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Nr 25  Årg 23 ONSDAG 29 JUNI • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 26.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

 

Knippgrönt
Italien, Danmark, Nederländerna, klass 1,gäller 
morötter, lök, rädisor

 1995 
         

 /kg 

Bärry
Kavli, fl era sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

5:-
/st

5:-/kg

för Bonuskunder

Nötfärs
Irland, färsk, max 15% fetthalt, ca 1kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 26

Vattenmelon
Spanien, hel, kärnfri, klass 1

Kaffe
Classic, malet, gäller ej Eko, Reko, Solid, 
500g, jfr-pris 49,00/kg
Max 1 köp/hushåll/vecka 26

Glass fl erpack
GB Glace, Klassiker, 20-pack, jfr-pris 3,45/st

Nektariner, Persikor
Spanien, Italien, klass 1

69:-/st

för Bonuskunder

 4995 
         

 /kg 49:-
2 för

för Bonuskunder

Gäller under 
kanalyrelördagen 2/7

Utomhusförsäljning

50-75%

Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

www.uteinne.se

Besök vår trädgårdsavdelning!

Glasburk med kran
från 89:-

Glasmuggar 
m. sugrör  20:-

Trädgårdsmöbel 
2.995:-

1000 kvm med sommarnyheter – 3500 artiklar i lager

Trädgårdsmöbel 
5.900:-

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

MÅNADENS VARA
JULI

Rengöringsduk 
Wipes 101 

50 st/burk

Rek. ca pris 94:-
60:-

Rengör händer, verktyg och släta ytor. Tar bort olja 
och ohärdat lim/färg. Ersätter lacknafta och liknande. 
Innehåller Vitamin E+A, Veteextrakt och Aloe Vera.

Det var ovanligt många som i år vågade sig upp för att dansa ringlekar tillsammans med Anders Ljungqvist i Upperud. 
Parken fylldes av glada midsommarfirare. Midsommarafton firades på olika platser i vår kommun.  – Sidan 8 –

Härliga midsommar! Långväga gäster

– Sidan 5 –

På väg till SM

– Sidan 20 –

Under midsommarveckan besöktes Bäckefors av 
långväga gäster. 88-åriga Beverly Siedow från Min-
nesota ville se sin mormors hemtrakter. Med sig 
hade hon sin dotter och systerdotter.

Melinda Lindahl och Emil Sundström har kvalat 
till Islandshäst-SM som avgörs på Himmelstalund i 
Norrköping 6-10 juli. Elvaåriga Melinda går ut som 
första startande i sin klass, lite nervöst erkänner hon.
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Besöksadress och postadress
Storgatan 20, Box 43, 464 21 Mellerud
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9.250 ex. delas ut till alla hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 
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Tidningen distribueras via Posten. 
Om tidningen uteblir: 
Ring Posten,  010-436 23 07.

ANNONSER
Christina Callh 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

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

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)

Bolstad Hembygdsförening
HEMLIG RESA

söndag 31 juli
Resa, 2 kaffe, lunch, guider

Pris: medlem 500:-, ej medlem 550:-
Anmälan senast 22 juli tel. 0521-330 19, 

330 01, 330 17 el. 070-545 89 93    
Välkomna!

Bolstad
Prästgård

Onsdag 6 juli kl 19
Jan Andersson & 
Christian Aarsrud  

berättar om Målare-Lisa
Ny utställning  

Målare-Lisas tavlor
Entré m. kaffe: 75 kr.

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  
i samarb.  m. SV Väst. 

Loppis i flygeln kl. 17-21.  
Gunnars Museum öppet 18-19 

entré 20 kr

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Angry Bird (Visas i 2D)
Fredag 1/7 kl.  17.00

Från 7 år Pris 80:-
1 tim 39 min

 

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Furusand
Söndag 3 juli
11.00 Gudstjänst 

gemensamt med Smyrna. 
Thomas Segergren,  

kaffekorg.  
Avresa från kyrkan 10.30

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

29 juni-6 juli 2016
6:e söndagen efter Trefaldighet. ”Efterföljelse”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Sammanlyst, se under Skållerud.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Klöveskogs kyrka. 
  Petronella Torin, cello. Andakt: Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Vecka 26 är det Holms församlingsvecka.
Ons 18.00  Guidning i Holms kyrka, medverkan Ingvar 
  Lisius.
Ons 19.00  Andakt i Holms kyrka, Lena Hildén.
Ons 19.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Anders Fredriksson 
  och Marit Järbel.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé kom in i Kyrkans hus.
Tor 17.30  Fika i Kyrkans hus inför Musik i sommarkväll.
Tor 19.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans hus ”Hela 
  kyrkan sjunger” med Anders Fredriksson.
Fre 12.00-16.00	Välkomna	till	Svenska	kyrkan,	vi	finns	med	på	
  torget under fredagens Kanalyra.
Sön 11.00 Sammanlyst, se under Skållerud.
Tis	 11.30		 Mässa	på	Fagerlid,	Daniel	Westin.
Tis	 14.30		 Mässa	på	Berg,	Daniel	Westin.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor	 16.00		 Andakt	på	Skålleruds	hemmet,	Marit	Järbel.
Sön	 11.00	 Friluftsgudstjänst	vid	Dalslands	konstmuseum	i
	 	 Upperud.	Sång:	Gun-Britt	Gustafsson	och	
  Mattias Lundström. Andakt: Marit Järbel. 
	 	 Medverkande:	Brittis	Andersson	från	Teater	
	 	 BLÅ.	Medtag	något	att	sitta	på.	

ÖRS FÖRSAMLING.  
Ons	 12.15		 Mässa	på	Karolinen,	Daniel	Westin.
Sön 11.00 Sammanlyst se under Skållerud.

Välkomna att följa med på

 RESA till Stora Strand
Onsdag 6 juli samåkning från Pressbyrån kl. 14. 

Kaffe finns att köpa. Guidad visning.
    VÄLKOMNA!                                          Styrelsen                              

Mellerud

DJ FLIX
NIGHTCLUB

22-02
Fri entré före 00.00

50:- efter 00.00

0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE

Lördag 2 juli

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  19.000  - 54 rop
VSH - JACK 6.000 – 39 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 30/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:-

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

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

Skålleruds Fiberförening 
Arbetet med förprojektering är klar,
ansökan om statsbidrag inlämnad. 
Nu är det hög tid att anmäla sig. 

Efter 1 september en extra 
anslutningsavgift på 5.000 kronor.

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

Skördelördag i höst
Lördag 3 september planerar 
Melleruds köpmannafören-
ing att arrangera en skörde-
lördag på torget och längs 
Storgatan i Mellerud. Detta 
diskuterades vid det senaste 
mötet och ordförande Mona 
Christiansson hoppas på att 
många lokala producenter 
kommer att delta. Medlem-

mar i köpmannaföreningen 
kommer att kontakta dem. 
Har man med sig eget bord 
är det kostnadsfritt att del-
ta, behöver man hyra bord 
av kommunen tillkommer 
en avgift. Klart hittills är att 
Hemköp Torgets lokala åter-
försäljare ska medverka. 

Stenbergs kärlek
På onsdag kväll den 29 juni 
berättar Gudrun Rydberg 
om kommerserådet Sten Jo-
han Stenberg från Bolstad 
och hans kärlekshistoria 
med författarinnan Lotten 
von Kraemer i Uppsala. Det-
ta sker i Bolstad prästgård. 

I Bolstad är han känd för 
att ha den pampigaste grav-
stenen på Bolstads kyrko-
gård där han begravdes år 
1888. Stenberg var son till 
kyrkoherden i Bolstad och 
växte upp i prästgården. Lot-
ten von Kraemer var i slutet 
av 1800-talet en känd för-
fattarinna. Numera är hon 
ihågkommen för Samfundet 
De Nio som instiftades år 

1913 i enlighet med hennes 
testamente. 

Samfundet De Nio är en 
litterär akademi som varje år 
delar ut elva litterära priser 
till svenska författare. Många 
välkända svenska författare 
har varit ledamöter i styrel-
sen för De Nio. Till de mest 
namnkunniga hör Selma 
Lagerlöf, Astrid Lindgren 
och numera Kerstin Ekman. 
Flera av ledamöterna i De 
Nio, däribland Kerstin Ek-
man, har skrivit om Lotten 
von Kraemers och Sten Jo-
han Stenbergs kärlek. Paret 
var förlovade i 15 år utan att 
komma till skott. 
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

DÄCKARNA

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Vard 7-17 Lör 10-13

Nu är sommaren här!
Måla först, grilla sen!

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

Nu: 1299:-

GRUNDFÄRG +
FASADFÄRG

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

Nu: 995:-

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

Nu: 995:-

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

Nu: 3995:-

och alla volontärer

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juli

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 2 augusti

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 september

Blåbärslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juli

Jordgubbslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 16 augusti

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 30 augusti

Butterkaka
20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 september

Kakor
4 burkar 70:-

Om Målar-Lisa
På onsdag kväll den 6 juli be-
rättar Jan Andersson, Trone-
berg  och Christian Aarsrud, 
Sundals-Ryr om Målar-Lisa i 
Bolstad Prästgård. 

Bygdemålerskan Målar-Li-
sa hette egentligen Lisa Eriks-
son (1879–1968) och bodde 
i Bråna, Järns socken. Jan An-
dersson träffade Målar-Lisa 
som barn hos sin farfar som 
bodde granne med henne. 
Farfadern försåg Lisa med 
pappskivor från en affär som 
hon målade sina tavlor på. 
Jan Andersson är själv ama-
törmålare och han fascinera-
des tidigt av Lisas tavlor.  Jan 
Andersson är vice ordförande 
i Gestads hembygdsförening. 

Christian Aarsrud, Sun-
dals-Ryr  har skrivit om 

9:9 rullar igång
Upperud 9:9 rullar 
igång säsongen med 
fem hotellrum, nytt 
café och festlokal 
samt fredagsprogram 
med liveband och pub-
kvällar. 
Caféet är öppet nästan alla 
dagar, men det rekommen-
deras att kolla hemsidan för  
eventuella avvikelser.

Boka för mat
Konceptet Mat & Musik, 
där alla löser en biljett som 
innehåller tvårätters meny 
samt musik, får vila under 
sommaren. 

Istället kan den som vill 
äta boka bord och smaka 
Morgan Svenssons goda, 
hemlagade mat. 

Morgan driver Åkersha-
garnas Mat och Dryck ut-
anför Dals Rostock, när han 
inte jobbar som polis. 

Han har jobbat på flera 
bröllop och bokningar på 
Upperud 9:9 och ingår i det 
team med duktiga lokala 
medarbetare som håller på 
att byggas upp. 

Musiken
Först ut i sommar, och för 
första gången på 9:9:s scen, 
är Gun-Britt Gustafsson 

Gun-Britt Gustafsson och Mattias Lundström kickstartar som-
maren på Upperud 9:9.

Kritikerrosade singer/somn-
gwritern I´m Kingfisher 
(Thomas Jonsson) kan upple-
vas på 9:9 den 8 juli.

De närmaste sju dagarna blir det bara två konserter i Håverud. Det är 
Kanalyran som är orsak till detta. Men å andra sidan blir det ju mycket 
musik på yran.

The Lunatics bildades 
för några år sedan för 
att spela på en ny fes-
tival, Forever Floydian, 
där Pink Floyds musik 
skulle framföras av 
olika band. Namnet lå-
nade de från texten till 
låten ”Brain Damage” 
från LP:n ”dark Side of 
the Moon”.

Festivalen gick i stöpet, men 
bandet bestod och har sedan 
dess spelat med viss regel-
bundenhet i Mellerudstrak-

ten. Detta är tredje gången 
de medverkar i sommarkon-
serterna, och de har även 
spelat flera gånger på Mu-
sikfest i bushen i Järns byg-
degård. De flesta i bandet 
spelade för övrigt tillsam-
mans som unga. Nystarten 
kom för några år sedan, efter 
återsamling vid en av med-
lemmarnas 50-årsfest.

The Lunatics spelar både 
egna och andras låtar. När de 
spelar andras dyker givetvis 
Pink Floyd-låtar upp titt och 
tätt. I höst kommer de att ge 
två konserter med bara Pink 

Floyd-musik i Kulturbru-
ket på Dal. Då framträder 
de tillsammans med Järns 
Sångkör och en stråksextett.

The Lunatics består av:
Peter Söderlund, sång, key-
boards, flöjt
Lennart Malmsköld, sång, 
keyboards
Lars Gunnar Larsson, sång, 
gitarr
Peter Holmström, gitarr
Anders Ljungqvist, bas
Benny Larsson, trummor

I år spelar de i Håverud 
torsdag 30 juni.

Sommarmusik i Dalsland Center

Melodiöst med Lunatics

Lunatics spelar 
både egna och 

andras låtar, gär-
na Pink Floyd.

Veteraner i Håverud
Emil och Zandra Erne-
bro tillhör de verkliga 
Håverudsveteranerna. 

De har varit med varje år 
sedan starten 2010. Sedan 

dess har de hunnit gifta sig, 
skaffa barn och Emil har eta-
blerat sig som en av de stora 
svenska gitarristerna. 

Han har synt på Polar-
prisgalan och vid flera olika 

Emil och Zandra Ernebro bjuder på högklassig underhållning.

tillfällen i TV, senast som 
ackompanjatör till en timme 
med Tomas Andersson Wij 
och Sofia Karlsson. Tomas 
Ledin och Sven-Bertil Tau-
be är exempel på andra han 
kompat i rutan.

Zandras sång är i fullt i 
klass med Emils gitarrspel, 
och tillsammans brukar 
de bjuda på allt från gamla 
jazzstandards till modern 
pop, allt präglat av de bådas 
virtuositet och fina känsla 
för hur man kan behandla 
materialet.

Kom gärna i god tid. Det 
brukar bli trångt i Håverud 
när paret Ernebro framträ-
der där. Denna gång sker det 
tisdag 5 juli.

och Mattias Lundström 
med sitt program ”Sånger 
om sommaren”. Garanterad 
kickstart på sommarkänslan 
levererad av en av Dalslands 
mesta musikprofiler. 

Fredagen efter det, den 8 
juli, kommer kritikerrosa-
de singer/songwritern I’m 
Kingfisher (Thomas Jons-
son) hit igen. 

Thomas är bördig från 
värmländska Grums men 
bor sedan några år i Lund 
och har sedan starten gjort 
nära 600 spelningar i 20 
länder, från SXSW Festival 
i Austin till Paradiso i Am-
sterdam. 

Målar-Lisa i Hembygden 
Dalsland 2008 och kommer 
att berätta om henne som 
naivistisk bygdemålare. Han 
är före detta museiman, nu-
mera konstnär på heltid och 
vice ordförande i Bolstads 
Prästgårds Vänner. Väners-
borgs museum anordnade en 
utställning med Lisas tavlor 
år 1966. Några av Lisas tavlor 
visas under sommaren i Bol-
stad Prästgård. 

www.mellerudsnyheter.se
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Lunchöppet
Veckans meny serveras

 Dagligen kl 12-15
 Varmrätt med sallad, 

nybakat bröd och kaffe ingår!
Pris 125 kr

0531-412 13
info@baldersnas.com
www.baldersnas.com

Öjentorps Kök
Serverar femrätters meny 
kl 18-21 med förbokning. 

Café Allé  
öppet fre-sön

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 4/7: Ugnstekt falukorv med 
stuvade makaroner och bukettgrönsaker. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 5/7: Fläskköttgryta med bacon, 
potatis och blomkål.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 6/7 Kött- och grönsakssoppa. 
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 7/7: Sprödbakad fisk med  
stuvad spenat, potatis och rårivna 
morötter. 
Dessert:  Hallonkräm.
Fredag 8/7 Stekt kyckling, currysås, 
potatis och skivade morötter.  
Dessert: Färsk frukt.
Lördag 9/7: Matjessill med potatis, 
gräddfil och gräslök.  
Dessert: Chokladmousse.

Söndag 10/7: Ugnstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Konserverade mandariner 
och vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 27
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Seniormatsedel

      

VECKANS LUNCH

Weeping Willows höstens höjdare

När höstens program 
för Kulturbruket på Dal 
presenterades i mån-
dags var det inte svårt 
att hitta höjdpunkten. 
Välkända Weeping Wil-
lows ger två konserter 
1 oktober, varav en är 
utsåld.

Framsidan på programmet 
sticker ut denna gången. 
Den föreställer Kulturbru-
kets egen ”Wall of Fame”, 
det vill säga en del av loger-
nas autograffyllda väggar.

Katarina Kjörling, kultur-
samordnare på Kulturbruket 
på Dal och Jessica Ericsson, 
kulturadministratör sedan 
januari 2016 berättade om 
det välfyllda programmet.

– Vi blandar egna arrange-
mang med andra arrangörer 
som hyr in sig här, säger Ka-
tarina.

Först ut är Nils Lind-
ström som bjuder på en pia-
noafton 4 september. Han är 
bosatt i Dalsland och arbetar 
som kyrkomusiker i Säffle. 
22 september föreläser för-
fattaren och forskaren Lars 
Brink om den svenske dip-
lomaten Raoul Wallenberg 

som räddade tio tusentals 
ungerska judar undan förin-
telsen.

Den som gillar irländsk 
musik kan se de levende 
legenderna Quilty den 24 
september. De varvar jogs 
och reels med sea shantys i 
kraftfull stämsång.

Lördag 1 oktober är det 
dags för Weeping Willows. 
Intresset var så stort att den 
planerade showen sålde slut 
snabbt, därför ges en extra-
föreställning senare samma 
dag. Dit finns ett fåtal biljet-
ter kvar. Sångaren Magnus 
Carlsson besökte Kultur-
bruket i höstas och gillade 
scenen såpass mycket att 
han återvänder med hela sitt 
band.

2 oktober gästar Mats 
Rådberg & Rankarna med 
Monica Robertson & Ro-
bertson Band Mellerud. 
De utlovar musik, minnen, 
värme och skratt. Välkän-
da duon Emil och Zandra 
Ernebro (från Bengtsfors 
respektive Mellerud från 
början) firar tioårsjubileum. 
7 oktober står de på scenen 
och bjuder på fantastisk gi-
tarrmusik och skönsång.

Weeping Willows ger två konserter. Foto: Per Kristiansen.

Katarina Kjörling och Jessica Ericsson framför väggen med autografer, som pryder förstasidan 
av höstens programblad.

Quilty spelar irländskt 24 september.Foto: Rickard L Eriksson.

Barn- och familjeföreställningen Syrsan och myran ges 20 no-
vember.

Världens Barn-konsert 
blir det 19 oktober med 

deltagare från Kulturskolan 
i Mellerud samt Dalslands-

orkestern. Samma helg som 
Mellerudsmässan, 22 ok-
tober, ger Kunskapsteatern 
”Världsberömda värmlän-
ningar” en humorfylld his-
torieresa. Detta är även VIP-
kväll för mässans sponsorer.

Lars Stam & Lilla Ban-

det ger en musikalisk triv-
selkväll 2 november. Då blir 
det även mingel med fören-
ingar.

På dagen den 12 novem-
ber arrangeras en miljömäs-
sa med efterföljande konsert 
under rubriken HOPP. 

18 och 19 november gäller 
det för alla Pink Floyd-fans 
att samlas. Då ger Forever 
Floydian och Järns sång-
kör en konsert med musik 
från Pink Floyds album, ar-
rangerat av Peter Halvords-
son, Dals Långed. Anders 
Fredriksson står för den mu-
sikaliska ledningen.

Syrsan och myran är en 
barn- och familjeföreställ-
ning som ges av Dockteater 
Svarta Katten den 20 no-
vember. 

I december vankas luci-
akonsert den 12, konsert 
med Song of Joy den 18 och 
såklart Öronmat med Råda-
skolans elever den 19 och 20 
december.

Susanne Emanuelsson

Folkmusik 
i Bolstad
Traditionsenligt bjöds det 
på folkmusik under mid-
sommarhelgen i Bolstad 
församling. Friluftsguds-
tjänsten på Dalaborg fick 
på grund av vädret flyttas 
till Bolstad kyrka. Musik-
gruppen Halmstråket, som 
kommer från Bengtsfors/
DalsEd, spelade ett tiotal lå-
tar från Dalsland, bland an-
nat två stycken av Gunther 
och Åberg som var erkända 
spelmän från Grinstad. Lena 
Hildén predikade om Johan-
nes Döparen under temat 
”Vad månde det bli av detta 
barn?”.

Annika Olsson

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se
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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

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:-

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

Uppfräschning av badplats
Badplatsen vid Kyrkvi-
ken har funnits några 
år och var nu i behov 
av en renovering, vir-
ket i bryggan började 
bli dåligt.
Det är Alf Emanuelsson 
och Mats Svartling som har 
bytt ut virket i bryggan och 
landgången. Även grill och 
bord kommer att få sig en 
omgång. Allt arbete sker 
på frivillig basis, men Skål-
leruds byalag har sponsrat 
med pengar. Gräsklippning 
och ogräsrensning närmast 
vattnet brukar avslutas med 
en grillning. Nu är det snart 
dags att hoppa i vattnet från 
en ny brygga.

AnnChristine IvarssonAlf Emanuelsson och Mats Svartling lägger sista handen vid Kyrkvikens brygga i Nären.

Byggboom 
Första halvåret 2016 
har man märkt ett 
kraftigt ökat intresse 
för byggande inom 
Melleruds kommun.
Under våren i år bevilja-
des nio bygglov för nya en-
bostadshus i kommunen. 
Motsvarande siffra för 2014 
och 2015 var två beviljade 
bygglov per år, det vill säga 
en ökning med 350 procent.

Totalt beviljades 73 
bygglov, inklusive flerbo-
stadshus, industrilokaler, 
en förskola och ut- och till-
byggnader med mer, första 
halvåret i år. 2015 var mot-
svarande siffra 44 och 2014 
var den 47.

Byggnadsnämnden har 
också beviljat ett kraftigt 
ökat antal strandskyddsdis-
penser, från 13 första halvår-
et 2015 till 31 samma period 
i år.

Första halvåret 2015 på-
börjades en detaljplan i 
kommunen jämfört med tio 
första halvåret i år, inklusive 
den för ett nytt särskilt boen-
de på Ängenäs och den om 
tillbyggnad av Rådahallen.

Byggboomen har lett till 
en kraftig utökad arbetsbör-
da för Plan- och byggenhe-
ten. Därför kommer enhe-
ten i höst att annonsera efter 
personalförstärkning.

Långväga gäster i Bäckefors
I midsommarveckan 
besökte 88- åriga 
Beverly Siedow (född 
Halgren) från Stillwa-
ter i Minnesota sin 
mormors hemtrakter i 
Bäckefors.

Med sig hade hon sin dotter 
Sharyn Coleman och syster-
dottern Emily Tobler. Hem-
bygdsföreningarna i både 
Bengtsfors och Bäckefors 
och Ödskölts Sockengille-
var engagerade i besöket. De 
visade bland annat Alltorps 
Tingshus, där Mina en gång 
arbetat och Bäckefors muse-
um där hon troligen gick i 
skola.

Arbetade sig fram
Mina Andersdotter utvand-
rade till Amerika 1890 när 
hon var 23 år. 

– Pengar till resan fick hon 
av en onkel som hon också 
bodde hos den allra första ti-
den. Hon arbetade först i en 
familj och lärde sig engelska 
avden lille pojke hon passa-
de. Hon flyttade efter ett tag 
till Saint Paul, hon visste att 

Bäckefors museum visades för de långväga besökarna Beverly Siedow, Sharyn Coleman och 
Emily Tobler, av Majlis Svensson i Hembygds- och framtidsföreningen i Bäckefors.

Sharyn Coleman, Beverly Siedow och Emily Tobler på trappan 
till Bäckefors museum.

man kunde tjäna mer peng-
ar där, hon fick jobb och ef-
ter ett tag kunde hon ta över 
sina syskon och sin mamma 
Maja, berättar Beverly.

Gifte sig svenskt
Mina Andersdotter gifte sig 
i Amerika med skräddaren 

Jakob Halgren, ifrån hem-
trakterna i Sverige.

Beverly berättar att Mina 
inte talade mycket om Sve-
rige, hon strotrivdes i Ame-
rika och det var ingen som 
direkt frågade hur det varit 
innan hon kom dit.

– När jag var barn åkte 

vi ganska ofta och hälsa på 
Mina på hennes farm. Det 
var 70 miles dit. Huset var 
timrat och ägs idag av ett 
barnbarn. Mina var lantbru-
kare och vi förstod att hon 
hade lärt sig mycket i sitt 
hemland, hon hade mäng-
der av kunskaper om lant-

bruk och visste till exempel 
hur man skulle skydda huset 
från brand. Men jag var ung 
då och vi frågade henne inte 
så mycket, vi hade annat att 
tänka på, säger Berverly med 
ett leende.

E-mail från Rolf
Mina dog 1955, 88 år gam-
mal. Beverly var då 27. Hon 
har inte funderat så mycket 
på mormoderns hemland 
i vuxna år heller. Önskan 
att komma hit väcktes av 
ett e-mail från Rolf Lindh 
i Bäckefors som forskat ef-
ter och fått veta en hel del 
om Mina Andersdotter och 
skräddaren Halgren.

– Vi fick ett e-mail av ho-
nom förra året, det var ju 
väldigt intressant, men då 
skulle jag resa till Turkiet för 
att besöka min son som bor 
där så resan hit fick vänta ett 
år, säger Beverly.

Brev till Moberg
Mina trivdes i Amerika och 
pratade inte mycket om sin 
tid i Sverige, men hon skrev 
ett 50 sidor långt brev till 
författaren Vilhelm Moberg 
om sitt liv.

– Kristina i hans romaner 
hade inte mycket gemen-
samt med Mina, som äls-
kade Amerika, men kanske 

fick han lite information av 
henne han använde i sina ro-
maner, tror Beverly.

Mina Andersdotter föddes 
den 15 februari 1867 och 
Mina berättar att hon har 
fyra barnbarn som är födda 
på just det datumet.

– Roligt och lite märk-
ligt, tycker Beverly Siedow, 
som fick se sin mormors 
hemtrakter, 126 år efter att 
denna lämnat Dalsland och 
Sverige för gott.

Hemresan gick i lördags 
från Göteborg, till Amster-
dan och vidare hem till Mi-
nesota.

Karin Åström 
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model: 2654 JOHANNISBORG

Nu finns säsongens nyheter i butik!

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Välkommen in till oss!

Rea 30-50% på alla bågar

Lördagsstängt 10/6 -25/8

Erbjudandet gäller under 1 juli - 20 augusti 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

MELLERUD
Smyrna: Fred 16 Cafétältet 
på torget öppnar. Lörd 10 
Cafétältet på torget öppnar 
- Sångstunder under dagen. 
Sönd 11 Gudstj. gemensam 
med Missionskyrkan i Furu-
sand - ta med fika korg. 
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. på Furusand gemen-
samt med Smyrna. Thomas 
Segergren. Kaffekorg. Avresa 
från Missionskyrkan 10.30. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 (OBS! 
tiden) Gudstj. med Equme-
niakyrkan i Smyrnakyrkan. 
Elin G. berättar om sin tid 
i Indien, insamling till Little 
Lamb, mingelfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Sönd 10 Gemensam gudstj. 
i Smyrnakyrkan, Brålanda. 
Elin Gustafsson berättar om 
sin resa till Indien, kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 Sång 
och andakt med Dan Ro-
sengren på Servicehuset. 
Sönd 10 Gudstj. med nattv, 
Anna-Lena Forsdahl. Kyrk-
bil 308 70. Tisd 18 Full fart 
och fika på Arenan i Brålan-
da. Vi fikar, leker och umgås. 
Ta gärna med eget fika eller 
något att grilla. Vid dåligt 
väder är det inställt.
Sundals-Ryr: Lörd 18 ”Mu-
sik vid helgsmål” i gamla 
kyrkan, Rosengrens Duo: 
Dan Rosengren, sång och 
piano, Janne Andersson, 
gitarr. Andakt Anna-Lena 
Forsdahl. Kyrkbil 308 70.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll”. Duo 
Nagashima Forsebo: Anna 
Forsebo, sång, Martin Na-
gashima, piano. Andakt: An-

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karin Gustafsson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” av J. S. Bach 
varefter han sjöng ”Jag har 
hört om en stad” av L. Lithell. 
Akten förrättades av kommi-
nister Anna-Lena Forsdahl 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 190 samt 
297. Solisten sjöng ”Time to 
say goodbye” av F. Sartori och 
som avslutningsmusik spe-
lades ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av bar-
nen med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Karin 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Anhörigas 
tack framfördes av entre-
prenör Anders Grimheden, 
Mellerud, som även inbjöd 
till minnesstund i Kyrkans 
Hus där officianten läste upp 
inkomna kondoleanser. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka för 
Gunnel Petersson, Brålan-
da. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Air” av J.S. Bach 
varefter Anders sjöng ”Stad i 
Ljus” av P. Bäckman.  Akten 
förrättades av kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson.Begrav-
ningsgudstjänsten inramades 
av psalmerna 249 ”Blott en 
dag”, psalm 190 ”Bred dina 
vida vingar” samt psalm 201 
”En vänlig grönska”. Till 
minne av Gunnel var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor från maken Sture, 
döttrarna Anneli och Lena 
med familjer, barnbarn, barn-
barnsbarn,  släkt, grannar och 
vänner samt forna arbetskam-
rater på Cypressen Brålanda. 
Vid kistan tog familjen, släkt 
och vänner sitt avsked. Efter 
avskedet sjöng Anders ”Min 
älskling du är som en ros” av 
E. Taube. Akten avslutades i 
kyrkan med ”Amazing grace” 
som är en folkmelodi. Famil-
jens tack framfördes av en-
treprenör Christer Åkerstedt, 

Veckans 
ros...

...till Kjell Sanding för den 
trevliga Järboresan.

Stig, Rune & Ulla

...vill jag ge till mina un-
derbart älskade barn och 
barnbarn + Niclas och 
Åke. Ni gjorde min dag till 
ett oförglömligt minne. 
Jag älskar Er. Kram.

Gunnel

Ett varmt tack 
till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår kära  

Karin Gustafsson 
i samband med hennes 

bortgång. Tack till 
Hemvården, Gruppboendet 

avd Röd och Grön på 
Fagerlidshemmet för god 

omvårdnad. 

Rose-Marie 
Jan-Olof 

Anne-Christine 

Ann Christine 60 år
Hon är ej hemma på sin fö-
delsedag, men om ni henne 
tänkt fira är ni välkomna till 
Rödjan 23 juli från kl. 17.00 
på Grillbuffé, kaffe & tårta. 
Osa senast 11 juli till Maria 
076-391 08 99.

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Jan O.

na-Lena Forsdahl. Servering 
18-21. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 
10 Gemensam gudstj. i 
Smyrnakyrkan, Brålanda. 
Elin Gustafsson berättar om 
sin resa till Indien, kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-

menskapsträff på Ringhem. 
”Sång till dragspel, gitarr 
och nyckelharpa”. Nina 
Andersson och Kurt-Åke 
Karlsson sjunger och spelar. 
Andakt och kaffe. Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anna K. 
Larsson, sång Lennart Staaf. 
Kyrktaxi.

Mellerud, som också inbjöd 
till minnesstund hos Håkans 
Festvåning i Brålanda, vid 
samlingen framfördes min-
nestal av maken Sture samt 
av kusiner, inkomna minnes-
gåvor upplästes av Christer 
Åkerstedt som även avslutade 
med minnesord. Gravsätt-
ning kommer äga rum på 
Bolstads  kyrkogård.

Begravningsgudst jänst 
har ägt rum i Sundals Ryrs 
kyrka för Ester Andersson. 
Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Dan 
Rosengren ”Largo” av G.F. 
Händel. Akten förrättades av 
komminister Håkan Sand-
vik och tillsammans sjöngs 
psalmerna 183, ”Som sådden 
förnimmer Guds välbehag” 
och 200, ”Ack är det redan 
här så skönt”. Dan Rosengren 
sjöng vidare, ”Som liljan på 
sin äng” av J.A. Hellström 
och innan kistan bars ut till 
gravplatsen spelades ”Gam-
mal fäbodpsalm” av O. Lind-
berg. Till minnet av Ester var 
koret  vackert dekorerat med 
blommor i ljusa färger från 
släkt, vänner och forna gran-
nar. Vid graven togs avsked av 
svägerskan Margit Andersson 
med familj, vännen Inga-Lill 
Andersson, övriga vänner och 
grannar. Anhörigas tack fram-
fördes av Håkan Sandvik som 
även inbjöd till minnesstund 
i församlingshemmet. Vid 
minnesstunden upplästes de 
inkomna gåvorna till olika 
fonder och en andakt hölls.
Representant från Ljungdahls 
Begravningsbyrå var Ing-
er-May Grimheden.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Annika Rosengren.Som 
inledning på akten spela-
de kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Air” av J. S. 
Bach varefter David Lund-
qvist sjöng ”Det är vackrast 
när det skymmer” av P. La-
gerkvist. Akten förrättades 
av komminister Lena Hildén 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 och 201. So-
listen sjöng ”Nocturne – Sov 
på min arm” av E. Taube 
och som avslutningsmusik 
spelades ”What a wonderful 
world” av L. Armstrong. Vid 
kistan togs avskedet av maken 
Ulf, döttrarna Anna och Ida 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Annika 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Familjens tack 
framfördes av Anders Grim-
heden, som även inbjöd till 
minnesstund i församlings-
hemmet. Officianten läste 
upp inkomna kondoleanser 
samt avslutade med minnes-
ord. Gravsättning kommer 
att äga rum på Norra kyrko-
gården i Åmål.

UPPVAKTNING

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

UPPVAKTNING

SORGTACK

Testar drop-in vigslar
Sommartid är syno-
nymt med bröllopsti-
der. Som ett alternativ 
till den traditionella 
vigseln erbjuder nu 
Melleruds pastorat 
drop-invigslar vid ett 
par tillfällen.

Första tillfället med drop 
in-vigsel är under Sunnanå 
marknad 6 augusti, nästa 
tillfälle blir under Melleruds-
mässan i oktober. Nu söker 
man alltså intresserade bli-
vande brudpar.

– Det finns tid för detta 
mitt på dagen på marknads-
platsen i Sunnanå. Enda kra-
vet är att brudparet har med 
sig aktuell hindersprövning. 
Vi bistår med kantor, musik 
och psalmer, säger kyrkoher-
de Per-Åke Henriksson. 
Man kan komma till oss och 
gifta sig i alla enkelhet.

– Vi har tänkt prata med 
företag om eventuell spons-
ring, exempelvis menyför-
slag och blommor. Vid en 
drop in-vigsel behöver man 
inte slå på stort, kostnaden 
kan hållas nere och det blir 
inte så mycket att plane-
ra. Det behövs enbart två 
vittnen, säger Lena Hildén, 
komminister.

Hon understryker att man 
viger alla par, vilket även 
omfattar samkönade vigslar.

– Ja, kärleken är ju störst, 
understryker nytillträdde 
komministern Daniel Wes-
tin.

Den som är intresserad 
kan kontakta kyrkoherde 

Från vänster: Daniel Westin, nytillträdd komminister i Melle-
ruds pastorat, Lena Hildén, komminister, Per-Åke Henriksson, 
kyrkoherde och Marit Järbel, komminister.

Grillparty vid Kabbosjön
I strålande solsken har 
ett 70-tal SPF-seniorer 
från Melleruds bygden 
haft grillparty vid Kab-
bosjön, Dalskog.

Grillmästare Arne Pettersson 
hade redan fixat med läckra 
jorvar, så vi kom till dukat 
bord. När de medhavda 
kaffekorgarna var avnjutna 
hade makarna Inger-May 
och Tage Grimheden ordnat 
en trevlig tipspromenad med 
tolv frågor. Den knivigaste 
frågan var varför skottdagen 
infaller i februari. Anled-
ningen är att före vår nuva-
rande Julianska kalender var 
februari årets sista månad. 
Fram till 1996 var skottda-
gen den 24 februari, men nu 
är det den 29 februari.

En viktig dag för alla unga 
ogifta kvinnor, som den-
na dag fick fria till en karl. 
Den man som tackade nej 
fick dra sig ur med en dyrbar 
gåva.

Vår ordförande Stig Lars-
son informerade oss om att 
den här platsen vid Kabbo-
sjön i folkmun kallades för 
”Sucka”. Anledningen var 
att det i närheten låg en kul-
le som en gång i tiden varit 
avrättningsplats. Här hade 

flera människor dragit sin 
sista suck.

Lite skrämmande, men 

ändå en del av vår hembygds 
historia.

Lars-Åke Svensson

Per-Åke Henriksson och 
anmäla sig på Kyrkans hus i 
Mellerud. Fast det går också 
bra att dyka upp samma dag.

Förnya vigsellöften
Komminister Marit Järbel 
tipsar om att redan gifta par 
kan passa på att förnya sina 
vigsellöften eller få en kyrk-
lig välsignelse om man gift 
sig borgerligt tidigare.

– Vi ser att antalet kyrkli-
ga välsignelser ökat i år. Men 
statistiskt sett ligger antalet 
vigslar på ungeför samma 
siffror som tidigare. Populä-
raste kyrkan att gifta sig i är 
Skålleruds kyrka, förklarar 
Per-Åke.

Lena berättar att hon har 
tre vigslar inbokade, alla på 
engelska, medan Marit ska 
hålla en på tyska.

– Ett intressant fenomen. 
Ett par består av en man från 
England och en kvinna från 
Holland. Vi har haft vigsel-
samtal via Skype, konstate-
rar Lena.

Per-Åke menar att vi är 
inne i en generation där 
man är van att röra sig runt 
om i världen. En del av de 
som hittar kärleken längre 
bort vill sedan återvända till 
hembygden för att hitta sina 
rötter.

– Och då ska vi som för-
samling finnas med.

Lena menar att hon och 
hennes kollegor gärna svarar 
på frågor.

– En kyrklig vigsel behö-
ver inte vara i kyrkan, utan 
utomhus i en trädgård eller 
på stranden, tipsar hon.

Susanne Emanuelsson
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Melodikrysset v.26 - 2 juli

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. 26 – 2 juli

Mässa med konfirmation
Under maj månad och 
början av juni har 46 
konfirmander konfir-
merats i kyrkorna i 
Ör, Holm och Bolstad 
i Melleruds pastorat. 
Sist ut var Ör.

Söndag 5 juni konfirmera-
des femton unga i Örs kyr-
ka. Deras familjer släkt och 
vänner fyllde kyrkan till 
sista bänk och försommaren 
visade sig från sin allra bäs-
ta sida. Björkar, fågelsång 
och solsken omgav högtid-
ligheterna och altargången 
var smyckad med junis alla 
blommor. 

Just när konfirmanderna 
och prästen Lena Hildén 
kommit in flög en svala in 
genom porten och det gick 
ett sus genom bänkraderna 
när hon cirklade runt, runt 
under kyrktaket.

Psalm 902 inledde som 
bön för konfirmanderna, det 
lästes ur Matteusevangeliet, 
konfirmanderna redovisade 
sitt arbete och bjöd även på 
musik och sång. 

Lena Hildén predikade 
och höll tal till de unga och  
konfirmandernas faddrar 
fick innan kommunionen 
komma fram till altaret och 
lägga sina händer på fadder-

barnens huvuden. De som 
inte hade en fadder närva-
rande hade valt en vän eller 
familjemedlem för ändamå-
let.

Svalan blev kvar, flygande, 
genom hela den högtidli-
ga mässan men hittade ut i 
friheten i samma ögonblick 
som Lena Hildén förklarade 
konfirmanderna konfirme-
rade.

Enligt en bok om vad fåg-
lar vill säga oss genom sin 
närvaro lär svalan vilja  med-
dela att vi ska stå fast vid 
våra drömmar.

Karin Åström

Konfirmerade i Örs kyrka den 5 juni. Bakre raden: Olle Astré, Arnis Priede, Jonna Andersson, 
Emilia Tunqvist, Sara Andersson, Tekla Lilja, Marcus Melby, Rasmus Larsson och Karl Lind-
berg. Främre raden: Frida Nord, Linn Pedersen, Cecilia Wänerlöv, Lena Hildén (präst), Signe 
Nilsson, Cassandra Möller och Wilma Mowitz. 

Vad är väl en stund på slottet...
Under första helgen 
i juni gjorde Bolstad 
kyrkokör en körresa 
till kungliga huvud-
staden. Resan börja-
de planeras redan i 
november förra året då 
kontakter togs med 
slottskyrkans personal 
och datum bestämdes 
till 5 juni då vi kunde 
medverka i en guds-
tjänst. 

Turen startade på lördag 
morgon och hemkomsten 
förlades till måndag kväll, då 
6 juni är helgdag.

Med spänd förväntan och 
iver intog vi slottet ett par 
timmar innan gudstjänsttid 
och släpptes in av uniforme-
rad slottspersonal som gav 
varje körmedlem en namn-
bricka att fästa på bröstet. 

På inre borggården hälsa-
des vi välkomna av hovorga-
nist Mary Ljungqvist-Hén 
som berättade om säker-
hetsåtgärder och regler men 

också bjöd oss in till en kopp 
kaffe med kaka i de inre val-
ven av slottet där vi även 
kunde byta om till körkå-
porna.

Till slut var vi redo att an-
träda Slottskyrkan som hög 
och mäktig välkomnade oss 
och vi kunde repetera innan 
gudstjänsten tog sin början. 
Den mäktiga akustiken gjor-
de oss än mer upprymda och 
alla bidrog med sitt yttersta 
för att klang och ord skulle 
nå ut i kyrkan.

Präst för dagen var dals-
landsbördige Lennart Wi-
ding, hovpredikant ur-
sprungligen från Tösse som 
hälsade kören välkommen 
och berättade för gudstjänst-
besökarna att kören kom 
från Mellerud i Dalsland vil-
ket gladde honom extra!

Guidad tur
Efter gudstjänsten kunde vi 
glädja oss åt kyrkobesökar-
nas entusiasm över väl fram-
förda sånger. Därefter gick vi 

en guidad tur genom slottet 
då vi passerade genom riks-
salen, ordenssalarna, Karl XI 
galleri, vita havet med mera.

På söndag kväll kunde kö-
ren njuta av en båttur tur och 
retur med M/S Prins Carl 
Philip till Drottningholms 
slott på ett glittrande Mäla-
ren i den vackra kvällssolen. 
Då stämde vi upp med sång, 
bland annat Mälarö kyrka 
för övriga båtresenärer och 
oss själva.

Nationaldagen ägnades åt 
fria aktiviteter då var och en 
roade sig med det som kän-
des viktigt och intressant. 
Några fick syn på Prins Carl 
Philip som gick över yttre 
borggården. Han blev så att 
säga vår följeslagare hela hel-
gen då vi även bodde på ho-
tell Prince Philip i Kungens 
kurva. 

Tre fantastiska dagar i en 
vacker stad tog sin ände då 
vi bröt upp vår gemenskap 
på kvällen i Mellerud.

  Resekommittén

Bolstad kyrkokör har gjort en körresa till Stockholm där de medverkade vid en gudstjänst i 
Slottskyrkan. Foto: Privat.

Grillkväll med PRO i Sunnanå
PRO Mellerud inbjöd 
till grillkväll den 15 
juni. Vädret såg lite 
oroväckande ut, men 
det höll upp vid star-
ten. 
Ett drygt 30-tal medlemmar 
mötte upp. En tipstolva var 
ordnat av undertecknad, frå-
gorna var placerade för en 
bra promenad i området. Vi 
började med frågorna, för att 
sedan när regnet kom, sam-
las i grillstugan på platsen. 

Det blev varmt, trångt och 
mysigt. Gunilla, Maj och 
Ingegerd hade fullt upp med 
att förse oss med alla godsa-
ker. Lottförsäljning och kort 
information om kommande 
träffar, nu närmast sommar-
träffen hos Gun-Britt Gus-
tavsson, Gunnarsnäs.

Till denna träff är 
PRO-vännerna från Åmål 
välkomna. Vi brukar ju al-
ternera mellan föreningarna 
med dessa sommaraktivi-
teter. Det följdes av redo-

Medlemmarna i 
PRO Mellerud 

under grillkvällen i 
Sunnanå hamn.

visning av resultat från tip-
stolvan samt vinstutdelning. 
Ordförande tackade alla 
som mött upp och till de 
som ordnat med de praktis-
ka göromålen.

Text och foto: 
Evert Magnusson
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Firandet i Upperud

Det utlovade regnet 
uteblev och många 
besökare kom till 
Upperud för att fira 
midsommarafton.

Det var sagt att det skulle 
regna, men det stämmer som 
det sägs i folkmun, ”Sten har 
alltid tur med vädret”. Det 
var tjugotredje gången som 
midsommar firades i parken 
vid Dalslands konstmuseum 
och Café Bonaparte. Endast 
en gång under alla år har det 
regnat och dansen flyttades 
då in i museet.

Firandet inleddes med 

Spelmän och Dansare på 
Dal som underhöll medan 
besökarna vandrade runt 
eller köpte kaffe och en bit 
av den traditionella jord-
gubbstårtan. Den som ville 
sitta lite bekvämare kunde 
besöka Café Bonaparte som 
har en härlig utsikt från sin 
veranda. 

Även in till muséet tog 
sig många av parkens be-
sökare för att ta sig en titt 
på pågående utställning. 
En populär fiskdamm med 
vinster skänkta av Bloms 
finns alltid på plats, där kön 
stundtals ringlade sig lång. 

Sist på programmet står var-
je år ringlekar för barn och 
föräldrar. Anders Ljungqvist 
ledde oförtröttligt dessa med 
hjälp av Ingemar Bengts-
son på dragspel. I år var det 
ovanligt många som ville 
vara med på ”Små grodorna” 
och ”Så går vi runt kring ett 
enebärasnår”. 

Sten Torstensson sålde slut 
på fyra lottringar som Dals-
lands konstmuseum skänkt 
vinsterna till. Dragningen 
avslutade liksom alla tidigare 
år midsommarfirandet.

AnnChristine Ivarsson

Spelmän och Dansare på Dal har mycket att göra på midsommarafton. Upperud är ett av fyra 
ställen de uppträder på.

I Brunnsparken firades stort

Midsommarfirandet i 
Brunnsparken i Dals 
Rostock slog rekord 
i antal besökare i år. 
Cirka 1 200 personer 
kom för att lyssna på  
musik, dansa, umgås 
och applådera Årets 
Rostockare.

Lunatics och Valley Land 
Rockers stod för underhåll-
ningen från scenen. Lunatics 
bjöd både på eget matareial 
och kända toner, bland an-
nat Pink Floyd, Valley Land 
Rockers höll sig till rock´n 
rollens pärlor.

 Men firandet inleddes 
med att Årets Rostockare 
uppmärksammades. I år var 
det Mikael Olsson på Krop-
pefjäll som fick ta emot ut-
märkelsen, framröstad av ro-
stocksborna. ”För att han är 
en glad och positiv kille som 
förökat Dals Rostock med 
ett par hundra personer. 

”Han har lyckats få det 
gamla sanatoriet att fortleva, 
först som hotell och vand-
rarhem, numera som ett av 
våra bästa asylboenden. De 
gamla sanatoriebyggnaderna 
är fulla av liv och ljus istället 
för att stå tomma och mör-

Här är gänget som klädde stången inför midsommarfirandet i 
Dals Rostock.

Mikael Olsson, som driver Kroppefjälls asylboende, fick utmär-
kelsen Årets Rostockare för att han berikat bygden och fått det 
gamla sanatoriet att fortleva.

Rekordmånga midsommarfirare kom till Brunnsparken i Dals Rostock där oxdansarna såg till att stången kom på plats.

Midsommar i Dalbergså
En fin midsommaraf-
ton blev det också i 
Dalbergså.

Folk från när och fjärran be-
sökte dansen, först på efter-
middagen i strålande solsken 
och värme, sedan på kväll-
en i ”Knuthuset”. Många 
kom från den överfulla cam-
pingen, som till stor del är 
fylld av husbilar, inte minst 
från vårt grannland Norge. 
Festligheterna som höll på 
långt in på småtimmarna 
blir populärare för varje år. 

Mycket folk var det på firandet i Dalbergså.

Alla trivdes i solen och värmen på midsommarafton.

Midsommar 
i Åsnebyn
Det var god uppslut-
ning kring Kroppe-
fjälls Vandrares årliga 
midsommarfirande i 
kulturreservatet Åsne-
byn.
Dagen före midsommaraf-
ton var det sill och potatis 
ute i Åsnebyns kulturreser-
vat. Det var Kroppefjälls 
Vandrare som hade sin tra-
ditionella midsommarfest,  
att det regnade var inget som 
skrämde vandrarna. 

Maten intogs på logen där 
John Johansson underhöll. 
Drygt 100 personer bänka-
de sig vid långborden vilket 
motsvarar ungefär en tredje-
del av medlemsantalet i för-
eningen.

Potatisen kokades som 
traditionen bjuder i en gam-
maldags vedeldad tvättgry-

ta. 30 kilo högtryckstvättad 
potatis kokades och till det 
bjöds åtta kilo matjessill,  
plus gräddfil, gräslök och 
hembakat bröd. 

Årorna med en massa 
skänkta vinster tog slut di-
rekt. 

Det ligger mycket arbete 
bakom en sådan här till-
ställning och ett femtontal 
personer hade börjat förbe-
redelserna redan under ons-
dagen. Två par som lägger 
ner mycket tid på denna dag 
är Ellen och Finn Högberg 
samt Anna-Lisa och Bertil 
Eriksson. De fick var sitt 
kuvert av ordförande Bertil 
Landegren.

Kvällen avslutades med 
kaffe och hembakad jord-
gubbsbakelse. 

AnnChristine Ivarsson

Bertil Eriksson i Hällan vid potatisgrytan.

ka. Det har också blivit liv 
och rörelse i Rostock som ti-
digare var ganska tomt”,  löd 
motiveringen.

Mikael var förvånad, rörd 
och glad över priset och ut-
tryckte det i sitt tack till ro-
stocksborna.

 De efterlängtade oxdan-
sande drängarna verkade i 
år  mer högljudda och glada 

än någonsin och deras vilda 
dans applåderades kraftigt. 

Därefter var det dags för 
alla som hade lust och ork att 
ta del i dans och lekar kring 
stången. Andra tog det lugnt 
och fikade i gröngräset. 

Arrangör för det hela var 
Kroppefjälls Hembygdsför-
ening.

Karin Åström
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”Dikor ligger i tiden”

Bäckens Gård gör plats för fler
På Bäckens Gård i 
Bäckefors bygger 
familjen Bengtsson/
Nouwt nytt stall för 
sina dikor och närapå 
fördubblar sin produk-
tion. Marknaden för 
ekologiskt svenskt 
kött är positiv och 
framtiden lovande.
Den snörika vintern 2010 
köpte Iris Nouwt och Bo 
Bengtsson gården Bäcken i 
Bäckefors med 43 dikor av 
rasen Charolais.  Iris, som 
är landskapsarkitekt och del-
tidsbrandman kommer från 
en trädgårdsmästarfamilj i 
Skåne  (ursprungligen från 
Holland). Bo har sin bak-
grund inom lantbruket och 
byggbranschen i Skåne. 

Nybygge
Efter två veckor som gård-
sägare ställdes de inför ovän-
tade prövningar när taket på 

stallarna rasade in under de 
enorma snömassorna vin-
tern 2010. 

– Det kunde inte börjat 
sämre, säger Bo.

Fortsättningen blev desto 
bättre. Året efter snökaoset 
byggdes en ny luftig lös-
driftshall för 80 kor och den 
byggdes till ytterligare 2013 
då antalet kor ökade. Nu 
pågår bygget av ännu en lös-
driftshall, vilket möjliggör 
150 kalvningar per år. När 
nybygget är klart kommer 
det, inklusive kalvar och re-
krytering, att finnas plats för 
400 djur. 

Bäckens Gård har varit 
ekologisk och KRAV-certi-
fierad sedan 1998 och efter-
frågan på ekologiskt kött har 
sedan dess ökat konstant.

– Marknaden är positiv, 
vi får lön för det vi gör och 
framtiden ser bra ut, berät-
tar Iris.

Korna på Bäckens Gård går på stora betesmarker.

Familjen Bengtsson/Nouwt på Bäckens gård med anställde Hannes Haraldsson från Kode. 
Framför dem hunden Oda med sina åtta valpar.

Sanne kollar sina odlingar i växthuset.

För några veckor sedan gjöts den 800 kvadratmeter stora bot-
tenplattan. Bo Bengtsson och Iris Nouwt med sonen Morris.

I växthuset finns mycket gott. Morris smakar av den remonterande jordgubssorten Ostara.

Alpackorna är mest till lyst och ger mycket fin ull.

 Gårdens anställde, Hannes Haraldsson, med en av gårdens 
valpar.

Korsningskor
De ursprungliga Charolaisk-
orna har korsats med Here-
ford och Limousin, kvigor-
na betäcks med den mindre 
rasen Röd Angus. Kalvarna 
säljs vidare när de är sex eller 
åtta månader. 

Djuren betar stora arealer 
i anslutning till gården och 
på Vättungens Säteri som 
familjen köpte till för tre år 
sedan. Dessutom har flera 
grannar ställt sina ängsmar-
ker till förfogande. Betesdju-
ren bidrar till ett öppet land-
skap och en rik flora, något 
som de flesta uppskattar.

– Det är fina torra marker, 
terrängen är kuperad och 
det finns naturliga bäckar 
som djuren kan dricka ur. 
Stora sammanhängande be-
ten är det man vill ha, för-
klarar Iris och Bo.

Förutom betet odlas 150 
hektar vall som vinterfoder 
till djuren. En entreprenör 
från Mellerud sköter skör-
den.

Hoppas på torv
Stallarna strös med torv 
från en egen torvtäkt. Det 
är i nuläget gamla högar av 
torv som används och de 
kommer att räcka i ett par 
år till. För framtida behov 
har man tillsammans med 
ett trädgårdsföretag ansökt 
hos Länsstyrelesen om att få 
bryta på nytt.

– Vi hoppas att det blir 
av, vi behöver strö till dju-
ren på vintern och vill slippa 
transportera hit halm ifrån 
slätten, säger Bo.

Arbete och liv
Bygget av den nya lösdrifts-
hallen ska vara klart i augus-
ti/september. Dessutom pla-
neras bygget av ett torvlager.

 Att arbetet på gården är 
en stor och självklar del av 
livet för familjen Nouwt/
Bengtsson är lätt att för-
stå. Förutom korna finns 
alpackor, hästar och höns 
på gården, och ett växthus 

(varmt året om) med sling-
rande vinrankor, fikon, per-
sikor, aprikoser, kål, sallad, 
kronärtskocka, tomater, pas-
sionsblommor och mycket 
annat.  Där får också barnen 
Sanne 11, Morris, 9 och 
Pim, 5 utlopp för sin odlar-
glädje.

Karin Åström



10 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 29 JUNI 2016

Vad ska man göra med pengar?
Kommunfullmäkti-
gemötet den 22/6 
började med att kom-
munens fastighetschef 
Peter Mossberg berät-
tade om den förestå-
ende renoveringen av 
Tingshuset. 

Toaletter ska tillgänglighets-
anpassas, det ska bli bättre 
ljudmiljö och luftmiljö, ny 
belysning, ny teknisk ut-
rustning och ursprungliga 
inredningsdetaljer kommer 
att tas fram. 

Jobbet med el och teknik  
ska upphandlas i augusti. 
Allt annat arbete görs av 
egen personal.

Ärendelistan handlade  
bland annat om skattesats 
och budget för 2017 och 

plan för 2018-2019. Skat-
tesatsen fastställdes bli oför-
ändrad på 22, 60 kronor per 
skattekrona. 

Budget och plan
Budget och plan föredrogs 
av ekonomomichef Björn 
Lindqvist och innehöll in-
formation om ökade anslag, 
goda ustiskter framöver, 
god soliditet och en okej 
låneskuld. Investeringar på 
91 miljoner kronor är på 
gång, bland annat för vägar 
till Västerråda och vatten 
från Vita Sannar, men det är 
fortfarande osäkert när dessa 
kommer igång.

Yrkanden avslogs
Miljöpartiet hade ett till-
läggsförslag på att 0,7 mil-
joner skulle avsättas till cy-

kelutlåning i kommunen.
Vänsterpartiet på att mer 
pengar ska användas till den 
kommunala verksamheten 
2017. 

Dessa tilläggsyrkanden av-
slogs och den av kommun-
styrelsen föreslagna budge-
ten och verksamhetsplanen 
fastsälldes. Undantag  görs 
från det finansiella målet att 
investeringar ska finanseiras 
med egna medel då investe-
ringsnivån 2017 och 2018 
är hög.

Tommy W Johansson (S) 
bjöd i sammanhanget in alla 
partier till diskussion i sep-
tember om hur de finansiel-
la  tillskott som kommer ska 
hanteras.

Som tillägg till investste-
ringsbudgeten yrkade Miljö-

partiet på att man satsar på 
solenergi på kommunhusets 
tak. Det yrkandet avslogs 
också.

Kommunfullmäktige be-
slutade att avvakta med be-
slut om borgens- och låne-
ram för 2017 till november 
månads möte.

Fyrbodals kommunalför-
bunds direktion och Dals-
landskommunernas kom-
munalsförbunds direktioner 
beviljades ansvarsfrihet för 
2015 års verksamhet.

Motioner
Miljöpartiets motion om 
avgiftsfri inlämning av grov-
sopor på Hunnebyn fem 
gånger per år avslogs. Man 
beslutade att information 
om vad det kostar, respekti-
ve vad som redan nu är gra-

tis ska göras tydligare. Sve-
rigedemokraternas motion 
om att elever i gymnasiet 
som fullföljer sin utbildning 
med godkända betyg i alla 
ämnen ska få behålla sin da-
tor avslogs med motivering-
en att utrustningen behövs i 
den kommunala undervis-
ningen.

Liberalernas motion om 
att ge kommunens arbetslö-
sa möjlighet till projektarbe-
te för att integrera nyanlän-
da avslogs även den, med ett 
svar som fick  Anette Levin 
(L) att misstänka att man 
inte förstått eller velat förstå 
innhållet i förslaget. Mo-
tionen ansågs som besvarad 
med att personalenheten ar-
betar med att öka antalet an-
ställda som är utrikesfödda, 

med målet att på sikt skapa 
större mångfald i organisa-
tionen. Liberalerna ville att 
arbetslösa, särskilt de som 
står långt från arbetsmarkna-
den, skulle få jobb i projekt 
för att integrera nyanlända.

Befriad från uppdrag
Jeanette Krafft (C) befria-
des från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur-och utbild-
ningsnämnden efter avsägel-
se.

SD har inkommit med 
en ny motion om framtida 
fördelning av kommunala 
bostäder.

Ett medborgarförslag om 
handikappanpassade gungor 
på lekplatser har lämnats in.

Karin Åström

Upphandling gjord med hänsyn
Måndag 20 juni 
släpptes rapporten om 
uppföljning av miljö- 
och djurskyddskraven 
i livsmedelsleveranser 
till kommunala kök i 
Dalslands kommuner 
och Säffle.  Det var 
positiva resultat som 
presenterades.
Det är tio år sedan lant-
brukaren Karin Hilmér i 
Grinstad, lämnade in sitt 
medborgarförslag om djur-
skyddskrav vid offentlig 
upphandling. Hon reagera-
de på det absurda i att hon, 
när bygglov söktes för byg-
gande av svinstallar, skulle 
uppfylla en mängd krav som 
tydligen inte hade något vär-
de då tjänstemän vägg i vägg 
upphandlade kött från ut-
ländska producenter, fjärran 
från dessa krav. 

Karins medborgarförslag 
blev en ögonöppnare för po-
litikerna i Mellerud och inte 
bara där. En livsmedelspo-
licy där hänsyn tas även till 
djurskyddsbestämmelserna 
togs fram av miljöstrateg 
Renée Olsåker. Den spreds 
till grannkommunerna och 
sedan vidare till kommuner 
och landsting i hela landet. 

Näbb och knorr
I Dalslandskommunernas 
gemensamma livsmedelsav-
tal från maj 2014, finns en 

Ingvar Kardemark, chef för serviceenheten i Melleruds kommun, Ann-Christin Stenén, kostchef och Renée Olsåker, miljöstrateg, presen-
terade tillsammans med kostchefer från de andra Dalslandskommunerna och Säffle uppföljningen av kraven i livsmedelsleveranserna.

rad krav på djurskydd och 
miljöhänsyn som ska beak-
tas i offentlig upphandling 
av livsmedel; ingen avklipp-
ning av näbb på hönsfågel, 
transporttid på max åtta 
timmar till slakt, ingen 
svanskupering på gris, eko-
logiskt producerade mjölk-
produkter, hållbart fiske, 
ingen efterskördsbehand-
ling med kemikalier på äpp-
len, potatis och lök, samt att 
kaffe, te, kakao och bananer 
är etiskt riktigt och ekolo-
giskt producerade. 

Hur det gick
En uppföljning av hur kra-
ven har efterlevts har gjorts 
av Renée Olsåker i samarbe-
te med kostcheferna i kom-
munerna och i måndags var 
det dags att berätta hur det 
gått. 

Renée gick igenom rap-
porten för kostcheferna 
från Mellerud, Färgelanda, 
Åmål, Dals Ed och Säffle, 
samt Karin Hilmér, som 
samlats i miljökontorets lo-
kaler på Bergs.

De två leverantörerna, 

Svensk Cater och Menigo, 
som träffar kommunerna 
regelbundet, har fått visa 
bevis på att djurskyddskra-
ven uppfyllts för av kostche-
ferna utvalda leveranser av 
kött, kyckling, färdiglagade 
kötträtter, ägg. 

De har också fått visa ve-
rifikat på att leveranser av 
fisk håller kraven på håll-
bart fiske och att frukt och 
grönt inte behandlats med 
bekämpningsmedel efter 
skörd. Det senare kravet har 
inte kunnat visas hur det 

uppfyllts när det gäller äpp-
len, lök och potatis. 

Mycket positivt
I rapporten kan man läsa 
att det hänt mycket posi-
tivt. Andelen kyckling av 
svenskt ursprung har ökat, 
i Mellerud från 82 procent 
till 100 procent, andelen 
kött och chark med svenskt 
ursprung från 62 procent 
till 90 procent. Märk väl att 
kravet inte gäller att köttet 
ska vara svenskt, utan att 
det är producerat enligt de 

Hur man gör med soporna i Mellerud
Som alla säkert vet så sor-
terar vi vårt avfall i Sverige, 
inte bara i Mellerud. Att 
man som privat person sor-
terar ut förpackningar och 
tidningar och lägger detta i 
avsedda behållare är det lag 
på. Lagen om utsortering av 
förpackningar och tidningar, 
elektronik med mera gäller 
även arbetsplatsen, det man 
sorterar ut där får man dock 

inte lägga på återvinningssta-
tionen utan detta måste man 
(i Mellerud) transportera till 
Hunnebyn.   Samma sak gäl-
ler elektronik, glödlampor, 
farligt avfall med mera.  

Är återvinningsstationer-
na fulla så kan man gå in på 
www.fti.se och se när den se-
nast var tömd och även när 
den ska tömmas nästa gång. 
Dröjer det länge innan näs-

ta gång så kan man enkelt 
anmäla att den är full från 
samma sida. Har man inte 
tillgång till en dator så kan 
man även ringa 0200 – 88 
03 11.

Visste du att till farligt 
avfall räknas lim och na-
gellack? Även starka rengö-
ringsmedel kan räknas som 
farligt avfall eftersom det 
innehåller kemikalier. 

Vi i Mellerud separerar 
även matavfallet från övrigt 
avfall innan man knyter på-
sen och lägger det i avsett 
kärl.  Matavfallet blir då bio-
gas och det brännbara blir 
både värme och el. 

Tyvärr ser vi på renhåll-
ningen att under semestern 
så tar man ledigt – även från 
sopsorteringen. Detta är inte 
bra. 

Sedan har vi detta med 
nedskräpning på allmän 
plats. Vi skulle kunna göra 
mycket annat för de skatte-
pengar som går till städning 
och plockning av skräp som 
man lämnar både här och 
där.  Ser skrämmande ex-
empel på att papper mm 
bara ramlar ur händerna när 
hen kommer ut från affären.  
Hen orkar inte alltid läg-

ga skräpet i papperskorgen 
utan släpper det bredvid. Vi 
kanske ska tänka på att barn 
inte alltid gör som hen säger 
utan som hen gör.

Vi på Renhållningen önska 
er en trevlig sommar!

djurskyddskrav som gäller i 
Sverige.

Det har blivit lättare att 
få tag på MSC-märkt fisk 
(MSC- märkning är en ga-
ranti för skonsam fiskeme-
tod och beståndsstatus)och 
inköpen av den har ökat. 

100 procent av bananerna 
som köps in till skolor och 
äldreboenden i Mellerud är 
ekologiskt odlade och fair-
trademärkta, mot tidigare 69 
procent, kaffet likaså. 

Bättre och bättre
Detta var tredje uppföljning-
en av livsmedelsavtalen och 
bevisen om att djurskydds- 
och miljökrav har uppfyllts 
blir bättre för varje gång. 

Om en leverantör inte kla-
rar att uppfylla miljökraven 
fullt ut blir det en avväg-
ningsfråga, ”för marknaden 
bör få en chans att utvecklas 
i samma takt som miljökra-
ven skärps och det måste fin-
na förutsättningar att få in 
anbud nästa gång”, står det 
i rapporten. 

– Det är roligt med upp-
följning när man ser att det 
blir bättre, att avtal följs. 
Uppföljning är viktigt även 
i framtiden, sade Renée 
Olsåker, miljöstrateg på 
Dalslands miljökontor och 
Dalslandskommunernas 
kommunalförbund.

Karin Åström
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Nytänkande mot förbuskning
Nyligen arrangerade 
Hushållningssällska-
pet Väst, som medlem 
av Landsbygdsnät-
verket, en ”bushre-
sa” till bland annat 
gården Svanängen i 
Köpmannebro. Deltog 
gjorde politiker, tjäns-
temän och företagare 
från flera kommuner.
Landsbygdsnätverket är ett 
nätverk av  organisationer 
och myndigheter som före-
träder nationella intressen 
som är viktiga för lands-
bygdsutveckling. Exempel 
på medlemmar är  hushåll-
ningssällskapen, Jordbruks-
verket, naturbruksskolor, 
LRF, företagarföreningar 
och andra.

Sverige förbuskas
Sverige förbuskas alltmer 
och genom inititativet med 
bushresorna ska politiker 
och tjänstemän ges möjlig-
het att se landskap som for-
mats av decenniers politiska 
beslut och marknadens ut-
veckling. 

Målet är att få en ökad 
medvetenhet om betydelsen 
av företag med betande djur. 
Genom dem bevaras och 
skapas ett artrikt och öppet 
landskap, bra boendemil-
jöer, fler arbeten, bra mat, 
platser för rekreation för att 
nämna några av alla positiva 
effekter. 

Politiker och  tjänstemän från Uddevalla, Kungälv och Vänersborgs kommuner, samt lant-
bruksföretagare och representanter för  LRF och Jordbruksverket deltog i bushresan till Marie 
och David Naraine i Köpmannebro

Gårdsägarna David och Marie Narraine i förgrunden. Här 
ser man resultatet av betesrestaureringen, som det ser ut i bak-
grunden, en mur av träd och buskar, såg det ut överallt på den 
igenbuskade gården Svanängen.

Besök i Köpmannebro
Efter att ha startat dagen 
med ett besök i Lane Ryr 
hos Håkan Magnusson, 
vars köttkor betar marker 
år Uddevalla kommun gick 
färden till Marie och David 
Naraine i Köpmannebro. 

De köpte gården Svanäng-
en som legat i träda i mer än 
femtio år 2005. De bodde 
då i Göteborg och var verk-
samma i modebranschen där 
de länge sysslat med trend-
spaning och framtidsprog-
noser. 

Marie och David började 

rensa upp de igenbuska-
de markerna på helger och 
annan ledig tid, stora ekar 
röjdes fram ur buskagen. 
Gårdens ursprungliga form 
kunde skönjas.

De skaffade får när de in-
såg att allt arbete var förgä-
ves utan betesdjur som fort-
satt höll markerna öppna. 
Djuren krävde med tiden 
mer betesmark och Narrai-
nes tog kontakt med Läns-
styrelsen för att få stöd till 
att restaurera de betesmarker 
som en gång funnits.

Pilotprojekt 
Länsstyrelsen godkände 
deras projekt som miljöin-
vestering för restaurering 
av betesmarker och en om-
fattande röjning av gårdens 
marker genomfördes förra 
året. Detta skedde i samar-
bete med Skogsstyrelsen och 
Jordbruksverket - ett pilot-
projekt.

Svanängen blev i samma 
veva certifierad Grön Arena 
gård, vilket innebär att den 
erbuder tjänster inom hälso-
området, till exempel reha-
bilitering efter utbrändhet.

 David och Marie bor 
numera permanent på 
Svanängen och arbetar 
med gården. Antalet får har 
ökats, snart är de 90, och en 
del kor har hyrts in. 

Betesmarkerna på 20 hek-
tar har delats in i fem fållor 
för att öka betestrycket och 
ett nytt djurstall ska byggas.

Förutom fåren och korna  
finns höns, kaniner och an-
kor på gården och grönsaker 
spirar i trädgårdslandet. 

Nytänkande
David och Marie guidade 
gruppen genom betesmar-
kerna medan besökarnas frå-
gor haglade. I båthuset vid 
sjökanten, där de bjöd på 

älggrässaft, höll de en pre-
sentation av sitt arbete och 
sina framtidsplaner. 

Nytänkande, tidskäns-
la och anammandet av 
”slow-living” präglar livet på 
Svanängen och framtidstron 
är stark. Marie och David 
är övertygade om att land-
bygdsutveckling är en viktig 
kugge i den livsstilsföränd-
ring som många söker.

 – Det är synd att djur-
hållarna i Sverige blir färre. 
Stödsystemet prioriterar de 
stora, men man bode lägga 
pengar på småjordbruken, 
menar Marie och David Na-
raine.

Karin Åström 

Tack till er föräldrar som 
firade midsommar tillsam-
mans med era barn. Ni som 
tar ert ansvar och är rädda 
om era barn. Tyvärr var det 
inte så på vår fina gata i Mel-
lerud. Föräldrar åker bort 
över hela helgen och lämnar 
sina villor till ungdomsfes-
ter. Musiken dånade mellan 
husen från klockan 13 till 
efter  24, spriten flödade och 
fler och fler skrek och ragla-
de runt och pinkade lite var-
stans. Flickorna fick till sin 
förskräckelse hörd könsord 
skrikas till dem.

Frågar ni aldrig era barn 
var och hur festerna var? Det 
kan ju inte vara nyttigt med 
fylla och bråk varje större 
helg.

Ni som lämnar villorna 
i barnens händer, tänker ni 
någon gång på grannarna? 
Vi som inte kan eller har 
möjlighet att åka bort.

Trevlig sommar till er alla!

Två föräldrar

Debatt Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer 

för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej.

Var är 
föräldrarna på 
midsommar?

Det finns folk som ställer 
sina soppåsar med midsom-
maravfall utanför återvin-
ningsstationen i Åsensbruk. 
Plast, glas, fimpar, papptall-

rikar, ölburkar med mera där 
fåglar drar sönder plastpåsar-
na. Detta är ingen soptipp!

Håverudsbo

Midsommarsopor!
Varför finns det ingen 
källsortering i Dalskog? När 
jag 1991 blev arrendator av 
Vita Sandars camping be-
sökte jag 1991 och 1992 ett 
antal gånger Kjell Svensson i 
Dalskog för att köpa butiks-
inredning. Under den tiden 
fanns en återvinningsplats 
på Kjells mark som han upp-
låtit utan kostnad. 

Någon gång under 1993 
togs de två containrar bort 
och när Kjell frågade om or-
saken fick han svaret att det 
blev för dyrt för kommu-
nen att ha en returstation i 
Dalskog där förbipasserande 

bilister på 166:an gjorde sig 
av med sina sopor.

Kjell säger när jag talat 
med honom att han gärna 
utan kostnad upplåter plats 
på ett mera undanskymt 
ställe om kommunen skulle 
få ett ”nytänk” beträffande 
återvinning.

Jag frågade Kjell hur han 
sorterade och fick svaret att 
allt hamnar i samma tunna 
förutom matavfall och situ-
ationen är väl likartad för 
övriga dalskogbor. Boende i 
Dalskog har alltså under 23 
års tid slängt tidningar, glas 
med mera i samma tunna.

Om man läser kommunal-
manackan så är det uppräk-
nat att det finns returstatio-
ner i Mellerud, Åsensbruk, 
Dals Rostock, Erikstad och 
Grinstad. Så frågan är varför 
Dalskog är undantaget?

När Kjell och jag talade 
om det hela gissade vi att an-
talet boende i Erikstad och 
Grinstad är ungefär likartat 
med Dalskog och tillkom-
sten av asylanläggningen 
ökar ju också antalet boen-
de.

Gösta Westman

Ingen källsortering i Dalskog

När det gäller återvinnings-
stationer så är det förpack-
ning- och tidningsinsam-
lingen (fti) som står för 
dessa.  Kommunens ansvar 
för dessa är att anvisa plats 
och att söka bygglov.  Kom-
munen har framfört sitt 
missnöje varje år sedan fti 
2006 stängde återvinnings-
stationerna både i Dalskog 
och i Håverud. Enligt den 
statistik som fti använder 
sig av så är befolkningen för 

liten både Dalskog eller Hå-
verud.   Att man inte har en 
återvinningsstation gör inte 
att man slipper sortera ut 
förpackningar och tidningar. 
Detta är något som finns in-
skrivet i lagen. Med tanke på 
att livsmedelsaffärer saknas i 
båda orterna så måste invå-
narna också transportera sig 
till större ort för att handla 
och där finns även återvin-
ningsstation.  

Den återvinningsstation 

som fanns i Erikstad var inte 
komplett (endast tidningar 
och glas) och drogs in sam-
tidigt som de i Dalskog och 
Håverud. När det gäller sta-
tionen i Grinstad så har den 
ett upptagningsområde, här 
har man även räknat in Bol-
stad och befolkningen ner 
mot Hjortens udde.

 Patrik Tellander 
Gata/Park-Renhållningschef

Svar till Gösta Westman:
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Sommarkören
Frändefors

Övar 4/7, 11/7, 18/7 kl. 19 
och medverkar vid vägkyrkans 

musikandakt 22/7 kl. 17  
Välkomna!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

Tommy Håkansson
KL Maskin AB 
Brålanda/Säffle 
Tel. 0521-57 73 81 
Bil. 070-589 24 55

Brålanda • Frändefors

Midsommaren i Gestad
Midsommar bär på 
mycket traditioner, så 
även i kyrkliga sam-
manhang.
Equmeniakyrkan på Södra 
Dal hade sin midsommar-
högtid i Gestad missionshus 
på midsommardagen där 
Teofil Carlsson, Grinstad, 
delade Guds ord och tankar 
kring skapelsen och männ-
iskans plats i den. 

Teofil Carlsson tog en lik-
nelse med en maskin och 
människan.

– Det yttre klarar vi av att 
fixa till men när det gäller 
insidan behövs det en fack-
man för att få det rätt, sade 
Carlsson.

Jordgubbstårta avnjöts till 
kyrkkaffet.

Roos monument
Söndagen efter midsommar 
är det av tradition frilufts-
gudstjänst i Gestad försam-
ling vid gamla kyrkplatsen 
och Roos monument. 

Alla åldrar lät sig väl smaka av midsommarmaten som Gestad LRF bjöd på i församlingshemmet.

Blå Stjärnor lär sig mjölka
Vid kriser ska de 
ta hand om djuren. 
Grundkursen är med 
tyngdpunkt på mjölk-
produktion.

Det är 18 glada tjejer som 
veckorna före midsommar 
har gått grundkursen hos 
Blå Stjärnan. Den teoretiska 
delen har de fått på Nunt-
orpskolan, Brålanda och 
den praktiska hos mjölk-
producenter i området. Elva 
mjölkningspass har de gjort 
och studiebesök hos djur-
gårdar med annan inrikt-
ning.

Emma Johansson, mil-
jö- och hälsoinspektör, 
Skärhamn, Tjörn, håller till-
sammans med Malin Hag-
bardsson, organisationsut-
vecklare LRF, Stockholm, på 
med morgonmjölkningen 
hos Magnus Karlsson, Tor-
pane, i en mjölkgrop med 
åtta kor på två sidor.

– Det är ett roligt att vara 
med djuren, men ett tungt 
jobb, säger Emma, som van-
ligtvis jobbar vid datorn på 
kontoret.

– Att mjölka är svårare än 
man kan tro, säger Malin. 
Man måste ha koll på allt. 
Det är mycket data som ta-
lar om vilken ko det är och 
hennes behov.

Malin har tidigare erfa-
renhet av lantbruket och 

Blå Stjärnorna Emma Johansson och Malin Hagbardsson 
mjölkar.

dess djur. Emma av andra 
djur.

De har läst mjölkandets 
teori, utfodring av kor och 
grisar, djurskydd och smitt-
skydd. Att köra traktor och 
backa med släp ingår också i 
grundkursen.

– Roligt men svårt, tycker 
Emma.

Båda två funderar på att gå 
påbyggnadskurser för olika 
djur och smittskydd.

Blå Stjärnan
Svenska Blå Stjärnan har 
samhällets uppdrag att ta 
hand om djuren vid kriser, 
katastrofer, utbrott av smit-
ta och andra händelser som 
kan drabba djuren.

Runt om i landet finns mer 
än 2 000 utbildade Stjärnor 
som kan rycka ut och vacci-
nera djur, tvätta oljeskada-

de fåglar samt ta prover på 
djur och beten. De har hög 
kompetens och kan utföra 
provtagning, smittspårning, 
sanering, djurskötsel, ge 
stöd till drabbade djurägare 
och arbeta med oljesanering 
av vilt.

Uppdragen kommer från 
bland andra Jordbruksver-
ket, länsstyrelser, kommu-
ner, näringen och Strålsäker-
hetsmyndigheten. Utöver 
sitt viktiga samhällsuppdrag 
har de föreningsaktiviteter 
för alla djurintresserade.

 Vad blir er uppgift nu?
– Övervägande del är 

smittskydd och behjälplig 
vid kriser, säger Malin.

De tycker att kursen va-
rit rolig och lärorik med ett 
späckat schema.

 Marianne Karlsson 

I år blåste det kraftigt så 
man valde att vara i kyr-
kan. Träden vajade utanför 
fönstren.  Något som dagens 
sångare, kyrkomusikern 
Dan Rosengren, hänvisade 
till i sin första sång ”Du Gud 
är som vinden”.

Kyrkoherde Thomas 
Holmström predikade över 
dagens text, söndagen i mid-
sommarhelgen, Johannes 
Döparens dag.

– Det är nästan lite synd 
om Gestadborna som denna 
helg varje år får denna text, 
ständigt denne Johannes 

Döparen, som vill få oss att 
inse sanningen om våra liv 
och vill att vi ska omvända 
oss och göra det som är rätt, 
sade Thomas Holmström i 
predikan.

Kollekten gick till Lä-
karmissionens ko-projekt, 
som gör det möjligt för 
människor i Afrika att få 
försörjning.

Efter gudstjänsten bjöd 
Gestad LRF på midsommar-
mat i församlingshemmet 
till 60-talet besökare, en om-
tyckt tradition.

 Marianne Karlsson 

MHF:s vd Göran Sydhage instruerar Ane Andersson när han 
ska testa. ”Två centimeter från munnen och blås som när du 
blåser ut ett ljus”, säger Göran.

Ingen ska behöva dödas av rattonyktra

MHF:s mobila alkobom vi-
sades upp i Västergötland 
och Halland under vecka 
16. På tisdagen gästade de 
Brålanda.

MHF, Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund, är 
en ideell organisation som 
sedan 1926 jobbar för nyk-
terhet i trafiken. Under hös-
ten 2013 fanns automatiska 
nykterhetskontroller på prov 
i Göteborgs hamn, Tysk-
landsterminalen. Hösten 
2014 sattes alkobommarna 
upp i Stockholms frihamn. 
Fram till i november 2015 
hade i Stockholms frihamn 
50 724 förare kontrollerats. 
268 misstänkta rattfyllerister 
stoppades.

MHF jobbar för att auto-
matiska nykterhetskontrol-
ler ska införas permanent i 
Sveriges hamnar och på an-
dra strategiska platser.

 Varje år dödas 60-70 per-
soner i trafikolyckor som or-
sakas av rattfylleri och cirka  
1 000 skadas. 

Räddar liv
– Syftet är att visa upp bom-

marna för företag, myndig-
heter och enskilda samt att 
sprida kunskap om hur de 
automatiska nykterhetskon-
trollerna fungerar, berättar 
Tommy Janerstål, regio-
nordförande MHF region 
Väst. 

MHF:s vd Göran Sydha-
ge och Tomas Jonsson, vd 
MHF Test Lab, fanns på 
plats i Brålanda och berätta-
de hur de automatiska nyk-
terhetskontrollerna fungerar.

Besökarna fick testa att 
blåsa och denna dag fick 
alla som svar av alkobomen: 
Tack för din medverkan, 
Du kan åka vidare. Mini-
atyrbommen visade grönt 
ljus och öppnades. Om det 
däremot varit alkohol i ut-
andningsluften hade den 
röda lampan tänts, bommen 
förblivit nedfälld och polisen 
kommit.

Nykterhetskontroll
När alkobommarna är i gång 
i Stockholms frihamn funge-
rar det så att alla förare som 
anländer med färjorna får 
genomföra en nykterhets-

I Stockholms frihamn stoppades 268 förare 
misstänkta för rattfylleri i försöksprojektet med 
automatiska nykterhetskontroller.

– Vi vill att alkobommar ska sättas upp i alla 
Sveriges hamnar, säger Tommy Janerstål, ordfö-
rande för MHF Region Väst.

kontroll med utandnings-
prov vid en alkobom. Om 
det av någon anledning blir 
strömavbrott öppnas bom-
marna automatiskt.

Den som stoppades av 
alkobommen i Frihamnen 
togs om hand av Polisen, 
Tullverket eller Kustbevak-
ningen. Kombinationen 
av informationsspridning, 
mätteknik och trafikled-
ningscentral har gett goda 
resultat vid de båda försöks-
projekten som genomförts. 
Förarna informeras i förväg 
om att kontrollerna sker och 

hur man gör för att avge ut-
andningsprov. Det finns in-
formation på tolv språk och 
film som visar hur det går till 
att göra utandningsprovet. 
Man ska blåsa som när man 
blåser ut ett ljus. Mättekni-
ken är snabb och exakt.

Internationellt
De automatiska nykterhets-
kontrollerna kan inte bara 
användas i hamnar. Exem-
pel på platser där en auto-
matisk nykterhetskontroll 
skulle kunna användas är för 
att kontrollera nykterheten 

hos sjukhuspersonal, kärn-
kraftspersonal, flygpersonal 
eller på ett åkeriföretag. 

– Det är dags att företa-
gen tar ansvar för sina egna 
transporter, menar Göran 
Sydhage.

– Vårt mål är att ingen ska 
åka fast, säger Tomas Jons-
son.

– Glädjande nog tog reger-
ingen ett beslut i torsdags att 
alkobom ska införas i tre till 
fem hamnar i Sverige, säger 
Göran Sydhage. Trafikverket 
har fått uppdraget.

Intresset från Europa är 
stort och nyligen presente-
rade MHF alkobommen för 
22 länder vid ett möte med 
ETSC, en europeisk trafi-
korganisation.

Under tiden vi samtalar 
får Tomas Jonsson ett sms.

– Oj, det är Irland som 
undrar när vi kan komma 
och presentera alkobom-
men.

MHF Region Väst består 
av Västra Götalandsregionen 
och Hallands län. MHF åker 
runt i alla sina sju regioner 
och presenterar alkobom-
men. Lokala MHF företrä-
dare fanns också på plats 
bland annat lokala ordföran-
den Ane Andersson.

 Marianne Karlsson
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Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och prisBRÅLANDA – FRÄNDEFORS

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

KG Svets & Maskin AB
Rep av entreprenad-, jord- & skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.
Slipargatan 1, Frändefors @ 0521-400 88 eller 070-330 48 05

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

Lunch ons-tors kl. 12-14
Temakvällar och catering

Tillhagen 6 Bolstad
tel: 0521-330 03, 0705-57 23 15

Mammas MatFräscha upp huset!
Vi tar bort alger, mossa m.m.

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

Gert Carlsson

vbg.tank@telia.com
Centralen: 0520-47 70 00 Magnus: 070-346 12 17

Ökar vattenmängden 
i djupborrade brunnar
• Rengör dricksvattenbrunnar på landsbygden
• Rengör grävda och djupborrade brunnar
• Fasta priser

ENTREPRENAD

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Midsommar med hästskjuts
Små grodorna, jord-
gubbstårta, hästskjuts 
och midsommarstång 
– precis som traditio-
nen bjuder.

Åttersruds bygdegårdsfören-
ing bjöd in till uppskattat 
midsommarfirande.

För barnen fanns det täv-
lingar med frisbee och att 
kasta ner burkar med en 
boll. Det fanns även fisk-
damm, ansiktsmålning, tips-
promenad, lotteri och åktur 
med häst och vagn.

Vänersborgs Folkdansgil-
le bjöd på dansuppvisning.  

Sedan dansades det förstås 
runt midsommarstången i 
två stora ringar och man av-
slutade med en högt tjutan-
de raket.

Den varma och fina mid-
sommaraftonen krävde saft 
och kaffe. Alla elva härliga 
jordgubbstårtorna gick åt.

– Vi räknade 450 deltaga-
re, det mesta vi haft, säger 
ordförande Boel Carlsson. 
Tack vare styrelsen och med-
lemmar går det att genomfö-
ra. Åkturerna med häst och 
vagn var mycket populärt.

 Marianne Karlsson
 

Hästskjutsarna var populära. Tommy Johansson, Brålanda, med Karin Nodin, Mellerud, som 
medåkande, Annelie Andersson, Brålanda och Jonas Jonsson, Bolstad, hade fullt upp att köra 
alla som ville åka hästskjuts.Raketen avslutade ringlekarna kring den granna midsommarstången.

Emma från Brålanda kastar bollen för att få ner burkarna.

Brålanda • Frändefors
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Festligheter på Gruzzolo
Rådaskolans 97 niondeklassare fördela-
de på fyra klasser hade som traditionen 
bör sin avslutningsfest på Gruzzolo i 
Mellerud. I år skedde det måndagen 

den 13 juni. Tjejer uppklädda i vack-
ra klänningar och killar med kavaj och 
fluga radade upp sig inför familj och 
vänner för fotografering, innan middag 

och festligheter drog igång inomhus 
hela kvällen lång.

Susanne Emanuelsson

Långklänningar i vackra färger. Från vänster: Lisette Carls-
son 9B, Julia Harling 9B, Viktoria Pettersson 9B och Matilda 
Olsson 9B.

Tre festklädda unga damer. Från vänster: Matilda Olsson 9D, 
Halaa Omar 9D och Vanessa Redjepagic 9D.

Dags för välkomstdrink i baren. Från vänster: Sigrun Hilmas-
dottir 9C, Johanna Tisell 9C och Fredric Törnros 9C.

Tre stiliga grabbar. Från vänster: Filip Adamsson 9D, Henrik 
Torstensson 9A och Johan Lundgren 9D.

Sommarlovet kom till Åsen
I strålande solsken kom 
Åsens skolas alla elever på 
en lång rad ner till Fören-
ingshuset där föräldrar och 
anhöriga väntade i biograf-
salongen.

Alla elever tågade in, någ-
ra gick upp på scenen medan 
andra ställde sig i de främre 
bänkraderna. När alla var på 
plats sjöng de Sveriges natio-

nalsång och alla i publiken 
reste sig. 

Därefter visade alla klasser 
upp sig både med dans och 
sång. För dansernas koreo-
grafi stod Amelia Andersson, 
detta ingick i ett projekt, 
”Skapande skola”. 

Lena Andersson, rektor, 
kom upp på scenen och 
tackade sexorna för alla fina 

minnen och önskade dem 
lycka till i framtiden. De-
ras klassföreståndare Linda 
Larsson gav dem en ros var 
och en kram på vägen. 

Årets sommartal av rektor 
Lena Andersson var inte ett 
vanligt tal utan hon sjöng 
det till fjolårets melodifesti-
vallåt Groupies melodi.

 AnnChristine Ivarsson

Förskoleklassen tillsammans med ett tvåan sjunger Idas sommarvisa ”Du ska inte tro det blir 
sommar”.

Ut i den ljuva sommartid
På Fagerlidsskolan var det 
avslutning på kvällen den 13 
juni och skolgården fylldes 
av barnens familjer, syskon, 
släkt och vänner. 

De finklädda barnen tåga-
de fram i led bakom svenska 

fanor till fiolmusik och tog 
plats på bänkarna framför 
scenvagnen. Alla församlade 
välkomnades av rektor Lena 
Andrén Persson och kvällens 
musikaliska program tog sin 
början. Sommarpsalmer, 

sånger, tal  och musik kling-
ade mot sommarhimlen blev 
startskottet på ett långt som-
marlov för barnen.

Karin Åström

Skolgården på Fagerlidsskolan fylldes av barn, familjer, släkt och vänner på skolavslutningen 
måndag den 13 juni.

En underbar sommarkväll 
var det på måndagskvällen 
förra veckan när Åsebro 
skola hade skolavslutning 
på Rudevi. Eleverna tågade 
in och fanbärare var Gustav 
Hallberg från F-1.

Ruslana Hasselberg och 
Madelene Andersson var 
konferencierer och presente-
rade de olika inslagen, temat 
var Ted Gärdestad.

”För kärlekens skull” 
och ”Sol, vind och vatten” 
sjöngs av klass 4-5, ”Ge en 
sol” bjöd klass F-1 på.

”Jag vill ha en egen måne” 
framfördes av klass F-3. 
”Eiffeltornet”, som klass 2-3 
sjöng, hade anpassats så man 
ville hoppa i Dalbergsån om 
du lurar mig.  Avgående 
sjätteklassare framförde en 
Åsebrovariant av ”Satellit”.

Rektor Lena Andersson 
tackade för lånet av de fan-
tastiska barnen som varit 
mycket duktiga. Sitt tal 
framförde hon sjungandes 
tillsammans med konferen-
ciererna. Läraren Margareta 
Clarholm har jobbat på Åse-
bro skola i 23 år och övergår 
till pensionär. Alva Lindwall 

Gustav Hallberg gick i täten med flaggan.

Konferenciererna Ruslana Hasselberg och Madelene Andersson 
hjälpte rektor Lena Andersson när hon framförde avslutnings-
talet sjungande.

Hade Ted Gärdestadtema

läste en dikt till henne och 
alla eleverna sjöng: Du har 
varit vår Margareta, varför 
måste du sluta?

Kristina Sahlback har job-
bat elva år på Åsebro skola 
och skall nu börja arbeta i 
grannkommunen där hon 

bor. Alice Wallin och Jose-
fine Andersson hade skrivit 
en dikt till henne. För henne 
sjöng eleverna en anpassad 
version av ”Christina från 
Wilhelmina”.  

 Marianne Karlsson

Avslutningar i solsken
Solen strålade hela dagen på 
alla glada elever som väntat 
på den här dagen då som-
marlovet börjar. Karoliner-
skolan, Nordalskolan och 
Rådaskolan hade alla avslut-
ning under tisdagen. På Ka-

rolinerskolan hade man valt 
att vara utomhus i det fina 
vädret medan de båda andra 
skolorna var inne i Rådahal-
len. Intåg med svenska flag-
gan i täten, nationalsången, 
den blomstertid nu kom-

mer, tal av de olika rektorer-
na, sång och musik – allt var 
med precis som det ska vara 
på en bra skolavslutning.

AnnChristine Ivarsson

Karolinerskolan: Förskoleelevernas tur och de sjunger Idas 
sommarvisa.

Nordalskolan: Kulturskolans orkestern spelar ”Du gamla du fria” och Renske Spek leder publi-
ken som sjunger med i Sveriges nationalsång.

Rådaskolan: Fredric Törn-
ros framför Ted Gärdestads 
”Himlen är oskyldigt blå”.

Se fler bilder på vår hemsida!
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Vard 7-17 Lör 10-13

www.optimera.se

Nu är sommaren här!
Måla först, grilla sen!

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

Nu: 1299:-

GRUNDFÄRG +
FASADFÄRG

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

Nu: 995:-

Gräsklippare Bensin
Klippo Champion. Klippsystem mulching.
Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 30-60 mm.
Ord. pris: 5800:-

Nu: 4995:-

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

Nu: 3995:-

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

Hundbiten
23/6 I centrala Mellerud blev en kvinna som skulle hänga 
tvätt i trädgården angripen av en hund som bet henne i ar-
men och benet.

Skadegörelse
Någon klippte ner träd och buskar i en trädgård i Åsensbruk 
mellan den 16 och 23 juni. Flera grannar har haft samma 
problem.

Misshandel
På midommarafton misshandlades flera personer med ba-
tong på Vita Sandars Camping. Fem har anmält att de blivit 
slagna av en far och dennes son. Polisen utreder händelsen.

Rattfylleri
På midommardagen togs en rattfull man omhand av vakter-
na på campingen i Vita Sandar tills polisen kom.

Stöld
På midsommarafton stals en Samsung Galaxy S7 på Vita 
Sandars camping. Ägaren märkte inget förrän nästa dag.

Mellan 24-25 juni stals två cyklar på Vita Sandars camping 
trots att de var fastlåsta med vajerlås. En röd Monark damcy-
kel och en rosa. Polisen uppmanar alla som saknar en cykel 
att komma till polisstationen och titta i källaren. Den är full 
med upphittade cyklar.

Försök till bedrägeri
27/6 fick en person ett paket med posten. Det innehöll varor 
personen inte beställt och en faktura.

Rådjurskollision
24/6 kolliderade en bil med ett rådjur på E:45 i centrala Mel-
lerud.

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

Man 
åtalad
En man i 20-årsåldern står 
åtalad för vårdslöshet i tra-
fik, vållande till kroppsska-
da, obehörigt avvikande 
från olycksplats och olovlig 
körning.

Mannen körde bil utan att 
ha körkort och körde för fort 
vilket gjorde att han tappa-
de kontrollen över bilen och 
körde in i en betongpelare i 
en byggnad. 

Passagerarna i bilen fick 
kroppsskador som ej var 
ringa. Mannen avvek från 
olycksplatsen.

Detta hände på Järnvägs-
gatan i Brålanda natten mel-
lan 9 och 10 oktober 2015. 

Reklam och post på villovägar

När en markägare i Åsnebyn 
skull hämta björkris på mid-
sommarafton hittade han en 
stor hög reklambuntar som 
skulle delats ut till hushållen 
innan midsommar.  Buntar-
na är märkta Post Nord och 
postnumren vittnar om att 
det bland annat är hushållen 
i Dals Rostock som blivit 
utan. Reklamen hade kastats 
invid en skogsväg och mar-
kägaren polisanmälde hän-
delsen. Posten i Mellerud 
meddelar att ingen kontak-
tat dem i ärendet.

Samma vecka hittade en 
person i Dals Rostock cir-
ka trettio brev till 15 olika 
adresser nedstoppade i brev-
lådan. 

En stor hög reklambuntar hade kastats i en skog i Åsnebyn 
innan midsommar.

Brev till femton olika adresser i en brevlåda i Dals Rostock.

Brand i villavägg i Dals Rostock
Onsdag förra veckan 
vid 14-tiden kallades 
Räddningstjänsten i 
Mellerud, Åsensbruk 
och Brålanda till en 
villabrand i Dals Ro-
stock.
Fastighetsägaren hade eldat 
kartonger i en tunna och för-
modligen hade gnistor flugit 
mot husväggen, där elden 
tagit sig. 

Ägaren, som klarade sig 
utan skador, släckte själv 
innan brandkåren kom till 
platsen, så brandmännen 
koncentrerade sig på att 
spruta vatten på ytterväggen 

Brandmännen fick bryta 
upp husväggen för att se 

att elden inte spridit 
sig i brädfodringen.

Branden startade för-
modligen efter att 
fastighetsägaren eldat 
papplådor i den här 
tunnan.

ifall branden gått in i bräd-
fodringen.

– Vi öppnar upp väggen 
så att det inte ligger och glö-
der i väggen och kollar så att 
elden inte gått upp på över-
våningen, sa insatsledaren 
Patrik Tellander.

Susanne Emanuelsson
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Drygt 160 fordon på Baldersnäs

När Veteran Classic 
Dalsland anordna-
de sin utställning i 
parken vid Baldersnäs 
herrgård söndagen 19 
juni lockades drygt 
160 fordon och cirka 
1 500 besökare dit.

– Det var lite regnigt på 
morgonen, då var det gan-
ska nervöst, men det lättade 
efter hand lagom till att fol-
ket anlände. Vi är jättenöjda 
med arrangemanget och alla 
verkade trivas, säger Gunnar 
Landegren, Veteran Clas-

sic Dalsland. Redan på lör-
dagseftermiddagen anlände 
ett glatt gäng från trakten; 
bland annat med en guld-
metallic Volvo 142 -70 och 
mörkgrön Volvo 142 -73 
från Mellerud samt en Opel 
Rekord -59 från Bolstad.

Bästa MC blev en röd Messerschmit 1956, ägd av Erik Gjermundsen, Fredrikstad.

Dryga 160 fordon deltog i Veteran Classic Dalslands utställning på Baldersnäs.

Vinnare i klassen Tunga fordon blev bussen till höger, en Volvo 
B58 från 1972. Ägare: Jan Englund, Insjön.

Klassvinnarna. Från vänster: Jan Englund, Insjön – Tunga fordon, Gustav Moberg, Dingle – 
Best in Show, Erik Gjermundsen, Fredrikstad – Bästa MC, Einar Westgaard, Halden – Bästa 
USA-bil, Andreas Hermansson, Mellerud – Bästa bil före 1950, Carl-Arne Eliasson, Tisselskog 
– Bästa Europé, Stefan Mårtensson, Strömstad – Bästa moped, Anders Kihlberg, prisutdelare.

Best in Show: Ford Mercury 
Monterrey -59. Gustav Mo-
berg, Dingle.
Bästa USA-bil: Chevrolet 
Camaro -67. Einar Westgaard, 
Halden.
Bästa Europé: Saab 96 -63. 
Carl-Arne Eliasson, Tisselskog.
Bästa bil före 1950: 
Plymouth 6 -33. Andreas 

Hermansson, Mellerud.
Tunga fordon: Buss Volvo 
B58 -72. Jan Englund, Insjön.
Bästa MC: Messerschmitt 
-56. Erik Gjermundsen, 
Fredrikstad.
Bästa moped: Crescent 
Raket -62. Stefan Mårtensson, 
Strömstad.

Klassvinnare

Hästar och ridning som integrerar
Boende på Kroppe-
fjälls asylboende kom-
mer varje onsdag och 
rider och umgås med 
hästarna på Melleruds 
Ridklubb.

Under våren hade Melleruds 
kommun ett möte med alla 
intresserade föreningar där 
man bad om hjälp med inte-
grering av asylsökande. 

Melleruds Ridklubbs sty-
relse beslutade att ta tag i det 
och Kroppefjälls asylboende 

hörde direkt av sig till rid-
skolan och sa att de var in-
tresserade av att komma. 

Ridskolan hade i våras 
”prova-på”-lektion varje 
lördag i fem veckor och där 
kom det många nyanlända 
familjer som tyckte att det 
var bra och ville fortsätta att 
rida. 

Kommunen har fått peng-
ar för att kunna ta emot de 
nyanlända familjerna och 
det är utav dessa pengar som 
Melleruds ridklubb har fått 

hjälp att kunna hjälpa till 
med integreringen. 

Umgänget med hästar gör 
gott både psykiskt och fy-
siskt för en människa. Det 
är viktigt för de nyanlända 
att lära sig framför allt svens-
ka men även seder och bruk 
samt hur det svenska sam-
hället fungerar. 

Den uppskattade lördags-
ridningen har fortsatt men 
nu dagtid på onsdagar. Det 
är cirka 25 personer som 
kommer uppdelade på fyra 

Nordis är färdig för en ridtur och alla är ivriga och vill leda honom in i ridhuset.
Amar Daher och Morteza Soltani hjälps åt att kratsa Nordis 
hovar.

Dagens Best in Show-vin-
nare blev en Ford Mercury 
-59, ägd av Gustav Moberg 
i Dingle. Mellerud höll sig 
väl framme då Andreas Her-
mansson knep segern med 
sin stiliga Plymouth 6 från 
1933 i klassen ”Bästa bil före 
1950”.

– Vi hade fler motorcyklar 
med i år, bland annat fem 
vespor från Norge. Vi fick 
dessutom tummen upp av 
Anders Kihlberg, så vi kom-
mer tillbaka nästa år. Bal-
dersnäs är en fantastisk plats, 
framhåller Gunnar. 

Knallar fanns på plats från 
exempelvis Sollebrunn, Vä-
nersborg och Helsingborg. 
Tyvärr medverkade inte sär-
skilt många lokala knallar.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Gunnar Landegren

grupper och det är ganska 
jämnt fördelat kvinnor, män 
och barn, minimiålder är 
åtta år. Under försommaren 
är det vid fyra tillfällen och 
till hösten blir det ytterligare 
sex. 

Lär sig snabbt
På Kroppefjälls asylboen-
de är det Eva Petrén som 
är samordnare tillsammans 
med ridklubbens styrelse. 
För Melleruds Ridklubb har 
detta inneburit ett nytt ar-
betstillfälle, en ny timtjänst 
har inrättats. 

De första lektionerna an-
vänder sig de båda ridin-
struktörerna Emelie Heck-
tor och Malin Eriksson av 
endast två hästar tills alla lärt 
sig lite och känner sig bekvä-
ma. 

Både före och efter lek-
tionen är det borstning av 
hästarna och kratsning av 
hovar. 

– De första gångerna är 
alla lite osäkra men de lär 
sig fort, redan andra gången 
märks skillnad, säger både 
Emelie och Malin. 

Eleverna är hjälpsamma 

och hjälper varandra även 
när det ibland blir lite språk-
svårigheter. Att alla tycker 
detta är roligt syns på alla 
glada ansikten, detta är nå-

got nytt och annorlunda 
mot vardagen på Kroppe-
fjälls asylboende.

AnnChristine Ivarsson
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SPORT
Mellerud fortsatt obesegrade

Melleruds IF – 
Vallens IF 

2-2 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
23’ 1-0 Simon Svensson
68’ 1-1 Joakim Hartwig
77’ 1-2 Hampus Andersson
89’ 2-2 Simon Svensson

RESULTAT 27/6

Simon Svensson fortsätter ösa in mål. 13 stycken har det blivit under våren, varav två i måndagskväll på Rådavallen mot Vallens IF. 

Vallens IF – 
Melleruds IF 
1-4 (1-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
20’ 1-0 Hampus Andersson
47’ 1-1 Sebastian Hedlund
53’ 1-2 Sebastian Hedlund
64’ 1-3 Självmål
94’ 1-4 Ahmed Bachalan

RESULTAT 23/6

Final väntar Åsebro/Brålanda

Bengtsfors IF – 
Åsebro/Brålanda 

1-2 (0-1)
DM semifinal

Målskyttar:
28’ 0-1 Michaela 
Landström
56’ 1-1 Hanna Utter
61’ 1-2 Jennie Larsson

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Det spelades semifi-
nal i DM för Åsebro/
Brålandas damer 
på måndagskvällen, 
mot division 4-laget 
Bengtsfors IF. Trots 
att två divisioner skil-
jer lagen åt, så gjorde 
Bengtsfors gästande 
Å/B nervösa i 2-1-se-
gern på Långevi.
Åsebro/Brålanda är klara 
för final i Dalslands-DM, 
mot Eds FF. Men Bengtsfors 
ställde till det för division 
2-laget, som fick jobba hårt 
för segern.

– Bengtsfors står upp rik-
tigt bra från start och vi får 
kämpa i första halvlek, be-
rättade Åsebro/Brålanda-trä-
naren Glenn Öder efter 
matchen.

I den första halvleken var 
det mycket kamp, men där 
var Åsebro/Brålanda var nå-
got bättre och tog även led-
ningen i den 28:e minuten 
genom Michaela Landström. 
Bengtsfors jobbade dock på, 
krigade för varje boll och sat-
te press på gästerna. Till slut 
kom utdelningen, när lagets 
bäste målskytt Hanna Utter 
i inledningen på den andra 
halvleken, skickade iväg ett 

skott på chans. Målvakten 
missbedömde bollen, som 
fick se den gå in via ribban.

– Deras långskott smiter 
in, då blev det lite spännan-
de, erkänner Öder.

Men Åsebro/Brålanda 
visade bara några minuter 
senare att man är det bättre 
laget, när man tog tillbaka 
ledningen genom Jennie 
Larsson. Avslutningen av 
matchen blev något öppet, 
med chanser åt båda hållen, 
men division 2-laget kun-
de till slut bärga segern till 
Bengtsfors förtret.

– Det blir lite stressigt i 
slutet, men vi vinner till slut 

och gör det vi ska. Ingen 
strålande match av oss, men 
det sparar vi till onsdagens 
match i serien, sa Glenn 
Öder.

Text: Tobias Coster

FOTBOLL 
Melleruds IF:s se-
gersvit på sju raka 
seger-matcher är slut, 
detta efter måndagens 
2-2 hemma mot Val-
lens IF där MIF kvitte-
rade i 89:e minuten i 
division 4 Bohuslän/
Dal.

Mellerud har inte förlorat 
sedan den andra omgången 
i division 4, men i måndags 
kväll tappade laget sin se-
gersvit på sju matcher. Det-
ta efter ledning i den första 
halvleken som sedan gäster-
na från Stora Höga vände på 
och såg ut att sno med sig 
alla tre poäng.

Men det började direkt i 
högt tempo. 

Simon Svensson, som blev 
poängräddare för MIF, fick 
till ett skott på volley redan 
efter ett par minuter som 
Vallen-keepern kunde räd-
da.

Efter en kvart kommer 
Gustav Larsson in bra i 
straffområdet, blir kapad, 
men ingen åtgärd från do-
maren. Detta kommer dock 
ungefär tio minuter senare, 
denna gång är det Viktor 
Öhrling som blir nergjord 
och domaren pekar på straff-
punkten. 

Hemmalagets meste mål-
skytt, Simon Svensson, kli-
ver fram och sätter den sä-
kert i mål till 1-0.

Så långt såg det bra ut.

Vallen vände
Men i andra halvlek tog Val-
len över spelet och MIF blev 
passiva, kom efter i dueller 
och gästerna visade att man 
är ett bra lag.

– I andra föll vi väldigt 
tidigt, vi var rädda för att 
släppa in mål istället för att 
gå för segern. Dels fick vårt 
mittfält slita väldigt hårt i 
första halvlek, men vi blev 
för passiva och med alldeles 

för lågt försvarsspel. Man 
blir omedvetet rädd om po-
ängen, sa tränaren Peter Jo-
nasson efter matchen.

Vallen kvitterade i den 
68:e minuten och hade vänt 
matchen efter 77 spelade mi-
nuter. Detta efter ett inspel 
från höger som till slut kom 
till Vallenfötter, som kunde 
skjuta in bollen i princip öp-
pet mål.

Men slutet av match-
en blev jämn, med mycket 
kamp i varje duell. 

MIF reste sig efter bak-

längesmålen och gick för en 
kvittering, som skulle kom-
ma i den 89:e minuten.

Från läktarplats såg det ut 
som ett självmål, men do-
maren noterade att Simon 
Svensson var sist på bollen 
till 2-2.

– Det var underbart alltså, 
vi ger inte upp, det har vi 
visat många gånger. Kändes 
skönt att få denna poängen 
och viktigt för oss att börja 
hösten med en poäng, sa Jo-
nasson.

Text & foto: Tobias Coster

Kalas för 
Fatima 31

Ponnyn Fatima, ägd av 
Lotten Svensson, fira-
des på sin 31-årsdag 
söndagen 12 juni med 
kalas i Tormansbol i 
Järn.
Familj, släkt och vänner 
hade samlats för att äta våff-
lor och fira Fatima som föd-
des i Irland (tror man) för 31 
år sedan. Hon importerades 
till Sverige för att bli ridsko-
lehäst men gillade inte det 
något vidare. Hon hade då-
ligt tålamod med sina unga 
ryttare och tog lätt kom-
mandot.

Fatima såldes till Sofia och 
Kristina Kvilén i Mellerud 
och det var där Lotten stif-
tade bekantskap med henne 
första gången. Lotten var då 
i elvaårsåldern och tog så 
småningom över den ädla 
lilla ponnyn som  kommit 
att bli hennes följeslagare ge-
nom åren. 

Lotten och Fatima tävlade 
i dressyr och var med i Pon-
nyallsvenskans division 1 
när det begav sig. Fatima har 

Ponnyn Fatima, 31, med sin ägare Lotten Svensson, 26.

Lotten och Fatima i början av sin långa vänskap. Foto: Privat.

Priser i dressyr har skördats 
genom åren.

ridits regelbundet i hela sitt 
liv, mest av Lotten, ända till 
denna dag. Fatima är som 
31-åring lika pigg, envis och 
bestämd som hon alltid har 
varit. 

– Det är en stönig liten 
ponny, säger Lotten. 
 Födelsedagsbarnet firades i 
Tormansbol med morötter, 
knäckebröd och annat som 
är godis för hästar.

Karin Åström
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Två distriktsmästare från Dals Södra FFI

Distriktsmästare William Gren, Dals Södra FFI, Daan Lau-
tenbach, Håfreströms IF på andra plats och Axel Olsson, Eds 
SK på tredje plats.

Distriktsmästare Johanna Hallsten, Dals Södra FFI, Elina 
Becker, Stenungsunds Friidrott på andra plats och Irma Törn-
gård, Hälle IF på tredje plats.

KIF ångar på 
i ”sexan”

DLIK/LIF – 
Kroppefjälls IF

1-4 (0-2)
Div. 6 Dalsland

Målskyttar:
23’ 0-1 Joakim Eriksson
28’ 0-1 Joakim Eriksson
70’ 1-2 Simon Sjöholm
78’ 1-3 Självmål
80’ 1-4 Andreas Sjöblom

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Ny seger för Michael 
Erikssons gäng från 
Brunnsvallen. I tors-
dags kväll vann man 
borta mot DLIK/LIF 
i regnet på Ekhags-
vallen med 4-1 och 
fortsatt serieledning 
för Kroppefjälls IF.

Serieledarna gör fortsatt 
succé i division 6 Dalsland 
och har nu en klart godkänd 
vår i ryggen när man går på 
sommarledigt. Den avslu-
tande matchen, borta mot 
Dals Långeds IK/Laxarby IF, 
vann man med 4-1.

Joakim Eriksson inledde 
målskyttet med två nästan 
identiska mål i matchminut 
23 och 28. Inspel från kan-
ten som Eriksson stötte in 
i mål, som betydde en be-
kväm ledning i paus.

– Vi spelade skitfint i den 
första halvleken, den halv-
leken var vår bästa hittills 
denna säsong, konstatera-
de Michael Eriksson efter 
matchen.

Men i den andra halvleken 
tog hemmalaget över i den 
andra halvleken och kunde 

till slut reducera genom Si-
mon Sjöholm med 20 minu-
ter kvar av matchen.

Ett självmål av DLIK/
LIF gav KIF tillbaka kom-
mandot och som kronan 
på verket avslutade Andreas 
Sjöblom vårsäsongen med 
en frispark direkt i mål, á la 
Gareth Bale.

– Sjöblom placerade in 
bollen snyggt, men nu tar vi 
semester som serieledare, sa 
Eriksson och hyllade sam-
tidigt Moin Elani som var 
duktig i matchen och som 
Michael hoppas ännu mer 
på:

– Får han bara träna på 
och vara skadefri blir han en 
stark förstärkning för oss till 
hösten.

Text: Tobias Coster

Åsebro IF – 
Frändefors IF
2-2 (1-1)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
21’ 1-0 Marcus Larsson
41’ 1-1 Mattias Karlsson
56’ 2-1 Sven Crona
70’ 2-2 Andrej Savemo

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Både Åsebro och 
Frändefors jagar Fär-
gelanda IF i topp som 
tappade poäng förra 
helgen, så en trepo-
ängare hade suttit 
fint. Men så blev inte 
fallet, istället fick man 
broderligt dela på po-
ängen i en match där 
lagen hade var sina 
halvlekar.
Den första ägdes till stor 
del av Åsebro, som fick ut-
delning efter 20 spelade mi-
nuter. Markus Larsson blev 
frispelad och satte bollen 
bakom en utelämnad mål-
vakt.

Hemmalaget skapade fler-
talet chanser, men utan att 
förvalta dessa, istället kvit-
terade Frändefors strax före 
paus genom Mattias Karls-
son.

Frändefors tog över
I den andra halvan av 

matchen blev det ombytta 
roller, men trots detta kunde 
Åsebros Sven Crona nicka 
in ledningsmålet i den 56:e 
minuten.

Men sedan skulle allt 
handla om Frändefors, som 
radade upp chanser mot 
Åsebros keeper Henrik Er-
iksson. Men utdelningen för 
alla chanser kom först i den 
70:e minuten, när Andrej 
Savemo gjorde 2-2, högst 
rättvist.

– Vi börjar den andra 
halvleken bra, gör 2-1, men 
sedan började dom skapa 
massor med chanser på oss. 
Vi kommer undan med 
blotta förskräckelsen, sa Åse-
bros assisterande tränare Per 
Aronsson, som var väldigt 
nöjd att dom fick med sig en 
pinne.

Frändefors borde kanske 
fått in ytterligare en boll, 
men matchen slutar 2-2.

– Vi får bara med oss en 
poäng, borde kanske vun-
nit med ett par bollar. Men 
vi gör en riktigt bra andra 
halvlek sett till spelet och an-
tal chanser vi skapar. Sätter 
vi våra chanser så vinner vi 
matchen, konstaterade Frän-
defors coach Suad Hassani.

Inför returen lagen emel-
lan, har Åsebro åtta poäng 
upp till serieledarna Fär-
gelanda, medan Frändefors 
har tre poäng upp till ÅIF.

Text: Tobias Coster

Drygt 60 barn på fotbollsskola

Skotträning på mål – här gäller det att satsa för fullt.Några av de unga spelarna när de körde leken ”Ormen”.

Tät situation i en av matcherna på Brunnsvallen.

Två små tjejer sitter och lyss-
nar på sina ledare.

Landslagets fotbolls-
skola anordnades förra 
veckan på Brunnsval-
len i Kroppefjälls IF:s 
regi. Drygt 60 barn 
mellan fyra och tretton 
år deltog.

Under två dagar fick del-
tagarna träna fotboll med 
ledare som bestod av klubb-
medlemmar i framför allt 
KIF, men även från MIF och 
asylboendet på Kroppefjäll.

– Nytt i år är att alla som 
spelar i våra egna ungdom-
slag  bjudits in att delta kost-
nadsfritt, detta för att alla 
ska få chansen att få spela. 
Vi har även med en handfull 
ungdomar från andra klub-
bar, bland annat två från 
Färgelanda, berättar Mikael 
Andersson, kanslist hos KIF.

Han berättar även att TV4 
besökte Brunnsvallen dagen 
innan, med anledning av 
klubbens framgångsrika in-
tegrationsarbete. Resultatet 
kommer att sändas under 
Nyhetsmorgon någon dag 
denna veckan.

– Vi hade 25 seniorspelare 

2015, i år har vi 110. Totalt 
har vi tre seniorlag, ett i divi-
sion 6 och två i division 7. I 
morgon (i torsdags) debute-
rar en kille från asylboendet, 
Jalil Karami, i vårt A-lag. Vi 
har fem-sex spelare från asyl-
boendet på Kroppefjäll i vårt 
A-lag.

Ungdomarna som deltog 
i fotbollsskolan var indelade 

FRIIDROTT 
Tisdagen 21 juni 
anordnades dag två av 
Ungdoms-DM på Rim-
nersvallen i Uddevalla, 
sex aktiva från Dals 
Södra deltog.

Linnea Hallsten deltog i 
F11, 60m och längd. På 
60m sprang hon på tiden 
10,27 och blev delad sjua. 

I längd hoppade hon 3,32 
vilket innebar ytterligare tre 
hopp till och slutade på en 

åttonde plats. Amanda Beh-
rendtz F13 tävlade i höjd 
och slutade på 1,16 vilket 
innebar nytt pers och en 
sjunde plats. Klubbkom-
pisen Frida Hansson, ock-
så F13, hoppade 1,20 och 
kom på en sjätteplats. Frida 
sprang även 200m häck för 
första gången på 34,29 och 
kom på en fjärdeplats.

Ella Helmström F13 
sprang 600m i hård kon-
kurrens på tiden 1,59,21 där 
hon passerade två personer 

på upploppet och fick brons.
William Gren sprang i 

P13-klassen i 60m på tiden 
9,01 och fick brons. Han 
var också med i spjut och 
kastade längst och blev di-
striktsmästare med nytt pers 
på 25,83. William har ökat 
med ungefär fyra meter på 
dryga två veckor.

Johanna Hallsten sprang 
60m i F13-klassen på tiden 
8,83 i försöksheatet vilket är 

nytt pers och en fjärdeplats 
i finalen. I höjd blev Johan-
na distriktsmästare när hon 
vann på nytt pers på 1,36. 
En putsning av helgens pers 
med fyra centimeter.

Klubben gratulerar de nya 
distriktsmästarna William 
Gren och Johanna Hallsten 
samt övriga medaljörer och 
aktiva till fina insatser.

Göran Hallsten

i fyra grupper, blandat kil-
lar och tjejer; 4-5-åringar, 
6-åringar, 7-9-åringar samt 
10-13-åringar.

Ledarna hade planerat trä-
ningspassen själva, med fika 
mitt på dagen. Vid avslut-
ningen på torsdagen fick alla 
diplom. Dessutom tilldela-
des alla var sin landslagströ-
ja, vattenflaska och fotboll.

Susanne Emanuelsson

Lika mellan 
ÅIF och Fiffen
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Volvo XC60 Classic. Nu med AWD och automat på köpet
Volvo XC60 Classic är fullutrustad med all den senaste tekniken för säkerhet 
och kommunikation. Nu bjuder vi också på AWD fyrhjulsdrift och automat-
låda* så att du verkligen får ut mesta möjliga av din nya XC60. Fyrhjulsdriften 
förbättrar framkomligheten och automatlådan gör körningen otroligt bekväm.  
Välkommen på en provkörning! *AWD+aut till D4, aut till D3.

Prisex. Volvo XC60 Classic  Nu pris  Inclusive Billån** Inclusive Privatleasing**

D3 Classic Kinetic Edition, Aut 309 900:- 3 060:-/mån 4 595:-/mån
D4 AWD Classic R-Design, Aut  359 900:- 3 555:-/mån 5 495:-/mån 

Förbr. l/100 km bl. körn: 4,5–7,7. CO2 g/km: 117–179 (XC60 D3 man–XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden 
är extrautrustad. *Erbjudandet gäller enbart Volvo XC60 t.o.m. 5 sept 2016. ** Volvo Billån inkl service: 30 % kontant, 84 
månader, 0 kr restvärde. Exempelränta 4,95 % (Effektiv ränta: 5,064 %). Ingen uppläggnings- och aviavgift tillkommer. *** I 
Volvo Inclusive Privatleasing ingår leasing via Volvofinans med garanterat restvärde och Volvo Serviceavtal. Fri Volvia försäk-
ring samt vinterhjul, administrationsavgift samt avgifter från Transportstyrelsen tillkommer.

VOLVO XC60 CLASSIC

AWD och automat på köpet*

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

Lysekil Förrådsvägen 1 
Strömstad Tångenvägen 1 
Mellerud  Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Bohuslän - Dal  Dam

Onsdag 29 juni kl. 19.00

Åsebro/Brålanda – Herrestads AIF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Ica Supermarket Kronan, Handarbetsboden, Håkan Broberg,

Wallins Lantbruk AB, Melleruds Elektriska Affär, Dina Försäkringar
www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Tvåa i Dalslandscupen
HUNDSPORT 
6 juni drog Melleruds 
brukshundklubb iväg 
till Eds brukshund-
klubb för att tävla i 
Dalslandscupen. 
Dagen började med bruks-
lydnaden och Melleruds  lag 

bestod av Christer Larsson 
med schäfern Etik som kör-
de appellklassens lydnad och 
Annelie Bergkvist med bor-
der collie Balder som körde 
elitlydnaden. 

Båda två gjorde  mycket 
fina lydnadsprogram och 
laget tog en fin andraplats. 

Från vänster: Diana Bergström med Tindra, Elin Brorson med Grabben, domaren, Chicki 
Wallin med Ozzy och Annelie Bergkvist med Impa. 

Från vänster: Christer Larsson med Etik från Melleruds BK, Lai-
la Synnøve Johannessen och Birgitta Martinsson från Eds BK. 

Christer Larsson tog en tred-
jeplats individuellt av alla 
startande i Dalsland! 

Under eftermiddagen var 
det dags för rallylydnad. 
Laget bestod av Chicki 
Wallin med Ozzy, Annelie 
Bergkvist med border col-
lie Impa, Elin Brorson med 
blandrasen Grabben, Diana 
Bergström med border collie 
Tindra. Samtliga gjorde hej-
dundrande bra insatser och 
visade var skåpet skulle stå. 
Melleruds BK:s lag tog hem 
förstaplatsen och inte nog 
med det, så tog Elin Brorson 
med Grabben hem den indi-
viduella vinsten med max-
poängen 100! 

Denna dag delades det ut 
ett pris till Dalslands bästa 
lydnadshund år 2015. För 
andra året i rad så tog Diana 
Bergström med Tindra hem 
priset.

Text: Helén Torstensson 
Foto: Berit Martinsson

Judoträning på sommarlovet
KIF:s nybildade judo-
sektion har tillsam-
mans med Trollhättans 
Judoklubb anordnat 
judoträning under tre 

dagar i Dals Rostock.

Ett roligt sätt att 

inleda sommarlovet på 

tyckte deltagarna.

Kroppefjälls IF är en av lan-
dets färskaste judoklubbar, i 
slutet av 2015 bildade man 
en judosektion. Träningar 
har anordnats sedan dess i 

Kevin Kolstad 10 år och Edris Nasiri, 17 år tränar kast.

Deltagarna under judoträningen på sommarlovet. Bak står ledarna Patrik Johansson, Gustav 
Bohm och Rasmus Sandblom.

gympasalen på Karoliner-
skolan med Lasse Johansson 
och Glenn Nordling som 
ledare.  Målet är att ställa 
upp i tävlingar under hös-
ten.

Denna gången hade tre 
killar från Trollhättans Judo-
klubb bjudits in som ledare; 
Patrik Johansson, 21, Gus-
tav Bohm, 17 och Rasmus 
Sandblom, 17. Samtliga är 
aktiva tävlande med flera 
medaljer från Ungdoms-SM 
och Skol-SM i bagaget.

– Vi kör två pass om da-
gen i tre dagar. Sedan badar 
vi och har andra aktiviteter 
mellan passen, äter gör vi på 
Kroppefjäll, berättar Patrik, 
som började träna judo som 
åttaåring.

Deltagarna är mellan sex 
och sjutton år. De lyssnar 
uppmärksamt på killarna 
som ger instruktioner om 
exempelvis fallteknik och fo-
tarbetsövningar.

”Den mjuka vägen”
– Judo står för ”den mjuka 
vägen” utan sparkar och slag, 
förklarar Patrik.

– Det är kul! Jag gillar 
brottning och judo är nästan 
samma sak, säger 17-årige 
Edris Nasiri.

– Jag lär mig många nya 
saker, judo är bra träning för 
kroppen. Man tränar sina 
muskler. Det bästa för mig 

är att man får vara ett team 
och lär sig att samarbeta, sä-
ger Selma Lindström, 9 år.

– Man blir väldigt varm, 
konstaterar Matilde Kolstad, 
13 år.

Patrik framhåller fördelar-
na med judoträningen.

– Du får bra kroppeskon-
troll och styrka. Man byg-
ger upp sin fysik bättre än 
i många andra sporter. Det 
är en ”säker” sport, eftersom 
man lär sig att falla på rätt 
sätt skadar man sig inte.

Susanne Emanuelsson
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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

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

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

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Läckande 
kran?
Kontakta

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

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

Skrotbilar köpeS
Vi köper de flesta motorfordon för  

demontering och export, stora som små. 
Ring oss för prisuppgifit. 

GODWIN EF, Odengatan 54, Mellerud
0721-37 94 11 

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum

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

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

VVS-material
från

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

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

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

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

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

SAAB 9000 DÖRRAR Nya 
och begagnade säljes.  
Tel. 070-357 12 91.

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

KOKS OCH BRIKETTER 17 st 
lådor. Hämtas mot annonskost-
nad. Tel. 070-357 12 91.

På väg till SM

Islandshästryttar-
na Melinda Lindahl 
och Emil Sundström 
har båda kvalat till 
Islandshäst-SM på 
Himmelstalund i Norr-
köping 6-10 juli. 
– Jag går ut som första star-
tande, berättar elvaåriga Me-
linds och erkänner att det 
känns lite nervöst. 

Hästen hon rider är Em-
bla från Ulvedalen och de 

tävlar i töltklassen där man 
rider med lösa tyglar. Melin-
da är tillsamman med Embla 
fyra i Sverige med med 63 
poäng, en fin prestation. 

Emil Sundström tävlar i 
tölt med sin häst Kolur från 
Brommagården, en sexårig 
valack han ridit i endast två 
och en halv månad.

– Det känns jättebra, säger 
Emil Sundström.

Karin Åström

Melinda Lindahl med Embla.

Emil Sundström med Kolur.

Sommarlov med skidor

Saga och Tindra tar sig igenom ”spindelnätet” vid utomhusträningen.

SKIDOR 
Vad vore väl ett som-
marlov utan skidåk-
ning? 

Tindra Wikström och Saga 
Broberg från SK Granan åkte 
till Göteborg och Nordens 
största multiarena Prioritet 
Serneke Arena tillsammans 
med 44 andra barn och ung-
domar från hela Sverige och 
deltog i Svenska Skidförbun-
dets sommarskidskola. 

Lägret var från torsdag 
till söndag 16-19 juni. Trä-
ningen varvades med bar-
marksträning, spänst-styr-
ka-hinderbana-löpteknik, 
skidåkning – ett klassiskt 
pass och ett fristil (en annor-
lunda känsla att valla skidor-
na i juni) och mycket lek och 
skoj i form av olika tävlingar 
och utmaningar.

Som överraskningsträna-
re dök SM-guldmedaljören 
i sprint, Karl-Johan West-

berg upp och var med på ett 
träningspass. Båda tjejerna 
tyckte att allt var roligt, träf-
fa nya kompisar och ledare, 
åka skidor inomhus på som-
maren, bo på hotell med 
mera.

Susanne Broberg
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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

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

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 90Bilar 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  Kärlek i New York
23.05  Morden i Midsomer
00.35  Grön glädje
01.05  Åtta årstider
01.35  Six degrees of separation
02.20  Bragden 

21.00  Vem vet mest junior
21.30  Hanna badar med en 
 kändis
21.40  En liten fransk stad
22.25  Kaukasien på 30 dagar
23.10  Norges kung och drottning
 i 25 år
23.50  Grön glädje
00.20  Mattemorden
00.50  Kobra sommar
01.20  Allsång på Skansen 

21.00  Allsång på Skansen
  - syntolkat
22.00  Moving Sweden: Bikupan
23.00  Musikbranschens verkliga 
 stjärnor
23.50  Fågelön
00.50  Ambassadören
01.20  Landgång
01.50  Uppdrag granskning
 sommar 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
22.20  Seriestart: Gift vid första 
 ögonkastet USA
23.05  Hitlåtens historia - "The 
 Look"
23.35 	Ladies	fight	2015
00.35  När orkestern kom till byn
02.10  Moving Sweden: Bikupan 

16.00  UR Samtiden
19.00  En stad - en historia
19.10  Banbrytande 
 arkitektur
19.35  Trädfotografen
20.25  Framtidens städer
21.15  Seriestart: Andra världs-
 krigets agentskola
22.00  Seriestart: USA enligt 
 Oliver Stone
23.00  Studio natur
23.30  Är vardagsdrickandet värre
  än helgfyllan?
00.20  Extremt kallt och vått 

16.00  UR Samtiden
19.00  Örtskolan
19.05  Vägen till Nobelpriset
19.25  Är vardagsdrickandet 
 värre än helgfyllan?
20.15  Placebo - fungerar socker-
 piller?
21.05  Världens natur: Det vilda 
 Brasilien
22.00  Seriestart: Antikmagasinet
22.30  Seriestart: Nordiska hus
23.00  Seriestart: Vintagelyx i LA
23.25  Bysans: Tre städers historia
00.15  Nordkalotten 365 

16.00  UR Samtiden
19.00  Marina mysterier
19.15  När internet kom
 till byn
20.15  Framtidens städer
21.10  Bysans: Tre städers historia
22.00  Cosmos
22.45  Projektet Wild Thing - att 
 sälja naturen
23.40  Världens hårdaste jobb
00.30  Sanningen om konsumtion
01.20  Modevärldens ideal 

09.00  UR Samtiden
15.00  Örtskolan
15.05  Nordkalotten 365
15.35  Vintagelyx i LA
16.00  Är västvärldens storhetstid
 förbi?
16.50  När internet kom till byn
17.50  Unga talar så andra lyssnar
18.35  Världens hårdaste jobb
19.30  Världens natur: Det vilda 
 Brasilien
20.20  Andra världskrigets 
 agentskola
21.05  Världens fakta: Att över-
 leva två atombomber
22.00  Nattsändningar

06.00  Grimm
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  Death sentence
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.10  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.10  How I met your mother
02.35  Family guy
03.00  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.15  Våra värsta år
05.10  Grimm 

06.00  Grimm
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  Armored
22.50  Family guy
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.15  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
03.55  Våra värsta år
04.45  Grimm
05.05  Nattsändningar 

06.00  Grimm
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  Welcome to the punch
23.10  The fan
01.35  Family guy
02.40  Scrubs
03.30  How I met your mother
04.15  Family guy
04.40  Family guy
05.05  My name is Earl
05.30  Våra värsta år 

06.00  Knight rider
07.00  Seinfeld
09.00  Jims värld
10.30  Community
11.05  Amazing race
12.00  Face off
13.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Continuum
16.00  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
17.00  The exes
17.30  Community
18.00  Community
18.30  Fresh off the boat
19.05  Grimm
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Easy A
22.55  Donnie Brasco
01.35  The inbetweeners
03.20  Continuum
04.10  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
05.05  Amazing race 

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Norges kung och drottning 
 i 25 år
10.40 Vårkonsert med Olle 
 Adolphson
11.25 Robert Broberg på Cirkus
12.55 Allsång på Skansen
13.55 Grön glädje
14.25 Matiné: Cimarron strip: 
 Knife in the darkness
15.35 Gomorron Sverige
16.00 En klassiker
16.30 Kaukasien på 30 dagar
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 Seriestart: Our zoo
19.20 Längs vägen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Barnmorskan i East End
22.00 Motståndskraftiga städer
22.22 Taxiförare
22.30 Mattemorden
23.00 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Med ögon känsliga för grönt 
– Barbro Hörberg
11.00 En klassiker
11.30 Barnmorskan i East End
12.30 Ambassadören
13.00 Our zoo
13.55 Kobra sommar
14.25 När orkestern kom till byn
16.00 Gomorron Sverige
16.25 En askungesaga
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 Bil- & båttokig
19.00 Landgång
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fågelön
21.00 Restaurangen
21.50	 Ladies	fight	2015
22.50 SVT Nyheter
22.55 Tonårsmammor
23.25 Uppdrag granskning
00.25 - 01.25 Bragden
05.15 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00	 Ladies	fight	2015
11.00 Landgång
11.30 Uppdrag granskning
12.30 Kaukasien på 30 dagar
13.15 En askungesaga
14.05 Fågelön
15.05 När orkestern kom till byn
16.00 Gomorron Sverige
16.25 Mord och inga visor
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 Svenska tv-historier: 
 Arne Hegerfors
18.45 Vintagejakten
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00	 UEFA	Fotbolls-EM	2016:	
 EM-studion
20.50	 UEFA	Fotbolls-EM	2016:	
	 Kvartsfinal
23.30 SVT Nyheter
23.35 Shetland
00.35 Bil- & båttokig
00.35 Nattsändningar

06.15 Fjällfolk
06.55 Landgång
07.25 Uppdrag granskning
08.25 När orkestern kom till byn
10.00 Fågelön
11.00 Vintagejakten
11.45 Bil- & båttokig
12.15 Cirkus Maximum
13.15 Vi som diggar Elvis
14.10 Genierna som förändrade 
 världen
14.55 Bragden
15.55	 Ladies	fight	2015
16.55 Our zoo
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Seriestart: Downton Abbey
19.25 En bild berättar
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Lördagsbio: Cockpit
21.35 Seriestart: Indian summers
22.25 SVT Nyheter
22.30 Försvunnen
00.20 - 01.10 Mord och inga 
 visor
04.55 Allsång på Skansen
05.55 Norges kung och drottning
 i 25 år

08.15 Geniet Leonardo da Vinci
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Såna är föräldrar
16.35	 Hallå,	vi	finns	också
17.05 Seriestart: Valpfeber
17.35 Bollhunden Pax
17.40 SVT Nyheter på lätt svenska
17.45 Nyhetstecken
17.55 Uutiset
18.05 Oddasat
18.10 Six degrees of separation
18.55	 100-årig	elbil
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Nikos resa
20.00 Världens bästa veterinär
20.45 Hundvakten
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: Bikupan
22.45 Veep
23.15 Boyz meänkieli
23.30 Den italienska cirkus-
 dynastin
00.25 Nattsändningar

08.10 Six degrees of separation
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Såna är föräldrar
16.35 Nikos resa
17.05 Valpfeber
17.35 Lamadjur mot varg
17.40 SVT Nyheter på lätt svenska
17.45 Nyhetstecken
17.55 Uutiset
18.05 Oddasat
18.10 Världens fakta: Hjältarna 
 vid Londons terrorattack
19.00 Vem vet mest junior
19.30	 UEFA	Fotbolls-EM	2016:	
 EM-studion
20.00 Maratonmarschen
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Spring syster spring!
23.35 Nya perspektiv
00.35 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

08.10 Världens fakta: Hjältarna 
 vid Londons terrorattack
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Såna är föräldrar
16.35 Nikos resa
17.05 Valpfeber
17.35 Ekorrar på besök
17.40 SVT Nyheter på lätt svenska
17.45 Nyhetstecken
17.55 Uutiset
18.05 Oddasat
18.10 Världens fakta: Miraklet 
 vid Londonbomberna
19.00 Slåss som en tjej
19.30 Strömsö
20.00 Streetdance-ikon mot alla 
 odds
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Filmklubben: Snowpiercer
23.50 Veep
00.20 Strömsö
00.50 24 Vision
01.00 Nattsändningar

08.10 Världens fakta: Miraklet 
 vid Londonbomberna
09.00 SVT Nyheter
09.05 Nya perspektiv
10.05 Se upp - här är Fascinating 
 Aida
12.25 SVT Nyheter
12.30	 Hallå,	vi	finns	också
13.00 Läkarkandidaterna
13.30 Deadly 60
14.00 Forssimning
14.10 Maratonmarschen
15.10 Streetdance-ikon mot alla 
 odds
16.10 SVT Nyheter
16.15 Vetenskapens värld sommar
17.15 Världens natur: Det vilda 
 Brasilien
18.05 Karen och Grigorij
19.00 Kulturstudion
19.05 Mozart och klarinetten 
 som försvann
20.05 Enleveringen ur seraljen
22.20 En liten fransk stad
23.10 Musikbranschens verkliga 
 stjärnor
00.00 Hotellet
00.50 24 Vision
01.00 Nattsändningar

06.05 Gardener's world
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.45 Familjen Annorlunda
12.45 My kitchen rules
14.00 Från ett hus till ett hem
14.30 Halv åtta hos mig
15.00 Husakuten
15.55 Extreme makeover
 weightloss
16.55 Äntligen hemma
17.50 Halv åtta hos mig: England
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Halv åtta hos mig: England
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Grillmästarna
21.00 Den gröna milen
22.00 Nyheterna
22.05 Sporten
22.08 Väder
22.15 Den gröna milen
01.00 Elementary
01.55 Nattsändningar

06.05 Gardener's world
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.45 Familjen Annorlunda
12.45 My kitchen rules
13.50 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
20.50	 Fotboll:	Å1	-	Å3.
20.50	 Fotboll:	Å1	-	Å3.
21.50 Studio: UEFA fotbolls-EM
22.00	 Fotboll:	Å1	-	Å3
23.00 Studio: UEFA fotbolls-EM
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 Vikings
01.55 Elementary
02.50 Nattsändningar

06.05 Gardener's world
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.45 Familjen Annorlunda
12.45 My kitchen rules
13.55 Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
14.55 Husakuten
15.55 Extreme makeover 
 weightloss
16.55 Äntligen hemma
17.50 Hästen är din
17.55 Halv åtta hos mig: 
 England
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Huset fullt med pengar
20.00 Joe Laberos magiska värld
21.30 Catwoman
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Catwoman
23.50 Coach Carter
02.30 The darkest hour
04.15 Nattsändningar

06.25 Lucky dog III
06.55 Lucky dog III
07.25 Lucky dog III
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
13.00 Grillmästarna
14.00 Brynolf & Ljung - Street 
 magic
14.55 Hemma hos Jamie
15.35 Cykel
17.35	 Jamie's	fish	suppers
17.55 Keno
18.00 Trav
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 Fotboll
21.50 Studio: UEFA fotbolls-EM
22.00 Fotboll
23.00 Studio: UEFA fotbolls-EM 2
00.00 Pale rider
02.25 Kingpin
04.40 Nattsändningar

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
6 juli

Öppnar igen
torsdag 

4 augusti
– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

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:-

Göbyn, Erikstad
Trevlig 1½-plansvilla med källare, ute på landet.
Boyta: 148 kvm, 5 rum och kök. Ek. byggnader.
Tomt: 3.162 kvm

Pris: 775.000:-

Visning sön. 3/7 kl. 11.00-12.00

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:-

Mellerudsgatan 16
Äldre nyrenoverad 1½-plansvilla med källare, 6 rum o kök. Stort nytt 
badrum med bubbelbadkar. Tomt: 1013 kvm. 

Pris: 850.000:-

Visning söndag 3 juli kl. 13.00-15.00
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Partiledartal i 
 Almedalen - teckenspråkstolkat
22.00  Our zoo
22.55  Boys
23.10  När orkestern kom till byn
00.05  Sportspegeln
00.35  Tonårsmammor
01.05  En askungesaga
01.55  Stopptid deluxe
02.25  Kaukasien på 30 dagar 

21.00  Partiledartal i Almedalen
22.00  Världens bästa veterinär
22.50  Gift vid första ögonkastet USA
00.10  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.40  Genierna som förändrade världen
01.25  Hotellet
02.15  Guld på godset 

21.00  Partiledartal i Almedalen
22.00  Veep
22.30  Gomorra
23.25  Tonårsmammor
23.55  Sagan om Björn Borg
00.55  Karl Gerhard - revykungen
01.55  Kaukasien på 30 dagar 

09.00  UR Samtiden
15.00  Marina mysterier
15.15  Unga talar så andra lyssnar
16.00  Extremt kallt och vått
16.30  Nordiska hus
17.00  Italienska trädgårdar: Florens
18.00  Projektet Wild Thing
18.55  Antikmagasinet
19.25  Bysans: Tre städers historia
20.15  Världens hårdaste jobb
21.05  Djurvärldens bästa föräldrar
22.00  Riding Giants
23.40  USA enligt Oliver Stone
00.40  Studio natur
01.10  Vintagelyx i LA
01.40  Nordkalotten 365 

16.00  UR Samtiden
19.00  Snoken och paddan
19.05  Studio natur
19.35  Vem tror du att du är?
20.15  Bysans: Tre städers historia
21.05  Dokument utifrån: Nedskjuten
22.00  Världen
22.55  Unga talar så andra lyssnar
23.40  Extremt kallt och vått 

16.00  UR Samtiden
19.00  Vintagelyx i LA
19.25  Andra världskrigets 
 agentskola
20.10  Miljonärernas framgångsrecept
21.00  Extremt kallt och vått
21.30  Nordkalotten 365
22.00  Världens hårdaste jobb
22.50  Djurvärldens bästa föräldrar
23.45  Är västvärldens storhetstid förbi?
00.35  Nordiska hus 

06.00  Knight rider
07.00  Seinfeld
07.25  Jims värld
08.20  Community
09.15  Fresh off the boat
09.45  Grimm
10.45  Franklin & Bash
11.45  Star trek 2 – Khans vrede
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Face off
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Fresh off the boat
22.00  Operation: Endgame
23.40  The comedians
00.10  2 1/2 män
00.40  Fresh off the boat
01.10  How I met your mother
02.10  Welcome to the punch
03.40  Race to the scene
04.25  Amazing race
05.10  Seinfeld
05.35  Seinfeld 

06.00  Grimm
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  2 1/2 män
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
02.20  2 1/2 män
02.40  Nattsändningar 

06.00  Grimm
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  Bullet to the head
22.50  Family guy
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.15  Family guy
03.05  My name is Earl
03.30  Nattsändningar

06.35 När orkestern kom till 
 byn: konserten
07.30 Grön glädje
08.00 Tonårsmammor
08.30 Kaukasien på 30 dagar
09.15 Guld på godset
10.15 En askungesaga
11.05 Kobra sommar
11.35 Allsång på Skansen
12.35 Downton Abbey
13.45 Motor: VM rallycross
16.15 Vårkonsert med Olle Adolphson
17.00 Motor: VM-rally
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Genierna som förändrade världen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 UEFA Fotbolls-EM: EM-studion
20.50	 UEFA	Fotbolls-EM:	Kvartsfinal
22.55 UEFA Fotbolls-EM: EM-studion
23.30 SVT Nyheter
23.35 Morden i Midsomer
01.05 - 01.55 Indian summers
05.15 Genierna som förändrade världen

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Fjällfolk
10.40 När orkestern kom till byn
12.15 Svenska tv-historier: Arne Heger-
fors
12.30 Genierna som förändrade världen
13.15 Restaurangen
14.05 Matiné: Pappa sökes
15.20 Gomorron Sverige sammandrag
15.45 Guld på godset
16.45 Cirkus Olympia
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Karl Gerhard - revykungen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Sagan om Björn Borg
21.00 Seriestart: Vår stora kärlek
22.00 Elitstyrkans hemligheter
22.50 SVT Nyheter
22.55 Seriestart: Gomorra
23.50 - 00.50 Shetland
04.45 Sverige idag sommar
05.00 Karl Gerhard - revykungen

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Guld på godset
11.00 Cirkus Olympia
12.00 Motståndskraftiga städer
12.22 Taxiförare
12.30 Svenska tv-historier: Rapport till
 himlen
12.50 Elitstyrkans hemligheter
13.40 Karl Gerhard - revykungen
14.35 Matiné: Det sjunde inseglet
16.10 Gomorron Sverige sammandrag
16.35 Grön glädje
17.05 Norges kung och drottning i 25 år
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30	 Regissören	–	en	film	om	Mai	
 Zetterling
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Morden i Midsomer
22.30 Helt hysteriskt
23.00 Kobra sommar
23.30 Nattsändningar

08.30 Strömsö
09.00 SVT Nyheter
09.05 Läkarkandidaterna
09.35 Hela kyrkan sjunger
10.05 Gudstjänst
10.35 Soul power bonus - Emeli Sandé
12.15 SVT Nyheter
12.20 Världens bästa veterinär
13.05 Karen och Grigorij
14.00 SVT Forum: Almedalsveckan 2016
16.00 SVT Nyheter
16.05 Såna är föräldrar
16.25 Såg och slagverk
16.30 Slåss som en tjej
17.00 Modersmål på väg
17.30 Raja - Gränsen
18.00 Nya perspektiv
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Seriestart: Opinion från Almedalen
21.00 Aktuellt
21.15 Seriestart: Stopptid deluxe
21.45 Seriestart: Den våldsamma vilda 
 västern
22.30 Dag
22.55 Hitlåtens historia - "The Look"
23.25 Gudstjänst
23.55 Maratonmarschen
00.55 Nattsändningar

08.00 Modersmål på väg
08.30 Raja - Gränsen
09.00 Valpfeber
09.30 SVT Forum: Almedalsveckan 2016
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalsveckan 2016
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Seriestart: Jddra med dn hjrna
17.15 Gudstjänst
17.45 Nyhetstecken
17.55 Uutiset
18.05 Oddasat
18.10 Seriestart: Världens fakta: 
 Nyskapad vildmark
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion från Almedalen
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Dox: Startup.com
23.30 Stopptid deluxe
00.00 Världens fakta: Nyskapad vildmark
00.50 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Nattsändningar

08.30 Hela kyrkan sjunger
09.00 Valpfeber
09.30 SVT Forum: Almedalsveckan 2016
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalsveckan 2016
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Jddra med dn hjrna
17.15 Hitlåtens historia - "The Look"
17.45 Nyhetstecken
17.55 Uutiset
18.05 Oddasat
18.10 Världens fakta: Nyskapad vildmark
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion från Almedalen
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 UEFA Fotbolls-EM: EM-studion
22.15 Hitlåtens historia - "Blue monday"
22.45 Boys
23.05 Karen och Grigorij
23.55 Världens fakta: Nyskapad vildmark
00.45 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Nattsändningar

06.25 Lucky dog III
06.55 Lucky dog III
07.20 Lucky dog III
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Bygglov
12.30 Joe Laberos magiska värld
14.00 Brynolf & Ljung - Street magic
15.00 Hemma hos Jamie
15.35 Cykel
17.40	 Jamie's	fish	suppers
17.50	 Jamie's	fish	suppers
17.55 Keno
18.00 Jamie Olivers smarta rätter
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Boy machine
20.00 Campa i klaveret
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Are you here
00.30 Syriana
03.00 The apparition
04.40	 Jamie's	fish	suppers

06.05 Gardener's world
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
10.50 Dr Phil
11.45 Familjen Annorlunda
12.45 My kitchen rules
13.55 Från ett hus till ett hem
14.25 Halv åtta hos mig
15.00 Jamie Oliver: Middag på 15 minuter
15.35 Cykel
17.25 Jamie Oliver: Middag på 15 minuter
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 Lotta på Liseberg
21.30 Beck: Flickan i jordkällaren
22.00 Nyheterna
22.05 Sporten
22.08 Väder
22.15 Beck: Flickan i jordkällaren, forts
23.40 Brottskod: Försvunnen
00.35 Vikings
01.30 Elementary
02.25 The 100
03.20 Brottskod: Försvunnen
04.20 Från ett hus till ett hem

06.05 Gardener's world
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
10.50 Dr Phil
11.45 Familjen Annorlunda
12.45 My kitchen rules
13.55 Från ett hus till ett hem
14.25 Halv åtta hos mig
14.55 Jamie Oliver: Middag på 15 minuter
15.30 Cykel
17.25 Jamie Oliver: Middag på 15 minuter
17.55 Trinny & Susannah stylar om 
 Danmark
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru 10 års-jubileum
21.00 Bygglov
22.00 Nyheterna
22.20 Sporten
22.24 Väder
22.30 Seven
01.00 Vikings
02.00 Elementary
02.55 The 100
03.50 Från ett hus till ett hem
04.20 Från ett hus till ett hem

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

ÅSENSBRUK – Tallvägen 18
Högt vackert läge med sjöutsikt! Ett av 
trivsamma Åsensbruks absolut bästa lägen! 
Lättskött hörntomt som angränsar mot naturen, 
beläget i ytterkant av lugnt villakvarter.

Pris: 1.395.000:-

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

Välkommen till oss!
Vi har öppet 

hela sommaren!

MELLERUD – Hasslegatan 8
Fräsch 1½-plansvilla m. källare, 5 rok varav 2-3 
sovrum. 95/55 kvm. Tomt 1006 kvm. Kök med 
massiva ekbänkskivor. Badrum med golvvärme. 
Totalrenoverad neder-/övervåning. Nytt tak, m.m. 

Pris: 875.000:-

MELLERUD – Räfsargatan 10
1½-plansvilla med tilltalande interiör! Lättskött 
trädgård med fruktträd och bärbuskar. Lugnt och 
barnvänligt läge i trivsamt villakvarter med närhet 
till naturen. Fristående isolerat garage/förråd.

Pris: 925.000:-

MELLERUD – Sunnanå Kurravägen 4 
Önskas ett bekvämt och naturskönt boende? Yt-
terst välordnad enplansvilla i nyskick strax utanför 
centrala Mellerud! Högt vackert läge i grönskande 
omgivningar nära Vänern. Garage med förrådsdel.

Pris: 2.690.000:-

MELLERUD – Ingribyn 12
Tilltalande villa! Mexistensfasad, valmat tak och 
burspråk som ger ett pampigt intryck. Välplane-
rad planlösning. 165 kvm, 6 rok. Lantligt läge med 
promenadavstånd till flera sjöar. Lättskött tomt. 

Pris: 1.395.000:-

Visning torsdag 30/6 kl. 17-18

NYINKOMMET!SÅLD!

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Onsdag 6/7 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Mellerud /Åsensbruk / Bränna, Kyrklidsvägen 13
Trevlig villa belägen i ett lugnt barnvänligt och populärt område. 4 rok. Boyta: 108 kvm. Tomtareal: 981 kvm. Pris: 850 000:-

Mellerud / Ör / Tostebyn 2
Nyrenoverat fritidshus med ca: 1,5 km till Örsjön. 3 rok varav två sovrum. Boyta: 90 kvm. Tomtareal: 1092 kvm.Pris: 495 000:-



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock
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Bäckefors Åsensbruk
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ONSDAG 29 JUNI 2016

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 26. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Minivattenmeloner
ICA Selection. Spanien. Klass 1. 
Gäller hel melon. Jfr pris 10:00/kg.

Fläskkarré
Danish Crown. Ursprung Danmark. 
Ca 1100 g. Benfri. I bit. Jfr pris29:90/kg.  
Max 2 köp/hushåll.

Tacosås
ICA. 220 g. Alla sorter.

Chips, Ostbågar
OLW. 175-275 g.
Jfr pris 54:55-85:71/kg.
Max 2 köp/hushåll.

15:-
/st

Bröd
Pågen. 340-350 g. Hönökaka, Hönö 
Bohuskaka. Jfr pris 28:57-29:41/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Grillolja
Santa Maria. 270 ml.
Jfr pris 55:56/liter.

Mozzarella
Zeta, 100-125 g. Gäller ej cocktail och 
buffelmozzarella. Jfr pris 80:00-100:00/kg.

Minst
25%

rabatt
10:-

/st

superklipp

10:-
/st

2990
/kg

10:-
/kg

15:-
/st

Helgaktiviteter
Fredag 1/7 kl. 12-17

Kulglass 10:- Korv m bröd+ saft 10:-
Kronfågel grillar utanför butiken kl. 10-18

Lördag 2/7 kl. 10-16
Hoppborg utanför butiken
Godisregn kl. 14.00
Kulglass 10:- Korv m bröd+ saft 10:-

Hoppas vi ses/Magnus med personal

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

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

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

Växternas historia fascinerade
Den 19 juni, ”De Vilda 
Blommornas Dag”, 
guidade  Kerstin 
Ljungqvist i Dals Ro-
stock blomsterintres-
serade på en vandring 
i örtagården och natu-
ren på Kroppefjäll.

De Vilda Blommornas Dag 
är Sveriges, och Nordens 
officiella blomstervandring. 
Denna dag går tusentals 

människor på blomster-
vandringar i Sverige, Norge, 
Finland, Island, Danmark, 
på Färöarna och Grönland. 
I Dals Rostock gick vand-
ringen genom örtagården 
och upp på berget, över 
järnvägen till Bringsro, med 
vidsträckt utsikt över Dals 
Rostock och landskapet.

Kurer och historia
Kerstin Ljungqvist berättade 

om växters användning och 
kulturhistoria och började 
med de växter som trampa-
des av deltagarnas fötter på 
gräsmattan vid örtagården. 

Där hittades både daggkå-
pa och groblad, som på dals-
ländska kallas läkeblacka. 
daggkåpan kallades under 
hednisk tid jungfruört, man 
trodde att dess sammandra-
gande verkan kunde föryng-
ra genom att strama upp 

rynkor, lyfta hängbröst och 
återställa oskuld. Berättel-
serna följde på varandra, de 
roade, förundrade och väck-
te många frågor. 

Örngott och bokstav
Kerstins kunskapsbank är 
imponerande och inne i 
örtagården blev stoppen 
många. Smärtstillare, laxer-
medel, schampo, lugnande 
medel och framkallare av 

kärlek, i örtagården finns 
medel för allt. 

Blomstervandringen ska-
pade en växande vetgirighet, 
frågorna var många. Nam-
nen, användningen, folk-
tron ger en bild av en annan 
tid, blir en historielektion 
som sträcker sig långt bakåt 
i tiden. Träden ask och alm 
på vägen upp till Bringsro 
fick sin historia. Man och 
kvinna, Ask och Embla i 

den isländska Eddan. Och 
så var det bok, bokträ är lätt 
att klyva till stavar, som an-
vändes till att rista runor i. 
Bokstavar blev till bokstäver. 
Det underliga ordet örngott 
fick också sin förklaring ge-
nom örnbräken som kuddar 
stoppades med, det hjälpte 
mot öronåkommor trodde 
man och växte hette tidigare 
öronbräken.

Karin Åström

Kerstins Ljungqvist guidade i växternas värld och vetgirigheten steg bland deltagarna i blomster-
vandringen.

De Vilda Blommornas Dag firades med en vandring genom örtagård och kroppefjällsnatur. 
Kerstin Ljungqvist delade med sig av sina kunskaper.


