin Jägerholt, 
Britt Jörnäs och Lilian Per-
me.

– Det är fantastiskt att var 
och en kan sitta hemma och 
skriva, sedan skickar vi tex-
terna, framför allt till Lilian 
som går igenom dem, säger 
Kerstin Jägerholt.

– Målet är att sätta Dals-
land på kartan, det vara 
samma med fjolårets bok. 
Alla vet ju var Vänern ligger, 
men få vet var Dalsland är 
beläget. Så det behövs så-
dana här skrifter, förklarar 
Britt Jörnäs.

Boken som är på 90 sid-
or har tryckts upp in 200 
exemplar och börjar säljas 
den 18 juni på Dalslandslit-
teraturens dag i Håverud. 
Eftersom Dalslands Skri-
varförening firar 20 år i år 
finns även Dalpennan från 
de 20 åren att finnas med 
på utställningsbordet, till-
sammans med föreningens 

Från vänster: Britt Jörnäs, Lilian Perme, Margareta Ednell, Margareta Larsson och Kerstin 
Jägerholt med den nya boken som Mellerudsgruppen i Dalslands Skrivarförening släppt; Korpar 
Tjurar och Förgätmigej.

Bertil Landegren
Britt Jörnäs
Kersti Yula
Kerstin Jägerholt
Lars Wilhelmsson
Lilian Perme
Lisbeth Håkansson
Louise Perme
Margaretha Ednell
Margareta Larsson
Maud Ugrell

Medverkande:

övriga böcker. Den nya 
boken kommer att säljas av 
medlemmarna, på Dalsland 
Center, i Melleruds bok-
handel och under Sunnanå 
marknad.

Blir det någon mer bok?
– Vi har ju så roligt, så det 

kan det nog bli om det finns 
något intressant att skriva 
om, meddelar Kerstin Jäger-
holt och får medhåll av de 
andra.

Susanne Emanuelsson
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Lyckliga studenter rusade ut

Samtliga studenter marscherade en sväng runt köpingen innan de återvände till skolan för att gratuleras av 
nära och kära.

Simon Mjörnestål blåste såpbubblor dagen till ära.

Efter traditionsenlig lunch inne 
på skolan var det dags för 
Dahlstiernska gymnasiets 46 
avgångsstudenter att rusa ut i 
solskenet.

Fredagen 10 juni kommer 
att finnas kvar i minnet för 
många som en milstolpe i 
livet. Dahlstiernskas studen-
ter sprang ut klockan 14 i 
det vackra sommarvädret. I 
samlad trupp marscherade 
de glatt sjungande, ledda av 
skolans sambaorkester, ett 
varv på köpingen innan de 
återvände. Som traditionen 
bör, fick de hukande ta sig 
igenom portalen med lärare 
och personal, för att sedan 
möta upp familjer och vän-
ner i parken bakom skolan.

Där väntade gratulationer 
och kramar. Tungt blomster-
behängda lät de sig fotogra-
feras denna lyckans dag.

Extra stolt denna dag var 
Jan Alexandersson, NA-pro-
grammet. Han tilldelades 
2016 års Kulturstipendium 
av Kulturbruket på Dal. 
Motiveringen lyder så här: 
”Årets stipendiat har många 
strängar på sin lyra; musik, 
fotboll och matematik. Jan 
är en ödmjuk och socialt 
kompetent person som har 
visat en stor utvecklingspo-
tential under sina tre år på 
Dahlstiernska gymnasiet. 
Han är ett föredöme för sina 
kamrater genom att visa att 
hårt arbete ger utdelning.”

Systrarna Claudia Baltaji och Cindy Baltaji flankerar sin stolta 

mamma Najia Oudrhal. Systrarna ska båda plugga vidare i 

Jönköping.

Jan Alexandersson, naturprogrammet, tilldela-
des 2016 års kulturstipendium.

Ali Hosseini, barn- och fritidsprogrammet,  tog som första ensamkommande studenten i Mellerud.

Kristoffer Tellander har 
också gått VVS.

– Jag ska jobba på Fram-
näs gård i sommar, avslöjar 
han.

Marika Almgren från Ed 
har gått lärlingsprogrammet.

– Första ska jag jobba ett 
år på fritids i Ed, sedan har 

jag tänkt att plugga vidare. 
Men jag vet inte till vad än, 
säger hon.

Under sång och skrålan-
de musik kördes sedan stu-
denterna runt i Mellerud på 
pyntade flak. Precis som det 
ska vara.

Susanne Emanuelsson

Systrarna Cindy och Clau-
dia Baltaij har gått barn- och 
fritidsprogrammet. De kom-
mer att följas åt framöver 
också.

Vill bli läkare
– Jag ska plugga vidare på 
högskola, till att börja med 
ett tekniskt basår i Jönkö-
ping. Jag ska bli läkare eller 
något inom ingenjörpro-
grammet, berättar Claudia.

Cindy, som är ett år äldre, 
ska läsa till sjuksköterska.

– Vi flyttar till Jönköping 
ihop, det ska bli kul, säger 
hon.

Brålandakillen Oscar Ot-
tosson, VVS, har fått en 
månads provanställning på 
Beamon i Mellerud.

– Sedan får vi se, säger han 
leende.

Summerbreak i Mellerud

Under onsdagen de-
lade IQ ut ett diplom 
till Glenn Nordling, 
folkhälsostrateg och 
Helena Hultman, fri-
tidsledare i Melleruds 
kommun, för att upp-
märksamma att den 
alkohol- och drogfria 
satsningen Summer-
break blivit IQ-projekt 
nummer 1191. 

Syftet med Summerbreak 
är att erbjuda ungdomar ett 

drogfritt alternativ i sam-
band med skolavslutningen.

Summerbreak arrangeras i 
år för femte gången och pla-
neras av ungdomarna som 
är med i det kommunala 
ungdomsrådet och ungdo-
mar från nöjesgruppen på 
Stinsen, tillsammans med 
fritidsledare och folkhälsos-
trateg.

Summerbreak vänder sig 
mot ungdomar i åldern 13-
20 år. Samtliga besökare får 
blåsa i en alkoholmätare för 
att komma in och väl inne 

kan ungdomarna bland an-
nat lyssna på musik, delta i 
utlottningar av fina priser, 
prova på sumobrottning, 
hinderbana och tjurridning. 

– Att Summerbreak nu 
blir ett IQ-projekt är ett 
kvitto på att vi arbetar på 
rätt sätt med dessa frågor. 
Att erbjuda bra och roliga 
alkoholfria aktiviteter i sam-
band med skolavslutning-
en är väldigt uppskattat av 
ungdomarna och ett bra sätt 
att jobba förebyggande mot 
alkohol, säger Glenn Nord-

ling, folkhälsostrateg i Mel-
leruds kommun.

Summerbreak är mycket 
uppskattat av såväl ungdo-
mar, föräldrar och vuxna och 
har även bidragit till mindre 
berusning, slagsmål och ska-
degörelse.

Ett IQ-projekt är ett bra 
exempel på en aktivitet som 
förebygger eller begränsar 
alkoholens skadeverkningar. 
Syftet med IQ-projekten är 
också att sprida dem vidare 
som goda exempel så att fler 
kan göra mer. 

Blir IQ-projekt nummer 1191

Glenn Nordling, folkhälsostrateg och Helena Hultman, fritids-
ledare är mycket glada över utmärkelsen. Foto: Privat.

– Summerbreak i Mel-
lerud är ett bra exempel på 
hur man kan arbeta förebyg-
gande mot alkohol bland 
ungdomar i samband med 
skolavslutningen. För oss på 
IQ var det självklart att det-

ta skulle bli ett IQ-projekt, 
säger Maria Sundström, an-
svarig för IQs nätverk.

Fotnot: Årets Summer-
break arrangerades igår, tis-
dag kväll 14 juni.
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För vi har tagit studenten!
Dahlstiernska gymnasiets studenter 2016

VVS och Fastighetsprogrammet inriktning VVS: Från vänster: Valentino Kovacevic, 
Oscar Ottosson, Eric Fridh, Kristoffer Tellander. 

Barn- och fritidsprogrammet: Stående från vänster: Ali Hosseini, Hampus Norén, 
Cindy Baltaji, Claudia Baltaji, Roni Houbaika, Louise Andersson. Sittande från vänster: 
Josefine Hallgren, Matilda Sundin, Jennifer Jonsson, Evelina Falk, Matilda Olsson.

Estetprogrammet: Från vänster: Elvira Olsson, Julia Nordling, Anton Johansson, Jo-
hanna Soppi, Emma Johansson. 

Naturvetenskapliga programmet: Stående från vänster: Henrik Andersson, Joakim 
Gullin, Emil Dahlqvist, Jan Alexandersson. Sittande från vänster: Ida Palm, Rani Berg, 
Maja Krave, Nathalie Stångberg. 

Lärlingsprogrammet. Stående från vänster: Simon Mjörnestål, Markus Eriksson, Martin Johansson, Per Johnny Nyquist, 
Magnus Karlsson, Erik Oskarsson, Yehor Topor, Jesper Doverhäll, Jesper Jansson. Mellanraden från vänster: Anna Karlsson, 
Liselotte Lindh, Julia Liimatainen, Emma Salomonsson, Isabelle Pettersson, Moa Hjälte. Främst från vänster: Elin Johansson, 
Marika Almgren, Ida Svensson. 

Studenbilderna tagna av Susanne Emanuelsson.
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Många rundade Örsjön

degårdsföreningens alla fliti-
ga hade fullt upp. 

Spiktävling lockade ung 
som  gammal och lotterierna 
med mycket fina priser fick 

vinnarna att hoppa av glädje. 
Allra gladast var Anders och 
Ann-Marie Bergqvist som 
vann en rustik, närproduce-
rad utemöbel. 

Anders Ljungqvist, med 
sedvanlig humor, var konfe-
rencier och guidade genom 
dagens höjdpunkter. 

Karin Åström

Folk samlades vid bygdegården inför starten på Örsjön Runt.

Vinnarna i tävlingen bästa/roligaste ekipage. Tomten Oskar Eriksson fick 
första pris, löpargruppen i mitten andra, Traktorklubben Dotorp/Karl Erik 

Svensson fick tredje pris.

Stora investeringar på gång
VA-enheten går ut med 
ett informationsbrev 
till de boende i Gärds-
rud med anledning 
av inplanerade om-
läggningar av VA-led-
ningar. Omläggningar 
kommer även att ske 
i norra delen av Dals 
Rostock. Detta inne-
bär konsekvenser för 
fastighetsägare med 
felkopplat dagvatten.
Arbetet med nya VA-led-
ningar i Gärdserud startar 

sommaren 2016 och pla-
neras pågå till hösten 2017. 
Arbetet i norra delen av Dals 
Rostock drar igång hösten 
2016 och beräknas fortsätta 
våren 2017.

Anledningen är att Mel-
leruds kommun fått ett fö-
reläggande av länsstyrelsen 
att minimera dagvatten/
regnvatten i spillvattensys-
temet. Regnvattnet blir så 
kallat ovidkommande vatten 
som innebär att VA-anlägg-
ningarna belastas hårt och 
vid kraftigt regn kan orenat 

vatten tvingas avledas från 
kommunens VA-anlägg-
ning. Vatten kan till exempel 
tryckas in i källare.

Ett exempel: Tio stycken 
felkopplade hus där regn-
vatten leds till spillvattensys-
temet fyller en typiskt (för 
Melleruds del) spillvatten-
ledning vid ett skyfall eller 
kraftigt regn.

Kommunen kommer un-
der den närmaste tioårsperi-
oden att lägga fem miljoner 
kronor årligen på lednings-
systemet för att uppfylla 

föreläggandet. I Gärdserud  
handlar det om Bäckgatan, 
Vallmogatan, Trädgårdsga-
tan, Gärdesgatan, Humle-
gatan och Solgatan. Under 
sommaren kommer personal 
från kommunen att förbe-
reda det arbetet genom att 
kontrollera hur dagvatten 
(regnvatten) är kopplat dels 
på gator men även inne på 
fastigheter.

I brevet står även att fast-
ighetsägare med felkopp-
lat dagvatten kommer att 
meddelas och erbjudas att 

koppla in sig på ny dag-
vattenanslutning, när de 
nya VA-ledningarna läggs 
i området. Fastigheter som 
väljer att inte ansluta sig på 
dagvattensystemet kommer 
bli tvingade att lösa sitt dag-
vatten lokalt på fastigheten. 
Kommunen ansvarar och 
bekostar att det skall finnas 
en dagvattenanslutning vid 
varje fastighet. Fastighetsä-
garen bekostar och ansvarar 
för eventuella ändringar av 
ledningar på sin fastighet.

VA-enheten investerar 

även i en  ny intagsledning 
i Vita Sannar för att ta in rå-
vatten till vattenverket.

– Vi har sett att vi kan få  
dåligt råvatten in till vat-
tenverket vid ogynnsamma 
väderförhållanden, förklarar 
VA-chef Anders Broberg.

Arbetet med att hitta en 
ny intags punkt pågår ge-
nom ett provtagningspro-
gram som sträcker sig fram 
till sommaren 2017. Arbetet 
med den fysiska intagsled-
ningen planeras att starta 
under hösten 2017.

I söndags kördes 
Örsjön Runt i strålan-
de sol och temperatur 
passande till fysisk 
aktivitet. Hur man tog 

sig runt sjön fanns  
det många varianter 
på. Örs bygdegårdsför-
ening arrangerade.
Springande, cyklande, med 

bilen, traktorn, eller bussen.
Rundan har visst sprungits 
någon gång förut men länge 
sedan var det och löpargrup-
pen med Stenis Wallentin, 
Jos Geerts och Helle Man-
vik i spetsen väckte lite extra 
uppmärksamhet. 

Det var inte så många som 
klätt ut sig, bäst kostyme-
rade var tomtar på moped, 
som också kammade hem 
förstapriset för det. 

Frågorna längs vägen runt 
Örsjön var kluriga och all-
mänbildande. Börje Johns-
son från Gundlebol lyckades 
allra bäst med svaren på vux-
enfrågorna. Bäst bland bar-
nen svarade Emma Östberg.

Kaffe med dopp, varm-
korv, grillat och sallad bjöds 
vid start- och målområdet 
vid Örs bygdegård och byg-

Flest rätt svar på frågorna runt sjön hade Börje Johnsson 
t.v, Anders Lundqvist och Börje Edén fick andra-och tred-
jepriset.

Löpargruppen har passerat Örs kyrka med tryck i stegen och 

har inte långt kvar till mål.

Emma Östberg, till höger, klarade flest barnfrågor och vann första pris. Andrapriset fick Minna Geerts i mitten. Ann-Marie Bergqvist tog emot priset åt en vinnare som heter Emil, som hade bråttom hem.

Många barn valde att cykla runt Örsjön.

Med Bolinder Munktell och täckt vagn tog sig denna grupp 
bekvämt runt sjön. Vid ratten sitter Karl-Erik Svensson, 
Traktorklubben Dotorp.

Anders Ljungqvist var konferencier, här intervjuar han 
Jos Geerts och Helle Manvik som med andra löparkolle-
gor tog sig runt Örsjön springande.
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Trafikolycka
6/6 En bil i mycket hög hastighet körde ut på en åker i Örs-
berg. Förare och passagerare fördes i ambulans till NÄL med 
nack- och ryggsmärtor. 8/6 körde en bil in i ett träd som låg 
över vägen i Grinstad Hagen. Bilägaren återfanns två kilome-
ter därifrån och mindes inget av det som hänt.
Smitning 
9/6 Någon körde in i ett staket på Allégatan i Mellerud. 
11-12/6, en mörkblå kombi backade på en parkerad bil i 
Sunnanå och smet från platsen.
Stölder
4-5/6 var det inbrott i en husvagn i Ingridbybro. Den 9/6 
upptäcktes att någon stulit en svart MC av märket Yamaha 
med registreringsnummer RFB 940, en terrängscooter Arctic 
Cat, flerfärgad med registreringsnummer XSB 219 och ett 
släp av märket Brenderup ur ett garage i Eriksbyn, Ör.
Rådjurskollisioner
Den 4/6 kolliderade en bil med ett rådjur i Köpmannebro. 
Den 8/6 hände detsamma, även då i Köpmannebro.
Nedskräpning
5-6/6 På returstationen på Odengatan i Mellerud hade nå-
gon slängt massor av skräp.
Grov olovlig körning
9/6 en bil med körförbud och användningsförbud stoppades 
av polisen utanför ICA i Mellerud.
Förlorat
Ett guldarmband förlorades i Mellerud 5-7/6

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

Bondens dag på Fagerlidshemmet

Folke Gustavsson klappar det gamla islandshäst-
stoet som deltog under dagen med van hand. ”Jag 
är uppfödd med hästar, jag växte upp på en gård i 
Ör”, berättar han.

Välbesökt möte i Bäckefors

Samtal i grupp om olika områden inom hälso- och sjukvård.

Det var flera invånare 
som tog tillfället i akt 
att prata hälso- och 
sjukvård med norra 
hälso- och sjukvårds-
nämnden efter sam-
manträdet i Bäckefors 
den 31 maj. Ett nytt 
möte planeras i höst.

Under sammanträdet ti-
digare på dagen fastställde 
nämnden bland annat Mål 
och Inriktning 2017-2019, 
där minskad psykisk ohälsa 
och en mer jämlik och jäm-
ställd vård är två av målen.

Nämnden beslutade också 
om sanktionsavgift för När-
hälsan Brastad vårdcentral 
på grund av avtalsbrott.

Hälso- och sjukvårds-
nämndernas roll är att vara 
befolkningsföreträdare och 
beställare av hälso- och sjuk-
vård. Mål- och inriktnings-
dokumentet är nämndens 
utgångspunkt för de avtal 
och överenskommelser som 
nämnden tecknar med olika 
vårdgivare.

Nämndens mål och in-
riktning syftar till att skapa 

väntningarna på hälso- och 
sjukvården stiger och att det 
finns behov av att utveckla 
nya strategier för att komma 
till rätta med problem kring 
till exempel tillgänglighet 
och samordning.

Samarbetet mellan äld-
reomsorg, primärvård och 
sjukhusvård behöver utveck-
las och fördjupas.

Även om hälsan är förbätt-
rad som helhet, finns stora 
skillnader i hälsa bland be-
folkningen.

Studiebesök och  
dialogmöte
Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens möte var denna gång 
förlagt till Bäckefors, där 
nämnden inledde dagen 
med ett studiebesök hos 
Praktikertjänst på Dalslands 
sjukhus.

Efter ordinarie samman-
träde hade nämnden sedan 
bjudit in invånarna till dia-
logmöte. Ett 30-tal personer 
kom till mötet och dessa fick 
möjlighet att samtala med 
ledamöter i nämnden och 
lämna synpunkter kring oli-
ka områden inom vården.

– Ett givande och ock-
så mycket trevligt sätt att 
möta invånarna på. Dessut-
om fick vi många värdefulla 
synpunkter som vi tar med 
oss i vårt beställningsarbete 
och i våra kontakter med 
till exempel vårdgivare, säger 
ordföranden Ulrik Hammar 
(L).

Till hösten kommer ytter-
ligare ett sammanträde med 
studiebesök och medborgar-
dialog att hållas, då på någon 
annan ort i nämndsområdet.

Sittande: Margit Dahlin och Siv Larsson med Elin Johans-
son Kask stående bakom. ”Detta är underbart! Jag vill inte 
åka hem”, utbrister Siv.

Innergården på Fagerlidshemmet var fylld av allehanda djur, boende, personal och anhöriga.

På initiativ av persona-
len anordnades Bon-
dens dag på Fagerlids-
hemmet fredag 3 juni. 
Häst, kalvar, höns, 

kanin, hundar och en 
traktor fanns på plats 
på innergården till de 
boendes stora förtjus-
ning. 

– Detta är väldigt lyckat, vi 
har bjudit in anhöriga och 
även boende från hemvår-
den. Många av våra boende 
har pratat om den här da-
gen innan och vi hoppas de 
kommer att prata om den ef-
teråt också, berättar enhets-
chef Annika Olsson.

En av personalen, Caro-
line Åström, kom på idén. 
Hon har djur hemma på går-
den och de kunde köras in 
till Mellerud. Caroline lade 
fram förslaget till Annika, 
som tände på den direkt.

– Jag sa ”absolut!”. De 
boende har efterfrågat djur 
så det passade väldigt bra. 
Vi bjuder på klengås också, 
Gun-Borg Fredriksson har 
bakat brödkakorna, förklarar 
Annika.

– Det här är på roligt! Vi 
har haft gård med tjurar i 
26 år, Ånimskogs vackraste 
gård, säger Gerda Asp, 86 
som bor på Fagerlidshemmet 
med sin make Nils, 88.

Gösta Olsson ser nästan 
lite rörd ut när han sitter och 
tittar ut över djuren. Gösta 

berättar att han haft hästar 
tidigare i livet.

– Det var nordsvenskar 
som vi körde med i skogen.

En som var riktigt lycklig 
var Siv Larsson, som kom på 
besök från hemvården.

Ville inte hem
– Underbart! Jag vill inte åka 
hem. Vi har haft en gård vid 
Hjärtungen med kor, grisar, 

höns och en katt som hette 
Groggen, berättar hon.

97-årige Arne Andersson 
ser oförskämt pigg ut i sol-
skenet. Han har bott i Dals 
Rostock och arbetade som 
möbelsnickare.

– Jag har friidrottat myck-
et och aldrig varit sjuk, av-
slöjar han.

Bredvid sitter 83-årige 
Evald Jansson, rena ungdo-

men i jämförelse med Arne.
– Vi har haft en gård i 

Östevatten, intill Ekholmen, 
men vi sålde gården i fjol, 
berättar Evald.

Folke Gustavsson klap-
par med van hand islands-
hästen som finns på plats, 
ett 24-årigt sto från Helena 
Sundström, Korsgården. 
Folke är uppväxt med hästar, 
född på en bondgård i Ör.

– Vi hade två ardenner 
som vi använde i jordbruket 
i början av 1940-talet, det 
fanns inte så många trak-
torer på den tiden, berättar 
han.

Aktiviteten väcker en del 
nyfikenhet bland förbipas-
serande som stannar till för 
att titta på de lite ovanliga 
besökarna.

Susanne Emanuelsson
Caroline Åström, som bistod med de flesta djuren 
denna dag, Arne Andersson, 97 år och Evald Jansson, 
83 år. Evald sålde gården i Östevatten så sent som i 
fjol.

Traktorn som lånats in av Lennart Anders-
son har startats, ljudet lockar till igenkän-
nande leenden bland många.

en god hälsa och vård på 
lika villkor för invånarna 
i nämndens område. Med 
regionövergripande strate-
giska mål som grund pekar 
nämnden ut sex prioriterade 
mål, bland annat kring psy-
kisk ohälsa och jämlik och 
jämställd vård. Utifrån dessa 
mål listar sedan nämnden 
uppdrag och aktiviteter som 
nämnden eller vårdgivarna 
ska genomföra.

I mål- och inriktnings-
dokumentet konstaterar 
nämnden att kraven och för-



12 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 15 JUNI 2016

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

Missionskväll 
Åkessons loge
Tisdag 21/6 kl.19

”Jacobsons” spelar, 
sjunger och 

berättar om sin 
resa till Caminul 
Felix i Rumänien.

Lotterier och 
tårtkalas.

Välkomna!

Brålanda • Frändefors

Kyrktjuven får hittelön efter 33 år!
Brottet är sedan länge 
preskriberat men 
stöldgodset är inte hit-
tat. Nu vill man försö-
ka få tillbaka det och 
erbjuder ersättning 
till den som lämnar in 
det till kontoret hos 
Melleruds Nyheter.

Hösten 1983 var det in-
brott i Gestad kyrka. En 
paradvärja, förgyllda sporrar 
och en ljuskrona blev bytet.  
Paradvärjan och de gyllene 

sporrarna var en gåva till 
socknens kyrka av generalen 
Axel Erik Roos som fått dem 
som belöning av kung Karl 
XII för att han på en dag tre 
gånger räddat livet på kung-
en vid kallaballiken i Bender 
1713. 

I nästan 200 år fick de 
vara ifred.

Förmodligen finns de i nå-
gons ”ägo” alternativt kan de 
vara nedgrävda

Tre meddelanden har tju-
ven eller tjuvarna låtit kyr-

kan få.  Det första är daterat 
20 juli 2002. ”Funderingar 
finns att återställa alla kyrk-
beslagen för social upprät-
telse”, det föreslås ”att man 
ska leta med metalldetektor 
mellan stranden Gälle udde 
– Melleruds kommungräns, 
tidigt nästa sommar. Hör av 
Er till tidningen så vet vi”.

Nästa meddelande är da-
terat 28 september 2007 
då den ”före detta kyrktju-
ven  meddelar att den cyklar 
förbi Gestad kyrka igen på 

väg från Köpmannebro till 
Uddevalla.”

Det tredje och senaste är 
ankomstdaterat och upphit-
tat i brevlådan vid Gestad 
kyrka 2007-09-20. ”För an-
dra gången passeras Gestad 
ka sedan beslaget hösten 83. 
Hur det slutar vet ingen. 
Om ej kyrkan har intresse 
att lösa ut det.”

När meddelandena kom 
togs det inte upp då det var 
preskriberat.

Kyrkan gick inte till tid-

ningen och använde inte 
metalldetektorer.

Vill få tillbaka
Nu har hembygdsvänner i 
Gestad samlat ihop en mått-
lig summa för att ge den 
som kan lämna tillbaka det 
stulna, en ersättning.

Det handlar om att få till-
baka gåvorna från Axel Erik 
Roos och gärna även ljus-
kronan, det handlar alltså 
inte om att sätta dit någon. 
Polisutredningen har inte 
kunnat hitta någon skyldig 

och heller inte stöldgodset. 
Brottet är som sagt preskri-
berat.

Finns du som skulle kunna 
ge tillbaka de stulna sakerna? 
Vänligen kontakta Susanne 
Emanuelson på Melleruds 
Nyheter, telefon  0530-125 
40 för överenskommelse om 
tillvägagångssätt och lämplig 
tidpunkt.

Någon inom kyrkan som 
sett sakerna kan behöva in-
tyga att det är de. Diskretion 
utlovas.

Invigning av 
utegymmet

Nu är utegymmet på plats 
i Centrumparken i Brålan-
da. Det ska firas på kväll-
en torsdag den 16 juni 
när invigningen sker. Det 
bjuds på frukt och dricka. 
Hans Wallmander, Vä-
nersborgs kommun, har i 
dialog med representanter 
från SK Granan, Brålan-

da IF och Brålanda företa-
garförening iordningställt 
utegymmet i centrumpar-
ken Brålanda. Tanken är att 
utegymmet ska bli ett sätt 
för personer i alla åldrar att 
stärka sin kropp och samti-
digt ha kul tillsammas med 
goda vänner.

Marianne Karlsson

Utegymmet i Centrumparken, Brålanda.

Avslutning i Centrumparken
På tisdagskvällen 
förra veckan hade 
Brålanda skola sin 
sommaravslutning i 
Centrumparken. 

Årskurs sex föräldrar hade 
pyntat scenen med rejäla 
blomsterhinkar.   Barnen 
samlades på grusplanen och 
tågade in till Centrumpar-
ken. Musikskolans Blåsor-
kester spelade.

Kvällens trevliga konferen-
cierer var sjätteklassarna Joel 
Lundin och Kevin Harrys-
son Lilliesköld.

Musiklärarna spelade till 
sina olika klasser när de 
framförde sina sånger. Års-
kurs sex hade skrivit en egen 
låt, Hej då, som tack för ti-
den i Brålanda skola.

Sexorna Albin Johansson 
och Alexander Strandberg 
lämnade som traditionen 
bjuder över stafettpinnen 
till femmorna och önskade 
dem lycka till nästa läsår då 
de blir äldst på skolan. Jenny 
Andersson och Dika Berg lo-

Årskurs sex tillsammans med skolans rektor Kerstin Runfors Boman på scenen.

vade att jobba för att alla ska 
trivas i skolan.

Rektor Kerstin Runfors 
Boman  berättade att skolan 
har några ledord för att få 
en bra stund i skolan. Gläd-

je, utmana, utveckla och en 
god lärmiljö. Hon tackade 
elever, personal och föräld-
rar och andra som på olika 
sätt bidragit till ett bra läs-
år och önskade alla en skön 

sommar. Som avslutning 
sjöngs sommarpsalmen Den 
blomstertid nu kommer.

Marianne Karlsson
 

Historisk skolavslutning i Rösebo
Det var läsår 134 som 
avslutades i Rösebo 
skola. Nästa gång det 
blir sommaravslutning 
ska skolan ha delvis 
nya lokaler.

Rösebo skola har varit i 
bruk sedan 1882. Läraren 
Eva-Lotta Johansson, lä-
raren/fritidsledaren Maria 
Andersson och tillförordnad 
rektor Laila Gunnarsson sit-
ter i skolans kök och funde-
rar på hur de bäst ska lösa si-
tuationen till hösttermimen.

Köket är utdömt så en 
välbehövlig tillbyggnad med 
bland annat kök och perso-
nalutrymmen planeras och 
ska startas så snart bygglovet 
är klart.

– Tanken är att eleverna 
tillfälligtvis flyttas till Frän-
deskolan när höstterminen 
startar och kommer tillbaka 
till Rösebo efter jul, berättar 
Laila Gunnarsson.

– Vi trodde vi skulle kunna 

vara kvar under byggtiden, 
säger Eva-Lotta Johansson, 
som ser vissa farhågor när 
barnen tvingas byta skola.

Sommarlov
Syskon, föräldrar, mor- och 
farföräldrar kommer och 
fyller skolsalen. Eleverna tar 
plats på scenen. Eva-Lotta 
Johansson hälsar välkom-
men och berättar om den 
historiska skolavslutningen.

Eleverna sjunger ett tio-
tal sånger. I sången Jag vill 
ha blommig falukorv till 
lunch mamma, har de bytt 
ut mamma till Ulrika och 
syftar på Ulrika Lönebrink 
som har serverat skollun-
cherna. Laila Gunnarsson 
uttrycker sin stolthet över 
elever, personal och föräldrar 
på Rösebo skola och tackar 
dem för ett bra läsår med bra 
samarbete och önskar alla en 
skön sommar.

– Tack och tack detsam-
ma, svarar eleverna.

Stor sångarglädje på Röseboskolans avslutning.

Alla får vara med och 
sjunga nationalsången 
och sommarpsalmen Den 
blomstertid nu kommer.

Fjärilar
Treorna, sex stycken, som 
slutar på Rösebo skola och 
ändå ska börja fyran på 
Frändeskolan fick en tavla, 

tack och välgångsönskningar 
av sin lärare Eva-Lotta Jo-
hansson.

– Vi har haft tema naturen 
och då sa en pojkarna att 
våra år här på Rösebo är som 
en fjäril. I förskoleklassen är 
vi som ägg. I ettan som en 
larv som undersöker allt. I 
tvåan som en puppa som vet 

och kan massor. I trean är vi 
fjärilar. Är ni redo att flyga 
iväg till fyran nu?

– Ja, svarade barnen, det 
är vi.

Föräldraföreningen tacka-
de personalen med blomster.   

 Marianne Karlsson
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Utbildade i de gröna näringarna

Solen sken när de 
kom ut klassvis men 
frågan är om inte stu-
denterna sken ännu 
mer. 25 studenter på 
Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp gick ut med 
genomgående höga 
betyg och glädjen var 

stor hos både elever 
och personal.

Avslutningshögtiden för 
studenter och personal hölls 
i gymnastiksalen. Rektor 
Mårten Sundblad hälsade 
välkommen. Jaquline Yellow 
och Matilda Olofsdottir stod 
för underhållningen med 
Fattig bonddräng och Idas 

sommarvisa. De ledde också 
de gemensamma sångerna 
Den blomstertid nu kom-
mer, nationalsången och stu-
dentsången.

Rektor Mårten Sundblad 
berättade att eleverna tagit 
vara på utbildningen och 
därmed fått höga betyg. Han 
uppmanade dem att ta vara 

på kunskapen i sitt arbetsliv, 
ha en bra fritid och gärna gå 
kurser och vidareutveckla 
sig.

– Njut av livet och ta vara 
på dagen, jag och personalen 
är stolta över er och önskar 
er allt gott, sa Mårten Sund-
blad.

Alla eleverna fick en röd 

ros och Elevförbundets nål.
Stipendier och premier de-
lades ut och många av ut-
delarna hade tidigare varit 
elever på Nuntorpskolan 
och hoppades på att denna 
viktiga framtidsutbildning 
blir kvar om är i annan form 
även i fortsättningen.

Efter att sjungit students-

ången gick eleverna jublande 
ut klassvis med studentmös-
san på, till föräldrar, syskon, 
släkt och vänner som tog 
emot med blommor och 
plakat samt ett och annat 
studentprytt fordon.

 Marianne Karlsson

Micaela Robertsson, Brålanda, fick ta emot 
Foderspecialistens stipendium av ägaren 
Thomas Nilsson.

Maja Simonsson, Mellerud, och Martin Lars-
son, Grinstad, fick Swedbank & Sparbankernas 
stipendium. Rektor Mårten Sundblad delade ut 
det. Martin Larsson fick även LRF:s stipendium 
utdelare var Gustav Hilmér. Naturbruk inriktning Djur kom först ut.

Naturbruk Lantbruksprogrammet poserar på trappan.Naturbruk  IP tar emot gratulationerna.

Frida Olsson, Bolstad, fick 
många gratulationer av släkt 
och vänner när hon tog stu-
denten. Frida var även en av 
de tre elever som fick Carl och 
Frida Olssons fonds stipendi-
um.

Daniel Olsson, Frändefors, 
ser fram emot att få använda 
sina kunskaper i praktiken.

Nu väntar sommarlovet
Det var välfyllt i Frän-
defors kyrka när år F-6 
hade skolavslutning.

Eleverna tågade in i kyrkan 
och de olika klasserna fram-
förde Pippis sommarvisa, 
Idas sommarvisa, Sommar-
tider, Efterbralla och Om 
sommaren. 

De avgående sexorna 
sjöng om att Bada nakna i 
Frändeån och Nu går sista 
visan. Tillförordnad rektor 

Laila Gunnarsson uttryck-
te stolthet över skolan och 
tackade elever, personal och 
föräldrar för ett bra läsår.
Föräldraföreningen tackade 
rektorn för att hon varit en 
bra rektor.

Kyrkoherde Ralph Lilje-
gren och församlingsassis-
tenten Victoria Håkansson 
uppmanade eleverna att tän-
ka på att vi har ett bra land 
och att göra bra och goda 
saker tillsammans och gärna 

använda #sommarlovshjälte 
eller #vardagshjälte.

Alla önskades en fin som-
mar och man sjöng psalmen 
I denna ljuva sommartid, 
innan man tågade ut ur kyr-
kan till det väntande som-
marlovet.

Dagens konferencierer var 
Moa Eriksson och Robin 
Danielsson. Julia Rzepa och 
Victor Fjällstål bar fanan.

 Marianne Karlsson

Eleverna på Frändefors skola tågar ut till sommarlovet.

Skerruds skolavslutning
Skerrud skola  hade 
sin skolavslutning i 
Gestad kyrka på fre-
dagsförmiddagen.
Rektor Kerstin Runfors Bo-
man hälsade välkommen 
och sedan sjöng alla Den 
blomstertid nu kommer. 
Före detta läraren och nuva-
rande prästen Anette Jarsved 
Carlson gav en sommarhäls-
ning. På några mattelektio-
ner hade hon då låtit barnen 
berätta om vilka årstider 

som fanns och sedan hade 
de röstat om vilken som var 
bäst. När de räknade röster-
na hade sommaren fått mest 
röster.

Eleverna i Gestad tyckte 
också de att sommaren var 
den bästa årstiden för då 
var det sommarlov och bad.     
Annette Jarsved Carlson 
önskade alla en riktigt fin 
sommar.

Eleverna sjöng och spe-
lade. Rektorn tackade alla 

elever, personal och föräldrar 
för det gångna läsåret och 
önskade alla en skön som-
mar.

Efter att man sjungit av-
slutningssången Sommaren 
är min, gick de som ville 
till församlingshemmet där 
Gestad församling bjöd på 
tårta från det lokala bageriet. 
98 stycken passade på att 
tillsammans avnjuta jord- 
gubbstårta.

 Marianne Karlsson

F-2 Skerrud skola sjunger Barfotavisan i Gestad kyrka.
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FOTBOLL 
Melleruds IF är ensam-
ma serieledare efter 
femte raka segern i 
lördags eftermiddag 
hemma på Rådavallen. 
Simon Svensson blev 
stor matchhjälte med 
fyra mål mot Mun-
kedals IF i division 4 
Bohuslän/Dal.

MIF vann medan de övriga 

Simons fyra mål gav MIF segern

Simon Svensson sköt Mellerud till tre poäng som betyder en 
betryggande serieledning, med sina fyra mål mot Munkedals 
IF i lördags hemma på Rådavallen. Foto: Marcus Ek/Arkiv

SLUTRESULTAT
MIF – Munkedals IF

 5-2 (2-2)
Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
23’ 0-1 Erik Andreasson
31’ 1-1 Simon Svensson
37’ 2-1 Lukas Bäckström
39’ 2-2 Joel Lundgren
60’ 3-2 Simon Svensson
69’ 4-2 Simon Svensson
74’ 5-2 Simon Svensson

Förlust för Frändefors IF

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

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
5’ 1-0 Hanna Utter

SLUTRESULTAT

Håfreström på väg uppåt
FOTBOLL 
Ny seger för Håfre-
ströms IF som inled-
de säsongen tungt 
men som nu är med i 
toppen efter ny seger 
i onsdags borta mot 
Bengtsfors IF med 4-0 
i division 5 Dalsland.
Håfreström besegrade 
Bengtsfors IF tämligen en-
kelt i onsdags borta på den 
dåliga gräsplanen Långevi. 
Trots ett dåligt underlag 
vann ”Håfre”, men det tog 
en halvlek att komma igång.

– Det blir bättre och bätt-
re även om vi inte kommit 
igång helt. Killarna har för-
stått allvaret och tar jobbet 
nu, sade spelande tränaren 

Bengtsfors IF – HIF 
0-4 (0-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
51’ 0-1 Kreshnik Bytyqi
62’ 0-2 Burim Avdijaj
78’ 0-3 Burim Avdijaj
82’ 0-4 Andreas Jansson

SLUTRESULTAT

Kreshnik Bytyqi. Målskyttet 
är något som verkligen kom-
mit igång, även om tränaren 
inte tycker spelet har gjort 
det samma. Åtta mål på de 
två senaste matcherna visar 
just nu Håfreströms starka 
offensiv. I onsdags var det 
Bytyqi själv som inledde 
målskyttet varpå glödheta 
Burim Avdijaj gjorde två mål 
därefter och gick upp som 
tvåa i skytteligan.

– Vi har ändrat en del i 
spelsättet, ändrat några po-
sitioner. I första halvlek får 
vi dem dit vi ville, men sät-
ter inte bollarna. I andra så 
ändrade vi lite, bytte några 
positioner på ett par spela-
re men sedan har vi lite flyt 
också kanske, säger Kreshnik 

En tuff start för ett annars 
välspelat Frändefors.

– Vi har varit på gång länge 
nu, vi spelar jämnt med la-
gen vi möter. Jag tycker att vi 
är det spelförande laget och 
skapar ett antal bra chanser, 
medan de bara har några 
halvchanser förutom målet, 
sade Frändefors-tränaren 
Christer Stolt efter matchen.

Frändefors pressade 
Bengtsfors för en kvittering 
och visar sina konkurenter 
att man inte är ett dålig lag, 
trots att tabellläget ser tufft 
ut.

– Vi saknar det lilla ex-
tra och kanske en del tur. 
Men känner att vi utvecklas 
och är ett bättre fotbollslag. 
Tycker att vi någonstans har 
visat konkurrenterna att vi 
är ett bra lag med en hög 

lägstanivå och levererar det 
varje match, men behöver 
jobba vidare. Det finns sa-
ker vi behöver förbättra, helt 
klart, sade Stolt.

Nu till helgen möter Frän-
defors Henån som blandat 
och gett under inledning-
en på säsongen. Det blir en 
match som damerna från 
Frendevi har stor chans att 
vinna.

Tobias Coster

Storförlust för 
Åsebro/Brålanda
FOTBOLL 
Ett defensivt inställt 
Åsebro/Brålanda var 
förberedda på en tuff 
match mot seriefavo-
riterna Gilleby-Stala 
Orust FC. Men att 
det skulle sluta med 
sex måls skillnad var 
inte tanken i söndags 
eftermiddag på Sörby-
vallen.

Hemmamatch i solsken in-
för dryga hundra åskådare, 
det var upplagt för en rejäl 
fight mellan topplagen i di-
vision 2 Bohuslän/Dal. Men 
tuffa G-S Orust såg till att 
mala ner Åsebro/Brålanda 
och visade varför man ligger 
i toppen, utan förlust.

– Vi ställde upp med en 
defensiv uppställning då vi 
visste att vi mötte seriefavo-
riterna, sade tränaren Glenn 
Öder efter matchen.

Det brast
Den defensiva tanken höll 
sig i 27 minuter, innan 
Orust-laget fick hål på da-
merna från Dal, då brast det. 
2-0 kom två minuter senare 
och kort därefter även 3-0 
för gästerna.

Men Åsebro/Brålanda gav 
inte upp, för precis före paus 
nickade Linnea Johansson in 
reduceringen, som gav ett li-
tet hopp.

– Vi gör ett bra försvars-

Åsebro/Brålandas Jennie Larsson stångades med G-S Orust 
spelarna, men serieledarna i rött var för tunga denna söndags-
eftermiddag. Foto: Johan Wahlèn

Åsebro/Brålanda – 
Gilleby-Stala Orust FC 

1-7 (1-3)
Div. 2 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
27’ 0-1 Hanna oskarsson
29’ 0-2 Jennie Sandberg
38’ 0-3 Caroline Olsson
45’ 1-3 Linnea Johansson
52’ 1-4 Jennie Sandberg
69’ 1-5 Cornelia Holmdahl
77’ 1-6 Karin From
81’ 1-7 Caroline Olsson

SLUTRESULTAT

arbete första tjugo, sedan 
fick de hål på oss och bara 
matade på. Vi reducerar pre-
cis före paus och går in och 
ger oss dän på att vi ska ha 
minst en pinne. Vi ställer 
om i taktiken och gör en li-
ten chansning, men det gick 
inte så bra, det rasade iväg, 
sade Öder.

Hemmalagets försök till 
att komma ikapp föll platt 
mot serieledarna som helt 
enkelt körde över Åsebro/
Brålanda. Fyra mål kom ef-
ter paus, ett par för mycket 
enligt tränaren Glenn.

– Gilleby-Stala är det bätt-
re laget, det är inget snack 
om saken. Men jag tycker 
att det är lite för höga siffror, 
säger han.

Imorgon torsdag möts la-
gen igen, då på Orust, när 
serien vänder.

Tobias Coster

Ännu en förlust för Frändefors IF
FOTBOLL 
Det som började så 
bra med fyra raka 
segrar är nu nere i fyra 
matcher utan seger. 
I söndags blev det ny 
förlust borta mot Mel-
leruds andralag som 

Melleruds IF:s andra-
lag – Frändefors IF 

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

Målskyttar:
16´1-0 Ahmad Mohammad 
Abbas
21’ 2-0 Albin Broberg
35’ 3-0 Självmål
77’ 3-1 Andreas Andersson
84’ 3-2 Rasmus Johansson

SLUTRESULTAT

Bytyqi. Matchens sista mål 
satte Andreas Jansson i den 
82:a minuten. Det betyder 
att Håfreström kliver upp 
på tredje plats med tretton 
poäng, tätt följda av Ellenö 
IK och Frändefors IF på lika 
många insamlade.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Frändefors damer är 
nära, men inte tillräck-
ligt efter ny udda-
målsförlust i helgen. 
Söndagens drabbning 
borta mot Bengtsfors 
IF slutade 1-0 till 
hemmalaget efter ett 
tidigt mål, i division 4 
Bohuslän/Dal. 

Det är viktigt med en bra 
start, så var fallet i söndags 
eftermiddag när Frändefors 
släppte in 0-1 efter knappt 
fem spelade minuter, då en 
boll från mittplan som hem-
malaget slog i djupled till en 
fri skytteligaledare i Hanna 
Utter, som inte gjorde något 
misstag denna gång heller, 
rullade in i mål.

tog sin första seger i 
årets upplaga av divi-
sion 5 Dalsland.

Frändefors är ett bra lag om 
truppen är komplett. I sön-
dags ställde man upp med 
ett nästan nytt lag efter av-
stängningar och flera bor-
ta för studentexamen. En 
handfull debutanter fick tes-
ta sina vingar på Rådavallen.

– Vi förlorar den här 
matchen, precis som mot 
Färgelanda, på att vi har för 
många spelare borta. Det är 
många som gör debut idag 
i division 5 och gör det bra, 
men det är svårt när det näs-
tan är halva laget, sade träna-

ren Suad Hassani som själv 
fick snöra på skorna och 
göra debut efter två år vid 
sidlinjen.

Mellerud tog ledningen 
genom Ahmed Bachalan ef-
ter en kvart och utökade sen 
till 2-0 genom Albin Bro-
berg fem minuter senare. 

Strax före paus sköt Ras-
mus Hedlund en hörna som 
tog på en gästande spelare 
och gick in i mål, något som 
betraktades som självmål av 
domaren.

Tog över i andra
I andra halvlek höjde sig 
gästande Frändefors och tog 
över,  detta visade sig även 

i målprotokollet då Frän-
defors var nära att komma 
ikapp.

Med en kvart kvar av 
matchen nickar Andreas An-
dersson in 1-3 bakom Mel-
leruds målvakt. Kort därefter 
slår Rasmus Johansson in en 
frispark till 2-3. Men närma-
re än så kom man inte trots 
att ”fiffen” var nära en kvit-
tering.

– Vi ger bort en hel halv-
lek här idag, men kommer 
tillbaka i andra och ger dem 
en match. Det är en tung 
förlust och nu är vi inne i 
en väldigt tung period, sade 
Hassani.

Tobias Coster

toppkonkurrenterna bara 
fick kryss i sina matcher. 
Detta ger Mellerud en serie-
ledning med tre poängs mar-
ginal med tre matcher kvar 
innan sommaruppehållet.

Stor matchvinnare på 
Rådavallen i lördags blev 
Simon Svensson med hela 
fyra mål, som sänkte Mun-
kedal i andrahalvlek, trots 
underläge två gånger om för 
Mellerud.

– Vi spelar bra tycker jag 

men hamnar ändå i under-
läge två gånger om, sade 
Svensson efter matchen.

Matchens första mål kom 
efter 23 minuter för Mun-
kedal, ett signum för MIF 
denna säsong, med insläppta 
mål och underläge. 

Men Simon Svensson gjor-
de sitt första mål knappt tio 
minuter efter, som betydde 
1-1. Dock var gästerna snab-
ba med ett nytt ledningsmål, 
varpå Joel Lundgren kvitte-
rade för Mellerud strax före 
paus.

Äkta Hattrick
I andra halvlek sköt Simon 
upp Mellerud i ledning i 
den 60:e minuten. Därefter 
handlade det om MIF och 
Svensson som utökade till 
4-2 i den 69:e. Han fullbor-
dade sitt äkta hattrick med 
kvarten kvar av matchen, 
som visade sig bli matchens 
sista mål.

– I andra så tycker jag att 
vi tar över och spelet flöt 
på, vi vinner matchen väl-
förtjänt, sade Svensson som 
poängterade att det var en 
mycket bra laginsats.

– Jag är nöjd, hittade ett 

bra spel med Sebbe (Hed-
lund) i första halvlek och 
sen spelade Öhrling (Viktor) 
fram fina bollar. Det är alltid 
skönt att göra mål, sade Si-
mon Svensson.

Viktor Öhrling spelade 
fram till Simons alla fyra mål 
i matchen.

För Melleruds del väntar 
Ödsmåls IK borta i nästa 
omgång, en historiskt svår 
match för Mellerud som se-
nast förlorade med 5-0 bor-
ta, säsongen 2014.

Tobias Coster
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Tisdag 21 juni kl. 19.00

Åsebro IF – Frändefors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Mammas Mat, Muneris Konsult AB, Stellans Mur & Puts,

Stefan Broberg, Peters Plåtslageri AB, Fonus Familjejuridik Mellerud.

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Moelven Skog AB

Huvudsponsor:

Lördag 18/6 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Färgelanda IF
Matchbollarna skänkta av: 

TLAB, Bertil Johansson Bygg, Kjörlings Redovisningsbyrå

Hellman segrade
CYKEL 
Det blev seger i Sten-
hoggerrittet genom 
stark körning av Johan 
Hellman i hård konku-
rens och på en väldigt 
hårt kuperad bana. 
Johan verkar nu vara på väg 

tillbaka i god form på sadeln 
efter en trög vår och för-
hoppningen är att vi snart 
ser honom i toppen igen i 
Svenska Långloppscupen.

 Även 4:e platsen ham-
nade hos Team Swesports 
genom fin körning av Jon 
Gustafsson.

Trasslig dag
CYKEL 
Stefan Hellman fick en 
trasslig dag under Lida 
Loop i Svenska Lång-
loppscupen i helgen.
Stefan som innan helgens 
tävling låg delad etta i Svens-
ka Långloppscupen i H40 
åkte nu ner till en total 4:e 
plats i cupen efter att haft en 

riktig strulig dag på sin mtb. 
En punktering som fick 

lagas samt en skruv som loss-
nade bak i ramen som fick 
dras åt flera gånger gjorde att 
Stefan slutade på en 18 plats 
i H40 klassen.

 Nu är det till att ta nya tag 
tills Ränneslättsturen i Eksjö 
om några veckor och börja 
plocka i cupen igen.  

Två matcher
Igår, tisdag, spelade Brålan-
da IF borta mot Herrestads 
AIF i division 4 Bohuslän/
Dal samt toppmatchen i di-
vision 5 mellan Färgelanda 

och Åsebro. Dessa matcher 
spelades efter press-stopp 
och text kommer först i näs-
ta veckas tidning.

Lyckad helg för Dals Södra FFI
FRIIDROTT 
Hela helgen 4-6 juni 
har flera från klubben 
tävlat i friidrott på 
Ymerspelen i Borås 
och på Edetspelen 
som IK Bergaström 
arrangerat. 

Flera från Dals Södra har 
varit på turné under hel-
gen. Johanna och Linnea 
Hallsten, Amanda Behrend-
tz och Ella Helmström har 
representerat våra färger i 
Borås på Ymerspelen under 
lördag och söndag. 

På Ryavallen i Borås med 
30 grader och sol tävlade 
Johanna i en av sina favorit-
grenar  där hon spräckte 30 
sekundersgränsen redan på 
utepremiären och är nu nere 
på 29.1sekunder på 200 me-
ter. 

Johanna och Amanda 
gjorde också sin första spjut-
tävling i sina karriärer vilket 
båda tyckte var svårt, men 
roligt. Alla sitter liksom i 

samma båt i så här unga år, 
det är bara att våga prova på. 

Amanda fick också chan-
sen att tävla i sin favoritgren 
60 meter häck där hon kom 
i mål på nytt personbästa 
12.51 sekunder och fick väl-
förtjänt en bronsmedalj. 

Lyckad helg
Linnea var med i kula, längd 
och höjdhopp. I kula blev 
det nytt personbästa på 
6,11meter med silver och li-
kaså i höjdhopp. Ella ställde 
upp i längd, 200 meter och 
600 meter. 600 har blivit 
hennes paradgren sedan tre-
veckor och hon har sänkt sig 
elva sekunder och det finns 
troligen mycket kvar än. 

Johanna tävlade i F13 200 
meter som är hennes favo-
ritgren, där hon putsade sitt 
gamla personliga rekord till 
29,1sekunder.Ja, det var en 
lyckad helg där alla hade det 
roligt både på tävlingen och 
med trevligt umgänge och 
där barnen lekt och badat på 
Borås camping. Detta hopp-

as vi göra om nästa år, bara 
att beställa samma väder.

Mer
Friidrottshelgen tar ju inte 
slut bara för att man tävlat 
två dagar i Borås. Nej, tje-
jerna var sugna på mer, så 
de har även varit på Edets-
pelen på Nationaldagen 
6 juni  tillsammans med 
klubbkamraterna  William 
Gren, Emil Lindberg, Alicia 
Behrendtz, Nellie och  Frida 
Hansson, Tobias och Andre-
as Nilsson, Nomi och Milo 
Castell. Riktigt roligt när vi 
är iväg så här många. Vädret 
var  fantastiskt på Ekaråsens 
idrottsplats, likaså våra resul-
tat och framgångar på dessa 
spel. 

Framgångar
William var med i 60 me-
ter, spjut, längd och höjd, 
han tog guld i 60 meter och 
längd med 8,8 sekunder 
respektive 4,32 meter, samt 
brons i spjut. 

Johanna tävlade i F13 60 

Sarmas han kan han
HÄSTSPORT 
En inte helt vanlig syn, 
en ridskolehäst som är 
ute och tävlar dressyr 
och dessutom är med 

i klubbens dressyrlag, 
det är Sarmas det.
Sarmas (till vardags kallad 
Charmas) är 15 år och har 
varit tio år på Melleruds 

Stolt Evelina Olsson som tillsammans med ridskolehästen Sar-
mas erövrade både en första och en tredjeplacering i Götene.

Ridklubb. Han är älskad av 
alla, snäll om än ibland lite 
lat och kallas omväxlande 
för Charmas eller Sam. Det 
är inte så vanligt att ridskole-
hästar är ute och tävlar utan 
ryttarna har i regel egna häs-
tar, därför är ridskolans Sar-
mas ett undantag. Evelina 
Olsson, som rider en gång 
i veckan på ridskolan för 
Emelie Hecktor, ridskolans 
instruktör, var tillsammans 
med Melleruds Ridklubbs 
dressyrlag i Götene den 29 
maj och tävlade. Det var 
fjärde gången Evelina och 
Sarmas var ute och tävlade 
tillsammans och ser man på 
resultatet blir det nog fler 
gånger. I lagklassen red de 
ihop 71,85 procent vilket 
resulterade i en första place-
ring och i förklassen blev det 
en tredjeplacering med 71,4 
procent. 

AnnChristine Ivarsson

meter, höjd, längd, kula och 
spjut. Hon kom tvåa i 60 
meter, vann höjd på 130 
centimeter, kom tvåa i kula 
på 8,96 meter. Tobias var 
med P13 i 60 meter, spjut, 
längd och höjd. 60 meter 
sprang han på 9,2 sekunder 
vilket gav brons. Spjutet kas-
tade han 21,42 meter. I höjd 
slutade han på 1,20. 

Andreas Nilsson tävlade 
i P11 och i kula vann han 
med 6,80 meter.  I höjd slu-
tade han på 1.00. 

Linnea tävlade i 60 meter, 
höjd, längd och kula, hon 
vann i höjd. 

Alicia tävlade med en 2:a 
plats i längd. Johanna var 
med i 60meter, längd, höjd 
och spjut, två guld och två 
silver. Amanda tog brons i 
kula. 

Ella, Frida och Amanda 
var med i 600 meter som 
Ella tog hem segern i efter 
ytterligare nytt personbäs-
ta och nytt klubbrekord, 
1:55,2.  Frida utbrast efter 
loppet ”aldrig mer”, men 
Amanda tyckte det var roligt 
med 600 meter. 

Emil gjorde sin premiär-
tävling i kula och slog per-
sonligt rekord på 6,99 meter. 
Han gjorde riktigt fina stötar 
med glidteknik. Emil lärde 
sig en hel del och han bidrog 
med sin närvaro till alla an-
dras framgångar också. 

Nomi, Milo och Nellie 
gjorde också tävlingsdebut 
och det är väldigt roligt att 
även de yngre  vill börja 
tävla. Man lär sig så myck-
et både tekniskt och men-
talt när man tittar på andra, 
härmar och försöker lite mer 
än vad man kan göra på trä-
ning, man hjälper varandra 
att nå personliga rekord ge-
nom att heja på, ge stöd och 
att bara närvara. 

Tävlingarna avslutades 
med stafett där Dals Södras 
stafettlag i F13 med Frida, 
Amanda, Ella och Johanna 
utklassade övriga lag, inklu-
sive alla killar.

Dals Södra FFI

KIF fortsatt serieledare
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF vann 
en ny match i helgen 
och har nu samlat 
ihop femton poäng 
på de sex inledande 
matcherna i serien. 
I torsdags blev det 
seger mot Högsäters 
andralag hemma på 
Brunnsvallen i division 
6 Dalsland.

Kroppefjäll är ett starkt lag, 
det har man visat denna sä-
song. 

Bara en förlust på sex 
matcher visar att man är 
svårslagna, så även i torsdags 

där det blev nervöst när man 
mötte ett bra Högsäter.

– Vi hade allt tycker jag, 
men i andra var vi inte alls 
bra. Vi tappade spelet sam-
tidigt som de var svårspelade 
med stora och starka spelare, 
sade KIF-tränaren Michael 
”Svea” Eriksson efter match-
en.

Kroppefjäll tog ledningen 
efter 20 minuter genom Elias 
Wernheden och en kvart se-
nare utökade Jonathan All-
gulin till 2-0. Sedan kom den 
första reduceringen för gäs-
terna i matchminut två i den 
andra halvleken, men Sherif 
Haziri såg till att ge Kropp-

efjäll nytt avstånd till Högsä-
ter i den 52:a minuten. 

– På förhand var jag orolig 
för denna matchen, Högsä-
ter är alltid svåra att möta 
och väldigt svårspelade. Se-
dan hade de en bra målvakt 
med sig som var gôrduktig, 
sade Eriksson.

Han skulle få rätt i att 
motståndarna var svåra att 
möta. För med kvarten kvar 
kom 2-3 för Högsäter och 
deras jakt på en kvittering 
inleddes, men KIF lyckades 
rädda kvar alla tre poäng på 
Brunnsvallen med nöd och 
näppe. 

– Är väldigt nöjd att vi 

Kroppefjälls IF – 
Högsäters GF:s 

andralag 
3-2 (2-0)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
22’ 1-0 Elias Wernheden
35’ 2-0 Jonathan Allgulin
47’ 2-1 Daniel Drotz
52’ 3-1 Sherif Haziri
75’ 3-2 David Martinsson

SLUTRESULTAT

orkade hålla emot. Det var 
en kämparseger, vi kämpade 
och slet som djur, jag är väl-
digt nöjd, sade ”Svea”

Tobias Coster

Vi älskar  
människor 
och brinner  
för Mazda!

Trestad Center. Vänersborg. Tel 0521-77 70 10
Öppet: Försäljning: Vard 09-18. Lörd 10-14

Verkstad: Vardagar 07-16
www.mannesmotor.se
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Skörde/Säsongspersonal
Till vår spannmålsanläggning i Brålanda söker vi en 

Processoperatör/ 
Mottagningsvärd
Arbetsuppgifterna består av hantering av spannmål vilket innebär mot-
tagning, torkning, rensning, och utlastning. I arbetet ingår också hygien-
arbete. Detta lägger vi stor vikt vid då våra spannmålsanläggningar är 
livsmedelsklassade.

För att passa i rollen krävs att du är systematisk, har drivkraft och tar 
egna initiativ. Du är noggrann och vill ha ordning och reda och du har god 
förmåga att självständigt planera arbetsdagen. Arbetet innebär mycket 
kontakter, självklart internt, men du kommer även att möta våra kunder.

Du har därför en god kommunikativ förmåga och har en naturlig känsla 
för service. Du har också lätt för att självständigt läsa in och förstå anvis-
ningar och beskrivningar.

Som Processoperatör/Mottagningsvärd blir du en viktig del i vårt team 
som jobbar med att hantera spannmål på ett kostnadseffektivt och kvali-
tativt rätt sätt. 

Vi erbjuder dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån da-
gens händelser.

Under skördeperioden augusti till oktober arbetar vi skift och obekväm 
arbetstid.

Frågor besvaras av Mikael/Martin på telefon, 010-556 26 27

Din ansökan vill vi ha snarast dock senast 30/6.

Lantbruk

TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Myggnät
 metervara svart & vit

35:-/m

Mörkläggningsgardiner
1-pack 199:-

metervara 
80-150:-/m 

Servetter 15:-
Mönstrade  
möbeltyger 

99:-/m
Linnelöpare 

på metervara 50:-/m
Lakansväv 40:-/m

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

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

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

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Branterud, Dals Rostock
Härlig torpstuga, renoverad och välskött. 3 rum, 
kök och badrum. Tomt 17.324 kvm. Ljuvlig 
trädgård med dammar och skogsdungar.

Pris: 1.025.000:-

Visning torsdag kl. 17.00-18.00

Idrottsvägen 13, Åsensbruk
Enplansvilla med källare.
3 rum och kök. 
Tomt 475 kvm.

Pris: 500.000:-

Konvaljstigen 6 (Kurranområdet)
Nybyggd villa. 150 kvm boyta. 5 rum och kök. 2 badrum. Dubbelgarage  
och  förråd. Tomt 1.252 kvm. 

Pris: 3.950.000:-

Stockenäs
Äldre 1½-plansvilla, 4 rum och kök. Ekonomibyggnad. Härligt läge nära 
Vänern. Tomt 2.583 kvm. 

Pris: 1.200.000:-
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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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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Vem vet mest junior
21.30  En tysk, en fransk och en 
 husman
22.00  Vintagejakten
22.45  The Island
23.35  Grym kemi - teckenspråks-
 tolkat
00.05  Grym kemi - syntolkat 

21.00  Friidrott: Diamond League 
 Stockholm
22.00  Vem vet mest junior
22.30  Ockupationen
23.15  En liten fransk stad 

21.00  David Beckham: kärleken 
 till fotboll
22.30  Dag
22.55  Jddra med dn hjrna
23.25  Landgång 

21.00  Gift vid första ögonkastet
 USA
21.40  Luther
22.35  Treme 

12.00  Extremt kallt och 
 vått
12.30  Studio natur
13.00  Världens natur: Japan
14.00  UR Samtiden
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  Det vilda Brasilien
18.05  Banbrytande arkitektur
18.30  På vintagejakt
19.15  Är västvärldens storhetstid
  förbi?
20.05  Framtidens städer
21.00  Att köpa sig en regnskog
22.00 	Graffitirevolutionen	i	
 Egypten
22.50  Kvinnorna som utvecklade 
 USA
23.45  Världens hårdaste jobb 

12.00  Sanningen om 
 konsumtion
13.00  Skattjägarna
13.30  Liv med autism
14.00  UR Samtiden
17.00  Din plats i historien
17.05  På vintagejakt
17.50  Den svensknorska truppen
18.50  Liv med autism
19.20  Min skadade hjärna
20.10  Träden berättar
21.00  Kinas rymdprogram
21.45  Är västvärldens storhetstid 
 förbi?
22.35  Att köpa sig en regnskog
23.35  Banbrytande arkitektur
00.05  Studio natur 

12.00  På vintagejakt
13.00  Studio natur
13.30  Extremt kallt och 
 vått
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.00  Skattjägarna
17.25  Han får inte slå dej!
18.25  Kända byggnader berättar
18.50  Banbrytande arkitektur
19.20  Det vilda Brasilien
20.10  Att leva med autism
21.00  Seriestart: Bysans: Tre 
 städers historia
21.50  Framtidens städer
22.45  Träden berättar
23.35  Världens natur: Japan
00.30  Skattjägarna 

09.00  UR Samtiden
15.00  Han får inte slå 
 dej!
16.00  Att leva med autism
16.50  Extremt kallt och vått
17.20  Den svensknorska truppen
18.20  Världens hårdaste jobb
19.10  Världens natur: Japan
20.05  Enkelbiljett till Mars
21.00  Seriestart: Engelska som 
 andraspråk
21.50  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
20.00  Simpsons
21.00  The twilight saga: New 
 moon
23.30  Family guy
00.30  American dad
01.00  Scrubs
02.00  How I met your mother
02.55  Family guy
03.45  My name is Earl
04.10  American dad
04.35  Våra värsta år
05.25  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  Eclipse
23.30  Family guy
00.30  American dad
01.00  Scrubs
02.00  How I met your mother
02.55  Family guy
03.45  My name is Earl
04.35  Våra värsta år
05.00  Våra värsta år
05.25  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 Queen
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  The twilight saga: 
 Breaking dawn part 1
23.20  The roommate
01.10  Family guy
02.10  American dad
02.40  Scrubs
03.30  How I met your mother
04.15  Family guy
05.05  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
20.30  Simpsons
21.00  The twilight saga: 
 Breaking dawn part 2
23.20  Reign of assassins
01.30  Sudden death
03.20  Continuum
04.05  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
04.50  Amazing race
05.35  Simpsons 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
14.00  Studio: UEFA fotbolls-
 EM 2016
14.50  Ryssland–Slovakien
15.50  Studio: UEFA fotbolls-EM
 2016
17.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
17.50  Rumänien–Schweiz
18.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
19.00  Rumänien–Schweiz
20.00  Grillmästarna
21.00  Möhippan
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten, 22.09  Väder
22.15  Möhippan, forts
23.00  Brottskod: Försvunnen
00.00  Vikings
01.00  Elementary
01.55  The 100
02.55  Brottskod: Försvunnen
03.45 - 04.45  Brynolf & Ljung - 
 Street magic
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
14.00  Från ett hus till ett 
 hem
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Husakuten
16.00  Extreme makeover
 weightloss
17.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
17.50  Ukraina–Nordirland
18.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
19.00  Ukraina–Nordirland
20.00  Polar music prize
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
00.00  Vikings
01.00  Elementary
01.55  The 100
02.50  Brottskod: Försvunnen
03.45 - 04.45  Äntligen hemma
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  My kitchen rules
14.00  Från ett hus till ett hem
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Husakuten
16.00  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  Halv åtta hos mig
20.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
20.50  Fotboll: Spanien–Turkiet
21.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
22.00  Fotboll: Spanien–Turkiet
23.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 
 2016
00.05  Falling down
02.20  Chernobyl diaries
04.15  Hemma hos Jamie 

06.05  Lucky dog – en andra 
 chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Grillmästarna
12.30  Brynolf & Ljung - Street 
 magic
13.30  Tre tjejer
15.45  Yes man
17.55  Keno
18.00  Trav: Inför V75
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 
20.50  Portugal–Österrike
21.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 
22.00  Fotboll: Portugal–Österrike
23.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 
00.00  Austin Powers: The spy 
 who shagged me
02.00  The woman in black
03.55  Brynolf & Ljung - Street 
 magic
04.30 	Jamie's	fish	suppers

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  En bild berättar
11.15  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 Sverigestudion
11.45  Ett lag utan gränser
12.00  The Island
12.50  Brigitte Bardot in på livet
13.45  Matiné: Ett rum med utsikt
15.40  Gomorron Sverige
16.00  Seriestart: En klassiker
16.45  Kaukasien på 30 dagar
17.30  Vem vet mest junior
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  En bild berättar
18.50  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Fotbolls-EM: EM-studion
20.50  Frankrike-Albanien
22.55  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
10.40  En bild berättar
10.45  En klassiker
11.30  Grön glädje
12.00  Livet är en schlager - och 
hårt arbete
13.00  Hårda bögar
14.00  Fotbolls-EM: EM-studion
14.50  England-Wales
16.55  Fotbolls-EM: EM-studion
17.30  Vem vet mest junior
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  En bondes längtan
19.00  Landgång
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Fotbolls-EM: EM-studion
20.50  Tyskland-Polen
22.55  Fotbolls-EM: EM-studion
23.30  SVT Nyheter
23.35  Tonårsmammor
00.05  Ockupationen
00.50  Kaukasien på 30 dagar
01.35  Nattsändningar 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Det goda livet
10.45  Kaukasien på 30 dagar
11.30  Vem vet mest junior
12.00  Steve McQueen
13.30  Fotbolls-EM: EM-studion
14.50  Italien-Sverige
16.55  Fotbolls-EM: EM-studion
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  Fredriksdalsteatern: Den 
 stressade
22.00  Luther
22.55  SVT Nyheter
23.00  Shetland
00.00  Världens natur: Nordsjön
01.30  Landgång
02.00  Mattemorden
02.30  Bil- & båttokig
02.30  Moa - de kallade mig fetto
03.00  Trädgårdstider
04.00  Där ingen skulle tro att 
någon kunde bo
04.50  Nattsändningar

06.05  Landet runt
06.50  Landgång
07.20  Där ingen skulle tro att 
någon kunde bo
08.00  Trädgårdstider
09.00  Kygo: nyckeln till framgång
09.45  The Island
10.35  Samlare som campar
11.05  Vintagejakten
11.50  Grease live!
14.00  Fotbolls-EM: EM-studion
14.50  Belgien-Irland
16.55  Fotbolls-EM: EM-studion
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Owe Thörnqvist!
19.00  Svenska tv-historier: Glappet
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Dumma mej 2
21.35  Mr Selfridge
22.20  SVT Nyheter
22.25  Lördagsbio: 
 The Descendants
00.15 	Nattfilm:	Världsrymden	
 anfaller
02.05  Det goda livet
02.50  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
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  Skelettkonstnär
18.05  Så byggde vi världen
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Nikos resa
20.00  Hundjobb i Skottland
20.30  Family tree
20.55  Anslagstavlan
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Grym kemi
22.45  Mattemorden
23.15  Burleskligan
00.15  Nikos resa
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Natttsändningar

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  Jddra med dn hjrna
16.45  Hundjobb i Skottland
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Tropisk trädgård i 
 Stavanger
18.05  Så byggde vi världen
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Friidrott: Diamond League
  Stockholm
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Tree of life
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  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  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 Tjeckien-Kroatien
19.55  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 EM-studion
20.30  Inside/offside
20.55  Stopptid
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Frances Ha
23.15  Treme
00.25  Jddra med dn hjrna
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Så byggde vi världen
10.00  SVT Nyheter
10.05  Så byggde vi världen
11.00  SVT Nyheter
11.05  Så byggde vi världen
12.00  SVT Nyheter
12.05  David Beckham: kärleken 
 till fotboll
13.35  Hundjobb i Skottland
14.05  Swingtime again - Alice 
 Babs och Charlie Norman
16.05  SVT Nyheter
16.10  Livets stora stunder
16.55  Världens natur: Det vilda 
 Brasilien
17.50  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 Island-Ungern
19.55  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 EM-studion
20.30  Kulturstudion
20.35  Björn J:son Lindh - 
 minneskonsert
21.35  En liten fransk stad
22.20  I am Johnny Cash
23.45  Nya perspektiv
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Dals Rostock – Brunnsvägen 84
Avskil t läge med mycket skog och natur. Fräscht boende 
med nyrenoverade badrum. Boarea: 150 m2 Biarea : 66 
m2 Byggår: 1926 Tomtarea : 1980 m2. 
Pris : 690.000 kr / bud.

Mellerud – Odengatan 23
Gedigen vil la i populär t område. Per fekt t i l l  barnfamilj 
och bergvärme ! Boarea: 125 m2 + 151 m2 med 7 rok. 
Byggår 1967. Tomtarea 945 m2. 
Pris 1.050 000 kr / bud. 

VISNING 21/ 6 16.30 -17.30
Anmälan krävs

Mellerud – Oxgatan 15
Gedigen vil la med arkitektur. Välsköt t med got t om plats för 
stora familjen. Boarea: 107 m2. Biarea : 132 m2. Tomtarea : 
872 m2. Byggnadsår: 1973. Pris : 1 850 000 kr / bud

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp 27 juni

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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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

20.50  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 Rumänien-Albanien
23.00  Svenska tv-historier: Glappet
23.30  Hundjobb i Skottland 

21.00  Dreamhack
00.00  Vem vet mest junior
00.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.00  Steve McQueen 

20.50  UEFA Fotbolls-EM 2016: 
 Tjeckien-Turkiet
23.00  Vem vet mest junior
23.30  Tonårsmammor
00.00  Genierna som förändrade världen
00.45  The Island
01.30  Eugen - den röde prinsen
02.30  Owe Thörnqvist! 

09.00  UR Samtiden
15.00  Island runt
15.40  Sanningen om 
 konsumtion
16.30  Kända byggnader berättar
16.55  Studio natur
17.25  Cosmos
18.10  Den svensknorska truppen
19.10  Att köpa sig en regnskog
20.10  Världens natur: Japan
21.00  På vintagejakt
21.50  Bysans: Tre städers historia
22.40 	Graffitirevolutionen	i	Egypten
23.30  Kända byggnader berättar 

12.00  Han får inte slå dej!
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  I Stalins skugga
22.00  Engelska som andraspråk
22.50  Skattjägarna 

12.00  Banbrytande arkitektur
12.30  Extremt kallt och vått
13.00  Världens hårdaste jobb
14.00  UR Samtiden
17.00  Island runt
17.40  Träden berättar
18.30  Bysans: Tre städers historia
19.20  Enkelbiljett till Mars
20.15  Mystiken kring Jesus
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  Eragon
14.00  NCIS: Los Angeles
16.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Face off
20.00  How I met your mother
20.30  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Fresh off the boat
22.00  Bucky Larson born to be a star
00.00  The comedians
00.30  2 1/2 män
01.00  Fresh off the boat
01.30  How I met your mother
02.00  How I met your mother
02.20  The comedians
02.45  Amazing race
03.30  Race to the scene
04.15  Brooklyn nine nine
04.40  Brooklyn nine nine
05.05  Simpsons
05.25  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  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
02.55  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  Zack & Miri make a porno
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.40  American dad
04.05  Nattsändningar 

06.05  Lucky dog – en andra chans
06.30  Lucky dog III
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Postkodlotteriets 
 sommarvinnare
11.35  Polar music prize
13.35  Jane Eyre
15.55  Going the distance
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto, forts
20.00  Hemma bäst
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Love and other drugs
00.30  Like crazy
02.20  Sucker punch
04.35 - 04.45 	Jamie's	fish	suppers
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  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: Slovakien–England
21.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
22.00  Fotboll: Slovakien–England
23.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  Vikings
01.55  Elementary
02.50  The 100
03.45 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
14.00  Från ett hus till ett hem
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Husakuten
16.05  Extreme makeover weightloss
17.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
17.50  Fotboll: Nordirland–Tyskland
18.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
19.00  Fotboll: Nordirland–Tyskland
20.00  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
20.30  Alla talar om Grace
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten
22.09  Väder
22.15  Alla talar om Grace, forts
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  Vikings
00.55  Elementary
01.55  The 100
02.50  Brottskod: Försvunnen
03.45  Hemma hos Jamie
04.15 - 04.45  Från ett hus till ett hem
05.50  Nyhetsmorgon 

06.05  Norges kung och 
 drottning i 25 år
06.45  Tonårsmammor
07.15  Grön glädje, 07.45 Guld på godset
08.45  Landet runt
09.30  Livet är en schlager - och hårt 
 arbete, 10.30  Det goda livet
11.15  En tysk, en fransk och en husman
11.45 	När	mormor	tog	fotografierna	ut	
 på en promenad
12.00  Kaukasien på 30 dagar
12.45  Fredriksdalsteatern: Den stressade
14.45  Motor: STCC
16.40  En tysk, en fransk och en husman
16.40  Jakten
17.00  Lagerbäck - en isländsk saga
17.10  Mr Selfridge
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Seriestart: Genierna som 
 förändrade världen
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Fotbolls-EM: EM-studion
20.50  Schweiz-Frankrike
22.55  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Seriestart: Fjällfolk
10.40  En bild berättar
10.45  Sportspegeln
11.15  UEFA Fotbolls-EM: Sverigestudion
11.45  Genierna som förändrade världen
12.30  Samlare som campar
13.00  Svenska tv-historier: Glappet
13.30  Arkitekturens pärlor
13.40  Owe Thörnqvist!
14.25  Matiné: Sjutton år
16.05 	Tolv	miljoner	människor	på	flykt
16.20  Gomorron Sverige sammandrag
16.45  Guld på godset
17.45  Sverige idag sommar
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  Eugen - den röde prinsen
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Trädgårdstider
21.00  Mary and Martha
22.30  The Island
23.20  SVT Nyheter
23.25  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Guld på godset
11.00  Trädgårdstider
12.00  Grym kemi
12.30  En bondes längtan
12.45  The Island
13.35  Matiné: Kvinna i leopard
13.35  Matiné: Maj på Malö
14.50  Det goda livet
15.40  Gomorron Sverige sammandrag
16.05  Grön glädje
16.35  Norges kung och drottning i 25 år
17.15  Vem vet mest junior
17.45  Sverige idag sommar
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  Alla vilda - en dokumentär om 
 Birgitta Stenberg
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  UEFA Fotbolls-EM: EM-studion
20.50  Fotbolls-EM: Kroatien-Spanien
22.55  Fotbolls-EM: EM-studion
23.30  SVT Nyheter
23.35 Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Inside/offside
09.30  Grön glädje
09.50  Telemarkskon, den fagraste rosen
10.05  Gudstjänst
10.50  Det söta livet - sommar
11.05  Friktion
11.35  Korrespondenterna
12.05  SVT Nyheter
12.10  Kulturstudion
12.15  Björn J:son Lindh - minneskonsert
13.15  Nikos resa
13.45  Jddra med dn hjrna
14.15  Family tree
14.40  I am Johnny Cash
16.05  SVT Nyheter
16.10  Pantertanter och krutgubbar: Mode
17.00  Seriestart: Modersmål på väg
17.30  Seriestart: Raja - Gränsen
18.00  Nya perspektiv
19.00  Världens natur: Det vilda Brasilien
19.50  Markens gröda - restaurerad
20.00 	Seriestart:	Hallå,	vi	finns	också
20.30  Seriestart: Läkarkandidaterna
21.00  Aktuellt
21.15  Vägen till Santa Fe
23.05  Dag
23.30  Nattsändningar

08.00  Modersmål på väg
08.30  Raja - Gränsen
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  Grön glädje
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  SVT Nyheter på lätt svenska
17.50  Uutiset
18.00  Motor: STCC Magasin
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Deadly 60
20.00  Säsongstart: Vetenskapens värld 
 sommar
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Dox: Se dig inte om
23.25  Läkarkandidaterna
23.55  Deadly 60
00.25  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld sommar
17.15  Blomsterspråk
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  SVT Nyheter på lätt svenska
17.50  Uutiset
18.00  Fjällrävslyan
18.05  Så byggde vi världen
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Jddra med dn hjrna
20.00  Seriestart: Hotellet
20.50  Yellow hat
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Seriestart: Musikbranschens
 verkliga stjärnor
22.35  Seriestart: Hitlåtens historia - 
 "Viva la vida"
23.05  Seriestart: Boys
23.25  Family tree
23.50  Jddra med dn hjrna
00.20  Nattsändningar

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

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

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

Garanterad sjöutsikt

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

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

Ring för visning Ring för visning

Vi finns på

#fastighetsbyranmellerud

&

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

SUNNANÅ – Kulingsvägen 79 
Sjöbod med unikt läge. Hörntomt med två altaner. 
Nyinredd i ljusa färger och fullt möblerad. Friköpt 
tomt. Tillgång till servicehus. Direkt närhet till 
småbåtshamn med restaurang och café.

Pris: 1.150.000:-

ÅNIMSKOG – Äskekärr 118
Tillfälle! Nybyggd villa/fritidshus. Välbyggt och 
genomtänkt, stora fönsterpartier och tak öppet 
upp i nock. Altan längs flera sidor. Högt vackert 
och rogivande läge, omgivet av skog och natur. 

Pris: 2.195.000:-

MELLERUD – Stockenäs, Tallvägen 1
1-plansvilla nära Vänern. Ljust härligt vardagsrum 
med stora fönsterpartier och öppet upp i nock, 
utgång till stor altan. Garage där en del inretts 
till gästlägenhet. Gästhus med vidbyggd altan. 

Pris: 1.950.000:-

MELLERUD – Hasslegatan 8
Fräsch 1½-plans villa m. källare. 5 rok. 95/55 m2. 
Tomt 1.106 m2. Kök med massiva ekbänkskivor. 
Badrum med golvvärme. Totalrenoverad neder-/
övervåning. Nytt tak, nya 3-glasfönster

Pris: 875.000:-

MELLERUD – Esplanadgatan 2 
Villa med ett centralt och lättilgängligt läge. Hörn-
tomt. Renoverat, nya fönster, upprustade badrum 
och ny bergvärmeanläggning. Närhet till skola, för-
skola, kommunikationer och friskvårdsanläggning.

Pris: 1.475.000:-
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ONSDAG 15 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

Tio nya undersköterskor tog examen

Tio nya undersköterskor! Stående längst bak fr.v: Sandra Aronsson, Clary Ohlsson, Isabelle Törnros Skoglund. Mellanraden 
fr.v: Thilda Palm, Sarah Olsson, Gabriella Emanuelsson, Maria Mellander. Främre raden fr.v: Sölvie Linder, äldreomsorgschef, 
Therese Svärd,Teuta Nihqi, Emma Blücher och Rosmary Solvarm, vård- och omsorgslärare.

Onsdag 8 juni var det avslutning för tio nybaka-
de undersköterskor som gått lärlingsutbildning 
under 1,5 år. Samtliga har arbetat inom vården 
samtidigt som de pluggat. Fyra av dem har er-
bjudits fasta tjänster tack vare utbildningen.
– Ni är tio fantastiska un-
dersköterskor som klarat 
utbildningen med mycket 
höga betyg. Nu har ni fått 
nya perspektiv så ni kan se 
patienternas utifrån deras 
grundläggande behov, sa 
vård- och omsorgsläraren 
Rosemary Solvarm när hon 
överlämnade en röd ros var 
till sina elever. Ni kommer 
att utveckla verksamheten.

Utbildningen startade 
hösten 2014 och har inne-
burit en heldag i skolan 
per vecka. Resten har varit 
hemstudier under eget an-
svar och periodvis har det 
varit ganska tufft. Uppläg-
get kräver att man är driven 
och hittar en balans mellan 
arbete och skola. Mycket 
valideras i arbetet. Utbild-
ningen är individanpassad 
utifrån elevernas kunskaper 
och erfarenheter, men följer 

kursupplägget i grupp. Ett 
flertal intressanta studiebe-
sök har gjorts, bland annat 
på Backaplan i Göteborg där 
diskoteksbranden inträffade 
1988.

Fyra erbjudits tjänst
Samtliga elever har anting-
en timanställningar, vikariat 
eller tjänster. Fyra har erbju-
dits tjänster. 

– Jag har fått tjänst på 
Fagerlidshemmets grupp-
boende, härligt! säger Clary 
Ohlsson.

Therese Svärd har erbju-
dits tjänst på Hemvården 
Kroppefjäll, Isabelle Törn-
ros Skoglund på Hemvår-
den Mellerud och Gabriella 
Emanuelsson har fått fast 
tjänst på Vardaga i Brålanda.

– Man får en bra kompe-
tens med den här varianten 
av utbildning, man ämnes-

integrerar mer och får en bra 
helhetsbild, understryker 
Rosemary.  Eleverna kanväl-
ja mellan fyra inriktningar; 

äldreomsorg, psykiatri, akut-
sjukvård eller hälsa. Några 
har gjort två inriktningar 
under studietiden. Gabriella 

Emanuelsson har haft äldre-
omsorg och akutsjukvård.

– Det var rätt intensivt 
en period, då visade jag mig 
inte utanför lägenheten, 
meddelar hon leende.

Teuta Nihqi har läst LSS 
specialpedagogik 1 och 2 
samt äldreomsorg, medan 
Sarah Olsson pluggat äldre-
omsorg och akutsjukvård.

– Jag var på infektions-
avdelningen på Näl i flera 
veckor, det var intressant, 
berättar Sarah.

Bra sammanhållning
– Vi har haft en bra sam-
manhållning i gruppen, det 
har varit ett stort stöd för 
mig. Det blir en utmaning 
nu att gå ut i arbete med alla 
nya kunskaper, säger Thilda 
Palm.

Rosemary understryker 
att utbildningen även pas-
sar ensamstående föräldrar 
eftersom man läser på ”hem-
maplan” och kan arbeta 

samtidigt. Samarbetet mel-
lan Sölvie Linder och rektor 
Matti Bertilsson startade 
2012 genom omvårdnads-
lyftet. Året efter startade 
första lärlingsutbildningen, 
elever som gick ut 2015.

Vad får ni med er från ut-
bildningen?

– Man har fått en annan 
syn på sitt yrke. Det är en 
stor fördel att ha jobbat i 
yrket först, konstaterar Gab-
riella.

– Vi har fått kunskap om 
andra alternativ, till exempel 
massage istället för medici-
ner. Ta reda på orsaken inn-
an du stoppar i patienten en 
tablett, framhåller Isabelle.

Vecka 48 startar en ny ut-
bildning, behovet av under-
sköterskor är stort. Vecka 48 
2015 påbörjade 14 blivande 
undersköterskeelever sin 
resa, de beräknas vara klara 
om ett år.

Susanne Emanuelsson

Dags att boka 
annons till 

Sommarextra 
Manusstopp 27 juni

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Tösse

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

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 24. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Svenska tomater
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

Fläskmästarbit
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca 500 g. 
Mörad. Av skinka. I bit. Jfr pris 59:90/kg. 

Skinkschnitzel
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800-1500 g.
 Jfr pris 59:90/kg.Max 2 köp/hushåll.

5990
/kg

5990 
/kg

Tacosås
ICA. 220 g. Alla sorter.

Var medmbraå

15:- 
/kg

Vitlöksbaguetter
ICA. 350 g. Fryst. Jfr pris 25:71/kg.

9:- 
/st

Dra kortet!

2990
/st

Kortpris

Gräddfil
ICA. 3 dl.
Gäller ej ekologisk. 
Jfr pris 23:33/liter. 7:-

/st

Dubbla stycksaker
Cloetta. 50 g. Jfr pris 100:00/kg.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

5:-
/st

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

4990
/st

Färska hamburgare
ICA. Rätt enkelt. 
Ursprung Sverige. 
452 g. Av nöt. 
Jfr pris 66:15/kg. 
Max 2 köp/hushåll.


