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

www.uteinne.se

Brassestol 
149:-

Parasoll från 119:-
Parasollfot från 99:-

1000 kvm med sommarnyheter – 3500 artiklar i lager

Stort sortiment med grilltillbehör

Muurika  
stekhäll

58 cm inkl. ben 
1.295:-

Pizzasten 
149:-

Rökspån 
29:-

Grillrengöring 
49:-

Grillstartare 
119:-

Rökspån 
69:-

Flera smaker

Svart solstol 
395:-

Svart solsäng
 395:-

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

Vår mest hållbara 
färg någonsin

Perfekt Akrylat 
plus 10

Rek. ca pris 2.365:-

1 495:-
37%

RABATT

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 27.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

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

Nacho chips
5:-

/st

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

Nacho chipsNacho chips

 2995 
         

 /st 99:-
3 för

för Bonuskunder

Färska hamburgare
Garant, Sverige, 4-pack, 452g, jfr-pris 66,26/kg

Kycklingfi lé
Eldorado, fryst, gäller även delad,
800-900g, jfr-pris 36,67-41,25/kg

30:-
         

/st

Ribs
Texas Longhorn, gäller Original, 400g, 
jfr-pris 75,00/kg

Santa Maria, gäller Original, 185g, jfr-pris 27,03/kgWienerbröd
Dafgård, vanilj, 85g, jfr-pris 58,82/kg

Ny-
gräddat
i butik!  20:- 

    4 för    

  

Färska fi kon
Israel, klass 1, jfr-pris ca 100,00/kg

 5:- 
         

 /st 

Lyckad publiktät folkfest!

Publiken samlades framför scenen när Haaks spelade och solen värmde på lördagseftermiddagen under Kanalyran. – Sidorna 8 till 11 –
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Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

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

Vita Sannars  
vägsamfällighet

Årsmöte
tisdag 26 juli kl. 19.00

Saml. vid konferenslokalen 
Vita Sannars Camping.
Stadgeenliga ärenden.

Vägavgiften från stug- och 
markägare kan erläggas 

vid årsmötet.
Efter mötet samlas Stug-

ägareföreningen till årsmöte.
Styrelsen

www.baldersnas.com0531-412 13

14-15 juli på Baldersnäs

BARNENS
DAGAR

Hopp-
borgar

Piratshow
Trapper        

läger
Ansikst-
målning

Fotbolls-
feber Päls-

jägare

Tävlingar 
och mycket 

mer...
Tor och fre kl: 11-16
Pris 80 kr per barn

Bolstad
Prästgård

Onsdag 13 juli kl 19 
Liten antikrunda 
i trädgården med 

Sten Torstensson & 
Patrik Strid.

Tag med föremål för 
värdering.

Entré m. kaffe: 75 kr. 
Medtag stol. Parkera 

vid kyrkan. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst. 
Loppis i flygeln 17 – 21. 
Gunnars Museum öppet 

18 – 19 entré 20 kr. 

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 
Lördag 9 juli 

18.00 Furusandskväll
tipspromenad

19.00 Grillkväll
med Britt-Mari & 

Bengt Yngve, grillbart 
finns att köpa

Avresa från kyrkan 18.00 Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Ice Age Scratattack 
Fredag 8/7 kl. 18.00

Från 7 år    1 tim 35 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Vi har hörslinga

 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

6 juli-13 juli 2016
Kristi förklarings dag ”Jesus förhärligad”

Lördag 6 augusti 11.00–15.00 Melleruds pastorat 
erbjuder ”Drop-in Vigsel” på marknadsplatsen i 
Sunnanå. Ha med aktuell hindersprövning. Det 
behövs två vittnen. Kontakta gärna kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson eller exp i Kyrkans hus tel: 
36200. Det går även bra att dyka upp samma dag.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Anna-Lena Forsdahl.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00 Morgonmässa och därefter 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
  ”Orgelkonsert med Daniel Johansson”
Sön 9.30 Gudstjänst i Kyrkans hus, Anna-Lena Forsdahl.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 14.30  Andakt på Berg, Irja Lignell.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Mässa i kyrkan, Marit Järbel.
Vecka 28 Skålleruds församlingsvecka.
Mån-Fre 13.00-16.00
  ”Öppen kyrka” guidning erbjuds. Kaffe fi nns  
  att köpa på Skålleruds gård.
Mån och Ons-Fre 16.00
  Andakt i Kyrkan, Marit Järbel.
Tis 12/7 18.30  ”Så kan det låta” i Kyrkan. Musikfrågesport  
  och fruktfi ka.

ÖRS FÖRSAMLING.  
Sön 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Marit Järbel.
Ons 13/7 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Lör 16/7 09.45  Pilgrimsvandring.Samling vid Kroppefjälls-
  hemmet för samåkning till startplatsen vid 
  Järbo Kyrka, där startar vi 10.30 med Andakt,  
  Margareta Olsson. Vandring 15 km Karl XII:s  
  väg, paus vid Karolinerstugan.
  Föranmälan senast 12/7 Tel: 0582-75051.
  Avslutas med Friluftsgudstjänst vid Högfjälls-
  kyrkan, Daniel Westin. Asylboendet bjuder på  
  kaffe och kaka.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  20.000  - 55 rop
VSH - JACK 2.000 – 35 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 7/7 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

BINGO
DRIVE IN

ROSTOCKS-
RUNDAN

lördag 16 juli 11.00-17.00
Väg 166 vägskylt till  

Dals Rostock
Rundans karta kan 

hämtas 16 juli vid alla 
stationer

Hantverk, loppis, 
hembakat,  

caféer, konst, antik, 
kuriosa,  

stickvaror m.m. m.m.

Aktiviteter för barn.
En familjedag för alla

Välkomna!

Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 13-14 juni 2016 är justerat (godkänt och 
underskrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 29 juni genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i 
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på 
www.vgregion.se/rfhandlingar

Underhållning
2016

06 juli Karaoke
07 juli Sommarquiz
08 juli Pub PS.Live

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkällar

B L U E S ,  R O C K  &  C O U N T R Y

Torsdagar kl. 19
Stallet - Baldersnäs

  7 juli “Rent Nöje” med Dick Johansson och Thomas “Isak” Isaksson
14 juli Sofie Reed “A one woman band”
21 juli Mikael Rickfors 
28 juli Dearwoods
4 aug Dick Johansson & Emma Petzäll

Musik & Mat200:-

Baldersnäs Herrgård  •  Baldersnäs 22  •  660 10 Dals Långed 
 0046 531 412 13  •  www.baldersnas.com

Baren öppen
från kl 18.

GRILLTALLRIK 
med härliga tillbehör.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

Stor auktion lördag 9/7 kl 11
Visning fredag 8/7 kl 18-21 samt från kl 9 på lördag. Då dödsboet efter  
Ulf o Peggy Enbågen Dals Långed säljes. 17 rum fyllda med gamla fina saker.
Möbler: Flera trädgårdssoffor o bord i gjutjärn, stor matsalsmöbel 13 delar, 
soffa med skåp, järnsängar, jugendsittgrupper, småbord, gustaviansk soffa, 
Emmastol, bokhyllor, björksittgrupp, spelbord, bokskåp, korgstol, piedestaler, 
antik byrå, stor ekbuffé, häng-vitrinskåp, 6 Karl johanstolar, 4 Dalslandssto-
lar, linneskåp, tavlett, kanapé, sneklaffsbyrå, sybord, klaffbyrå, blombord, 
spegelbyråar, nattduksbord, byråar, allmogeskåp, gungstolar, nyckelskåp, 
skrivbord m fl.
Lampor: Kristall, alabaster, tak, bordsfotogen, strindberg, m fl.
Ett flertal antika speglar.
Instrument: Flygel, Grotrian - steinweg, luta Herman Carlsson, fiol c.j. 
Fredriksson d. Långed. 
Handknutna mattor, mycket konst, bl a 25 olika dalslandskonstnärer, stort 
bibliotek, bl a mycket dalslandslitteratur, topografi, norsk litteratur, natur o 
trädgård, silver delvis antikt, antikt tenn, mässing, koppar, golv-bords-vägg-
ur, stor blåvit kruksamling, mycket glas o porslin bl a Egersund, Porsgrund, 
ostindiskt, vinranka, matserviser samt kristall, gamla tomtar, emaljfyllt 
tomtens tvättpulver, sabel, fantastiskt fina textilier, brickor, antik karta, 
snusflaska, unik hög spiral-gjutjärnstrappa, samt mycket mera.
Slagavgift 20 kr kontant, faktura, kort, swish, servering. Fastigheten 
ligger bakom Coop Konsum, gällande trafikregler ang parkeringar se en del  
bilder på auktion.se • Väl mött till en av sommarens finaste auktioner i 
Dalsland. Ps. Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. Ds.  
Sten o Patriks auktioner Mellerud 070-328 52 10
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Mollys  
Loppis

Antikt & Retro – Gammalt & Nytt
Dalsjövägen 29 i Köpmannebro

11/6 - 21/8
Porslin, keramik, glas, lampor, koppar, 
mässing, tenn, tavlor, lite möbler och 
mycket mer. Välkommen att fynda i liten 
stuga med många prylar och glada priser.
R45: Sväng Dalslands kanal. Följ skyltar.  
Öppet: Tisdag, onsdag, torsdag 12-17. 
Lördag-söndag 12-16. Klipp ut och spara 
annonsen för öppettider. !

0555-130 15, www.grums.nu

Rüdesheim 
& Loreley

2-8/9 ..................6.980:-
7-dagars bussresa från Värmland-
Dal-Gbg-Skåne Inkl. färja Malmö-
Travemünde t/r, B2-hytt över 
bildäck, 3 övern. i Rüdesheim, 
1 övern. i Solingen, båttur på 
Rhen, besök på Loreley och i Köln, 
halvpension, reseledare.

Boka snarast!

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

Värmländsk gitarr med I’m Kingfisher

I’m Kimgfisher, alias Thomas Jonsson. Foto: Gustav Adhagen.

Liten antikrunda
På onsdag kväll den 
13 juli blir det Liten 
Antikrunda med antik-
handlarna Sten Tor-
stensson  och Patrik 
Stridh i trädgården på 
Bolstad Prästgård. 

Publiken uppmanas att ta 
med föremål för bedöm-
ning och värdering. Sten 
Torstensson har haft antik-
affär i Mellerud i 42 års tid 
medan Patrik Stridh, som 
även är trädgårdsmästare till 
yrket, har varit antikhand-
lare i Håverud under 15 år. 
Sten Torstensson är speciellt 

intresserad av 1700- och 
1800-talsglas medan Patrik 
Stridh samlar på halmin-
tarsia. Deras samlingar av 
tomtar visas numera i deras 
privata museum Nordiska 
Tomtemuseet i Mellerud. På 
senare år har de även ägnat 
sig åt auktionsverksamhet.

Sten Torstensson är även 
känd för att ha startat det 
privata museet Dalslands 
konstmuseum i Upperud. 
Han har varit ordförande i 
Skålleruds hembygdsfören-
ing och numera är han sty-
relseledamot i Karl Karlsson-
gårdens Vänner.

Veckans fredagspub 
välkomnar den kri-
tikerrosade singer/
songwriter I’m Kingfis-
her (Thomas Jonsson) 
till scenen på Upperud 
9:9. 
Thomas är bördig från värm-
ländska 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 Amsterdam. 
Han verkar i brännpunkten 
mellan det traditionella och 
det experimentella. Hans 

femte album Avian släpptes 
för ett och ett halvt år sedan, 
Aftonbladet beskrev honom 
då som ett ”indiefolk-geni”, 
brittiska mastodonttidskrif-
ten Uncut utnämnde honom 
som en av Europas gömda 
troféer och Per Sinding Lar-
sen hyllade skivan i numer 
avsomnade PSL. 

Med en udda gitarrstil och 
en drömsk, svävande röst har 
Thomas ofta blivit jämförd 
med amerikanska kollegor i 
den alternativa folkmyllan, 
som Damien Jurado, Bright 
Eyes och Jason Molina. Hit-
tills i år har han bland annat 

WESTERNFESTEN

 Klädkod: Cowboyhatt/westernkläder.  Förköp: Bokhandeln Storg. 16, Mellerud
Qstar Göteborgsv.1, Brålanda.  Biljettpris 240 kr

Arrangör: Dalbo Hushållningsgille. Frågor: daniel.jensen.mellerud@spray.se 

Åsnebyn, Mellerud fredag 5 augusti kl. 18.00-24.00
Lassokastning, prickskytte, hästskokastning - pröva på!
Hudson Bay Cowboys Svanskog (Youtube) westernshow

Westernmat ingår vid förköp 
The Blue Mountain Boys (Youtube) westernmusik, bluegrass

Museichefen går i pension

Museichef Helen Backlund.

Våren 2017 går Dals-
lands konstmuseums 
chef Helen Backlund i 
pension. 
Under sina år som chef har 
hon etablerat museet som ett 
av Västra Götalands konst-
fästen, nästan fördubblat be-
sökarantalet och fått museet 
omskrivet i nationell press. 
Hon har också påbörjat ett 
utvecklingsprojekt kring 
museiparken.

Nu söker museets styrel-
se en efterträdare. Tjänsten 
är annonserad i ett antal 
medier som vänder sig till 
verksamma konstnärer och 
personer med erfarenhet 
från konstvärlden. Sista an-
sökningsdag är satt till 12 
augusti och målet är att den 
nya chefen ska kunna gå pa-
rallellt med Helen under nå-
gon månad för att sätta sig in 
i arbetet.

Inför annonseringen har 
museets styrelse tagit fram 
ett nytt visionsdokument, 
med vision och långsiktiga 
mål för museet. I arbetet 
med visionen har en refe-
rensgrupp med kulturkun-
niga personer från Dalsland 
fått möjlighet att ge sin syn 
på museets nuvarande och 
kommande verksamhet.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

• 3 övernattningar
•  3 x inbjudande frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag på 

Restaurant Berg med 
panoramautsikt över 
järnvägsstationen

• Fri Wi-Fi
Ankomst: Valfri t.o.m. 5/8 2016.

First Hotel Kolding HHHH på Jylland
Bo på ett modernt kvalitetshotell alldeles vid Koldinghus 
Slottspark, mitt i hjärtat av Danmark. Här har du en fin 
utgångspunkt för flera utflyktsmål, t.ex. Legoland (45 km), 
Givskud Zoo (44 km) och shopping vid den tyska gränsen.

Sommar i Danmark

Barnrabatt
1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-14 år ½ priset.

Höst:
 2 nätter 1.399:-

BILSEMESTER Som läsare av MELLERudS NyHETER får du detta speciella 
 läsar erbjud ande. uppge reskoden MELLERud vid beställ ning 
                                      – så får du automatiskt rabattpriset.

Teknisk arrangör:BestÄll nu på 

www.happydays.nu eller ring   020 79 33 84  Telefonerna är öppna
vardagar kl. 8-17

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
MELLERud

Massor med fördelar
Tips och tävlingar

www.happydays.nu

spelat på Babel i Malmös 
fullsatta David Bowie-Hyll-
ning, den prestigefyllda Łódź 
Songwriter Festival i Polen, 
samt öppnat för akter som 
Tonbruket (i Köpenhamn), 
Richmond Fontaine (i 
Stockholm), Kristian Antti-
la (i Kristinehamn) och den 
grammyvinnande country-
artisten Ryan Bingham (ock-
så i Köpenhamn). Och nu 
alltså: dags för Upperud 9:9!

Nästa vecka gästar Tor-
fors scenen i Upperud, bak-
om namnet hittar vi de två 
svenska cellisterna Petronella 
Torin och Sanna Gillerfors.

Stor auktion
På lördag 9 juli har Sten & 
Patriks Auktioner en stor 
auktion i Dals Långed, ef-
ter Ulf och Peggy Enbågen. 
Deras hem, som omfattar 17 
rum, ligger bakom Anton 
Olssons järnaffär.

– Auktionen omfattar 
gods efter flera generationer 
och är en av de bästa som vi 
haft i Dalsland. Bland annat 
finns där en fin flygel, berät-
tar Sten Torstensson.

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@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 11/7: Pannbiff med lök, sås 
och potatis, lingonsylt och amerikanska 
grönsaker.
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 12/7: Skivad kassler, potatis, 
champinjonsås, och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 13/7 Kycklinggryta med 
potatis och broccoli.
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 14/7: Fisksoppa.
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.
Fredag 15/7 Köttfärssås, makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.
Lördag 16/7: Inkokt lax, gräddfi lssås 
med dill, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 17/7: Portergryta med potatis 
och skivade morötter.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 28
Mån: Fiskgratäng med potatismos och 
grönsaker. Tis, ons, lör, sön: Köttbullar 
med potatismos och grönsaker. Fre: 
Sprödbakad fi sk med potatismos och 
grönsaker.

 Seniormatsedel

VECKANS LUNCH

Familjeduo i Håverud
Finstämt, flerstämt 
och familjärt så kallar 
Gun-Britt Gustafsson 
sommarens första 
framträdande i Håver-
ud, som hon gör till-
sammans med sonen 
Mattias.

Gun-Britt behöver ingen 
närmare presentation för 
mellerudspubliken. Sånger-
ska och sångpedagog med 
en bred repertoar, Gun-Britt 
sjunger allt från visor, över 
jazz och rock, till klassisk 
musik. När hon dyker upp 
i Håverud, ofta med gitarr, 

Gun-Britt Gustafsson och sonen Mattias.

Fredagskonsert  
med Lilla Bandet

Johan Pettersen, Ulrika Claesson och Lars Stam.

Pianomusik med Fredrik
Fredrik Almqvist är en 
van Håverudsunderhål-
lare. Han är en av dem 
som har varit med alla 
åren, och då oftast 
med en trio.
Fredrik är pianist och sång-
are och har gjort sig känd 
som Charlie Norman-tol-
kare. Men hans repertoar är 
bredare än så, även om det 
mesta drar åt jazzen när han 
börjar spela.

I år har Fredrik med sig 
bassisten Hans Björkander 
och en trumslagare som går 
under smeknamnet ”Ping-
is”. Finn ut vem det är lör-
dag 9 juli. 

Pianisten och sångaren Fredrik Almqvist.

Akustisk country
Gruppen SA:LAMI bild-
ades sommaren 2013 
efter att Sarah Isgren 
gjort en solokonsert i 
Håverud. 

Gitarristen Lars Nilsson 
gillade vad han hörde men 
tyckte att Sarah behöver lite 
fylligare komp, vilket han 
föreslog. Hon tackade ja 
och fick på köpet även med 
basisten Mikke Nilsson Te-
veborg. Ett år senare anslöt 
sångerskan och gitarristen 
Liisa Paiste, vilket gör att 
gruppen ibland kallar sig 
SA:LAMI+.

SA:LAMI spelar akustisk 
country, från gamla Car-
ter Family-låtar till helt ny 
musik av till exempel Carrie 
Underwood. Stora inspira-
tionskällor är Dolly Parton, 
Willie Nelson och tjejgrup-
per som Dixie Chicks. En 
och annan låt som inte rik-
tigt kan kallas country bru-
kar också smyga sig in.

Sarah står oftast vid so-
listmikrofonen, men även 
de andra tre får ofta sjunga 
själva och oavsett vem som 
sjunger solo brukar Liisa 
lägga på stämmor. Förutom 
gitarr brukar även banjo och 

Liisa Paiste, Mikke Nilsson Teveborg, Sarah Isgren och Lars 
Nilsson.

Sommarmusik i Dalsland Center

mandolin förekomma på 
scenen.

Det hela framförs i Håver-
ud söndag 10 juni.

i sommar har vi gjort 
ett undantag för Lilla 
Bandet. 
Deras keyboardist Johan 
Pettersen jobbar så att han 
bara har möjlighet att spela 
fredagar om konserten ska 
ske eftermiddagstid.

Lilla Bandet kommer från 
Färgelanda och förutom 
Johan består det av sånger-
skan Ulrika Claesson. Till-
sammans spelar de gärna 
och ofta på de mest skilda 
ställen. Mellerudspubliken 
har bland annat sett dem 
på julmarknaderna i Hå-
verud och på Kulturbruket 
på Dal. I sommar leder de 
dessutom allsångskvällar vid 
Köpmannebro sluss under 
ett antal onsdagskvällar.

Under en allsångskväll för-
ra året träffade Lilla Bandet 
sångaren och gitarristen Lars 
Stam. Lars har sysslat med 
musik i över 50 år och kör 
efter devisen ”det måste gå 
att dansa till”. Tillsammans 
har trion gjort ett stort antal 
spelningar under det senaste 
året.

I Håverud fredag 8 juli 
kommer trion att spela mu-
sik från 1960-talet och fram-
åt i ett program de kallar 
”Let’s Twist Again – En mu-
sikalisk resa genom 50 år”.

Normalt sett är det 
bara konserter fyra 
dagar i veckan men 

vet man aldrig riktigt vad 
man kommer att bjudas på, 
bara att det kommer att vara 
bra.

Sonen Mattias spelade i 
sin ungdom klarinett, men 
har sedan utvecklats till en 
duktig sångare, både som 
solist och som stämsångare.

Gun-Britt och Mattias 
framför sitt program torsdag 
7 juli.
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VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Slagklippare FHS 250
inkl. hydraulisk sidoförskjutning

39 900:-+ moms

Månadens varaJuli

Gäller t.o.m. 31/7 - 2016

Utskjutsstege 
Hultafors 8000 2-delad 6 m. Stabil 
och säker utskjutsstege med inbyggd 
kombimöjlighet. De kraftiga och sigma-
formade sidoprofilerna ger stabilitet 
utan att göra stegen tung. Halkskyddade 
stegpinnar som bidrar till extra säkerhet. 
Den nedre delen kan användas som 
enkelstege vid tillfällen när du inte behöver 
nå så högt.

Just nu: 
1494:-

Ord. pris: 1995:-

Cornelisprogram
Under sommaren 
kommer två konserter 
som enbart ägnas åt 
Cornelis Vreeswijks 
sånger. Den första blir 
då duon Cosmetisk 
Heesvijk från Göteborg 
gör sin Håverudsde-
but.
Duon består av Thili-
ni Guldbrand och Erik 
Björksten. De gör säregna 
tolkningar av Cornelis Vre-
eswijks låtar och dikter med 
ett sound som täcker allt 
mellan rå blues och folkmu-
sik till drömska ljudland-
skap. Med en förhoppning 

att göra traditionen aktuell 
för idag och förena genera-
tioner tar de sig stora musi-
kaliska friheter och är alltid 
en kosmisk upplevelse att 
bevittna live.

De började spela Cornelis-
låtar 2013, och då mest som 
ett sommarprojekt, då de 
gick på musikutbildningar 
långt ifrån varandra. Sedan 
Erik kom tillbaka till Göte-
borg har det blivit mer re-
gelbundet. I maj i år släppte 
de en EP med några av sina 
tolkningar.

Hur det låter avslöjas den 
12 juli.

Thilini Guld-
brand och Erik 

Björksten tolkar 
Cornelis Vreeswijks 

låtar och dikter.

Sommarmusik i Dalsland Center

Mellerudsmässan
Årets Mellerudsmässa i Rå-
dahallen är planerad till 
helgen 22-23 oktober, med 
monterbygge fredag 21 ok-
tober.

Inbjudningar och anmäl-
ningsblanketter kommer att 
gå ut till företag, organisatio-
ner och föreningar måndag 
22 augusti och anmälnings-
tiden kommer att vara kort.

Nytt för i år är att man 
ska kunna anmäla sig via ett 
formulär på Internet och att 
man ska kunna önska mon-
terplacering i samband med 
anmälan. Där kommer se-
dan först till kvarn att gälla.

I övrigt kommer myck-
et att ske enligt principen 
”same procedure as last 
time”.

Glassfabrikens tid i Åsebro
Historien från glass-
fabrikens tid i Åsebro 
berättades i samband 
med att utställningen 
öppnade hos prästgår-
dens Vänner i Bolstad. 
Ett hårt arbete med 
gott resultat.

Mellan 1963 – 1979 fanns 
glasstillverkning i Åsebro, 
Åse Glass. Per-Olof Holst 
arbetade i fabriken under 
många år och var förman på 
Åse Glass 1974 – 1979. Han 
berättade historier om tiden.

Karin Andersson, då bo-

Från utställningen om Åse-Glass i Bolstad prästgård.

Walter Schaffer, Christina Lundgren, som fick ge namn till glasstårtan ”Tina”, Per-Olof Holst 
och Johan Bohlin.

Walter Schaffer gjorde ett besök vid förra arbetsplatsen och bo-
staden, Åse-Glassfabrik, idag i privat ägo.

Sonja Pettersson 
serverade en äkta 
Åse-Glass.

SD-Mellerud motionerade 
för en tid sedan att de av våra 
ungdomar som tar studen-
ten med fullständiga betyg 
skulle, som en liten premie 
få behålla den dator de ut-
rustas med under skoltiden.

Detta röstades ned på juni 
månads kommunfullmäkti-
ge, av samtliga övriga partier, 
med motiveringen att dessa 
datorer skulle återanvändas 
i bland annat SFI-undervis-
ningen. Vi hade 47 studen-
ter i år. Fyrtiosju stycken(!) 

Det skulle inte vara någon 
betungande utgift för kom-
munen att låta dessa ungdo-
mar behålla sin utrustning.

Vi menar att det är sorg-
ligt, rentav stötande att spa-
ra in på en sådan kostnad. 
Kunde denna lilla morot få 
en enda ungdom att göra det 
lilla extra som kanske krävs 
för att fixa det där jobbiga 
ämnet så är det värt varje öre 
i våra ögon.

SD-Mellerud

Datorer till studenter

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.

ende i Erikstad, nu i Melle-
rud, var glasskokerska 1967-
1979 och omtalat stark, var 
med på samlingen.

– Jag minns att hon hade 
en 25-kilos säck med socker 
under var arm och hällde i 
300 litersgrytan, berättar 
ägaren Bengt Larssons dot-
ter Christina Lundgren.

– Hon tvekade aldrig att 
bära även 50-kilossäckar 
uppför trappan, minns Per-
Olof Holst.  

Walter Schaffer var chauf-
för och förman 1969 – 1974 
och bodde även en tid ovan-
för fabriken.

Handarbete
Det var ett hårt och tungt 
arbete med mycket bäran-
de i trapporna på fabriken. 
25- och 50-kilos säckar med 
socker och annat bars upp-
för trapporna för förvaring 
och ner igen när de skulle 
användas. Mycket av arbetet 
gjordes i början för hand, ex-
empelvis tillverkades tårtor i 
de 450 formar de hade och 
som mest gjordes 1 800 per 
dag.

Glasstrutarna fylldes med 
en så kallad pistol och halv-
litrarna med kran. Att göra 
glasspinnar i formarna var 

det tyngsta jobbet då de 
skulle lyftas i och ur frysba-
det.

Det var många ungdomar 
som fick feriejobb på Åse 
Glass. Extrapersonalen be-
stod av 60 årsarbetare med-
an åretruntjobben var tio.

Mjölkprodukten till glas-
sen togs från mejeriet i 
Mellerud och senare från 
Arlamejeriet. Svenska råva-
ror användes så långt det var 
möjligt.

Prästgårdens Vänners ord-
förande Gudrun Rydberg, 
visade en film om Bolstad 
från 1963, där det fanns 
några frekvenser från glass-
fabriken som visade tillverk-
ning av glasstrutar och glass-
tårtor.

Glassfabriken flyttades se-
dan till Trollhättan och idag 

finns en av glassorterna från 
Åsebro kvar i sortimentet.

Stor samling
Johan Bohlin, som nume-
ra bor i Ör, vars farfar Tore 
Bohlin en tid var glassmäs-
tare och förman hos Åse 
Glass, har en stor samling 
av prylar från tiden i Åsebro. 
Dessa finns fram till oktober 
utställda i Bolstads tidigare 
prästgård hos Prästgårdens 
Vänner och kan beses på 
onsdagar.

Här finns förpackningar 
och skyltar från Åse-Glass 
och fakta om människor 
som hade med glassfabriken 
i Åsebro att göra.

Johan Bohlin har även 
attiraljer från efterträdaren 
Trollhätteglass som kommer 
att ställas ut där.

Självklart serverades Åse-
Glass strut efter Åsebroti-
dens recept i fikapausen.

 Marianne Karlsson
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PREDIKOTURER

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.

  

UPPVAKTNING

JORDFÄSTNING

SORGTACK

Vår far, farfar och broder 

Jan-Erik Skåån 
* 6 juni 1951  

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Köpmannebro 23 juni 2016 

Magnus 
Dion 
Freja 

Jimmy och Melinda 
Släkt och vänner 

När jag lägger mig till ro 
liksom fågel i sitt bo 

låt din ängel mig bevara 
från allt ont och  

från all fara 

Begravningsakten äger rum 
i Holms kyrka fredag 8/7 kl. 
11.00. Avsked tages i kyr-
kan. Tänk gärna på en gåva 
till Hjärt- och Lungfonden, 
gåvotelefon 0200-882400. 
Hylla Janne med ledig kläd-
sel.     Fonus Mellerud 

Vårt varma tack 
till Er alla som med tankar, 
kramar, telefonsamtal, kort, 
blommor och minnesgåvor 

hedrat vår käre 

Morgan Karlsson 
vid hans bortgång. 

MONA 
Joakim och Johan 

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
på min 60-årsdag undanbe-
des. 

Sölve Andersson

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Åke Molander, Åsens-
bruk. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusi-
ker Elisabette Emanuelsson 
”Bliv kvar hos mig” av W. 
H. Monk. Akten förrättades 
av komminister Daniel Wes-
tin. Begravningsgudstjäns-
ten inramades av psalmerna 
251 ”Var jag går i skogar, 
berg och dalar”, samt psalm 
199 ”Den blomstertid nu 
kommer”. Till minne av Åke 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från makan 
Barbro, syskon med familjer 

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Ulf Sundkvist från Karls-
krona predikar. Medv. Er-
kan Vitaly från Ukraina.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lör 18 
Furusandskväll, tipspro-
menad. 19 Grillkväll med 
Britt-Marie & Bengt Yng-
ve. Grillbart finns att köpa. 
Avresa från M-kyrkan 18. 
Sönd 17/7 11 Gemensam 
Gudstj. i Smyrna. Thomas 
och Anita Granath. Lörd 
23/7 18 Furusandskväll, 
tipspromenad. 19 Emanu-
el Georgsson. Kvällsfika & 

Veckans 
ros...

...till Anders Grimheden 
samt Niklas, Markus och 
Mattias, som gjorde av
skedet av Morgan till ett 
ljust minne.

Mona, Joakim och Johan

...till alla goa som kom 
till Mejeriet under Kanal
yran, både besökare och 
arbetare. Ni är grymma 
allihop!

Mvh Coster

korvservering. Avresa från 
M-kyrkan 18. Sönd 31/7 
Gudstj. på Furusand. Sång 
och predikan. Ulrika Da-
nielsson, Säffle, kaffekorg. 
Avresa från M-kyrkan 
16.30. Sönd 7/8 15 Ekum. 
Gudstj. Sunnanå Hamn. 
Samuel Lundgren. Vid 
regn i Holms kyrka. Avresa 
från M-kyrkan 14.30.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Samuel Johansson. Nattv.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Sönd 19 Ekumenisk gudstj. 
Rörvik. Thomas Holm-
ström. Sång och musik: 
Hanna Sandgren och Vik-
tor Sannum. Servering. 
Sönd 17/7 11 Gemensam 
gudstj. i Frändefors. Lars 
Larsson, kyrkkaffe. Fred 
22/7 17 Frändefors, an-
dakt vägkyrkan. Sigward K. 
Sönd 24/7 10 Brålanda, ge-
mensam gudstj. Britt-Ma-
rie Oldin, kyrkkaffe. Månd 
25/7 16 Start tonårslä-
ger, Rörvik. Sönd 31/7 11 
Rörvik. Gemensam gudstj. 
David Celinder, Sigward 
K. tonårslägret, kyrkkaffe. 
Sönd 7/8 11 Frändefors. 
Gudstj. Sigward K. kyrk-
kaffe. 18 Brålanda. Sön-
dagskväll i kyrkan. Sigward 

K. Servering. Onsd 10/8 
19 Brålanda Stickcafé och 
Kvällsmacka.
Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
med nattv. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
Gamla kyrkan, sång och 
musik: Jonna Ydenius och 
Kristoffer Melin. Andakt: 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 308 70.
Gestad: Sönd 19 Gudstj. 
tillsammans med Equme-
nia församlingen. Thomas 
Holmström. Sång och mu-
sik: Hanna Sandgren och 
Victor Sannum. Servering. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 19 
Ekumenisk gudstj. Rörvik. 
Thomas Holmström. Sång 
och musik: Hanna Sand-
gren och Viktor Sannum. 
Servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Anna-Karin Lind-
ström, sång. Lennart Staaf. 
Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem. Nils Lundbäck.

samt släktingar och vänner. 
Vid kistan tog familjen, släkt 
och vänner sitt avsked. Ak-
ten avslutades i kyrkan med 
”Amazing grace” som är en 
folkmelodi. Familjens tack 
framfördes och därefter bjöd 
man in till minnesstund i 
församlingshemmet. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Skålleruds kyrkogård.

Avskedsceremoni har 
ägt rum i Gunnarsnäs för-
samlingshem för Morgan 
Karlsson, Mellerud. Som 
inledning på akten spelades 
”Över bergen ska det klinga” 
med Lasse Stefanz varefter 
alla gäster hälsades välkom-
na. Därefter spelades ”Every 
little thing” med Carlene 
Carter. Under akten fram-
förde Niklas Larsson, Mar-
kus Johansson och Mattias 
Hagström The Shadows låt 
”Apache”. I samband med 
avskedet spelade musikerna 
”Little wings” som en gång 
i tiden spelades av Jimi Hen-
drix. Till minne av Morgan 
var lokalen vackert inramad 
med blommor från familj 
och många vänner.  Min-
nestal hölls av officiant An-
ders Grimheden, som också 
tackade för den stora mängd 
blommor och minnesgåvor 
som kommit in. Som avslut-
ning spelades ”Njut av livet” 
med Lasse Stefanz. Morgans 
stoft kommer att gravsättas 
på Holms kyrkogård.

Stort grattis Alice som fyller 
5 år 8/7.

Kramar från  mormor,  
morfar , moster  Kristina, 

Andreas kusinerna Havanna 
och Gustav

I dag fyller Markus 6 år. Ha 
en härlig födelsedag.

Grattiskramar från 
 farmor och farfar

Varmt tack
för all visad vänlighet  

vid vår älskade

Geron Häggs
bortgång. Tack för brev, 
blommor, minnesgåvor 
och för deltagande vid 
begravningsceremonin.

Majvor och barnen

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis till vinnarna  
i barntävlingen

Elin Segerlind, Mellerud, Wilma Bohm,  
Göteborg och Liam Kopp, Trollhättan.
Rätt svar var 1. Ketchup. 2. Smaragd.  

3. Stockholm.
Utslagsfrågan: Snöret var 2 meter och 42 cm.

Vinnarna har kontaktats.

Anna Forsebo i Håverud
Duo Nagashima For-
sebo uppträdde på 
tisdagseftermiddagen 
förra veckan i Kalan-
dersalen på Dalsland 
Center
Kalandersalen var i det när-
maste fullsatt när Martin 
Nagashima och Anna For-
sebo framträdde under tis-
dagseftermiddagen. Anna 
presenterade programmet 
som startade med skandi-
navisk musik och fortsatte 
söderut. 

Martin inledde på piano 
med Peterson Bergers ”Som-
marsång”. När de kom till 
Norge och Grieg berättade 
Anna att han skrev mycket 
om landets historia. Anna 
sjöng ”Våren” och Martin 
spelade tre pianostycken. 
Sedan fortsatte den musi-
kaliska resan till Mozarts 
Tyskland och publiken fick 
ett smakprov på hans sång-
er. Mozart har även skrivit 
många operor, bland andra 
”Trollflöjten” ur vilken Anna 
och Martin framförde du-
etten mellan Papageno och 
Pamina. 

Så fortsatte resan söde-
rut till Sicilien och Bellinis 
opera ”Sömngångerskan” ur 
vilken Anna sjöng två arior. 
Så återvände duon till Sveri-

En nöjd duo Nagashima Forsebo efter konserten på Dalsland 
Center i Håverud.

ge och avslutade med Benny 
Anderssons ”Vilar glad i din 
famn”. Men ett extranum-
mer, ”Gåvan från himlen” 

lockade publiken fram med 
sina applåder efter en upp-
skattad konsert.

AnnChristine Ivarsson
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Melodikrysset v.27 - 9 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:.....................................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 27 – 9 juli 21.00

Efterlyser smalfilm på finsk 
kyrkoherde som verkade i Ör
Lauri Kalervo Kurkiala 
(1894 – 1966) verka-
de som kyrkoherde i 
Örs församling åren 
1953 till 1964. Han 
lämnade många spår 
efter sig i församling-
en. Nu vill Juhamatti 
Pelkonen, Åsebro göra 

en dokumentärfilm om 
denne ganska kontro-
versielle man.

Juhamatti, som bland an-
nat arbetat som journalist 
på Sveriges Radio i tio år, 
flyttade till Åsebro för sju år 
sedan. Lauri Kalervo Kurki-
ala var hans mors morbror 

och då denne verkade som 
kyrkoherde i Örs församling 
ville Juhamatti forska vidare 
om hans liv och gärningar.

– Jag visste att Lauri hade 
en lång och intressant histo-
ria i Finland, säger han.

En paradox är att Lauri 
var fältpräst i finska krigen, 

Juhamatti Pelkonen vid det porträtt som finns sakristian i Örs kyrka på kyrkoherde Lauri Ka-
lervo Kurkiala.

Torgfika i Bäckefors
Det har varit tre mycket väl-
besökta  tisdagsförmiddagar 
på torget i Bäckefors där 
Steneby pastorat bjudit på 
torgfika. 

Med hjälp av ideell hjälp 
från ”Gubbdagis” har de bo-
ende på Björklunda kommit 
och tillsammans med många 
andra bäckeforsbor fikat och 
pratat. På måndagförmid-
dagarna har åtta-tio ideella 
personer träffats i försam-
lingshemmet och bakat inför 
torgfikat. 

Text och foto:  
Laila Andrén, diakon

Steneby pastorat har bjudit 
på torgfika i Bäckefors.

Wilma gjorde 
egen tidning

Tolvåriga Wilma Bohm 
tillbringar mycket tid i fa-
miljens sommarstuga i Vita 
Sannar. Med hjälp av sin 
iPad har hon satt ihop en li-
ten tidning i A5-format som 
hon printat ut och säljer för 
en femma till campinggäs-
terna. Den innehåller pyssel 
och olika tips, till exempel 
utflyktsmål i kommunen.

Mediaintresset märks även 
i hennes val av praoplats. 
Under tre dagar vistades 

hon på SVT i Göteborg, där 
hon bland annat filmade in-
tervjuer med anställda. Till 
exempel Henrik Krusvall i 
landet Runt.

– Jag ringde själv och frå-
gade om jag fick praoa där 
och det gick bra, berättar 
Wilma.

Evelina bor med sin familj 
i Göteborg, men rötterna 
finns i Mellerud där både 
farmor och mormor bor.

Susanne Emanuelsson

Systrarna Evelina, 10 år och Wilma Bohm, 12 år. Wilma med 
den lilla tidning hon själv gjort med pyssel och tips i.

han hade en avgörande roll 
i Finland självständighets 
historia. Lauri gick militär-
utbildning i Tyskland 1915 
– 1917 och blev yrkessoldat 
samt fältpräst. Han verkade 
som sjömanspastor i Austra-
lien, när han återvände där-
ifrån blev han kyrkoherde i 
Finland. Han deltog i andra 
världskriget och Finlands 
alla krig. Lauri kom till Sve-
rige som flykting och nästan 
60 år gammal tillträdde han 
som kyrkoherde i Örs för-
samling.

Lauri lämnade många 
spår efter sig i församlingen. 
Han startade arbetskretsar, 
byggde ut söndagsskolan 
och drev fram lokaliteter för 
församlingens verksamheter 
med mera. ”Han ägde ännu 
på äldre dagar militärens 
spänstighet” – citat ur Karl-
stads Stifts Herdaminne 5 av 
Anders Edestam.

– Det som intresserar mig 
är att han var en av pionjä-
rerna som försökte få kyrklig 
verksamhet för den finsk-
språkiga befolkningen. Lauri 
åkte runt mycket i Värmland 
och anordnade gudstjänster 
för dem.

Letar efter filmer
Juhamatti är alltså intresse-
rad av filmer som beskriver  
Laurias liv i Sverige. Det kan 
handla om dop, konfirma-
tioner, vigslar eller andra si-
tuationer under hans period 
som kyrkoherde i Ör.

– Jag har arbetat med att 
söka material och kontakter 
i ett par år nu. En kompis 
i Finland, Claes Olsson, är  
filmproducent och han har 
blvit allt mer intresserad av 
projaktet. Jag har dessutom 
ansökt medel från Finska 

Filmstiftelsen och de ska 
återkomma i höst om be-
sked. Förhoppningsvis blir 
både Finlands TV och SVT 
intresserade av historien.

Den planerade dokumen-
tärfilmen kommer att spelas 
in både i Sverige och Fin-
land. Örs kyrka är en själv-

klar inspelningsplats, där 
Lauri ståtar med sitt porträtt 
i sakristian tillsammans med 
andra kyrkoherdar genom 
tiderna.

Lauri avled 70 år gammal 
två år efter att han slutade 
sin tjänst i Ör.

Susanne Emanuelsson

Juhamatti Pelkonen efterlyser smalfilm på Lauri Kalervo Kurkiala, som var kyrkoherde i Örs 
församling 1953 – 1964. Syftet är att göra en dokumentärfilm om honom.
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Kortegen var en glad manege
Molnen drog fram över him-
len och det regnade av och 
till på fredagen, men lagom 
till kortegens start klockan 
två höll det upp och glada 
cirkuskaraktärer drog mot 
torget i Mellerud. Där utsågs 
de bästa ekipagen och alla 
deltagande fick  ett present-

kort från leksaksbutiken. 
Unga talanger sjöng från 
scenvagnen innan det var 
dags för Cirkusexpressen, 
med Johanna Abrahamsson 
i spetsen. Det blev uppvis-
ning i olika cirkusnummer 
till alla barns förtjusning. 

Karin Åström

Cirkusexpressen kunde konsten att roa och fascinera. 

Johanna Abrahamsson och Anton Persson i ett fartfyllt 

cykelnummer.

Dans och kalas fick folk på fötter
På fredagkvällen var det 
dans på torget till bandet 
Date. Det var full fart på 
buggandet till härlig mu-
sik. 

På Österrådaplan på-
gick Mellerudskalaset och 
många mellerudsföretag 
var där med hela sin perso-
nal. Refreshments stod på 
scenen framåt elva och det 
var hög stämning i tältet.

Mellerudskalaset hade 
fullt hus även på lördagen, 
då med en yngre publik. 
Da Buzz och Dr Bombay 
stod för musiken.

– Vi är jättenöjda med 
hur det blev. Vi har fått till 
oss från både besökare och 
polis att det var välarrang-
erat. Ett lugnt event. Det Härlig stämning på Mellrudskalaset under fredagskvällen. Refreshments på scenen.

Holstein segrade i Dalbokon
För två år sedan vann 
en Holsteinkossa i Dal-
bokon under Kanaly-
ran. Samma sak hände 
i år när kopremiering-
en avgjordes under 
fredagen.
Ett knappt 50-tal anmäl-
ningar till Dalbokon 2016 
är en fin siffra. Speakern Da-
niel Jensen, Dalbo hushåll-
ningsgille var mycket nöjd 
med uppslutningen och kva-
liteten på de deltagande kor-
na. Domare var Tommy Er-
iksson och prisutdelare det 
äkta paret Peter och Helene 
Karlsson från Tanumshede, 
även kända från tv-program-
met Bonde söker fru. De 
träffades 2014 och gifte sig i 
augusti 2015.

– Det var roligt att kom-

ma hit, det är första gången 
jag är i Mellerud. Har bara 
passerat förut, säger Peter 
leende.

Båda uttryckte sin beund-
ran för kornas höga kvalitet.

– Jag tycker de är jättefina, 
understryker Helene, innan 
resan gick hemåt för att ta 
hand de egna djuren på går-
den. Bland annat har paret 
dikor.

Utställningen startade 
med showmanship där barn 
och ungdomar visar upp kor, 
kvigor eller kor på bästa sätt. 
Här spelar det ingen roll 
hur djuret är konstruerat, 
utan domaren ser bara på 
hur man visar upp på bästa 
sätt. En strålande glad Alma 
Håkansson, Slommehagen, 
Brålanda  blev tvåa i sin klass 

Alma Håkansson, Brålanda blev tvåa i showmanship ung-
domar 14-20 år. Här 1443 Amelia och prisutdelarna He-
lene och Peter Karlsson, Tanumshede.

Vinnare i klassen SRB/AY kvigor 6-10 månader; 1322 
Blomma. Ägare: Lunden Ayrshire & Holstein, Brålanda.

14-20 år med 1443 Amelia.
Sedan rullade klasserna på 

för att avslutas med Best in 
Show där Holsteinkon 981 
Westergård Van Gogh Dora 

(andrakalvare) från Marie-
stad segrade. Tvåa blev 981 
Tyra, en SRB/AY från Nunt-
orpskolan.

Susanne Emanuelsson 

var mycket folk båda dagar-
na och de vi hoppades skulle 
komma, kom. Formatet var 

alldeles lagom, säger Susan-
na Wallin.

Karin Åström

Julikväll i Mellerud och Kanalyra, då är det dans på torget.

Det här ekipaget, cirkusdirektör Pia Lindahl, med häst  

och tre clowner vann första pris. Andra pris vann detta ekipage med clown, trollkarl och tiger.

En vagn med tiger och leopard.

Unga talanger underhöll publiken och fick ett diplom för det. Jennifer Johansson, Anna Hansson, Indra Lundqvist och Amanda Svensson.
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Välbesökt kortege med fina ekipage
Klockan 12.00 startade kortegen 
som pampigt anfördes av Väners-
borgs Stadsmusikkår. Publiken 
var avsevärt större än tidigare år, 
mycket beroende på att starttiden 
flyttats fram två timmar.
Det delades ut två slags priser, dels till bästa 
förening och dels till den privatperson som 
hade det ekipage/utstyrsel som föll juryn 
bäst i smaken.

Nu var det bara två föreningar som deltog, 
men ingen skugga ska falla på dem. De bjöd 
på sig själva och hade använt fantasin väl när 
det gällde utstyrseln. Etta blev PRO:s Teater-

grupp, ett knippe mycket pigga pensionärer, 
som lockade till många skratt. De tilldelades 
2 500 kronor.

På en hedrande andraplats hamnade Mel-
leruds Biodlare, 2015 års segrare. Det blev 
väldigt varmt för dem i sina biodlardräkter 
och flera suckade av lättnad när de kunde 
plockas av. Föreningen fick 1 500 kronor.

Dessutom bestod kortegen av ett stort an-
tal veteranfordon och glänsande äldre bilar i 
ett fantastiskt skick. Yvonne Mårtensson och 
hunden Ruth som åker med på mopeden i 
sin egen korg är ett mycket uppskattat åter-
kommande inslag.

Susanne Emanuelsson

Beachfotbollen ett dragplåster
20 lag deltog i beachfot-
bollen vid aktivitetsplats 
Mejeriet. Nytt rekord, 
kunde Tobias Coster kon-
statera.

Det vimlade av besökare vid 
Mejeriet både fredag och lördag. 
Många passade på att sitta och 
fika eller käka grillat. Barnen 
kunde hoppa i hoppborgarna, 

7-9 åringar:
1:a Strandstjärnorna 
2:a Melleruds IF
10-12 åringar:
1:a Matvraken
2:a FC real Madrid

13-15 åringar:
1:a FC Stekarna
2:a Ortens Kungar
16-19 år:
1:a Vi bara kör
2:a Grillmästarna

Klassvinnare i beachfotbollen

Joakim och Ulrika Pettersson grillade korv och hamburgare.

Fyraåriga Nazanin Nasoumi var fint 
ansiktsmålad.

Killarna i Fet Lol Noll Bollkontroll och Spera gick all in 

under matchen.
Hoppborgarna var populära bland barnen.

köra   små elbilar, få sitt ansikte 
målat eller spela beachfotboll.

– Beachfotbollen lockar i alla 
väder, antalet deltagare har ökad 
varje år. Vi har kört detta i sex 
år nu, men vi har haft aktiviteter 
vid Mejeriet i säkert tio-tolv år. 
I år var det nytt rekord med 20 
lag, trots att vi tagit bort lag med 
spelare över 19 år. Man ska vara 
minst fem i varje lag och i grund-
spelet spelar man en gånger sju 
minuter. I slutspelet kör spelarna 
två gånger fem minuter, berättar 

Tobias, som var konferencier un-
der turneringen.

Totalt jobbar ett 40-tal barn 
och vuxna med arrangemanget.

– Det är mycket arbete, men 
det är väldigt roligt eftersom vi 
får så mycket tillbaka, understry-
ker Tobias.

Text: Susanne Emanuelsson

Foto: Susanne Emanuelsson & 
Karin Åström

Konstnärer hade 
vernissage
Klockan 17.00 i fredags var det vernissage i ABF:s lo-
kal på Storgatan för  Konst i Centrum. Det är nio lokala 
konstnärer som fram till 7 augusti ställer ut i skyltfönster 
längs Storgatan och runt Köpmantorget i centrala Mel-
lerud. Dessutom visar samtliga konstnärer var sitt konst-
verk i ABF:s lokal. Sex konstnärer var på plats under ver-
nissagen.

Susanne Emanuelsson

Från vänster: Runo Eriksson, Katarzyna Dudzinska, Mar-
gitta Ekstedt, Olle Rudolf, Vivian Kryle och Tanja Mueller. 
Saknas på bild: Lillemor Andersson, Lena Bergsman och 
Fredrik Fabó.

PRO:s Teatergrupp stod som segrare i kortegens föreningstävling. Från vänster: Margitta Ek-

stedt, Börje Skoogh, Gunilla Berg, Ingegerd Andersson, Barbro Olsen, Elisabeth Andersson 

med sin hund Aron, Birgitta Benjaminsson, Siv Sjöberg och Eva Plathin.

Mia Palm och dottern Agnes var dagens konferencierer – en uppgift de skötte med bravur.

Vinnare i kortegen, Linnea Andersson, Krokfors gård i Ör, blev så här glad. Traktorn, en Volvo T22 -50 har hon ägt i två år.

För fjärde året ledde Vänersborgs stadsmusikkår lördagens 

kortege. De ger kortegen en pampig prägel.

Kortegdeltagarna samlades på torget i väntan på prisutdel-
ning och för att besökarna skulle få ta sig en närmare titt 
förstås.
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Monica Andersson, Butik Moccafin, med några av 
sina modeller efter modevisningen på torgscenen.

Handbollstjejer prisades
Klockan 15 på lördagseftermidda-
gen var det prisutdelningar från 
scenen. 
MIF:s handbollstjejer F03-04 äntrade 
glatt scenen iklädda guldhattar för att ta 
emot stipendiet ”Sportpåsen Mellerud 
2016”, en summa på 1 500 kronor. Med 
sig hade de sina ledare Petra Gull, Johan 
Eriksson och Ann Uggla Flodin.

I motiveringen står bland annat att sä-
songen 2015/2016 startade med två gan-
ska klara förluster. Många undrade hur 
säsongen skulle sluta. Då samlade ledarna 
ihop laget och pratade igen deras egna am-
bitioner med handbollen och vilket mål 
laget ville sätta för säsongen. Sedan den 
dagen förlorade laget inte en enda match 
i serien, som de  vann på ett övertygande 
sätt. Tjejerna gick dessutom vidare till steg 

fyra av fem i Ungdoms-SM (Select Cup), 
med motståndare ur ungdomseliten från 
tre regioner.

– Vi ska på handbollsskola under tre 
dagar i Forshaga i juli för Tina Flognman, 
före detta landslagsspelare. Det deltar fler 
före detta landslagsspelare som tränare de 
dagarna, det ser vi fram emot, säger Petra 
Gull.

Melleruds bokhandel hade anordnat en 
tävling i att måla Game Workshop-figurer. 
Vinnare i barnklassen blev Mohammed 
Asadi och i vuxenklassen Roger Ström.

Årets företagare får priset under Melle-
rudsmässan i höst och Årets kulturpris-
mottagare, Torsten Lindblom, får priset på 
Dalskogdagen i sommar.

Susanne Emanuelsson

Melleruds IF:s handbollstjejer F 03-04 var årets mottagare av stipendiet ”Sportpåsen Mel-
lerud 2016” – ett kamratgäng som genomgått en enorm utveckling.

Publiktät folkfest 
Det blev en lyckad 
Kanlayra med många 
besökare, trots att 
regnmolnen ibland 
hotade.

Lördagen startade med in-
vigning på torget med kon-
ferenciererna Mia och Agnes 
Palm, snyggt klädda i gam-
maldags dräkt och frack, så 

Fullt ös på Börsen

Jim Blom, t.v älskar Kanalyran. – Jag återkommer hit varje 
år och det är alltid lika trevligt, säger han där han sitter i Bör-
sens serveringstält. På fredagskvällen spelade HitsDotCom. 
De återkom på lördagskvällen – då med gästartisten Josefin 
Dahlqvist. Kvällen avslutades med välkända Snowstorm som 
bjöd på en nostalgisk musikresa för alla besökare. 

Kvällens modevisning
Klockan 19.00 drog ytterligare en mode-
visning igång under Kanalyran. Det var 
Modehuset Börsen, Tjejer & Killar samt 
Mode for You som visade upp sommarens 
klädesplagg i Restaurang Börsens serve-
ringstält. Det var i stort sett fullsatt runt 

borden, så intresset var stort. Mia Palm 
höll i mikrofonen och bjöd verkligen på 
sig själv, vilket lockade till många härliga 
skratt.

Susanne Emanuelsson

Willian Östlind besökte lant-

bruksutställningen.

Dalslands Spelmansorkester med Alban Faust spelade på flera ställen, bland annat i P.D 
Lundgrensparken.

som det var i Kanalyrans 
begynnelse. Dagen fortsatte 
med mängder av aktiviteter 
och trots det inte helt opti-
mala vädret är kanalyrekom-
mittén mycket nöjd med 
2016 års Kanalyra.

– Vissa aktiviteter drog 
mer publik än vi hade vän-
tat och det var roligt med 
de nya inslagen som mode-
visningarna och glasutställ-
ningen i Håverud. Det är 
bra att Kanalyran vidgas, sä-
ger Lars Nilsson, kultur-och 
fritidsutvecklare i Melleruds 
kommun och sammankal-
lande i kanalyrekomittén. 
Planeringen för 2017 och 
även för 2018, då Kanalyran 
firar femtio, börjar direkt 
efter sommaren och Lars in-
bjuder alla att komma med 
förslag på vad som kan be-
rika den.

Haaks, vars framträdande sponsrades av lokala företagare, satte fart på publiken.

Sjömila presenterade eget material från sin senaste skiva.
– En lokalt förankrad folk-

fest, det är det koncept vi byg-
ger på, säger han.

Text & foto: Karin Åström

Se fler bilder 
från Kanalyran  
i nästa nummer 

av Melleruds 
Nyheter
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Kanalyresöndagen i Håverud

Skålleruds Brass spelar utanför Kalandersalen. Clas Hell-
berg, kornett, Sven Ström, valthorn, Axel Lindeberg, tuba, 
Tommy Tisell trombon, Bengt Dagström, kornett och Helen 
Ström kornett.

 Cirkus Mimulus drar till sig den yngre 
publiken, både den busiga hunden och 
trollkarlen lockar fram många skratt. 

 Korvätartävlingen är över, Kjell-Ove Ström har försvarat 

sin titel och vunnit med en korv över Walter Jonsson.

Deltagarna i Akveduktsjoggen blir förevigade efter pris- och 
medaljutdelningen. Tyvärr fattas fem deltagare. 
Foto: Roger Jarl.

Några av Mats Jonassons föremål som han har med på ut-ställningen Mönsterås Exclusive 2016 på Dalsland Center.

Pär Jonsson har fått upp den lättaste tyngden i grenen 

Power stairs.

Kanalyrans tredje och avslutande dag var som 
vanligt i Håverud och Upperud. Solen tittade 
fram, men ett par gånger kom det en rejäl stört-
skur.
Redan klockan tio var de 
tolv starka gossarna på plats, 
efter att redan på lördagen 
startat med tre deltävlingar i 
Mellerud. Dagens första del-
tävling, Power stairs, innebar 
att tre kuber, 126, 151 och 
186 kilo tunga, skulle bäras 
uppför en trappa och det 
var ett krävande moment 
som inte alla riktigt orkade 
fullfölja. Sista delen gällde 
det att först lyfta 70 kilo två 
gånger och därefter välta en 
bil.

Söndagens friluftsguds-
tjänst var förlagd till Uppe-
rud och på grund av regnet 
inne på museet. De fram-
ställda stolarna fylldes snart 
och Gun-Britt Gustafsson 
med sonen Mattias Lund-

ström kunde inleda guds-
tjänsten med Altarpolska av 
Åsa Jinder.

Utanför Hallingsalen 
på Dalsland Center köa-
de intresserade i väntan på 
att dörrarna skulle öppnas 
till jubileumsutställningen 
”I glasets tjänst”. Johnny 
Persson, Dalsland Centers 
egen glaskonstnär, hade ar-
rangerat en utställning med 
Målerås Exclusive 2016. 
I den gruppen ingår Mats 
Jonasson, Ludvig Löfgren 
och Morgan Persson, alla tre 
kända formgivare.

Cirkus Mimulus höll till 
på gräsmattan bakom Vis-
itor och lockade, liksom ti-
digare år, fram många skratt 
från barnen. Skålleruds By-

alags flasktävling vanns av 
Ingegerd Porath som fick 
en Kungamiddag för två på 
Håveruds Brasseri. Ytterli-
gare fyra vinster delades ut. 
Walter Jonsson var ende ut-
manaren i korvätartävlingen 
där Kjell-Ove Ström åt flest 
korvar även i år. 

26 personer hade anmält 
sig till Akveduktsjoggen som 
HIF ordnar varje år. De tre  
bästa på herr- och damsidan 
fick pris och bland de yngre 
fick alla en medalj. Se resul-
tatlista på sportsidorna.

På grund av det ostadiga 

vädret förlades två konserter 
till Kalandersalen där Skål-
leruds Brass, en nystartad 
blåsarsextett, inledde och 
de efterföljdes av Durspe-
larna Gränsdraget. Inne på 
Håfveruds Brasseri spelade 
coverbandet The Stable från 
Göteborg. Kanalyresöndag-
en avslutades med Jimsons i 
en ”knôkfull” Hallingsal där 
man fick bära in extrastolar.

AnnChristine Ivarsson

Anders var 
starkast

De tolv deltagarna i 
Starke man-tävlingen 
bjöd på härlig under-
hållning i de fem gre-
narna som genomför-
des under två dagar. 
Starkast var Anders 
Nilsson från Nässjö.
– Anders är mycket välträ-
nad och dessutom har han 
tränat för Strong man i tio 
års tid. Han är 1.98 lång och 
det är en fördel att vara lång i 
flera av grenarna, säger Rune 
Andersson, som arrangerat 
Starke man under Kanalyran 
sedan 1995.

Anders Nilsson vann med 
54 poäng. På andra plats 
hamnade en dalslänning, 
Fredrik Örtemark från Dals 
Ed på 48 poäng. Trea blev 
Kim Emilsson, Nottebäck 
med 45 poäng.

Tävlingen lockade som 
vanligt många åskådare, 
mest tryck var det vid bil-
vältningen där en VW Polo 
skulle vältas på torget. Den 
grenen ingick även i sönda-
gens program i Håverud, 
där båtdragningen utgick på 
grund av regnet.

Susanne Emanuelsson

Anders Nilsson, Nässjö, är koncentrerad innan han startar 
i grenen däckvältning och bilvältning på Köpmantorget.

Fredrik Örtemark från Dals Ed kämpade sig till en fin 
andraplats.

Melleruds Nyheters 
tävling för barnen

Maggan Lindholm, 
Christina Callh och 
Andreas Asp skojade 
till det under freda-
gen när Melleruds 
Nyheter delade ut 
ballonger och godis 
till barnen samt an-
ordnade en tävling 
för de yngre.

I tältet utanför entrén till Melleruds Nyheter syns från vän-
ster: Sixten och Svea Ryman Callh, 7 respektive 9 år, Chris-
tina Callh, Maggan Lindholm samt Vendela Elofsson 5 år, 
Rasmus Elofsson 12 år (båda från Mellerud), Tilde Lagö 12 
år och Teo Lind 12 år (båda från Borås).
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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

Skogsdag hos Dag med blick för skogen
Sedan familjen slutade 
med korna är Dag Nils-
son skogsnörd. Hans 
stora skogsintresse 
gör att han vill testa 
olika arter. Han berät-
tar med inlevelse och 
kunskap om sina träd 
under den skogsdag 
som hölls hos honom.
För 39 år sedan kom 
Ann-Marie och Dag Nils-
son till Holmen i Frände-
fors. Till år 2010 bedrev de 
mjölkproduktion och fick 
2009 ta emot guldmedalj 
av kung Karl XVI Gustafs 
hand för många års leverans 
av förstklassig mjölk. Dag 
kommer från en skogsgård 
i Bohuslän och har med sig 
känslan för skogen.

Dag Nilssons och Södra 
skogsägarnas skogsinspektör 
Jonas Gustafsson berättar 
under skogsdagen om olika 
strategier i skogsbruket. En-
lig den nya skogsbrukspla-
nen har Dag bra värden på 
sin skog med en bonitet på 
8skb. Han brukar 50 hektar 
skog med mestadels gran, en 
tallmosse och ett hägn.

Sitkagran
Vandringen börjar i ett 
skogsparti där Dag planterat 
Sitkagran som har växt bra 
och några har toppskott upp 
till 130 centimeter långa. 
Sitkagranen passar bäst på 
nederbördsrika marker med 
djup jord och god tillgång 
till rörligt markvatten.  Dag 
planterar på 3,20 meter och 
då får de självsådda lövträ-
den växa mellan granarna 
och gör en trevligare skog 
som även förser älgen med 
föda. När det är dags gallras 
lövträden och sitkagranen 
får sitt behövliga utrymme.

Hägn
Han har 2012 låtit hägna in 
sju hektar åkermark och två 
hektar skog för att låta plan-
terad ek, poppel, hybridasp 
sitkagran, hybrid lärk, få-
gelbär och Douglasgran så 
de kan växa skyddade från 
rådjur och älg som dels äter 
skotten och dels fejar hor-
nen. Vid hägnet har Dag 
även planterat björk som 
vindskydd. Poppeln har växt 
till en imponerande längd 
på tre år. Sidoskott från pop-

Ann-Marie och Dag Nilsson vid ena ingången till hägnet. 

En rejäl vändplats underlättar mycket vid hanteringen av timmer och massaved. Deltagarna håller med.

Lions Club, Brålanda har 
räknat kassan 2014-07-01 
– 2015-06-30. Insamlade 
medel: Fonderade medel 
17 000, lotterier 43 000 
kr, julmarknad 47 000 kr, 
gåvor – privat 3 000 kr, 
allsångskvällar 42 000 kr, 
skördefest, catering 13 000 
kr. Totalt 165 000 kronor. 
Utdelade medel: Ungdoms-
arbete 30 000 kr, stipendi-
er 5 000 kr, hörselskadade 

5 000 kr, FUB och S:t Lukas 
10 000 kr, skolor – lokalt 
15 000 kr, läger ungdom, 
diabetes 12 000 kr, allsångs-
kvällar 26 000 kr, barnav-
delningen NÄL 10 000 kr, 
Cancerfond – Väst 16 000 
kr, Syrien, Nepal 20 000 kr, 
Världens Barn med mera 
16 000 kr. Totalt 165 000 
kronor.

Folke Olsson,  
kassaförvaltare

FÖRENINGSREFERAT

För lite persontågstrafik

Brålandaborna vill 
gärna ha möjlighet 
att ta tåget hemifrån. 
Infrastrukturgruppen 
bjöd in kommunpoliti-
kerna för att få veta 
hur arbetet kan kom-
ma vidare.
Alla partierna i Vänersborgs 
kommunfullmäktige var 
representerade när Infra-
strukturgruppen i Brålanda 
företagarförening bjöd in till 
dialogmöte. 

Dalsland är en vit fläck 
med avseende på persontåg-
strafik. Tåget skulle kunna 
stanna i Frändefors, Brålan-
da, Dals Rostock och Bäcke-
fors på väg till Oslo.

Gunnar Olsson presente-
rade ett digert arbete med 
att ta reda på hur orter jäm-
förbara med Brålanda och 
Frändefors, även med färre 
invånare, lyckats få till en 
bra persontågstrafik, exem-
pelvis Kinnekullebanan och 
Älvsborgsbanan.

Christer Waldemarson 
med flera hade 2014 lämnat 
in ett medborgarförslag om 
att kommunen skulle plane-
ra för en tåghållplats i Brå-
landa. I juni 2016 fick de ett 
svar som sade att kommu-
nen arbetar med frågan så 
långt de kan, men gruppen 
tolkar det som ett avslag.

Infras t rukturgruppen 
hade flera förslag på hur de 
vill att vägar ska ändras och 
byggas för att minska den 
tunga trafiken genom sam-
hället, en bättre infrastruk-
tur. Idag är årsmedelspassa-
gen per dygn 2810 fordon 
genom Brålanda därav 153 
lastbilar utan släp och 22 
med släp.

Företagarföreningen har 
lämnat ett remissvar på över-
siktsplanen som kommun-
fullmäktige ska fastställa i 
slutet av året. I investerings-
budgeten 2017-2021 fann 
de inget för kommunens 
Dalslandsdel.

Möjligheter
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Marie Dahlin svarade:

– Vi har en tjänsteman 
som arbetar med tågfrågan 
minst en gång i veckan och 
har kontakt med Västtrafik, 
Trafikverket och regionens 
Kollektivtrafiknämnd.  I 
slutänden är det regionpoli-
tikerna som tar beslutet om 
var tåg stannar. Budgeten 
tas för varje år och när vi får 
besked att det blir tågstopp 
hanterar vi det. Vi satsar 250 
miljoner för utbyggnad av 
Vänerkusten, och den störs-
ta delen av den är i Dalsland.

Politikerna fick en och 
annan känga om att de inte 
gjort tillräckligt. Innan man 
skildes åt var man dock nå-
gorlunda överens om hur 
man arbetar vidare med frå-
gan.

Marianne Karlsson

Infrastrukturgruppen och några av politikerna som deltog på dialogmötet.

peln i den treåriga odlingen 
har förvarats i ett kyligt ut-
rymme sedan de togs tidig 
vårvinter.  Under tidig vår 
har Dag planterat den i ett 
skogsbryn, genom att med 
traktor och skopa göra små 
högar, sätta ner skotten med 
en papphylsa om för att 
skydda från råbockarnas fe-
jande av hornen.

Sedan 2011 har Dag plan-
terade cirka 10 000 plantor 
av poppel och hybridasp och 
minst lika mycket granplan-
tor. Tyvärr har en del dött på 
grund av sork eller fejning. 
Vårfrosten har även tagit 
knäcken på 70-80 procent. 
De som blåst ner har Dag 
kunnat rädda genom att resa 
upp dem exempelvis lärken 
och den har återhämtat sig 
bra. Torkan har även den 
drabbat plantor. Han är 
noga med att plantera nytt 
när någon planta dör för att 
slippa tomma luckor.

– Sista snöbrottsvintern 
2010 hade 500 kubikmeter 
knäckts på 20 hektar, då fick 
Södra ta hand om det. 

– Det var så ledsamt så jag 
ville inte gå i skogen på flera 
år, säger Dag.

Vändplan
För att det ska vara smidigt 
att lämna virket har Dag 
gjort en hård plan cirka 22 
meter i diameter med bra 
tillfartsvägar för virkesbi-
larna och som underlättar 
vid skötseln av skogen. Det 
ger även en tillgänglighets-
premie. Dag gallrar 150 ku-
bikmeter per år och Södra 
slutavverkar.

Södra skogsägarna har 
bjudit in medlemmar och 

andra intresserade för att 
visa hur odlingen går, lyssna 
på Dag Nilssons erfarenhet-
er. Ett 30-tal kom och de 
hade stort intresse och fråga-
de Dag om det mesta.

Medlemsnytta
Jonas Gustafsson förklara-
de hur Södras vinstutdel-

ning ser ut och fungerar. 
Dag Nilsson visade hur 
mycket han tjänat i kronor 
och ören på sitt tioåriga 
medlemskap. Uppenbarli-
gen är han nöjd och fortsät-
ter som medlem, för utmed 
vandringen tillbaka till bi-
larna i den ljumma kvällen 
på den idylliska skogsvä-

gen låg avverkad barrkubb 
prydligt staplade mellan två 
träd med adress till Södra 
och med Dag Nilsson, med 
certifierat skosbruk, som av-
sändare.

 Marianne Karlsson
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Mellerudsgolfare i toppskiktet när 
kvalspelet i Dalsland Tour fortsatte

Ett glatt gäng på första tee tidigt på lördag morgon. Fr v Göran Jonasson och Håkan Björk, Melleruds GK, startern Rolf Jonsson, 
Rutger Nilsson, Dagsholm GK, Lars Norrlender, Harabäckens GK samt Niklas Jansson som driver golfbanan på Dagsholm.

Tidig start hade fr v Stefan Bratt, Uddevalla GK och Joachim 
Friberg, Onsjö GK som gick i samma boll som hemmaklubbens 
Lars-Åke och Mikael Jansson. Bratt och Friberg blev till slut 
trea i tävlingen.

Dagens vinnarduo kom från Lyckorna GK, Stefan Andreasson 
och Björn Andersson. De har flera gånger tidigare haft fram-
gångar i Dalsland Tour. Den här bilden togs en sommardag 
2013 i samband med en kvaltävling på Forsbacka GK.

Per-Åke Johansson, Holma GK, puttar under överinseende av 
partnern Mikael Olsson som har Melleruds GK som hemma-
klubb.

SPORT

Melleruds GK hade tre lag bland de 13 i topp-
skiktet som i lördags lade beslag på topplace-
ringarna i kvalet till finalen i Dalsland Tour se-
nare i år. Spelet på Dagsholm GK i Färgelanda 
dominerades annars av spelare från Färgelanda- 
och Uddevallaområdet.

Duon Björn Andersson/Ste-
fan Andreasson som numera 
spelar för Lyckorna GK i 
Ljungskile har gått många 
rundor på Dagsholm och 
med hela 46 poäng vann de 
lördagstävlingen.

Meteorologerna hade utlo-
vat mycket regn inför dagen, 
men efter några skurar under 
morgonen klarnade det upp 
och regnmolnen blåste bort. 
Eftersom Dagsholmsbanan 
var i mycket gott skick blev 
det goda förutsättningar för 
bra golfspel och det levde 
spelarna upp till. Bakom 
segrarnas 46 poäng var det 
tätt i resultatlistan och det 
krävdes 41 poäng för att 
kvalificera sig vidare till fi-
nalspelet i september.

För de som missade nu 
återstår en chans, nämligen 
på Forsbacka GK den 20 au-
gusti. Finalen spelas sedan i 
Mellerud i september.

I lördagens spel vann Mar-
cus Gustafsson, Skövde GK, 

”long drive”-tävlingen på 
herrsidan. Damernas dito 
togs hem av Susanne Eng-
ström, Dagsholm GK. ”När-
mast hål” såg Peter Kullberg, 
Forsbacka GK som segrare.

De bästa resultaten: 1. 
Stefan Andreasson/Björn 
Andersson, Lyckorna GK 
(spelhcp 19), 46 poäng, 2. 
Niklas Jansson/Mikael Jans-
son, Dagsholm GK (17) 44, 
3. Joachim Friberg, Onsjö 
GK/Stefan Bratt, Uddevalla 
GK (31) 44 SHP, 4. Gun-
nar Plate/Lars Sandhede, 
Uddevalla GK (31) 44 SHP, 
5. Lars Carlsson, Torreby 
GK/Gunnar Granath, Mel-
leruds GK (33) 44 SHP, 6. 
Marcus Andersson/Marcel 
Buhr, Dagsholm GK (13) 
43, 7. Sterner Lindblad/
Sverre Lindblad, Melle-
ruds GK (29) 43, 8. Rune 
Aronsson/Curtåke Sand-
berg, Forsbacka GK (49) 
43 SHP, 9. Börje Ottosson/
Sonja Ottosson, Uddevalla 

GK (32) 42, 10. Glenn B 
Eriksson/Mikael Henriks-
son, Forsbacka GK (15) 41, 
11. Urban Svensson/Len-
nart Karlsson, Melleruds 
GK (16) 41 SHP, 12. Roger 

Johansson/Tapio Mertanen, 
Dagsholm GK (29) 41 SHP, 
13. Jan-Åke Östberg/Agneta 
Lindström, Dagsholm GK 
(39) 41 SHP.

Brand i tunna 
och bil släcktes
I onsdags kväll vid 19.30-ti-
den ryckte Räddnings-
tjänsten ut på en brand på 
Industrigatan, på området 
längst ner mot skogen inn-
anför Emballator Plast. Det 
visade sig att någon eldat i 
en plåttunna, sedan hade el-

den spridit sig till en bil som 
stod parkerad någon meter 
från tunnan. Branden kunde 
snabbt släckas av brandmän-
nen innan den spreds sig yt-
terligare. Bilen var avställd.

Susanne Emanuelsson

Branden spreds sig från tunnan till höger till den angränsande 
bilen.

Mer plats på Lunden
I modulbyggnaden vid 
Lundens förskola står 
två nya avdelningar 
klara. Den ena är re-
dan i bruk. Den andra 
öppnar efter somma-
ruppehållet.

Avdelningarna i denna nya 
del av förskolan Lunden he-
ter Tummetott och Vickevire 
och båda tar emot de yngsta 
barnen mellan ett och tre år. 

Det har varit mycket att 
köpa in och planera och per-
sonalen har jobbat hårt för 
att få den första avdelningen 
helt klar till öppningen den 
1 juni. 

– Två dagar innan barnen 
skulle komma fick vi tillgång 
till lokalerna, så det var bråt-
tom att få allt på plats, berät-
tar förskolechef Annika Gip.

– Vi fick god hjälp av två 
vaktmästare, annars hade vi 

inte hunnit, tillägger för-
skolelärarna Torúnn Åström 
och Kerstin Svensson, som 
tycker det är roligt att vara 
med och starta något nytt.
De berättar att det också blir 
ett nytänkande i pedagogi-
ken som de ser fram emot. 

I det största rummet i den 
färdigställda avdelningen 
finns flera mindre miljöer, 
till exempel en ”lägenhet” 
med litet kök, matplats och 
säng. Det finns också en 
plats för språkträning, en 
läshörna och plats för lek. 
I anslutning finns vilorum 
med en liten bädd för varje 
barn och ett ateljérum med 
material för kreativt skapan-
de. 

Den 23 september, när 
Lunden fyller 25 år, blir det 
festlig invigning av Tumme-
tott och Vickevire.

Karin Åström

I miljön lägenhet, på avdelningen Tummetott, grejas det i köket.

Kerstin Svensson, Annika Gip och Torúnn Åström i den nya 
avdelningen Tummetott på förskolan Lunden i Mellerud.
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Per och Tobias EM-medaljörer
och på väg till OS i Rio

Guldmedaljören Per Jonsson är hemma och firar lillbrorsan 
och silvermedaljören Tobias Jonsson på studenten.

Bröderna Per och Tobias 
Jonsson började som små i 
Dals Södra FFI. Det har gått 
bra för dem och de tävlar 
mest i paralympiska sam-
manhang. Båda har en syn-
skada.

Lagom till midsommar 
kom de från Bollnäs, där de 
bor, till föräldrarna i Brålan-
da och firade Tobias student.
De hade då nyligen varit på 
para-EM i friidrott i Grosse-
to, Italien. Båda tog medalj i 
längdhopp.

Per tog ledningen i första 
omgången med 6,73 meter. 
I andra omgången tog han 
guldmedaljen med ett hopp 
på 6.95 meter.

meter löpning avklarades på 
23, 81 sekunder.

 Per Jonsson är klar för Pa-
ralympics i Rio i september.
Tobias Jonsson hoppas kva-
la in och har några tävlingar 
framför sig i sommar. Den 
13 juli är sista uttagningen.

 Marianne Karlsson

HIF straffade av 
serieledarna

Färgelanda IF – 
Håfreströms  IF 

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

Målskyttar:
2’ 1-0 Tobias Andersson (straff)
22’ 2-0 Hawkar Arif
62’ 2-1 Burim Avdijaj
70’ 2-2 Flamur Mollapolci
80’ 3-2 Mathias Bäckström (straff)

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Håfreströms IF avslu-
tar vårens seriespel 
med en förlust. Detta 
efter 2-3 borta mot 
Färgelanda IF, efter 
två straffmål för hem-
malaget och rött kort 
tidigt för Håfreström. 
Nu har man fyra poäng 
upp till andraplatsen, 
fjorton till serieledarna 
Färgelanda.

Det blev en tung start för 
Håfreström borta mot se-
riegiganterna Färgelanda IF. 
Först en tidig straff för hem-
malaget, sedan ytterligare 
ett mål och till sist ett rött 
kort för Kreshnik Bytyqi i 
33:e minuten. Det var inte 
mycket som gick ”Håfres” 
väg denna tisdagskväll.

Men efter paus ryckte Hå-
freström upp sig och lycka-
des reducera och kvittera, 
precis som på hemmaplan 
för snart två veckor sedan.

– Killarna gör det väldigt 
bra, vi spelade med en man 
mindre i en timma. De sliter 
och får till 2-2 med ungefär 
tio minuter kvar av match-
en. Vi har dem egentligen, 
men sedan får de en, i mina 
ögon, billig straff. Det är 
inte mycket att göra, bara 
att acceptera det hela, sade 
Bytyqi, som fick se stora de-
lar av matchen från läktaren.

Färgelanda tilldömdes sin 
andra straff i matchen i den 
80:e minuten, ett beslut som 
blev matchavgörande för ett 
hårt jobbande Håfreström.

Nu går man till sommarle-
digt som femma i division 5, 
men med andraplatsen inom 
räckhåll.

– Det känns bra inför 
uppehållet. Första platsen 
känns långt bort, men an-
dra platsen är inom räckhåll. 
Ska bli skönt för alla att vila, 
sedan så hoppas jag att det 
vänder för oss, så att vi kan 
få grejer med oss i matcherna 
istället, sade en märkbart be-
sviken Kreshnik Bytyqi efter 
matchen.

Tobias Coster

Positiv trend inför 
sommaruppehållet

Svarteborg/Stångenäs – 
Frändefors IF 
2-2 (0-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
18’ 0-1 Jennifer Hansson
48’ 1-1 Vilma Jolbäck
60’ 2-1 Vilma Jolbäck
77’ 2-2 Sabina Kalha Edén

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Frändefors damer har 
haft en positiv trend 
hela vårsäsongen, men 
har två raka match-
er utan förlust som 
man tar med sig till 
sommaruppehållet. I 
lördags blev det 2-2 
borta mot Svarteborg/
Stångenäs på Sjöval-
len.
Det blev ett kallt dopp efter 
matchen, detta tack vare ett 
vad inom laget, om en viss 
Hansson gjorde mål. Men 
tränaren Christer Stolt av-
stod.

– Jag doppade mig inte, 
men resten av laget gjorde 
det. Hansson skulle bada om 
hon gjorde mål, vilket hon 
gjorde. Men med den lag-
moralen vi har så blev hon 
inte själv, för alla hängde på 
ner i vattnet efter matchen, 
berättade Stolt. Matchen 
mot Svarteborg/Stångenäs 
ledde Frändefors damer i 
paus med 1-0. Just Jennifer 
Hansson satte bollen i mål 
efter att den dansat på mål-
linjen i den 18:e minuten.

Detta efter en bra första 
halvlek med viss medvind, 
som underlättade för Frän-
defors.

– Det blåste en del vilket 
spelade viss roll i matchen. 
Vi får var sin halvlek med 

medvind, berättar Christer.
I den andra halvleken 

vänder hemmalaget och får 
två enkla mål med tolv mi-
nuters mellanrum. Frände-
fors är starka och kvitterar 
i den 77:e minuten genom 
Sabina Kalha Eden med ett 
distinkt avslut efter kalaba-
lik i straffområdet, till 2-2.

– Det är semestertider 
och så har vi lite sjukdo-
mar, så vi hade bara en av-
bytare. Med tanke på det så 
gör vi en bra match, vi kan 
ju inte förändra så mycket i 
matchen. Tjejerna står upp 
bra och med tanke på hur 
matchen gestaltade sig, så 
är resultatet rättvist, säger 
Christer Stolt.Frändefors 
tar nu några veckor som-
maruppehåll innan divi-
sion 4 Bohuslän/Dal spar-
kar igång igen. För deras 
det den 12 augusti det gäl-
ler igen, hemma mot LDB 
Dalsland.

Tobias Coster

47 medaljer till Dals Södra FFI
Första lördagen i juli 
arrangerade Dals Söd-
ra FFI årets Frendevis-
pel på nyrenoverade 
Frendevi IP. Till tävling-
en var drygt 60 barn, 
7-14 år anmälda. 
Även i år fanns möjlighet för 
diskus och slägga i den nya 
kastburen. Från egna klub-
ben deltog 25 aktiva. Övriga 
deltagare kom från Bohus IF, 
Bokenäs IF, Brattås CK, Eds 
SK, Gestad SK, IK Orient, 
Stenungssunds Friidrott, 
Säffle FIK, Tanums IF. Det 
genomfördes omkring 234 
starter i grenarna 60meter, 
längd, höjd, slägga, kula, 
diskus, spjut och boll. Bland 
årets nyheter var att FP13 
och 14 istället för boll täv-
lade i spjut. Allvädersbelägg-
ningen för längd och riktig 
sand i groparna, helt nya 
gummimattor för höjdhop-
pet och elektronisk tidtag-
ning i löpgrenarna.

Egna klubben tog hela 47 
medaljer fördelat på 18 akti-
va, av dessa fick Linnea Hall-
sten, Esse Karlsson, Andreas 
Nilsson, Tobias Nilsson fyra 

Johanna Hallsten, vinnare i 
F13 längd.

Bra match men förlorade poäng
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda har 
gått igenom en tung 
period efter sin ka-
nonstart i damernas 
division 2 Bohuslän/
Dal. Tre raka förluster 
före onsdagens match 
mot Herrestads AIF.
2-2 får ses som ett rättvist 
resultat för Åsebro/Brålanda 
som visade gryende form la-
gom till sommaruppehållet. 
En tyngre period med tre 
raka förluster, gör att poäng-
en var extra skön, även om 
tränaren Glenn Öder ser det 
som två förlorade.

– Det finns två sidor av 
myntet. Det är ett fall fram-
åt sett till att vi inte spelat 
bra de senaste matcherna, 
men samtidigt förlorar vi två 
poäng på hemmaplan, sade 
han efter matchen.

Jennie Larsson satte Åse-
bro/Brålandas första mål i 
matchen efter att hon upp-
märksammat att Herrestads 
målvakt befann sig långt ut 
och kunde snyggt skjuta in 
bollen från distans.

Hemmalagets andra mål 
kom till efter en frispark där 
en Herrestadspelare nickade 
in bollen i eget mål.

– Hade inte de nickat in 

den bollen, så hade någon av 
våra spelare gjort det, förkla-
rar Öder den situationen.

Det var hemmalaget som 
skapade flest chanser och 
kanske borde tagit alla tre 
poängen, men sett till de se-
naste matcherna så får man 
nöja sig med poäng.

– Vi gör en bra match, 
skapar många lägen och 
skulle kanske vunnit. Men vi 
får vara nöjda till slut, sade 
Öder.

Tobias Coster Anna Dahlberg blev utsedd 
till matchens lirare i Åse-
bro/Brålanda. Foto: Johan 
Wahlén.

medaljer vardera och Johan-
na Hallsten sex medaljer.

Samtliga medaljörer från 
Dals Södra FFI: Moa Tell 
(F7) guld i kula och silver i 
boll, Nellie Gustavsson (F7) 
brons i höjd, Olivia Nord-
ström (F7) brons i boll, 
Moa Johansson (F9) guld i 
kula och silver i boll, Linnea 
Hallsten (F11) guld i höjd, 
silver i boll och kula samt 
brons i längd, Amanda Beh-
rendtz (F13) silver i kula och 
brons i spjut och höjd, Ella 
Helmström (F13) silver i 
längd, Frida Hansson (F13) 
silver i höjd och brons i 60 
och 80 meter, Johanna Hall-

sten (F13) guld i spjut, kula, 
höjd, längd och 60 meter 
samt silver i 80 meter, Max 
Tell (P7) guld i 60 meter och 
längd samt brons i boll, Esse 
Karlsson (P7) guld i boll, 
silver i kula och 60 meter 
samt brons i längd, Andreas 
Nilsson (P11) guld i kula, 
silver i boll och längd samt 
brons i 60 meter, Emil Jo-
hansson (P11) brons i höjd, 
Kasper Löfgren (P11) guld i 
boll och silver i höjd, Emil 
Lindberg (P13) brons i kula, 
Tobias Nilsson (P13) silver 
i spjut och höjd och brons i 
längd och 60 meter, William 
Gren (P13) guld i spjut och 
silver i längd och 60 meter, 
Jonathan Sörgren (P14) guld 
i längd och kula.

Guldmedaljörer från öv-
riga klubbar: Alma Olsson 
(F9) Bokenäs IF, boll, Da-
niela Zinnerström (F9) Bok-
enäs IF, längd, Tilia Olsson 
(F11) Bokenäs IF, boll, Tilde 
Johansson (F14) Bokenäs IF, 
höjd, Alfred Karlsson (P7) 
Bokenäs IF, kula, David 
Johansson (P13) Bokenäs 
IF, kula och höjd, Thelma 

Gustafsson (F9) Brattås 
CK, höjd, Klara Berntsson 
(F11) Brattås CK, kula, An-
ton Essén (P13) IK Orient, 
längd och 60 meter, Mari-
ka Söderlund Larsson (F7) 
Stenungssunds Friidrott, 
höjd, längd, 60 meter, Maj-
ken Söderlund Larsson (F9) 
Stenungssunds Friidrott, 60 
meter, Tindra Lööf (F11) 
Säffle FIK, längd, 60 meter, 
Petra Bäckström (F14) Säff-
le FIK, spjut, kula, längd 80 
meter, Isac Danielsson (P11) 
Säffle FIK, 60 meter, Samuel 
Gustafsson (P11) Säffle FIK, 
höjd och längd.

Även om vädret inte tyck-
te det var sommar så klarade 
man sig från regn. Det slu-
tade regna omkring 45 mi-
nuter innan första start och 
kom en regnskur strax efter 
sista prisutdelningen. Hu-
möret bland aktiva, ledare 
och funktionärer var på topp 
och det slogs och tangerades 
personliga rekord. Förening-
en ser redan fram mot nästa 
års Frendevispel.

Dals Södra FFI

De har gjort det igen. Per och Tobias Jonsson 
har tagit medaljer i EM i parafriidrott. Nu hägrar 
Paralympics i Rio.

– Det känns alltid bra att 
vinna guld, målet är nu Pa-
ralyimpics i Rio som startar 
sjunde september och längd-
finalen är den tionde. Nu 
blir det mycket träning och 
lite vila och närmare septem-
ber lite träning och mycket 
vila, det brukar fungera för 
mig, säger Per.

Han vann EM 2014 och 
blev världsmästare 2015 då 
han hoppade hela 7,15 me-
ter i längd.

 Tobias lyckades också bra 
i längdhoppet

– Jag var lite stel men 
hoppade inte under 6,60 
någon gång. Ett långt och 
jämnt hopp på 6,69 vilket 

också är mitt personbästa, 
gav silvermedaljen, säger en 
mycket glad Tobias.
  Han deltog den gångna hel-
gen i Världsungdomsspelen i 
Göteborg för sin hemma-
klubb IK Orient, Uddevalla. 
Längdehoppet i stark vind 
blev 6, 30 meter och 200 
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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

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

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

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

����
�

��� �
�

Rudevi Idrottsplats

Onsdag 6 juli kl. 19.00

Åsebro IF – IF Viken

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DM herr semifinal

DATASERVICESK
SÄLJER • BYGGER

REPARERAR • UPPGRADERAR
RÄDDAR DATA

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

www.skdataservice.se

Stefan imponerade
CYKEL 
Stefan Hellman impo-
nerade under Rännes-
lättsturen som ingår i 
Svenska långloppscu-
pen i MTB.
Stefan körde in till en strå-
lande 2:a plats i H40 klassen 
30 sekunder efter segraren 
och totalt med eliten inräk-
nad räckte det ända till en 
18:e plats. Med den sten-
hårda konkurrens som är i 
cupen nu och som bara ökar 
så är en topp 20 placering i 
totalen riktigt starkt kört.

 Det bådar gott för Stefan 

inför fortsättningen av cu-
pen samt senare även Gren-
serittet i Halden. 

Långlopscupen fortsät-
ter redan till helgen med 
Mörksuggejakten i Rätt-
vik då hoppas vi på Team 
Swesports seger i H40.

Resultat  
Akveduktsjoggen
8 km män:
1 Christoffer Hiding, Fredrikshofs FIF, 29,00 
2 Johan Liedholm, OK Kroppefjäll, 31,13
3 Andreas Joner, LDS, 35,01
4 Anders Rodén, Håfreströms IF, 36,35
5 Anders Kihlberg, Håfreströms IF, 49,42
5 Olle Kihlberg, 49,42
8 km kvinnor
1 Simone Geerts, Håfreströms IF, 37,26
2 Sofia Johansson, Håfreströms IF, 38,09
3 Malin Vernersson, Tvåstads KIK, 40,51
4 Clara Johansson, Bäckefors, 47,56
4 Frida Johansson, Bäckefors, 47,56
P 13 (2003-2005) 1,5 km
1 Joel Blom, Håfreströms IF, 6,01
2 Gustav Söderblom, Håfreströms IF, 6,17
3 Daan Lautenbach, Håfreströms IF, 7,13
4 Malte Geerts, Håfreströms IF, 9,18
F 13 (2003-2005) 1,5 km
1 Minna Geerts, Håfreströms IF, 7,14
2 Kim Rodén, Håfreströms IF, 7,15
3 Alva Vernersson, 8,05
P 10 (2006-senare) 1,5 km
1 Axel Lennartsson, 7,30
2 Emilio Sörqvist, Trollhättans FIF, 7,54
3 Noel Vernersson, SK Wigör, 8,18
4 Isak Krave, Håfreströms IF, 8,34
5 Eliot Sörqvist, Trollhättans FIF, 8,37
6 Oskar Jonsson, 10,40
7 Kevin Johansson, Håfreströms IF, 11,44
F 10 (2006-senare) 1,5 km
1 Emilia Sörqvist, Trollhättans FIF, 9,02

Välbehövliga poäng för Brålanda
FOTBOLL 
Det duggar inte tätt 
mellan Brålandas 
segrar denna säsong, 
men i lördags kom 
den tredje segern, en 
livsviktig sådan. Detta 
efter 3-2 borta mot 
Skärhamns IK.

Nu har Brålanda lika många 
poäng som IF Viken på plat-
sen ovanför och fyra poäng 
upp till Herrestads AIF på 
nionde platsen. Inget som är 
omöjligt för de gröna grab-
barna från Sörbyvallen, som 
haft en tuff vår.

Borta mot Skärhamn fick 
man en toppenstart. 2-0 ef-

Skärhamns IK – 
Brålanda IF 
2-3 (1-3)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
5’ 0-1 Alfred Rydsmo
7’ 0-2 Wilhelm Lidre
30’ 1-2 Peter Fransson
41’ 1-3 Fredrik Falk
83’ 2-3 Marcus Kristiansson

RESULTAT 2/7
Brålanda IF – 

Kungshamns IF
2-3 (1-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
33’ 1-0 Marcus Hermansson 
40’ 1-1 Gustav Rödström
53’ 2-1 Anders Holmström
76’ 2-2 Gustav Rödström
81’ 2-3 Alexander Berntsson

RESULTAT 29/6

Delad poäng igen mellan topplagen
FOTBOLL 
2-2 på Rudevi, nu 
2-2 på Frendevi. Det 
går inte att dela på 
Frändefors och Åsebro, 
när de båda drabbat 
samman när division 
5 Dalsland vände inför 
sommaruppehållet.

Två straffmål, rött kort och 
ny oavgjord match. Det 
händer grejer i toppen av 
division 5 Dalsland. Åsebro, 
på andra plats, hamnade i 
underläge tidigt efter att ta-
bellfyran Frändefors gjort 
1-0 genom Mahmoud Alg-
houl.

Bara en kvart därefter blir 
Åsebros David Sylvesson ka-
pad innanför straffområdet 
och den efterföljande straf-
fen satte Fredrik Grenander.

– Vi hade stora förut-

sättningar att vinna denna 
match, vi skapar massor 
med chanser i den första 
halvleken, sade gästande 
Åsebros assisterande tränare 
Per Aronsson.

1-1 i paus får ses som rätt-
vist då Frändefors tränaren 
tyckte att hans lag var bra 
med i den första halvleken.

– Det var en jämn match, 
vi har olika perioder under 
matchens gång, tio minu-
ter här och femton minuter 
där. Vi tar ledningen tidigt 
genom ett inspel mot första 
stolpen som Mahmoud sät-
ter i mål, sade ”Fiffens” trä-
nare Suad Hassani.

I den andra halvleken 
blev det utjämnat även i 
straff-protokollet. Detta 
efter att lagkaptenen Erik 
Öqvist blivit kapad. Chris-
ter Karlsson satte den bollen 

säkert i mål. Innan hade Da-
vid Sylvesson, straffskaparen 
i den första halvleken, gjort 
2-1 för sitt Åsebro.

Matchen slutade rättvist 
2-2, även om de båda trä-
narna gärna såg sitt egna lag 
ta med alla tre poängen inför 
sommaruppehållet.

– Vi var bättre än Frände-
fors idag, men klarar inte av 
att stänga matchen. Men vi 
skapar mycket chanser och 
det känns bra, sade Arons-
son vars kollega tyckte det-
samma, om sitt lag.
– Det är surt sett till båda 
matcherna, vi borde ha haft 
minst fyra poäng. Men da-
gens 2-2 är mer rättvist än 
förra veckans resultat. Med 
lite tur idag så hade vi kun-
nat få utdelning och kunnat 
vinna matchen. Spelet är jag 
nöjd med, men inte med 

Frändefors IF – 
Åsebro IF 

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

Målskyttar:
8’ 1-0 Mahmoud Alghoul
21’ 1-1 Fredrik Grenander (straff)
50’ 1-2 David Sylveson
64’ 2-2 Christer Karlsson (straff)

SLUTRESULTAT

ter sju minuter, detta efter 
en långboll i den femte mi-
nuten som gav Alfred Ryds-
mo och Fredrik Falk friläge 
med målvakten, där Falk fint 
passade fram till Rydsmo 
och 1-0. 

Mål nummer två kom två 
minuter senare med frilä-
ge för Wilhelm Lidre, som 
rundade målvakten och satte 
2-0.

Falk gör 3-1
Efter målen böljade spe-
let fram och tillbaka innan 
Skärhamn sätter en reduce-
ring på hörna. 

Dock dröjde det bara tio 
minuter innan ännu ett Brå-
landamål, till 3-1, även detta 
på hörna. Fredrik Falk nåd-
de högst och kunde skalla in 

bollen. Inledningen på den 
andra halvleken kontrolle-
rade Brålanda, som med en 
tvåmålsledning vågade hålla 
i bollen och vårda den.

Det var först i slutet av 
matchen det hettade till 
igen, då kom 2-3 för Skär-
hamn efter kombinations-
spel av hemmalagets anfalla-
re. Sedan tryckte Skärhamn 
på för en kvittering men 
Brålandas försvar står upp 
och lyckas freda sitt mål i 
slutminuterna.

Text: Tobias Coster

resultatet, hade nästan varit 
bättre att istället spela sämre 
men få med sig en trepoäng-
are, sade Suad Hassani.

Det skall tilläggas att Åse-
bros Robin Svensson fick 
sitt andra gula kort i slutet 
av matchen och fick kliva av 
planen.

Tobias Coster

Ungdomar provade på friidrott

Håfreströms frii-
drottssektion har haft 
provapå för skolledi-
ga ungdomar. Detta 
var ett nytt grepp för 
integration samt för 
att samtidigt få fler 
ungdomar att intresse-
ra sig för friidrott.
HIF har haft möjlighet att 
ge både svenska och nyan-
lända barn en tredagars in-
tensivutbildning i friidrott. 

Man har varit ute på skolan, 
fritidsverksamheten och för-
läggningen i Håverud för att 
bjuda in till träning. 

Eva Gerdén, som är ledare 
i Håfreströms friidrottssek-
tion, ser detta som ett sätt 
att hjälpa till med integra-
tionen. Kommunen har fått 
pengar för att kunna ta emot 
de nyanlända familjerna och 
det är utav dessa pengar som 
HIF har sökt. 

Svenska Friidrottsförbun-

 Dorothea Åkerblom, tio år just den här dagen, tränar längd-
hopp. Ledare är Sakhi Husseini som instruerar både hur man 
mäter ut ansatsen och hur man hoppar. 

Joel Blom, Ebba Lindberg och Nour Al Kahlili övar upp smi-
dighet och rytm inför den kommande häcklöpningen. Alla 
kämpade hårt vid de olika stationerna och det slogs en del per-
sonliga rekord.

det har tagit fram materi-
al, en seriebok, som följer 
ungdomars träning på en 
idrottsskola. Detta material 
används även i Norge och 
Danmark. 

Löpning, häck, diskus, 
längd- och höjdhopp är 
några av grenarna som varit 
aktuella.

Ansvariga ledare har varit 

Eva Gerdén och Sara Sö-
derblom. Dessutom har sju 
ungdomar, aktiva inom fri-
idrottssektionen, medverkat 
som ledare. Varje dag har ett 
trettiotal barn deltagit och 
från fritidsverksamheten har 
det kommit cirka tio barn 
ett par timmar varje dag.

AnnChristine Ivarsson
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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

Dalslands Turist AB söker medarbetare
Dalslands Turist AB är ett av Dalslandskommunerna helägt bolag med  
uppdrag att marknadsföra destinationen och utveckla besöksnäringen. 
Bolaget har samverkansavtal med ca 120 företag och organisationer.  
Läs gärna mer på dalsland.com

Vi söker dig, en glad och positiv person med adekvat utbildning och 
erfarenhet inom turismområdet. Tjänsten innebär arbete med webb och 
Basetool med ansvar för ett antal temasajter. Vidare innefattas arbete 
inom marknad och kommunikation i samarbete med vår marknadsansva-
rige där det bl a handlar om produktion av trycksaker och texter. 

Tjänsten förutsätter:
• Rätt attityd och prestigelöshet
•  Utåtriktad personlighet som gillar att arbeta med människor
•  Stresstålighet
•  Goda språkkunskaper i svenska, engelska och gärna tyska
•  God förmåga att uttrycka sig i skrift
•  Goda kunskaper i webb och Basetool
•  Goda kunskaper inom layout och bildbearbetning. Vana att  

 arbeta i program som InDesign och Wordpress/Webbly
•  Gärna intresse för outdoor/naturturism

Tjänsten är initialt på 50% med placering på vårt kontor i Bengtsfors. 
Tillträde snarast. Vi vill ha din ansökan före 5 augusti till  
johan.abenius@dalsland.com

För frågor kontakta Johan Abenius på 070-568 06 83

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Läckande 
kran?
Kontakta

EFTERLYSNING

För en dokumentär
om kyrkoherden Lauri Kurkialas liv vill 
jag gärna ha filmmaterial, som visar hans 
verksamhet i Örs församling 1953-64. Om 
du har smalfilm om dop, konfirmation el-
ler bröllop, där han agerar i tjänst, ta kontakt 

med mig Juhamatti Pelkonen tel. 076-946 90 55 i Åsebro.  
Din film blir digitaliserad. Du får naturligtvis tillbaka originalet 
och dessutom en version på dvd tillgänglig för dagens apparater.

Lauri Kurkiala

Emballator Mellerud Plast AB har ca 80 anställda 
och är en del av Emballatorgruppen, som består av 
flera förpacknings-företag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet 
enklare. Mellerud Plast är en marknadsledande  
leverantör av formblåsta förpacknings-lösningar 
inom affärsområdena livsmedel, kem, pharma och 
hälsa samt sport. Utveckling, design och tillverkning 
sker vid anläggningen i Mellerud. Läs gärna mer på 
hemsidan www.emballatormellerud.se.

UNDERHÅLLSTEKNIKER  
med el/automationserfarenhet
Vi fortsätter växa och söker underhållstekniker med el/automationserfarenhet till vår 
anläggning i Mellerud.

Du är ansvarstagande, flexibel och engagerad, har lätt för att samarbeta och ett brin-
nande intresse för att utvecklas och att lära. Du jobbar kontinuerligt 3-skift och ansvarar 
för avhjälpande reparationer och förebyggande underhåll av befintliga maskiner och 
utrustningar såväl som att stödja tillverkningsprocessens löpande arbetsuppgifter. Du är 
utbildad inom el/automation eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behärskar 
Engelska i tal och skrift. Vi kan erbjuda ett utmanande och stimulerande arbete i en fram-
åtsträvande och expansiv organisation. 

Frågor svaras på av tekniskchef, Nicklas Oliv, telefon nr. 0530-72 12 64  
alt. fabrikschef, Kenneth Larsson, telefon nr. 0530-72 12 30

Din ansökan skickar du senast den 7:e augusti till  
jobb@mellerud.emballator.se

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

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
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BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

olesensbygg@gmail.com

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!

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 07 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

POSTKODSCYKEL Värd 
5.000:- helt ny 2.000:-. 
Tel. 070-582 22 26.

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:                                                

STIGA RÖJSÅG NY 1300W med 
tillbehör. Nypris 3.150:-. Nu 2.150:-. 
Gar. & kvitto finns. Tel. 0530-331 11.

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER

Bella 441
med 40 hk, som ny. Kan 
ses och provas i Upperud. 
Ring 0530-30606 el. 0047-
922 146 27.

SÄLJES

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

www.mellerudsmaklarna.se

Göbyn, Erikstad
Trevlig 1½-plansvilla med källare, ute på landet. 
Boyta 148 kvm, 5 rum o kök. Ek. byggnader. 
Tomt: 3162 kvm.

Pris: 775.000:-

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

Pris: 1.200.000:-

Visning torsdag 7 juli kl. 16.00-17.00

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

Pris: 850.000:- eller bud

Rölanda, Ed
Exklusivt renoverad prästgård. 10 rum o kök. Uppvärmning, pellets o 
braskamin. Garage o ek. byggnad. Tomt: 6801 kvm. 

Pris: 2.900.000:-

Visning lördag 16 juli kl. 13.00-17.00
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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

Överskott i Väst
Kantklippning av vägkanter
Tel. 070-114 25 40

KANTKLIPPNING

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

RÖRMOKAREBILDELAR

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 90

Bilar köpes kontant!
Fina person & lätta last! 
2007-2015 ev. restskuld löses!  
# Köper - Byter - Säljer #
Oscarssons Bil AB
0530-40 400 Öppet 10-18
www.oscarssonsbil.se

Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

TOMS RÖR
Reparation & Service
Tel. 073-982 74 94

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Blommans Fotvård Även vaxning. 
Storgatan 26, Brålanda
076-195 53 60

FOTVÅRD

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

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

BUSKRÖJNING

Överskott i Väst
Militärt överskottsmaterial. 
Kläder, fältutrustning, fordon, m.m.
Tel. 070-114 25 40

ÖVERSKOTTS- 
MATERIAL
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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Partiledartal i Almedalen
22.00  Vintagejakten
22.45  Morden i Midsomer
00.15  Fjällfolk
00.55 	Regissören	–	en	film	om	
 Mai Zetterling
01.55  Grön glädje 

21.00  Partiledartal i Almedalen
22.00  Hanna badar med en kändis
22.10  En liten fransk stad
23.00  Grön glädje
23.30  Kaukasien på 30 dagar
00.15  Norges kung och drottning
 i 25 år
00.55  Kobra sommar
01.25  Vår stora kärlek
02.25  Mattemorden 

21.00  Partiledartal i Almedalen
22.00  Allsång på Skansen 
 - syntolkat
23.00  Dag
23.25  Moving Sweden: Surprise
23.55  En klassiker
00.25  Ambassadören
00.55  Mattemorden
01.25  När orkestern kom till byn 

21.00  Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
23.20  Elitstyrkans hemligheter
00.10  Hitlåtens historia - "Blue 
 monday"
00.40  Den våldsamma vilda 
 västern
01.25  När orkestern kom till byn
02.10  En askungesaga 

16.00  UR Samtiden
19.00  Nordiska hus
19.30  Projektet Wild 
 Thing - att sälja naturen
20.25  Djurvärldens bästa 
 föräldrar
21.15  Andra världskrigets agent-
 skola-
22.00  USA enligt Oliver Stone
23.00  Studio natur
23.30  Världens fakta: Att över-
 leva två atombomber
00.25  Extremt kallt och vått 

16.00  UR Samtiden
19.00  Svenska öar
19.10  Vägen till Nobel-
 priset
19.30  Riding Giants
21.10  Världens natur: Naturens 
 drivkrafter
22.00  Antikmagasinet
22.30  Nordiska hus
23.00  Vintagelyx i LA
23.25  Cosmos
00.10  Bysans: Tre städers historia
01.00  Nordkalotten 365 

16.00  UR Samtiden
19.00  Nordkalotten 365
19.30  Världen
20.25  Vem tror du att du är?
21.10  Egyptens bortglömda 
 drottningar
22.00  Cosmos
22.45  Seriestart: Ett barns första 
 dag: Kina
23.30  Världens hårdaste jobb
00.20  Vintagelyx i LA 

09.00  UR Samtiden
15.00  Nordkalotten 365
15.30  Världen
16.20  Italienska trädgårdar: 
 Florens
17.20  Riding Giants
19.00  Island runt
19.35  Världens natur: Naturens 
 drivkrafter
20.25  Andra världskrigets 
 agentskola
21.10  Dagen D och havsbotten
22.00  Vem tror du att du är?
22.40  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  Conan, barbaren
23.15  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.10  Scrubs
01.40  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  Grimm
05.00  Våra värsta år
05.25  Våra värsta år 

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  Chinese Zodiac
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.45  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Grimm
05.05  Våra värsta år
05.30  Våra värsta år

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  Zombieland
22.50  The samaritan
00.50  Family guy
01.25  Scrubs
02.20  Family guy
02.45  How I met your mother
03.30  Family guy
04.15  Nattsändningar

06.00  Knight rider
07.00  Seinfeld
07.30  Seinfeld
09.00  Jims värld
09.30  Jims värld
10.30  The exes
11.00  Amazing race
12.00  Face off
13.00  NCIS: Los Angeles
14.00  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
19.00  Simpsons
19.30  Simpsons
21.00  Straw dogs
23.15  Scorpion king
01.05  Darkman
02.50  Last resort
03.35  Continuum
04.20  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
05.10 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
06.40  Godbitar ur Gomorron 
 Sverige
06.55  Gomorron Sverige
10.00  När orkestern kom till byn
10.55  En bild berättar
11.00  Norges kung och drottning 
 i 25 år
11.40  Vår stora kärlek
12.40  Allsång på Skansen
13.40  Matiné: The Artist
15.20  Gomorron Sverige
15.45  En klassiker
16.15  Kaukasien på 30 dagar
17.00  SM-veckan
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  SM-veckan
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
06.30  SVT Nyheter
06.40  Godbitar ur Gomorron 
 Sverige
06.55  Gomorron Sverige
10.00  Karl Gerhard - revykungen
10.55  Kaukasien på 30 dagar
11.40  Barnmorskan i East End
12.40  Sagan om Björn Borg
13.40  Kobra sommar
14.10  När orkestern kom till byn
15.45  Gomorron Sverige
16.10  En askungesaga
17.00  SM-veckan
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  SM-veckan
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Fotbolls-EM: EM-studion
20.50 	Fotbolls-EM:	Semifinal
22.55  Fotbolls-EM: EM-studion
23.30  SVT Nyheter
23.35  Tonårsmammor
00.05-01.05 Uppdrag granskning
05.20  Norges kung och drottning 
 i 25 år 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
06.40  Godbitar ur Gomorron 
 Sverige
06.55  Gomorron Sverige
10.00  Uppdrag granskning
11.00 	Regissören	–	en	film	om	
 Mai Zetterling
12.00  SM-veckan
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  SM-veckan
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Saltön
21.00  Seriestart: Sally
21.30  Seriestart: Ett fall för Vera
23.00  SVT Nyheter
23.05  Shetland
00.05 - 01.05  Allsång på Skansen
05.25  En askungesaga 

06.15  Genierna som 
 förändrade världen
07.00  Uppdrag granskning
08.00  Saltön
09.00  Vår stora kärlek
10.00  SM-veckan
15.00  Tennis: Wimbledon
17.00  Elitstyrkans hemligheter
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Downton Abbey
19.05  Bröder i midnattssol
19.15  Seriestart: Herr och fru 
 Papphammar
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  UEFA Fotbolls-EM 
 2016: EM-studion
21.00  Indian summers
21.45  Lördagsbio: Hajen
23.45  SVT Nyheter
23.50 - 01.30 	Nattfilm:	Lycka	
 till och ta hand om 
 varandra
05.00  Allsång på Skansen 

09.00  Valpfeber
09.30  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
16.00  SVT Nyheter
16.05  Partiledartal i Almedalen
17.05  Jddra med dn hjrna
17.15  Valpfeber
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
22.00  Moving Sweden: Surprise
22.30  Veep
23.00  Boys meänkieli
23.15  Streetdance-ikon mot alla 
 odds
00.10  Valpfeber
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  Valpfeber
09.30  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
16.00  SVT Nyheter
16.05  Partiledartal i Almedalen
17.05  Jddra med dn hjrna
17.15  Valpfeber
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Världens fakta: Den jagade 
 krokodilen
19.00  Partiledartal i Almedalen
20.00  Opinion från Almedalen
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
22.00  The Yellow sea
00.15  Valpfeber
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.35  Gomorron Sverige 
 sammandrag
02.00  SVT Nyheter
02.05  Nattsändningar

09.00  Valpfeber
09.30  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
16.00  SVT Nyheter
16.05  Partiledartal i Almedalen
17.05  Jddra med dn hjrna
17.15  Valpfeber
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Världens fakta: Pumor
19.00  Partiledartal i Almedalen
20.00  Opinion från Almedalen
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
22.00  Filmklubben: Diktatorn
00.05  Världens fakta: Nyskapad
 vildmark
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.35  Gomorron Sverige 
 sammandrag
02.00  SVT Nyheter
02.05 Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Nya perspektiv
10.05  Världens fakta: Nyskapad 
 vildmark
10.55  SVT Forum: Almedals-
 veckan 2016
11.40  Världens fakta: Nyskapad 
 vildmark
12.30  SVT Nyheter
12.35  Världens fakta: Nyskapad 
 vildmark
13.25  Anslagstavlan
13.30  Valpfeber
14.00  Partiledartal i Almedalen
15.00  SM-veckan
16.00  SVT Nyheter
16.05  SM-veckan
19.00  Partiledartal i Almedalen
20.00  Opinion från Almedalen
20.30  Kulturstudion
20.35  Memories of Bengt 
 Hallberg
21.50  En liten fransk stad
22.40  Veep
23.10  Slåss som en tjej
23.40  Nya perspektiv
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

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
17.15  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
17.50  Trinny & Susannah stylar 
 om Danmark
18.25  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35  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  Studio: Fotbolls-EM 2016
20.50  Fotboll
21.50  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  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  Koko - den talande gorillan
21.00  Agatha Raisin - privat-
 detektiv
22.00  Nyheterna, Sporten
22.08  Väder
22.15  Agatha Raisin - privat-
 detektiv, forts
23.05  Nattsändningar

06.05  Gardener's world
06.40  Nyhetsmorgon
10.00  Dr Phil
11.45  Familjen Annorlunda
12.45  My kitchen rules
14.00  Paul Hollywoods pajer och
  desserter
14.55  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
15.30  Cykel
17.20  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
17.50  Hästen är din
17.55  Trinny & Susannah stylar 
 om Danmark
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Huset fullt med pengar
20.00  Let's dance junior
21.30  Wallander: The white 
 lioness
22.00  Nyheterna, 22.05 Väder
22.15  Wallander: The white 
 lioness, forts
23.40  Nattsändningar

06.00  Lucky dog III
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Lotta på Liseberg
13.00  Koko - den talande gorillan
13.55  The 41 year old virgin who
  knocked up Sarah Mars-
 hall and felt superbad 
 about it
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  Boy machine
20.00  Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
21.20  The terminal
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  The terminal, forts
00.00  Gone Missing
01.50  Paranormal activity 4
03.30  Nattsändningar

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Mellerud – Töresbyn 8
Hemtrevlig och ombonad vil la med got t om plats för hela släkten och vänner ! Boarea : 108 kvm. Tomtarea : 4.780 kvm. 
Byggnadsår: 1909. Pris 750 000 kr / bud. 

VISNING: Ring för t idsbokning

Mellerud – Köpmannebro - Ransberg Knutsdal 5
Naturbelägen stuga med fräsch interiör. Här f inns all t du 
behöver ! Boarea : 52 kvm med 3 rok. Tomt 1090 kvm. 
Byggnadsår: 1992. Pris : 590 000 kr / bud

VISNING: Ring för t idsbokning

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
6 juli

Öppnar igen
torsdag 

4 augusti
– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Partiledartal i Almedalen
22.00  Boys
22.15  Allsång på Skansen
23.15  Sally
23.45  Sportspegeln
00.15  Saltön
01.15  Tonårsmammor
01.45  Uppdrag granskning sommar 

21.00  Vem vet mest junior
21.30  This is England '90
22.15  Gift vid första ögonkastet USA
23.35  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.05  Saltön
01.05  The Last Kingdom
02.05  Engelska Antikrundan 

21.00  Vem vet mest junior
21.30  Veep
22.00  Gomorra
23.00  The Last Kingdom
00.00  Tonårsmammor
00.30  Genierna som förändrade världen
01.10  Kartellen - lys upp skuggorna
02.25  Sagan om Björn Borg 

09.00  UR Samtiden
15.00  Unga talar så andra lyssnar
15.45  Nordkalotten 365
16.15  Extremt kallt och vått
16.45  Nordiska hus
17.15  Ett barns första dag: Kina
18.00  Egyptens bortglömda drottningar
19.00  Vintagelyx i LA
19.25  Världens hårdaste jobb
20.15  Djurvärldens bästa föräldrar
21.10  Världens fakta: Dagen D och 
 havsbotten
22.00  Step into liquid
23.30  USA enligt Oliver Stone
00.30  Italienska trädgårdar: Södra 
 Italien
01.30  Antikmagasinet 

16.00  UR Samtiden
19.00  Historiska personligheter
19.25  Vem tror du att du är?
20.05  Egyptens bortglömda drottningar
21.05 	Dokument	utifrån:	Fotboll,	fiffel	
 och Fifa
22.35  När pianisten kom till psyket
23.25  Unga talar så andra lyssnar
00.10  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  Seriestart: Extremsportaren
22.45  Djurvärldens bästa föräldrar
23.40  Nordiska hus 

06.00  Knight rider
07.00  Seinfeld
07.25  Jims värld
08.20  Community
08.50  Community
09.20  Fresh off the boat
09.50  Simpsons
10.50  Franklin & Bash
11.50  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  Bad ass
23.50  The comedians
00.20  2 1/2 män
00.50  Fresh off the boat
01.20  How I met your mother
02.15  The comedians
02.40  Amazing race
03.25  Race to the scene
04.15  Seinfeld
04.40  Seinfeld
05.30  Frasier 

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
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
03.05  Cooper Barret's guide to surviving life
03.25  Sirens
03.50  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  The librarian
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.45  American dad
04.15  Nattsändningar

06.00  Norges kung och
  drottning i 25 år
06.40  Kobra sommar
07.10  Guld på godset
08.10  Allsång på Skansen
09.10  Downton Abbey
10.00  SM-veckan
15.00  Tennis: Wimbledon
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  Seriestart: Engelska Antikrundan
21.00  Seriestart: The Last Kingdom
22.00  Seriestart: This is England '90
22.45  SVT Nyheter
22.50  Kartellen - lys upp skuggorna
00.05  Morden i Midsomer
01.35 - 02.20  Indian summers
05.15  Genierna som förändrade världen 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige 
 sammandrag
06.30  SVT Nyheter
06.40  Godbitar ur Gomorron Sverige
06.55  Gomorron Sverige
10.00  Fjällfolk
10.40  En bild berättar
10.45  När orkestern kom till byn
12.20  Matiné: Sjöcharmörer
13.45  Nepal - ett år senare
14.00  SM-veckan
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  SM-veckan
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Sagan om Björn Borg
21.00  Vår stora kärlek
22.00  Elitstyrkans hemligheter
22.50  SVT Nyheter
22.55  Gomorra
23.55  Shetland
00.55 - 02.25  Ett fall för Vera
05.20  Fjällfolk 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
 sammandrag
06.30  SVT Nyheter
06.40  Godbitar ur Gomorron Sverige
06.55  Gomorron Sverige
10.00  Genierna som förändrade världen
10.40  Engelska Antikrundan
11.40  Motståndskraftiga städer
12.02  Taxiförare
12.10  Elitstyrkans hemligheter
13.00  Sally
13.30  Vem vet mest junior
14.00  SM-veckan
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  SM-veckan
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  SVT Nyheter
23.35 - 01.30 	Nattfilm:	Fåglarna
04.45  Sverige idag sommar
05.00  Sagan om Björn Borg 

09.00  SVT Nyheter
09.05  Världens fakta: Pumor
09.55  SVT Forum: Almedalsveckan 2016
10.40  Gudstjänst
11.10  Hela kyrkan sjunger
11.45  Världens fakta: Den jagade 
 krokodilen
12.35  SVT Nyheter
12.40  Kulturstudion
12.45  Memories of Bengt Hallberg
14.00  Partiledartal i Almedalen
15.00  SM-veckan
16.00  SVT Nyheter
16.05  SM-veckan
17.00  Modersmål på väg
17.30  Seriestart: En del av mig
18.00  Seriestart: Inför Bastubaletten
18.30  Seriestart: Ett bättre liv - romani 
 chib
19.00  Partiledartal i Almedalen
20.00  Opinion från Almedalen
20.30  Heading north - en enkel resa
21.00  Aktuellt
21.15  Stopptid deluxe
21.45  Den våldsamma vilda västern
22.30  Dag
22.55  Hitlåtens historia - "Blue monday"
23.25  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05  Modersmål på väg
12.35  En del av mig
13.05  Ett bättre liv - romani chib
13.35  I det vilda
13.50  Hitlåtens historia - "Blue monday"
14.20  Seriestart: Drömturen
15.20  Seriestart: Björnön
16.00  SVT Nyheter
16.05  Partiledartal i Almedalen
17.05  Slumpens spel
17.15  Gudstjänst
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Motor: STCC Magasin
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Deadly 60
20.00  Vetenskapens värld sommar
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
22.00  Dox: Kakornas kungar
23.25  Stopptid deluxe
23.55  Deadly 60
00.25  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05  Björnön
12.45  Drömturen
13.45  Hela kyrkan sjunger
14.20  Seriestart: Gårdshuset på Strömsö
14.50  Slumpens spel
15.00  Heading north - en enkel resa
15.30  Deadly 60
16.00  SVT Nyheter
16.05  Seriestart: Soffsurfarna
16.35  Världens nordligaste spårvagn
16.45  Vetenskapens värld sommar
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Treblinka: Hitlers dödsläger
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Seriestart: Antikduellen
20.00  Hotellet
20.50  Regn
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
22.00  Musikbranschens verkliga stjärnor
22.50  Hitlåtens historia - "Hard knock 
 life"
23.20  Boys
23.40  Nattsändningar

06.00  Lucky dog III
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Sommarkrysset - med Lotto- 
 dragningen
12.50  Bygglov
13.50  Fun size
15.30  Cykel
17.55  Keno
18.00  Jamie Olivers smarta rätter
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
20.50  Fotboll
21.50  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
22.00  Fotboll
23.10  Studio: UEFA fotbolls-EM 2016
00.00  Million dollar baby
02.45  Wallander: The white lioness 

06.05  Gardener's world
06.40  Nyhetsmorgon
10.00  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  Husakuten
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
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  Lotta på Liseberg
21.30  Beck: Gamen
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten
22.08  Väder
22.15  Beck: Gamen, forts
23.35  Brottskod: Försvunnen
00.30  Vikings
01.30  Elementary
02.25  The 100
03.20  Brottskod: Försvunnen
04.15  Från ett hus till ett hem
04.45  Sändningsuppehåll

06.05  Gardener's world
06.40  Nyhetsmorgon
10.00  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
15.35  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  Brynolf & Ljung - Street magic
21.00  Bygglov
22.00  Nyheterna
22.20  Sporten
22.24  Väder
22.30  Rush hour
00.25  Brottskod: Försvunnen
01.25  Vikings
02.25  Elementary
03.20  The killing
04.20  Från ett hus till ett hem 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

Välkommen till oss!
Vi har öppet 

hela sommaren!

ÅSENSBRUK – Tallvägen 18 
Högt vackert läge med sjöutsikt! Ett av triv-
samma Åsensbruks absolut bästa lägen. Lättskött 
hörntomt som angränsar mot naturen, beläget i 
ytterkant av lugnt villakvarter. 1½-plansvilla.

Pris: 1.395.000:-

MELLERUD – Ingribyn 12
Tilltalande villa! Mexistensfasad, valmat tak och 
burspråk som ger ett pampigt intryck. Välplanerad 
planlösning. 165 kvm, 6 rok med mycket inbjudan-
de interiör. Lantligt läge med promenadavstånd. 

Pris: 1.395.000:-

KÖPMANNEBRO – Ransberg Knutsdalen 
Rymlig 1½-plansvilla på 186 kvm byggd 2010! 
Vackert läge med natursköna omgivningar. 5 
minuters promenad från Vänern! Ca 4,3 ha mark i 
samlat skifte. Fristående garage och gäststuga.

Pris: 2.195.000:-

Visning idag 6/7 kl. 17-18

Visning onsd. 13/7 kl. 17-18

Otrolig strandtomt!

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

Pris: 1.750.000:-

Visning torsd 14/7 kl. 17-18

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Ring för visning

Mellerud / Lianefjället / Salesten 11
Detta fräscha fritidshus ligger omgiven av vacker Dalsländsk natur. Med bara 5 minuters promenad når man fram till Lillesjön med 
badmöjligheter. 3 rok. Boyta: 68 kvm. Tomtareal: 2 535 kvm. Pris: 700 000:-

Smultronstället!

Mellerud / Ör Sommaridyll / Ör Backen 7
Tillfälle för den som söker lugnet och sommaridyllen. Gångavstånd till Örsjön med badplats. 2 rok Boyta: 47 kvm 
Tomtareal: 1 460 kvm. Pris: 480 000:-

Ring för visning
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ONSDAG 6 JULI 2016
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

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

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 27. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Fruktkorgar
ICA. Spanien/Italien. 500-1000 g. 
Persika. Gröna druvor. Nektarin. 
Klass 1. Jfr pris 15:00-30:00/kg.

Gräddglass
GB. 0,5 liter. Jfr pris 10:00/liter.
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

Var medmbraå

Juice ICA. 1 liter. 
Kyld. Av koncentrat. 
Gäller ej EKO. Jfr 
pris 10:00/liter.

Kycklingfilé
Ivars. Ursprung Danmark. 900 g.
Fryst. Jfr pris 43:33/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

39:-
/st

Pasta
Barilla Pasta 500 g. Pasta Bluebox. 
Gäller ej Tagliatelle, Tricolore, La-
sagne och Eko. Jfr pris 10:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Färsk kycklingbröstfilé,
kycklinglårfilé
Pärsons. Ursprung Danmark. 700-800 g. 
Naturell, spicy jalapeno, tomat/timjan.
Jfr pris 73:75-84:29/kg.

59:-
/st

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige.
Ca 800-1600 g. 50/50. Max 22% fetthalt.
Jfr pris 49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

4990
/kg

15:- 
/st

Äpple Royal Gala
ICA. Chile, Argentina. Klass 1. 
Jfr pris 12:00/kg.

Färskost
Cantadou. 125 g. 
Jfr pris 120:00/kg.

Rökt bog
Sverige. Grygården 990 

/hg

12:-
/kg

15:- 
/st

Den farliga tystnaden
Herman Sturm, född 
i Tyskland 1930, har 
bott i Sverige sedan 
1952. Nu fruktar han 
de högerpopulistiska 
krafternas frammarsch 
och hoppas på ett 
intakt EU.

Herman Sturm kom hit för 
att han inte såg någon fram-
tid i sitt hemland efter kri-
get och Sverige skrek efter 
arbetskraft. På midsommar-
afton samma år träffade han 
sin blivande fru i Göteborg, 
där familjen kom att bo i 
många år, innan de senare 
flyttade till Dalsland. Her-
man är nu 86 och känner 
med det perspektiv han fått 
i livet stor oro inför framti-
den.
 Minnen från trettiotalets 
Tyskland och kriget tränger 
sig på och han känner skräck 
inför de främlingsfientliga, 
populistiska högervindar 
som blåser i Sverige och Eu-
ropa.  

– Jag tror att tar man en 
sverigedemokrat och ger ho-
nom lite brännvin, då kom-
mer en nasse fram. Det visa-
de sig i den där filmen när 
de jagade folk med järnrör, 
säger Herman och berättar 
att Hitler fick 34 procent av 
rösterna i valet 1933, ingen 
majoritet, men den borgerli-
ga högern hjälpte honom till 
makten och trodde de kun-
de kontrollera honom. Alla 
som var för Hitler skrek, de 
som var emot var tysta, säger 
han.

Förföljelse av judar
När Herman var sju år beor-
drades alla affärer och servi-
ceinrättningar i Tyskland att 
sätta en lapp i fönstret som 
sade att inga judar betjäna-
des.

– Min far var frisör, han 
satte inte upp lappen och 
blev varnad av nazisterna. 
Då satte han upp den men 
hyrde ett rum i grannsta-
den dit de judiska kunder-

na kunde komma. Alla var 
rädda och alla samtal tystna-
de när jag, som var yngst i 
familjen, kom in i rummet. 
De var rädda att jag skulle 
försäga mig, det var en tid 
när folk bara kunde försvin-
na, berättar Herman.

Förföljelsen av judarna 
eskalerade och 1938 genom-
fördes massarresteringar och 
aktioner i hela Tyskland. I 
november 1938 vandalisera-
des judars butiker och syna-
gogor brändes.

– Vi satt i skolan när folk 
kom och skrek att jude-
kyrkan brinner. Vi fick gå 
omedelbart och vi såg hur 
alla judar samlades ihop och 
tvingades förstöra synago-
gan. De leddes sedan genom 
staden och man ställde upp 
dem, fotograferade dem och 
skickade iväg dem med tåg. 
Vi fick inte veta vart. 

Massiv propaganda
– Alla var influerade av na-
zismen. Propagandan var 

massiv. Allt var censurerat, 
allt som sades i tidningar och 
på radio. De östeuropeiska 
folken sades vara ett slags 
undermänniskor, av mindre 
värde. Vår polske skomaka-
re, som brukade laga våra 
sandaler, blev hängd efter 
att en flicka, känd för sin 
livliga fantasi, påstod att han 
tafsat på henne. Östeuropé-
er hade inga rättigheter. En 
flicka som hette Maria, från 
Ukraina, jobbade hos en 
bonde som utnyttjade hen-
ne. När det blev anmält blev 
hon brutalt slagen av flera 
poliser med batonger, säger 
Herman med tårar i ögonen.

– Sovjetiska krigsfångar 
kom. De svalt ihjäl. Ingen 
fick ge dem något, fast vi 
försökte, vi hade ett trick 
med att brödpåsen gick 
sönder när vi gick förbi. De 
döda skottades ner i en pota-
tisåker, nakna med ett pap-
per runt magen. Min kom-
pis hade ett hus på höjden 
och vi såg allt därifrån. När 

Herman Sturm vill dela med sig av sina minnen från upp-
växten i Hitlers Tyskland. Han är orolig för de populistiska 
högerströmmar som råder i Europa.

åkern var full skottades de 
ner på soptippen. Tre miljo-
ner ryska fångar hölls i Vit-
ryssland och fick svälta ihjäl 
där. Tyska soldater fick göra 
vad som helst i Ryssland och 
överallt finns människor 
som är i stånd till vad som 
helst.

Farlig okunskap
Hermans far blev inkallad 
mot Frankrike och stupade 
1944 i Belgien. Storebror 
blev inkallad mot Ryssland, 
men överlevde och bor idag, 
91 år gammal, i barndoms-
hemmet i Heppenheim. 
Herman själv var som fjor-
tonåring elva dagar för ung 
för att bli inkallad, femton 
var gränsen. Han berättar 
att höga nazister efter kri-
get, då Heppenheim var un-

der amerikansk och engelsk 
ockupation, fick gräva upp 
ryssarna som begravts i po-
tatisåkern och på soptippen. 

Nu är Herman Sturm 86 
och delar sitt hem i Brålanda 
med två rumäner som tigger 
på gatorna. Fortfarande dy-
ker minnen upp från upp-
växten i Hitlers Tyskland. 
De är många och plågsam-
ma och strömningar han ser 
idag oroar.

– Jag är rädd för att popu-
listiska, rasistiska högerkraf-
ter förstör EU. Englands låg-
utbildade röstade för Brexit, 
utan att förstå. Spricker EU 
är det fritt fram att slå ihjäl 
varandra igen, fruktar Her-
man Sturm.

Herman Sturm berättade 
för Karin Åström

Föreningen Hälges Vän-
ner (FHV) har lördagen 11 
juni haft majmöte. Samling 
15.00 vid klubblokalen. 
God uppslutning av med-
lemmarna. När alla anlänt 
blev det välkomstceremoni 
på sedvanligt vis.

Då detta avklarats blev det 
uppsittning i transportfor-
don för färd till platsen för 
dagens tävlingar, stora grus-
planen bakom Örs Cement-
gjuteri. Väl framme vidtog 
tävlingarna, först boule med 
små klot, sedan plockepinn 
med påtagna vinterfodrade 
arbetshandskar och som av-
slutning, till medlemmarnas 
stora förvåning, tipsprome-
nad! Då dessa moment av-
klarats blev det återfärd till 
klubblokalen.

Där samlades medlem-
marna i relaxavdelningen 
och allehanda ämnen dryf-
tades och diverse världspro-
blem fick sin slutgiltiga lös-
ning!

Då denna punkt på dag-
ordningen avklarats vidtog 
bastubad. Efter bastu och 
dusch blev det väntan på 
mat. Ity kokmöjligheterna i 
klubblokalen inte är de bästa 
blev det ganska lång väntan, 
men icke förty blev riset till 
slut kokt och detta tillsam-
mans med tillbehören ba-
guette, smör, ost och Runes 
currygryta visade sej vara väl 
värt att vänta på.

Efter maten vidtog prisut-
delning. Efter noggrann be-
räkning av dagens tävlings-
resultat framkom följande 
resultat: 1:a pris, 1 förp. 
stora skruvmejslar till nr:11, 
2:a pris, 1 förp. mellanstora 
skruvmejslar till nr:1 samt 
3:e pris, 1 förp små skruv-
mejslar till nr:9.

Kvällen avslutades under 
stort gemyt.
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