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Nr 28  Årg 23 ONSDAG 17 AUGUSTI • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Massor av
erbjudande i butiken!!!

ADIDAS
MADORU 11

Finns även i damfärg

299:
(599:-)

HALVA 
PRISET!

REEBOK
FRANCONIA RIDGE II GTX

599:
(799:-)

SPARA
200:

TREKSTA
EDGE GTX MID

449:
(899:-)

HALVA 
PRISET! 199:

(299:-)

PASSA 
PÅ!

ADIDAS
CONQUISTO II IN JUNIOR

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

Vi är auktoriserad  
serviceverkstad 
och utför service 

samt reparationer

Välkommen!

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 33.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

 99:- 
         

 /kg 5:-
/st

 6995 
         

 /kg 15:-/st

för Bonuskunder

Rödspättafi lé
Falkenberg, Pleuronectes platessa, nordostatlanten

Nektariner
Spanien, Italien, klass 1

Hots Grillkorvar
Lithells, 400g, jfr-pris 12,50/kg
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 33

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,9-
1,14kg, jfr-pris ca 32,84-40,04/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 33

 2995 
         

 /st 

Tvättmedel,
Sköljmedel
Ariel, Lenor, gäller tvättmedel 675g, 1,08lit,
sköljmedel 550-575ml, jfr-pris 0,37-0,75/tvätt
Max 5 köp/hushåll/vecka 33

Kycklingbröstfi lé
Garant, Sverige, färsk, ca 850g
Max 2 köp/hushåll/vecka 33

 10:- 
         

 /st 

En danskägd Rolls-Royce 20HP med sin stolta ägare John Knudsen. Foto: AnnChristine Ivarsson.

Exklusiva bilar på besök

I söndags gästades Håverud av 17 glänsande ekipage 
från den svenska sektionen av Rolls Royce Enthusiast’s 
Club. Man hade även bjudit in en irländsk sektion 

att delta i sitt fyradagarsrally som bland annat gick 
genom ett soligt och vackert Dalsland.

– Sidan 10 –

Studier och 
utbildning

– Sidorna 8 och 9 –

Skrev bok om 
utanförskap

– Sidan 5 –

Fotbollsskola 
på Rådavallen

– Sidan 18 –

Hur började 
burkeldningen?

– Sista sidan –

Tema:
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Tösse REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

Karin Åström 0530-125 40 
karin@mellerudsnyheter.sewww.mellerudsnyheter.se

Besöksadress och postadress
Storgatan 20, Box 43, 464 21 Mellerud

UPPLAGA
9.250 ex. delas ut till alla hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras via Posten. 
Om tidningen uteblir: 
Ring Posten,  010-436 23 07.

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

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

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

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 20/8  kl 20-24

MATS-LENNARTS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Stor scen och 
dansbana under tak 

Alla instrument 
är välkomna!

Fredag 19 augusti kl. 18.00 
Öppnar vi stämman

Lördag 20 augusti kl. 15.00 
Stämman fortsätter 

Allspel, underhållning, 
musikuppvisning, buskspel

Konferencier: Bertil Sandberg
Servering

Upplysningar: Lennart Karlsson tel. 0703-73 76 36 el. 0521-330 06
www.asebroif.se • info@asebroif.se • Tel. 0521-360 26 

Arrangör: Åsebro IF´s supporterklubb

Välkommen till

Åsebrostämman

Åsebrostämman
19-21 augusti 2016

på Åsebro Fest- och Idrottsplats

Vi fi rar 
15-årsjubileum 
med gästspel av 

Jimsons 
lördag 20 aug. 

kl. 15.00

Fredagar 22/7-30/9: Vargön station 9.00, Vänersborg station 
9.45-10.30, Frändefors Frändegillen 11.00, Färgelanda gamla OK 
11.45, Högsäter Konsum 12.30, Bäckeforsvaruhus 13.30, Mel-
lerud vid Volvo Brandt 14.30, Brålanda station 15.45

Endast svenska produkter

Blåbär, lingon, hjortronsylt & kantareller
Säljes från bil varje vecka i mån av tillgång. Lingon fr. 
ca mitten av aug. Andra sorters bär, sylt, svamp m.m 
förbeställes på plats vid bil veckan innan lev.

Kontakt: Mälardalens Bär & Svamp 073-159 88 65

 MELLERUDS IF
Vi fi nns på 

Hitta Doris (Sv.tal 3D)
Lördag 27/8 kl. 16.00
Söndag 28/8 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr
1 tim. 37 min

Kvällens fi lm

Kommande fi lmer

centrum-
salongen

Mellerud

Jason Bourne
Onsdag 17/8 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 80 kr
2 Tim. 3 min

Husdjurens hemliga 
liv. (Sv.tal)

Söndag 21/8 kl. 16.00
Från 7 år. Pris 80 kr

1 tim. 31 min

Ghostbuster
Söndag 21/8 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80 kr
1 tim. 41 min

 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

17 aug – 24 aug 2016
13:e sönd eft Trefaldighet. ”Medmänniskan”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i Erikstads kyrka, Pär-Åke
  Henriksson.
Ons 24/8 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församling-
  hem, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och ”Kafé Kom in” i Kyrkans hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Anders
  Fredriksson och Pär-Åke Henriksson.
  En ensemble ur Järns sångkör.
Sön 18.00  Gudstjänst i Kyrkans hus, Pär-Åke
  Henriksson och dragspel.
Tis 23/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 23/8 14.30  Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist.
Ons 24/8 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Daniel  
  Westin.

ÖRS FÖRSAMLING.  
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin  
  Öqvist. Sång: lena Arild Frennberg.
Ons 24/8 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  16.000  - 51 rop
VSH - JACK 8.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 18/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

BINGO
DRIVE IN Rotary

Mellerud

Grillkväll i
Sunnanå

Måndag 22/8 18.15

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 
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

Res med
M-RESOR:

M-RESOR
Ring 0520-806 33 eller

maila magnus@m-resor.se
för broschyr och anmälan.

www.m-resor.se

Gilla oss på facebook

Med: Kinesiska muren,  
Förbjudna staden,  

Terracottaarmén. H. F. Torg!

BEJING - XIAN
8-18 november

Sångduo till 
Dalskog kyrka
På söndag kväll gäs-
tas Dalskogs kyrka av 
sångduon Lena Arlid 
Vänersborg och Anki 
Johansson Trollhättan.

Lena Arlid är till vardags 
sånglärare på Birger Sjö-
bergsgymnasiet i Väners-
borg. Hon lärde känna Anki 
i Trollhättans motettkör där 
de är stämkompisar i so-
pranstämman. 

Anki Johansson arbetar 
också som sånglärare, fast 
på kulturskolan N3 i Troll-
hättan. Förutom sånglärar-
jobben sjunger de båda även 
professionellt i många sam-
manhang. Detta samarbete 
är dock det första för dem. 

Repertoaren för söndags-
kvällens musikgudstjänst 
i Dalskog blir en blandad 
kompott av gospel, musikal, 
visa och jazz.

www.mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Skålleruds Jaktvårdsförening

Älgbanan öppen
Lördagar i augusti

Lördagar och söndagar 
i september

Kl. 13-17
Välkomna

kallar till

extra föreningsmöte
Torsdag 25 augusti 

klockan 19.00 
i klubbens konferensrum. 

Välkommen!

0555-130 15, www.grums.nu

Nu åker vi till:
Rüdesheim, Loreley & Köln 
2/9, 7 dgr ....................................6.980:-
Salou, Spanien 
1/10, 16 dgr ..............................11.580:-
Tyrolen med musikfest & utflykter 
3/10, 8 dgr ..................................9.380:-
Lübeck & Hamburg med Wunderland 
6/10, 4 dgr ..................................3.250:-
Costa del Sol, Spanien 
4/3 2017, 30 dgr .......................19.350:-

Inga nattkörningar!

Arrangör 
www.neor.com

Matservering, öltält, 
musikunderhållning och
ett jädrans håll-i-gång!

finns inne på området!
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Spelbutiken togs över 1 oktober samma 
år, för att sedan flytta in den i butiken när 
renoveringen var klar. Nyöppningen i ski-
nande fräscha lokaler skedde 28 novem-
ber 2015 med massor av erbjudanden 
och en strid ström av kunder.
Jätteroligt, vi har fått mycket positiv re-
spons från våra kunder, säger Sanna.
Det är väldigt roligt att lära känna nya kunder och lära sig deras köpbeteende, 
det skiljer sig en del från centrala Göteborg och Hönö, konstaterar Jonas, som jobbat i butik sedan 
2000 – närmast från Hemköp på Hönö. Redan som 16-åring arbetade jag som leverantör till butiker, 
bland annat läsk och öl. 
Sanna började arbeta i butik som 16-åring, på Netto i centrala Göteborg och på Bohus. Sedan nyöpp-
ningen i vintras arbetar hon heltid på Hemköp Torget.

Lokala produkter säljer bra
Vi har märkt av en sann patriotisk anda bland kunderna. Dalspiras mjölk säljer bättre än Arlas.  
Ekholmens gårds ekologiska nötkött är en succé. Köttets kvalitet har överträffat våra förväntningar.
Vi vill ha ännu fler lokala leverantörer, gärna av grönsaker. Den kommande skördelördagen som Köp-
mannaföreningen ska arrangera blir spännande. Vi hoppas ha med flera lokala leverantörer som står 
och säljer sina produkter.

Under den intensiva sommarperioden har vi haft drygt 20 anställ-
da, jämfört med ordinarie personalstyrka på 13. Vi hoppas på 
medvind så vi kan utöka personalstyrkan framöver. Alla i persona-
len har roligt tillsammans och trivs bra ihop – vi är ett gott gäng 
som arbetar hårt för att sätta våra kunder i fokus och hålla hög 
service. 

Vi tycker sommaren är en rolig och utmanande period med tanke på alla turister och sommarboende, 
men viktigast för oss är resterande delar av året när alla ortsbors behov ska tillgodoses.
Varje dag är en utmaning. Jag brinner för att kunna presentera butiken så bra som möjligt. Vi har 
varit med och ritat butiken, så grundidén är faktiskt vår. Vi är nöjda, men visst finns det saker som kan 
utvecklas. Vi tar gärna emot förslag om förbättringar i butiken – det är er vi är till för.

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Handla för minst 500:-  
och få 50:- i rabatt vid ett köptillfälle. 

Klipp ut och ta med denna kupong

Denna kupong gäller t.o.m. 31/8

Rabattkupong

Namn:

Jonas Pollack och Sanna Schilhaneck med 
sönerna Elton och Levis.

Jonas Pollack, 43 år
Sanna Schilhaneck, 26 år
Paret träffades för fem år sedan. De har Elton 3 år och Levis 2 år tillsammans. Jonas har två barn 
sedan tidigare; Hugo 13 år och Albin 17 år. Familjen flyttade till villa i Mellerud 1/8, från sin lilla gård 
utanför Brålanda.
Om Sanna: Intresserad av mat och matlagning, har haft egen häst (nordsvensk travare) och tränat 
voltige. Hjälper ibland pappa Jan-Inge Holmqvist (Flyttgubben) vid hans grillevent. Som barn till-
bringade hon sommarloven i pappas sommarstuga i Stockenäs. Två små barn gör att det inte saknas 
fritidsproblem.
Om Jonas: Matglad kille som älskar Sannas mat. Börjat löpträna och vill gå ner i vikt för att klara av att 
delta i Vasaloppet och Cykelvasan. Har köpt cykelkärra för att transportera barnen till förskolan i Mel-
lerud – bra vardagsträning. Ska damma av rullskidorna. Största intresset är – offpiståkning. Har gjort 
fem offpistresor till Frankrike, med bergsguide. Ska ta hit familjens segelbåt, som ligger kvar på Hönö.

Lite info...

Handlarpar som satsar på Mellerud
Nu har handlarparet Jonas Pollack och Sanna 
Schilhaneck flyttat från sin lilla gård utanför Brå-
landa in till centrala Mellerud med sina två barn. 
Jonas började som butikschef på Hemköp Torget i 
augusti 2014. Efter en omfattande renovering ny-
öppnade butiken 28 november 2015 – samtidigt 
började Jonas driva den i egen regi. De presente-
rar sig här för tidningens läsare!
Nu har vi köpt hus i Mellerud och håller på att etablera oss. Barnen ska 
skolas in på förskolan med mera. Det känns så bra att bo här, barnen 
får närmare till kompisar och vi slipper de långa resorna till jobbet. Ser 
fram emot att gå på bio, gärna med barnen. Det blev aldrig av förut 
när vi hade längre till allt. Vi har så många idéer när det gäller butiken! 
Att hitta fler lokala leverantörer är något som 
ligger oss varmt om hjärtat, vi månar om att 
erbjuda svenska produkter i möjligaste mån. 
Vi planerar även för Barnens dag på en lek-
plats i Mellerud en lördag lite längre fram. 
Det ska bli lekar, korvgrillning, glass eller 
godis (beroende på vädret). Vi ska också 
anordna en rejäl brakfest i butiken den 28 
november för att fira att det var ett år sedan jag började driva butiken i 
egen regi. Då ska vi ha otroligt fina erbjudanden med leverantörer på 
plats. Vi kör i ”ettans” tecken, det innebär att vissa utvalda varor säljs 
för en krona.

Hur vi började...
När jag började som butikschef 2014 visste jag att butiken var ned-
läggningshotad, men jag ville känna på läget. Vi såg butikens potential, 
men lokalerna var väldigt slitna. Axfood beslutade sig våren 2015 för 
att lägga ner eftersom man inte kom någon vart med fastighetsägaren. 
Så allt var mer eller mindre klart för stängning när Melleruds kommun 
gick in som köpare av fastigheten och dåvarande fastighetsägaren gick 
med på en totalrenovering av butiken. Då, sommaren 2015, bestämde 
vi oss för att satsa helhjärtat på Mellerud. Det är inget vi ångrar, berät-
tar Jonas. 
Det blev snabba puckar. Bankbesök och förhandlingar med fastighets-
ägare och kommunen. Allt flöt på bra.

”Den kommande 
skördelördagen ska 
bli spännande”

”Vi planerar 
även för en 
Barnens dag 
framöver”

Skaldjurslåda 199:-
Gäller t.o.m. 31/8

Barnen bjuds på frukt i butiken

Vi bjuder på ett paket  
Ekologisk Pasta från Garant 500 g

Ta med kupongen. 
Gäller t.o.m. 31/8

ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS • ANNONS •
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Lunchöppet med 
förbokning för 

grupper

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

Öjentorps Kök
Serverar 

femrätters 
meny 

kl 18-21 
med 

förbokning. 

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    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Måndag 22/8: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 23/8: Biff Stroganoff med potatis och 
blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 24/8: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 25/8: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert:  Hallonkräm.

Fredag 26/8: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt. 
Lördag 27/8: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Chokladmousse.

Söndag 28/8: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Mannafrutti
Hemtjänstens alternativ v. 34 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Vecka 34
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli. 
Alt:  Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål. 
Alt: Quorngryta. 

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Sprödbakad fisk** med 
stuvad spenat, kokt potatis o rårivna 
morötter. 
Alt: Selleristick.

Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås och pasta, skivade morötter. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Åsebrostämman 15-årsjubilerar
Den populära Åse-
brostämman 18-21 
augusti firar 15 år och 
har som extra krydda 
på tillställningen lyck-
ats bjuda in Jimsons 
som gästartister.
Glädjen till musiken och 
de spontana spelningar som 
uppkommer under stäm-
man är den gemensamma 
nämnaren bland deltagarna. 
Många återkommer år efter 
år och nya konstellationer 
uppstår hela tiden.

I genomsnitt kommer ett 
100-tal vagnar med deltaga-
re från västsverige och vårt 
grannland Norge. På tors-
dag bjuds, som traditionen 
sig bör, deltagarna på sill 
och potatis. Fredagen är en 
smygstart med allspel och 
buskspel, medan lördagen är 
den ”stora dagen”.

På eftermiddagen sker in-
vigningen och årets ambas-
sadör avslöjas. Jimsons, det 
klassiska bandet från Skålle-
rudsområdet, underhåller på 
scenen. Det anordnas allspel 

som inleds med durspelarna 
följt av övriga musikanter. 
Alla slags instrument är väl-
komna till stämman.

Dagen är fylld av under-
hållning, buskspel och mu-
sikuppvisningar.

– Nytt i år är att den så 
kallade Norgeskogen på hö-
ger sida före entrén har blivit 
större. I fjol var där ett 30-
tal vagnar och det blev för 
trångt. Så nu är området röjt 
på stenar, stubbar och träd. 
Såga i Åker har skänkt träflis 
och det kördes kostnadsfritt 

till festplatsen av ”Jörgen 
i Berg”. Stig Sandberg har 
kört ut träflisen med en 
lastmaskin, så allt sker på 
ideell basis, berättar Lennart 
Karlsson i arrangerande Åse-
bro Supporterklubb.

Arbetet innebär att cam-
pingen utökats med områ-
det från entrén till festplat-
sen ner till klubbstugan.

Konferencier är som tidi-
gare år, Bertil Sandberg som 
har god hjälp av Gunnar 
Gustavsson. Från supporter-
klubben finns tio-tolv med-

Jimsons underhåller från scenen på lördagseftermiddagen. Ar-
kivbild.
lemmar på plats och arbetar 
med arrangemanget. De har 
med sig sina fruar som ock-
så är behjälpliga under hela 

stämman. Det finns fikaför-
säljning och även grillat.

Susanne Emanuelsson

Mellerudsmässa på gång
22-23 oktober är det 
åter dags för Mellruds-
mässa i Rådahallen. 
Det är femte gången. 

Den första mässan anord-
nades 2008 när Mellerud 
firade 100 år som köping. 
Därefter har den arrangerats 
vartannat år och varje gång 
lockat runt 2 500 besökare.

På Mellerudsmässan sam-
sas företag, organisationer, 
föreningar och kulturliv. Allt 
som visas upp ska på något 
sätt ha anknytning till Mel-
lerud. Arrangörer är Mel-
lerudsnavet och Melleruds 
kommun.

Nytt för i år är att utstäl-
lare kan anmäla sig direkt 
på nätet och att företag kan 

önska var de vill bli placera-
de i stora utställningshallen. 
Inbjudningar kommer att gå 
ut och anmälningar tas emot 
från och med måndag 22 
augusti.

 Mer upplysningar kan 
fås av Lars Nilsson, infor-
mationsansvarig, Melleruds 
kommun.
 

Mycket folk var det på Mellerudsmässan 2014. Nu är det dags igen.

Pensionärer på resa
Måndag 8 augusti 
reste 51 medlemmar i 
SPF-seniorerna Melle-
rudsbygden till Skåne. 
Där besöktes trädgårdar 
tillsammans med Gunnel 
Carlsson, känd från tv-pro-
grammet Gröna Rum och 
Gokväll. 

Efter besök på flera oli-
ka trädgårdar och Alnarp 
checkade sällskapet in på 
hotell i Malmö. Påföljande 
dag gick resan hemåt med 
stopp i Höganäs keramiska 
center och i Kullabergs na-
turreservat.

Resan startade vid sex-
tiden på morgonen från 

Wärdshuset på Dal. Här 
några av de morgonpigga 

deltagarna.
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Värmdal & 
Traktorservice
Öppet Mån-fre 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, Tel. 0530-511 85 
www.varmdal.com 

Alkylatbensin

Alkylate 2T 
159:- inkl.moms

Alkylate 4T 
149:- inkl.moms

Trivsam marknadsdag i Rostock
I lördags var det 
marknad i Brunnspar-
ken, Dals Rostock 
och lagom till starten 
skingrades molnen 
och solen sken på 
marknadsbesökarna.
I hela Dals Rostocks kultu-
rella centrum, med muséet, 
caféet, Kerstins ateljé och 
tant Vanjas textilmuseum, 
var det aktivitet. Det fanns 
både hantverk, loppisgrejer 
och ätbara varor att botani-
sera bland på marknaden. I 
caféet var det stor åtgång på 
det hembakta. 

Utställarna var nöjda med 
dagen, de flesta sålde bra och 
uppskattade mötena med 
glada och trevliga marknads-
besökare.

Kroppefjälls hembygds-
förening arrangerade mark-
nadsdagen.

Karin ÅströmMarknadsbesökare i Brunnsparken i Dals Rostock i lördags.

Magnus bok om utanförskap
24-årige Magnus Thor-
stensson från Melle-
rud har nyligen släppt 
boken ”Mitt repulsiva 
jag”. Den handlar om 
en ung vilsen man 
som inser att han inte 
är som alla andra och 
hans utmaningar i 
livet.

Magnus bor på Örs präst-
gård, men växte upp på 
Bergs Säteri strax norr om 

Mellerud. Han arbetar hem-
ma på gården hos sina för-
äldrar och har skrivit boken 
på kvällar och helger under 
den gångna vintern.

Det är en realistisk skild-
ring av en ung vilsen man, 
Casper, där läsaren får följa 
honom i hans tredje försök 
att flytta hemifrån för att 
studera. Men livet på uni-
versitetet blir inte alls som 
han tänkt sig. Casper har en 
social funktionsnedsättning, 

Magnus Thorstensson har skrivit boken ”Mitt repulsiva jag” 
som handlar om en ung vilsen mans försök att navigera i en 
värld han inte riktigt förstår.

Boken kom ut 
för några veckor 
sedan. På omsla-
get syns en bild 
av författaren 
själv.

Utbyggnad av Rådahallen

Behovet av lokaler 
för idrottsutövande 
inomhus är stort i Mel-
lerud. Byggnadsnämn-
den har därför upprät-
tat en ny detaljplan 
för en utbyggnad av 
Rådahallen. 
Området omfattar fastighe-

Planförslag för utbyggnad av Rådahallen med 1 500 kvadratmeter. 25x 60 meter. Skiss: Mel-
leruds kommun.

men det vet han inte om 
själv. Detta innebär stora 
svårigheter för honom i det 
sociala samspelet.

– Jag har alltid tyckt om 
att uttrycka mig i text. Nu 
kändes det som om jag hade 
tillräckligt med material för 
att skriva en bok, fast jag 
hade ingen klar idé när jag 
började. Handlingen väx-
te fram efter hand som jag 
skrev. Men jag visste hela 
tiden vad jag ville uttrycka 
i boken, förklarar Magnus.

Utmaningar i livet
Han berättar om handling-
en. Casper är en ung man 
som ska börja ett nytt liv 
med de utmaningar som 
finns i den tid vi nu lever i, 
han flyttar från landsbygden 
till studentlivet i storstaden.

– Casper hänger inte 
med i samspelet mellan 
människor och det blir job-
bigt för honom. Han går is-
tället ofta sin egen väg, även 
om det är motvilligt. Han 
kommer till en ny klass, 
men hittar ingen plats där 
utan följer sig själv bara. De 
som läst boken känner ofta 
igen sig .

Varför skrev du boken?
– Jag vill visa ett alterna-

tivt beteende. Det är tankar 
jag själv gått igenom, annars 
hade jag inte kunnat skriva 
boken. Jag försöker gestalta 
det emotionella omfånget 
av vad Casper går igenom. 
Mycket är fiktiva situatio-
ner, men en del är självupp-
levt. Jag vill visa hur intro-
vert man kan betrakta sin 
omgivning. Fast jag vill inte 
vara någon talesperson på 
det viset, utan ge min egen 
bild, understryker Magnus.

Dina framtidsplaner?
– Jag har kommit in på 

en treårig språkutbildning 
som språkkonsulent på 

terna Lunden 3 och en del 
av Lunden 2, nuvarande Rå-
dahallen, plus 60 meter sö-
der om och 40 meter söder 
om hallen. 

Planförslaget medger en 
utbyggnad på 25 x 60 meter 
(1 500 kvadratmeter) med 
en högsta byggnadshöjd på 
tio meter.

Även en del av Bergsgatan 
finns med i planen. Avsikten 
är att skapa en yta enbart 
för gång-och cykeltrafik och 

stoppa genomfartstrafiken 
av bilar framför Rådahallen. 
Området föreslås bli som ett 
mindre torg med ny mark-
beläggning.

En ny hundrastgård kom-
mer att iordningställas i an-
slutning till Bergsgatan och 
skolområdet, 200 meter sö-
der om nuvarande placering.
Detaljplanen förväntas vin-
na a laga kraft i oktober/no-
vember i år.

Göteborgs Universitet. Som 
språkkonsult designar du 
texter åt andra. Jag är in-
tresserad av människor som 
skiljer sig från mängden, att 
utreda saker som jag ser som 
problem, att söka sanningen. 

Boken är på 280 sidor och  
ges ut på Books on Demand 
(BoD). Den finns att köpa 
på alla stora onlinebokhand-
lar. Den finns även på Melle-
ruds bokhandel.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Magnus har under 
våren påbörjat ytterligare en 
bok.
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Min älskade Make 
Vår käre Far, Svärfar 

Morfar, Farfar och Oldefar 

Eilert Berglund 
* 31 december 1930  

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 

Mellerud 9 augusti 2016 

ELSE-LILL 
Lill och Mats 

Glenn 
Marina 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 

Ett verksamt liv 
har slocknat ut 
En flitig hand 
har domnat 

Din arbetsdag 
har nått sitt slut 
Och i Guds hand 

Du somnat 
Din kära stämma 

tystnat har 
Men vackert står 
Ditt minne kvar. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av famil-
jen. 
Hedra gärna Eilerts minne 
med en gåva till Cancerfon-
den givartelefon 020-
595959. 
Vid frågor Ljungdahls Be-
gravningsbyrå tel. 0530-
10045. 

Vår arbetskamrat och vän 

Tor-Erik 
Olsen

Du fattas oss. 
Vi på Bergs

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men be-
stämt. 

Kerstin Nilsson 
Dalbergså

UPPVAKTNING

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Torsd 17 Språkca-
fé. Lörd 11 Sång på torget. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson. Tisd 19 Böne-
samling.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Pether Åstrand.
Equmeniakyrkan:
Sönd 18 Nattvardsandakt, 
Sigward K. Servering. Ons-
dag 19 Stickcafé och kvälls-

macka. Andakt Sigward K. 
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Konfirmation och nattv. 
Anette Jarsved Carlson, 
Britta Johansson, Dan Ro-
sengren och årets konfir-
mander.
Gestad: Sönd 18 Som-
markvällsgudstj. Thomas 
Holmström. Sång och 
musik med ”Träklang”: 
Lars Eklund, saxofon och 
Christer Larsson, gitarr. 
Servering i fsh. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. med nattv. på 
Ringhem, Ralph Liljegren. 
Torsd 14 Gemensskaps-
träff i fsh ”Gamla godingar” 
Håkan och Marianne Jo-
hansson med komp. Gamla 
kända låtar till dragspel och 
sång. Kaffe och andakt.

Vi vill gratta vår solstråle 
Hugo Hektor som fyller 3 år 
idag onsdag 17/8.

Grattiskramar från  
mamma, pappa  

och lillasyster Ebba 

Hipp Hipp 

HURRA!

Sommarfest med lustspel

PRO Mellerud hade sommarfest hos Gun-Britt Gustafsson i Gunnarsnäs och teatergruppen bjöd 
på ett lustspel i ladan.

Onsdagen 20 juli 
ordnade PRO Mellerud 
en träff hemma hos 
Gun-Britt Gustafsson, 
boende i Gunnarsnäs. 

Gun-Britt hälsade välkom-
men till Solgläntan, namnet 
stämde bra, vilket läge och 
vilken trädgård/park! Det 
var för cirka 20 år sedan 
Gun-Britt köpte fastigheten. 
Hon har jobbat hårt med att 
utforma denna spännande 
trädgård. Sedan förra träffen 
har mycket nytt tillkommit, 
bland annat ett orangeri.  

Till träffen var våra vänner 
från PRO i Åmål inbjud-
na. Föreningarna turas om 
att inbjuda till sommarfest. 
Tillsammans var vi cirka 
50 medlemmar som möttes 
denna vackra och soliga ef-
termiddag. 

Teater
Gun-Britt inbjöd till ladan 
där teatergruppen i Mel-
lerud bjöd på ett eget för-
färdigat lustspel ”Kaffe hos 
Gustava”. Deltagarna bjöd 
verkligen på sig själva. Mar-
gitta Ekstedt håller i grup-
pen och spelar själv med. 
Övriga deltagare är Ingegerd 
Andersson, Barbro Olsen, 
Gunilla Berg, Birgitta Ben-
jaminsson samt John-Erik 

Ryhr. Det var ett uppskattat 
inslag med många applåder 
och mycket tack. 

PRO-kören i Mellerud 
under ledning av Gun-Britt 
Gustavsson underhöll med 
ett knippe kända sånger. 
Medhaft kaffe smakade gott 
i denna oas, sittplatser var 
ordnat för alla. Vatten och 
saft serverades och behöv-
des i den goda värmen. Det 
var också försäljning av korv 
med bröd, samt nybakad 
rulltårta. 

En tipstolva, uppsatt i 

parken, hade sammanställts 
av undertecknad. Meningen 
var att medlemmarna kunde 
gå runt och begrunda alla 
kul grejer.

Spikslagartävling 
Så över till den årliga spik-
islagartävlingen mellan 
föreningarna i Åmål och 
Mellerud. Två tremannalag 
kämpade hårt. Mellerud var 
helt säkra på att de vunnit, 
men någon med god syn 
från Åmål uppmärksamma-
de att en spik ej var helt ned-

slagen, det fattades två mil-
limeter. Mellerud var snälla 
och lät gästerna vinna, det 
var nog helt rätt. 

Efter avslutade lotterier 
och vinstutlämning av täv-
lingar, var det nästan plåg-
samt att lämna denna vackra 
plats. Bill från Åmål tackade 
för en trevlig eftermiddag i 
goda vänners lag och inbjöd 
till sommarfest i Åmål nästa 
år. 

Text och foto: 
Evert Magnusson

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gestads  kyrka för 
Åke Olsson, Kungsbacka 
Gestad. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Barbro Magnusson ”Ama-
zing grace” som är en folk-
melodi.  Akten förrättades 
av komminister Anna-Lena 
Forsdahl. Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 249 ”Blott en dag”, 
psalm 190 ”Bred dina vida 
vingar” samt psalm 248 
”Tryggare kan ingen vara”. 
Till minne av Åke var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor från dottern Eva 
med familj, barnbarn, släkt, 
grannar och vänner. Vid 
kistan tog familjen, släkt, 
grannar och vänner samt 
jakt- och fotbollskamrater 
sitt avsked. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Nocturne” 
av E. Taube. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Melle-
rud, som också läste upp 
den stora mängd minnesgå-
vor som bland annat skänkts 
till Åsebro IF. Efter akten 
gravsattes kistan på Gestads 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
efter  Anders Samuelsson.
Akten inleddes med att kan-
tor Elisabette Emanuelsson 
på orgel framförde ”Air” av 
J.S.Bach. Solisten Frida Kin-
desjö sjöng ”Jag har hört om 
en stad” av L. Lithell. Offi-
ciant var kyrkoherde Marit 

Järbel. Avsked togs i kyrkan 
av makan Eva-Lena , barnen 
med familjer, mamma och 
broder  samt övrig släkt, vän-
ner och arbetskamrater. Ak-
ten inramades av psalmsång. 
Solisten sjöng ”Strövtåg i 
hembygden” av G. Norén/B. 
Dixgård. Entreprenör Gre-
ger Emilsson framförde fa-
miljens varma tack. En stor 
och vacker blomstergärd 
hade ägnats den avlidnes 
minne och många kondo-
leanser hade kommit in till 
olika minnesfonder. Som av-
slutning spelades ”Anthem” 
ur Chess av B. Andersson/ 
B. Ulvaeus. Officianten läste 
upp kondoleanserna under 
efterföljande minnesstund i 
församlingshemmet.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms  kyrka för 
Inger Dahlqvist, Mellerud. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Förklädd Gud” 
av L-E. Larsson.  Akten för-
rättades av Ingemar Lahrin. 
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 271 
”Närmare Gud till dig”, 
psalm 201 ”En vänlig grön-
skas” samt psalm 297 ”Här-
lig är jorden”. Till minne av 
Inger var koret vackert de-
korerat med blommor. Vid 
kistan tog familj och släkt 
sitt avsked. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Air” av J.S. 
Bach. Familjens tack fram-

fördes av entreprenör Chris-
ter Åkerstedt, Mellerud. 
Gravsättning kommer äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds  kyrka 
för Irma Tokle, Mellerud.
Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Eli-
sabette Emanuelsson ”Vå-
ren” av E. Grieg.  Akten 
förrättades av komminister 
Daniel Westin.Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 248 ”Tryggare 
kan ingen vara”, samt psalm 
190 ”Bred dina vida vingar”, 
gemensamt sjöng man ock-
så norska versionen av ”Lys 
og varme” av Åge Aleksan-
dersen. Till minne av Irma 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Vid kistan 
tog familj, släkt och vänner 
sitt avsked. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Familjens 
tack framfördes av Daniel 
Westin. Gravsättning kom-
mer äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus för 
Ingegerd Lidén, Mellerud.
Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Ma-
ria Andersson ”Gammal 
fäbodpsalm” av O. Lind-
berg.  Akten förrättades av 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson.Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 249 ”Blott en dag”, 

psalm 285 ”Det finns djup” 
samt psalm 190 ”Bred dina 
vida vingar”. Till minne av 
Ingegerd var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Vid kistan tog broder med 
familj, släkt och vänner samt 
forna arbetskamrater sitt 
avsked. Efter avskedet läste 
Pär-Åke upp inkomna min-
nesgåvor. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Familjens 
tack framfördes av entrepre-
nör Christer Åkerstedt, Mel-
lerud, som också inbjöd till 
minnesstund. Gravsättning 
kommer äga rum på Strand-
kyrkogården i Vänersborg.

                                      
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Björn Salander, Brålan-
da. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Blott en dag” av 
E. Hovland.  Akten förrätta-
des av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 201 ”En vänlig 
grönska”, psalm 251 ”Var 
jag går” samt psalm 200 ”I 
denna ljuva sommartid”. Till 
minne av Björn var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Vid kistan tog familjen 
sitt avsked. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Cantabile” av 
L. Olsson. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Melle-
rud. Gravsättning kommer 
äga rum på Skålleruds kyr-
kogård.

Veckans 
ros...

...till alla duktiga semes-
tervikarier, som ställt upp 
i vått och torrt.

Boende och personal på 
Fagerlidshemmet

...till alla som ordnat att 
hjärtstartaren är på plats. 
En extra ros till Staffan An-
dersson .

Fagerlidsskolan

...till personalen på Fa-
gerlidshemmet! Empati, 
inlevelseförmåga och en-
gagemang i alla lägen.

Berit, Uwe samt medboende
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Tel. 0530-101 04

Erbjudande

Vid köp av jeans från Jack&Jones (pris från 499:-)
medföljer t-shirt utan  extra kostnad (Värde 90:-)
gäller t.o.m. 30/8

Vid köp av jeans från Jack&Jones (pris från 499:-)

Sommarens REA-skor 
50% 

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Passa på!

(på ordinarie pris)

VÄLKOMMEN 
och boka biljetter till MoccaFins

MammaMia Modeshow 
 5 & 6 oktober kl 18.30

Mingelbuffe, 2 glas vin eller dricka 249 kr
Plats: Golfrestaurangen

Köpmantorget 2, Tel. 070-313 44 41

Landsvägsgatan 93, Mellerud, Tel 0530-101 86

30% rabatt på alla krukväxter - mycket nytt!
(ej rabatt på uteväxter) gäller 17-21/8

Nu är det dags a�  snygga till
det in� hus igen!
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Melodikrysset v.33 - 20 augusti

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 33 – 20 augusti

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

IOGT-NTO gjorde sommarresa

Guidad tur i parken vid Gunnebo slott på IOGT:s sommarresa.

Den 12 juli ordnade Lf 
948 Melleruds Hopp 
sin sommarresa till 
bland annat Gunnebo 
kulturreservat, Kug-
gaviksgården i Åsa 
och  Kungälvs kexbod 
med avslutning vid 
Hjärtums kyrka och 
hembygdsmuseum. 

Vi var 43 glada medlemmar 
och inbjudna. Resan starta-
de från Bäckefors med två 
deltagare från Dals Ed samt 
en sommarboende i Öd-
skölt. 

Merparten av resenärerna 
var från Mellerud, Brålanda 
och Vänersborg. 

Trevlig förare var Björn 
Edgren från Dalslands Taxi 
och han förde oss säkert den-
na sommardag med ömsom 
sol och ömsom regn. Med-
haft kaffe intogs vid infarten 
till Göteborg. 

Slottet
Vid Gunnebo slott blev vi 
guidade runt i den vackra 
slottsanläggningen med oli-
ka stilar av trädgårdar. Re-
servatet omfattar cirka 100 
hektar och invigdes i sep-
tember 2003. Det förvaltas 
av Västra Götalands län och 
Mölndals kommun. Men 
historien är mycket äldre,  
slottet byggdes i slutet av 
1700-talet som sommarvilla 
åt den förmögne göteborgs-
köpmannen John Hall. 

Det ses idag som ett av 
Sveriges främsta exempel 
på nyklassicistisk byggnads-
konst. Parken innehåller en 
mängd sevärda anläggning-
ar. 

Kuggaviksgården 
Sedan fortsatte vi till Kug-
gaviksgården i Åsa. Det var 
Östersunds kommun som 
var först med sommarkoloni 
i Åsa. I början av 1900-talet, 
var lungtuberkulosen en stor 
folksjukdom. Tack vare ko-
lonin fick många barn möj-
lighet till miljöombyte, frisk 
havsluft och stärkande salta 
bad. I slutet av 1970-talet 

var anläggningen i stort 
behov av upprustning och 
Östersunds kommun drog 
sig undan. 

År 1984 köpte Älvsborgs 
IOGT-NTO-distrikt ko-
lonierna. I dag ägs Sol-
vikskolonin av Kuggavik 
ideell förening, som är ett 
samarbete mellan de tre 
IOGT-NTO-distrikten i 
Älvsorg, Göteborg/Bohus-
län samt Halland. 

På Kuggaviksgården finns 
nyrustade lokaler för boen-
de, kurser, konferenser, lä-
gerskolor med mera. Fören-
ingen jobbar även ihop med 
STF för att fylla upp boen-
det och klara av ekonomin. 

I samband med en god 
lunch, informerade Ann-So-
fie Fritsson om verksam-
heten. IOGT-föreningarna i 
Dalsland har skänkt en stuga 
med åtta bäddar, Dalstugan.

Till Hjärtum
Så vände vi åter på hemåt, 
genom Göteborg och stan-
nade sedan vid kexboden i 
Kungälv. Resenärerna fyllde 
minst två kassar var med 

pepparkakor, kexbräck med 
mera.

Vi fortsatte sedan den 
natursköna vägen väster 
om Göta älv mot Hjärtum 
som var vårt sista stopp på 
resan. Vi började med ef-
termiddagskaffe, blev sedan 
guidade i hembygdsmusé-
et och kyrkan. Ett mycket 
välordnat museum med fint 
uppbyggda interiörer och 
samlingar.

En tipstolva hade ordnats 
av undertecknad och drag-
ning skedde, ingen hade  alla 

rätt. Ett ekonomiskt stöd 
till vinster vid kommande 
tävlingar överlämnades av 
makarna Gun-Lis och John 
Wärngren.

Text och foto:  
Evert Magnusson
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Introduktionskurser

Anmälan till Ridklubben: www.mellerudsridklubb.com

Nya och gamla elever
Prova på 5 ggr till specialpris 700:-

Start v. 34, lördag 27 augusti  

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50

Nu har vi åter  
ordinarie öppettider

Se info på vår hemsida

Stängt för utbildning 
Torsdag 25/8 & fredag  26/8

Simhallens 
träningspass! 

Startar vecka 36
• Varmvattenpass måndag 
& torsdag kl. 10-11, 11-12

• Aqua Plus tisdag kl. 18.15
• Varmvattengymnastik

onsdag kl 18.45
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Vad har ni gjort i sommar?

Florence, 12,  Sebastiaan, 9 och Madeleine Schneider, 10, 
Dalskog : – Vi har läst mycket böcker, badat och lekt med 
kompisar. Släkt och vänner ifrån Holland har varit och hälsat 
på och så har vi fått nya vänner.

Albin Jansson, 22, Ör : – Jag har mesta tiden jobbat på 
Modehuset i Mellerud. På kvällarna har jag tränat och fiskat 
och om jag varit ledig i flera dagar har jag vandrat och padd-
lat med vänner. Jag börjar tredje året på juristutbildningen i 
Karlstad den 29 augusti. Veckan innan det är jag ledig och då  
åker jag nog till Gotland.

Birgitta Ljung, Mellerud: – Jag har tagit det lugnt här i 
Mellerud i sommar, men om drygt en vecka ska jag vinka av 
mitt barnbarn Gustav Ljung i Lysekil som ska segla jorden 
runt i tre år tillsammans med sin tjej.

Nellie och Maja Vallhagen, 11 och 10 år, Dals Rostock: – 
Vi har läst och badat och varit mycket på västkusten, det är 
där vi badat mest. Och så har vi lekt med kompisar.

Skolstart med rekordmånga elever

Rekordmånga elever börjar höstterminen i Melleruds kommun den 18 augusti. Bilden är en arkivbild från förra året kulturrally när elever från alla kommunens 
skolor deltog. 

Cirka 1 000 grund-
skoleelever  och 200 
gymnasieelever tar 
plats i bänkarna i kom-
munens skolor i höst, 
ett rekord.

Förskoleverksamhet har fått 
flytta ut från skolorna både 
i Åsen och i Mellerud för att 
ge plats åt fler grundskole-
elever. Både Tallåsens för-
skola i Åsen, som var stängd 
på grund av barnbrist i flera 
år men återinvigdes i början 
av juni, och Ymer i Melle-
rud välkomnar femåringar-
na i höst. Nya klassrum för 
grundskoleelver har skapats 
både på Åsens skola, på Fa-
gerlid och på Rådaskolan i 
Mellerud.

Lärarbristen är som be-
kant stor i hela landet, vilket 
naturligtvis är en utmaning 
när antalet elever samtidigt 
ökar.

– Vi saknar inte lärare här 
i Melleruds kommun, men 
vi har inte legitimerade lä-
rare på alla tjänster, säger 
Melleruds utbildningschef 
Anders Pettersson.

Alla lärare i Melleruds 
kommun började jobba den 
11 augusti. För dem startade 
höstterminen med en före-
läsning om bedömning och 
betygssättning. 

I måndags, den 15 augus-
ti hade förskolans personal 
en kompetensutvecklings-
dag om vägledande sam-
spel, med fokus på det det 
positiva samspelet mellan 
människor.

Nu tillträder också vux-
enutbildningens rektor Ma-
deleine Hartman sin tjänst i 
Melleruds kommun. 

Melleruds skolor har klätt-
rat rejält i Sveriges Kommu-
ner och Landstings ranking 

de senaste åren och ligger 
2016 på plats 89 av Sveriges 
290 kommuner. 

Melleruds kommun har 
dessutom ökat andelen be-
höriga elever till gymnasiet 

mest i landet under åren 
2012-2015.

Karin Åström

www.mellerudsnyheter.se

STUDIER & UTBILDNING
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Annelie 0704-82 67 02
 Tommy 0700-38 57 80

Åttersruds Bygdegård
Start: Söndag 2 oktober
Nybörjare & fortsättning

www.bralandabadet.se

Anmälan och info:

www.bralandabadet.se

Dansa på andra tider?

Vi är flexibla vad det gäller

tid och plats.

Vi ordnar även kurser 

för skolor, kompisgäng 

och föreningar.
För mer info:

Besök hemsidan eller ring oss!

Bugg & Jive i Brålanda

BUGGKURSER Vi finns 
 där du är...
Studieprogram 

ute nu.

010-33 00 900 • vast@sv.se • sv.se/vast

Inspirera
Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Melleruds
Brukshundklubb

Valpkurs
Anm. och info Susanna Carlsson  
susannacarlsson79@gmail.com

Anm.och info. Diana  
076-800 11 37  

diana_utan_h@hotmail.com

Rallylydnad

Maria Ihrén 
Anm. och info 070-512 16 89 

criiz@live.se

Tävlingslydnad 
(Lydnadsklass 1)

Klubbstugan är alltid öppen 
på onsdagskvällar då vi tränar 

tillsammans och fikar. 
FB eller www.mellerudsbk.se

Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 1/9 kl. 18.00

Vill du prova på eller få mer information?
Gå in på www.mellerud.scout.se

eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

Majids Clubs språktimmar en succé

Fem dagar i veckan har det pluggats svenska i Majids Club hos ABF i Mellerud. 

Majid Husseini, initiativtagare till sommarens språkundervis-
ning, med Sharif Hasani och Yurash Abdul Samad som också 
undervisat.

studera magisterprogram-
met i företagsekonomi med 
inriktning marknadsföring 
på Stockholms universitet, 
varav en termin var utby-
tesstudier i San Sebastian, 
Spanien. En helt fantastisk 
erfarenhet där jag lärde kän-
na nya människor från hela 
världen! Jag vill verkligen 
uppmana alla som får chan-
sen eller går i tankerna om 
att plugga utomlands – tveka 
inte! I Sverige har vi otroliga 
möjligheter till utbytesstu-
dier, utan att det kostar nå-
got extra. Det är fantastiskt!

Petra arbetar sedan två år 
tillbaka på marknadsplatsen 
Fyndiq.se. Hon är anställd 
som Social Media Manager, 
vilket innebär att hon är an-
svarig för skapandet av mate-
rial för sociala mediakanalar 

Petra fick drömjobbet i Stockholm

•  Börja sommarjobba tidigt. 
• Om du får chansen att plugga utomlands, gör det! 
• Var målmedveten och gör din grej.

Tips som hjälpte Petra på vägen

Petra skapar både bilder och texter till marknadsplatsen Fyn-
diq.se. Foto: Privat.

21-årige Majid Husse-
ini från Afghanistan, 
boende i Åsensbruk, 
startade i slutet av 
juni Majids Club för 
att under visa lands-
män i svenska under 
sommarlovet. Hans 
initiativ mötte stort 
intresse.
De flesta kände till Majid 
Husseini innan de träffade 
honom i Mellerud. Han är 
nämligen vinnare av en mu-
siktävling i Afghanistan och 
en kändis att likna vid Måns 
Zelmerlöv i Sverige. 

Fem dagar i veckan har 

cirka 50 personer, både barn, 
kvinnor och män i olika åld-
rar träffats i ABF:s lokaler 
på Storgatan i Mellerud och 
övat svenska, med honom 
och hans två vänner Sharif 
Hasani och Yurash Abdul 
Samad. Kravet Majid  ställde 
på sina medhjälpare var att 
de skulle ha ett bra svenskt 
uttal. Även Peter Lundberg, 
hängiven språkvårdare, har 
varit här och undervisat.

 Språkstunderna tar av-
stamp i sådant som är aktu-
ellt att språkligt bemästra, ett 
tandläkarbesök, eller köpet 
av ett busskort till exempel.

– För tre år sedan när jag 

kom hit hade jag samma 
problem som de har idag, 
säger Majid. 

De som deltar i Majids 
Club är alla från Afghanis-
tan. Språken de talar är dari 
och persiska. Fem dagar i 
veckan, fyra timmar per 
dag, förutom på tisdagar då 
deltagarna spelar gitarr och 
dambora under ledning av 
Majid, har givit resultat, 

24-åriga Petra An-
dersson från Lindstorp 
strax utanför Mellerud, 
tog studenten på Dahl-
stiernska gymnasiet 
2011. Sedan två år är 
hon anställd på mark-
nadsplatsen Fyndiq.

se som Social Media 
Manager.

– Jag gick på samhällsve-
tenskapliga programmet 
med inriktning ekonomi på 
Dahlstiernska gymnasiet i 
Mellerud. Direkt efter gym-
nastiet flyttade jag för att 

En lycklig student 2011, efter 
tre år på samhällsvetenskap-
liga programmet i Mellerud. 
Foto: Privat.

såsom Instagram, Facebook, 
snapchat och Youtube.

Skapar allt innehåll
– Jag skapar allt innehåll så-
som bild och text, planerar 
kampanjer och sköter all 
annonsering för de sociala 
mediekanaler vi marknads-
för oss på. Jag är också an-
svarig för alla samarbeten 
Fyndiq har med youtubers, 
bloggare och andra influen-
cers som till exempel There-
se Lindgren, Nellie Bernts-
son, Sp4zie, Ångestpodden 
och många fler. 

Petra visste inte från bör-
jan vad hon ville jobba med, 
därför valde hon en bred 
utbildning som man sedan 
kunde välja inriktning på 
efter två år.

– Tills dess hade jag hun-
nit fundera och kände att 

marknadsföring var rätt väg 
för mig. Under studierna 
sökte Petra extrajobb och då 
råkade Fyndiq söka studen-
ter, så det var en ren slump 
att hon hamnade där.

Visar framfötterna
– Men det är ett företag där 
du lätt kan klättra om du vi-
sar framfötterna, konstaterar 
Petra.

Hon har pojkvän och har 
köpt en lägenhet i södra 
Stockholm där hon bor själv. 
På fritiden är det träning, 
vänner och events som gäl-
ler.

– I Stockholm finns det 
alltid något att göra om man 
vill.

När började du sommar-
jobba?

– Jag började sommarjob-
ba när butiken, som pappa 
driver i Mellerud, fortfaran-
de var järnhandel, när jag 
var 14 år. Det räcker att vara 
med, lära och se hur det fun-
kar. Så småningom kan man 
stå själv i kassan och ta mer 
ansvar. 

Vad kan du säga om din tid 
på Dahlstiernska gymnasiet?

– Det var en fantastisk 
plats för att utvecklas, bli 
tight med de andra elever-
na och lärarna och känna 
sig sedd och unik. Under-
visningen var jättebra och 
likaså aktiviteterna utanför 
själva lektionerna.

Susanne Emanuelsson

alla har gjort stora språkliga 
framsteg under sommaren. 

Nu är sommarlovet snart 
slut och Majid ska börja 
VVS-programmet på kom-
vux i Mellerud, Sharif Ha-
sani går naturvetenskapliga 
programmet på gymnasiet i 
Trollhättan och Yurash Ab-
dul Samad jobbar på SFI i 
Mellerud. 

– Jag ville hjälpa till, språ-

ket är samhällets nyckel, när 
du kan det öppnas dörrarna, 
säger Majid Husseini.

Karin Åström

Fotnot: Den 13 augusti 
valdes Majid Husseini till 
ordförande för Afghanska 
föreningen i Mellerud.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

STUDIER & UTBILDNING
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Finbesök i Håverud
17 fina bilar kom 
under söndagsefter-
middagen rullande 
längs den gamla 
fabriksbyggnaden i 
Håverud och parkera-
de längs kanalen. Det 
var Rolls-Royce och 
Bentley-medlemmar i 
den världsomspännan-
de Rolls-Royce Enthu-
siast’s Club.
Den svenska sektionen av 
Rolls-Royce Enthusiast’s 
Club hade bjudit in den 
irländska sektionen på ett 
fyradagars rally, ja rally kör 
man inte direkt med dessa 
bilar utan mer sightse-
eing-turer. 

Rolls-Royce klubben har 
sektioner i hela världen och 
Sverige är uppdelat i sektio-
ner i sin tur för att det ska bli 
mer lätthanterligt. Över hela 
världen finns 9 000 medlem-
mar varav 300 i Sverige. 
I år var medlemmar ur den 
irländska sektionen inbjud-
na till Sverige. Gästerna flög 
hit eftersom det inte läng-
re finns några bilfärjor till 
England från Skandinavien. 
Under sin vistelse här åker 
de med de svenska värdarna 
och förra året var det svens-
ka medlemmar som besökte 

Spirit of Ecstasy kallas den 
kylarprydnad som sitter på 
alla Rolls-Roycebilar.

På rad stod bilarna på rad utefter kanalen. Till vänster syns Axel Wenner-Grens Silver Wraith.

Irland och det fick också bli 
ett så kallat flying rally.

1904 byggdes den första 
bilen och två år senare bild-
ade Charles Rolls och Hen-
ry Royce sitt framgångsrika 
bolag. 

Rolls-Royce Enthusiast’s 
Club bildades 1951, samma 
år som Rolls-Royce köpte 
upp Bentley. Hemma i Sve-
rige bildade Clifford Hellzén 
den svenska sektionen 1981, 
som då genast fick 21 med-
lemmar. 

Idag har antalet med-

lemmar ökat till 312 vilka 
sammanlagt äger 600 bilar. 
Man kan vara medlem utan 
att äga en Rolls-Royce men 
man kan också äga 15 bilar 
av detta ädla märke. 

Rally ordnas under året 
bland annat i samband med 
årsmötet. Sedan har de olika 
sektionerna ute i landet egna 
rallyn. Ett kontinentalrally 
ordnas en gång om året och 
då är folk från hela världen 
med.

Den äldsta bilen som 
stod utefter kanalen var 
en danskägd Rolls-Royce 
HP20 från 1929. En an-
nan intressant bil var Axel 
Wenner-Grens Rolls-Royce 
Silver Wraith med inbyggt 
barskåp. Den registrerades 
1957 som A85 och bilen 
har än idag det registrerings-
numret. 

Många intresserade hade 
samlats vid kanalkanten för 
att titta på de vackra bilarna. 
Det är inte var dag som det 
samlas så många på en gång 
i Håverud. Bilförare med 
passagerare hade svar på alla 
frågor och det surrade i luf-
ten av engelska och svenska 
motortermer blandade om 
varandra

AnnChristine Ivarsson

Storband avslutade
ABF Swinging Big 
Band avslutar tradi-
tionsenligt sommar-
musiken på Dalsland 
Center med många 
solister och en voka-
lissa som dessutom är 
presentatör.
ABF Swinging Band drivs 
i ABF:s regi som ju hörs 
av namnet. För ett par år 
sedan firade de 30-års jubi-
leum och fortfarande finns 
det kvar några musiker från 
starten.

De drog igång med ”Little 
Brown Jug” som ursprungli-
gen var en dryckesvisa från 

mitten av 1800-talet, sedan 
spelade Glenn Miller den 
och då blev det något helt 
annat. 

Konserten fortsatte med 
Duke Ellington och Frank 
Sinatra men så kom en 
svensk låt, ”Stand by” som 
Harry Arnold skrivit och 
som även blev hans signa-
turlåt. 

Därefter kom välkända 
”Take the A-train”, en slags 
signaturmelodi för Duke 
Ellington. Den kombinera-
de vokalissan/presentatören 
Eva-Britt Björk berättade 
att Duke Ellington fick en 
inbjudan och i den låg ett 

brev som beskrev vägen och 
en nyskriven melodi och så 
föddes ”Take the A-train”.

 Naturligtvis framfördes 
en låt från Rio när det nu är 
OS där. ”The boy från Ipa-
nema”. Ipanema är en av de 
lyxigaste stadsdelarna i Rio 
de Janeiro. 

Så fortsätter konserten 
med en publik som njuter av 
storbandsmusiken, stampar 
takten och applåderar efter 
varje låt. Konserten avslutas 
med ABBA’s ”Thank you for 
the music”.

AnnChristine Ivarsson

Här river 
Mauri Vesala 
av ett solo på 

sin trombo-
ne i ”Little 

Brown Jug” i 
Kalandersalen 

på Dalsland 
Center.

Ny ljudanläggning
En ljudanläggning med 
hörslinga har skänkts 

till samlingssalen 
på Fagerlidshemmet 

Ny ljudansläggning och hörslinga har installerats på Fagerlids-
hemmet. Enhetschef Annika Olsson, tackar kyrkoherde Pär-
Åke Henriksson för gåvan.

Skylten har blåst ner
”Här byggs köpcenter 
med 30-40 butiker” 
stod det på skylten på 
Västerrådaområdet. 
Sedan en tid tillbaka lyser 
skylten med sin frånvaro och 
många kommuninvånare 
undrar om planerna på köp-
centret lagts i malpåse. 

– Skylten har blåst ner och 
dessvärre har de som fått i 
uppdrag att sätta upp den 
inte gjort det än. Förhopp-
ningsvis skall den snart vara 
uppe. Projektet är fortfa-
rande högaktuellt men har 
som synes tagit längre tid än 
vad vi hoppats, förklarar Ulf 
Palm, vd Melleruds Handel. 

Bakom satsningen står 
Mellerud Handels som ägs 
till lika delar av Orvelin 
Gruppen och Konsument-
föreningen Bohuslän-Älvs-
borg.

Susanne Emanuelsson

Tornet när skylten fortfarande hängde kvar. Arkivbild.

Bjöd på oväntad repertoar
Två operasångare 
intog scenen på Dals-
land Center i Håverud 
en eftermiddag förra 

Josefin och Peter demonstre-
rar” A bicycle made for two”.

veckan men med en 
lite oväntad repertoar.

Peter Tornborg har tidiga-
re varit i Kalandersalen, då 
med irländska sånger, men 
för Josefin Cederwall var det 
första gången. Josefin och 
Peter är båda operasångare 
och är nu ute på turné med 
något helt annat än opera-
musik. De har slagit sig på 
kabaré, kupletter, visor och 
ballader.

– Programmet är som 
Brudfjället, lite berg- och 
dalbana, förklarar Peter.

Första sången är en ”mu-
sic hall song” som fanns i 
England redan i slutet av 
1800-talet, Daisy. Här i Sve-
rige kanske mer känd som 
”A bicycle made for two”. 
Sedan vidare till Irland och 
Elvis Costellos ”The long 
journey home” som handlar 
om en irländare som längtar 

tillbaka hem till den gröna 
ön. Färden fortsatte över till 
guldgrävarlandet och sedan 
tillbaka igen till en reel där 
Peter spelade tinwhistle och 
Josefin dansade och delade 
ut choklad. 

Men lite mer klassiskt fick 
de också med på program-
met, ”Hymn till Maria” av 
Gounod och en duett ur 
”Phantom of the Opera”

Josefins mamma satt i pu-
bliken så till henne framför-
de de ”O sole mio”.

Evert Taubes ”Eldareval-
sen avslutade konserten, 
men publiken ville höra ”O 
sole mio” en gång till och så 
fick det bli.

Efter konserten var det en 
nöjd skara människor som 
med ett leende på läpparna 
gick hemåt i blåsten.

AnnChristine Ivarsson

av Svenska Kyrkan i 
Mellerud.
Anläggningen kommer från 
församlingshemmet i Bol-
stad, som såldes för en tid 
sedan. Den skänktes till 
Fagerlidshemmets samlings-
sal inklusive installation av 
tekniker. Samlingssalen är 
en lokal som används för 
många sorters samvaro, från 
gudstjänster till pubkvällar.

– Vi är så tacksamma för 
denna gåva. Tillgänglighet är 
viktigt för oss, säger Annika 
Olsson, enhetschef på Fager-
lidshemmet.

Karin Åström
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Westernfest i Åsnebyn
Fredag 5 augusti 
anordnade Dalbogillet 
westernfest vid kul-
turreservatet Åsnebyn 
söder om Mellerud.

Flera i Dalbogillets styrel-
se gillar westerntema och 
satsade på att samla musik, 
hästar, mat och aktiviteter 
samtidigt. 

Detta skedde alltså i 
Åsnebyn, som har passande 

lokaler och omgivningar.
Besökarna kunde prova på 
att kasta lasso, kasta hästskor 
och skjuta prick med luftpi-
stoler (som såg ut som riktiga 
Coltrevolvrar).

I ”skjutboden” hade med-
lemmarna fixat så att man 
kunde kasta dart, skjuta 
prock med slangbella och 
öva prickskytte med pistol.

Ladan var inredd som en 

saloon och restaurang där det 
serverades chili con carne.

Ett glatt cowboygäng 
på ett 15-tal personer från 
Svanskog, Hudson Bay, 
fanns på plats med sitt läger 
och hästar.

– De bjöd på en westerns-
how med rån och pang pang. 
En rånare gömde sig bland 
annat i ett utedass, men han 
blev minst sagt ”utskjuten” 

därifrån. Sheriffen såg till att 
rånarna burades in till slut, 
berättar Daniel Jensen, kas-
sör i Dalbogillet.

Senare på kvällen kunde 
den som ville dansa line-
dance till Östersundsbandet 
The Mountain Boys.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Daniel Jensen,  

Patrik Larsson och  
Gunnar Landegren

Hudson Bay Cowboys (från Svanskog) satte upp ett läger, här syns även deras två ryttare. Gänget 
övernattade i sina tält.

Leif Larsson, Lundens gård i Gestad och Daniel Jensen, kassör 
i Dalbogillet, i samspråk.

The Blue Moun-
tain Boys från 

Östersund spelade 
bluegrass på logen.

Hudson Bay Cowboys från Svanskog.

Självklart blev det massor av pang pang.

Lassokastningens mål.

Pubafton i Upperud
En lyckad afton med 
underbart väder och 
publik både inne och 
ute när Upperud 9:9 
introducerade pubaf-
ton med musik.
Klockan 18 strömmade de 
första gästerna som hade be-
ställt bord in och serverades 
mat. Dagens meny bestod 
av Boeuf Bourguignon med 
färskpotatis och efter det en 
vit chokladmousse med röda 
vinbär, marinerade i råsock-
er och ljus rom.

Efter ett par timmar star-
tade pubaftonen och Olsson 
& Olsson drog igång musi-

ken. Bandnamnet står för 
Daniel och Petter som båda 
heter Olsson i efternamn. 
De spelar också tillsammans 
i flera olika band, men denna 
sättning är helt ny. Kerstin 
Söderlund behövde musik 
till sin pubafton och så bild-
ades Olsson & Olsson.

– Vi spelar kända bitar, 
melodiöst, lättlyssnat och 
allsångsvänligt, säger Daniel.

– Ett par John Mayer och 
så naturligtvis en del svenska 
låtar också, fyller Petter i.

De kommer att fortsät-
ta spela tillsammans då de 
tycker att det är större frihet 
när man bara är två, mer 

stundens ingivelse i spelan-
det.

Nu började även folk 
strömma in för att lyssna på 
musiken och ta sig ett glas 
vin eller en öl. Vädret var 
underbart vilket gjorde att 
det gick lika bra att sitta ute 
som inne. Kvällen var trevlig 
med glada människor och 
härlig musik. 

– Det kom mycket folk i 
varierande åldrar, det tycker 
jag är bra, sade Kerstin Sö-
derlund med ett stort leende 
och det syntes på henne att 
hon var nöjd med kvällen.

AnnChristine Ivarsson

Pubafton på Upperud 9:9 och underhåller gör Olsson & Olsson, Daniel och Petter med samma 
efternamn. 

Allsång med Lilla Bandet
Varannan onsdag 
har Lilla Bandet från 
Färgelanda, förstärkta 
med Lars Stam, lett 
allsång i Slussen i 
Köpmannebro.
Lilla Bandet består av Jo-
han Pettersen, slussvaktare 
i Köpmannebro och Ulrika 
Claesson, Melleruds kom-
mun, och ofta även Lars 
Stam, välkänd musikprofil i 
kommunen. 

Varannan onsdag när Jo-
han slutat sitt arbete som 
slussvaktare drog allsången 
igång. Johans två döttrar, 
Silje, slussvaktare i Billings-
fors, och Tonje, sålde kaffe 
och våfflor från slussvakt-
arbostaden. Sånghäften de-
lades ut och publiken, som 
ofta uppgick till ett sjuttio-

Lars Stam och Lilla Bandet anordnade populära allsångskväl-
lar vid slussen i Köpmannebro under sommaren.

Tomas och Dick spelade
Kalandersalen på Dals-
land Center fylldes av 
musik en tisdag i juli 
när Dick Johansson 
och Tomas Isaksson 
gästade Håverud.

Rent Nöje kallar sig Dick 
Johansson från Bengtsfors 
och Tomas Isaksson från 
Karlstad när de är ute och 
trubadurar tillsammans med 
sina gitarrer. Dick är singer/

Tomas Isaksson och Dick Johansson kallar sig ”Rent Nöje” när 
de är ute och underhåller med sång och gitarrkomp.

tal, sjöng glatt med och såg 
ut att trivas. Ulrika små-
pratade mellan låtarna och 
drog också någon historia så 
Johan och Lars fick tid på sig 
att bestämma vilken tonart 
de skulle spela i. 

Efter bortemot två timmar 
tackade Ulrika publiken, 
hoppades att de haft trevligt 
och ville komma tillbaka om 
fjorton dagar.

AnnChristine Ivarsson

song writer som har bott tio 
år i Nashville USA och To-
mas har en musikagentur i 
Karlstad. 

De framför country, bal-
lader, covers och egna låtar. 
Dick skrev en låt ”I wish I 
could” som han tillägnade 
sin dotter Grace när hon 
fortfarande låg i mammas 
mage och Colin Raey har 
sjungit in. De startade med 
”Veronica” och efter en rad 
lugna låtar tyckte de det var 
dags för en låt med lite upp-
tempo så då kom ”King of 
the road”. De avslutade med 
Merle Haggards ”Tonight 
the bottle let me down”, en 
av Dick Johansson favoriter.

AnnChristine Ivarsson
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Spelglädje 
i Dalbergså

Lagom till spelmans-
stämman i Dalbergså 
kom solen och värmen 
och 400-500 besökare 
passade på att njuta 
av värmen, spela och 
lyssna på mycket här-
lig dragspelsmusik.
Under fredagen droppade de 
in med husbil och husvagn 
och musik hördes runt om.
På lördagseftermiddagen 
samlades man runt scenen 
och lyssnade till minst 40 
spelmän i olika konstellatio-
ner. Dagens konferencier var 
Astrid Haraldsson, Säffle, 
som presenterade spelmänen 
blandat med trevliga histo-
rier.

Unge Elmer Håkansson 
satt framför scenen och höll 
upp en skylt där det stod 
vad som skulle spelas och i 
vilken dur som gällde under 
allspelet.

Digert program
Sedan följde ett digert pro-
gram med spelglada män 
och kvinnor.  Lätt & Lagom 
med Pålägg, Barbro och Hel-
ge, Trolldraget, Nina’s Trio, 
Navelsträngarna, Ingela och 
Steinar, Sonja och Ulf, Ar-
ne’s kapell, Gerry’s, Tormod 
med vänner, Kjellemans, 
Säffle dragspelsklubb, Mats 
Rutgersson, PO’s svänggäng, 
Anders och Hans samt förre 
Åsebro- ambassadören Tove 
Wässby med comp bjöd på 
sång och musik. 

Hans Nordström, Brålan-
da, kompade de som ville på 
gitarr och vid trummorna 
fanns Bertil Hedin, Hälle-

vadsholm. Publiken var fri 
att sjunga med och klappa 
takten.

Välfylld camping
Kerstin Nilsson, Dalbergså 
Camping och Gästhamn, 
delade ut fikabiljetter till de 
medverkande.

 – Nu när värmen kommit 
är det fullt både på camping-
en och i gästhamnen, och 
det är roligt att träffa gamla 
och nya besökare.

– Ja här är det jättebra, det 
är tolfte året jag är här, säger 
Maud Petersson, Vikingstad, 
Östergötland, och öser be-
röm över Kerstin och hennes 
medarbetare.

Vid en vagn så nära scenen 
som möjligt sitter ett gäng 
från Orust, Strömstad och 
Uddevalla.

– Vi var inte med första 
året men sedan har vi varit 
här, även på midsommar. 
Det är väldigt bra här och 
mycket trevlig personal, vi 
kommer igen, är de eniga 
om.

Dans
Hos Dalbergså hantverk och 
café var det full rusch efter 
smörgås, räklådor och våff-
lor.

På kvällen bjöds det upp 
till dans och det var härlig 
stämning och engagemanget 
var på topp. Spelade gjorde 
Gerry’s, Arnes kapell, Kjelle-
mans och Lätt & Lagom.

På söndagsmorgonen drog 
de flesta iväg hemåt eller till 
någon annan spelmansträff.

Marianne Karlsson

Ett 40-tal deltog i allspelet på spelmansträffen.

Månghövdad publik på spelmansträffen i Dalbergså.

Brålanda • Frändefors

Firade med pizza och musik
Smyrnaförsamlingen i 
Brålanda inledde sitt 
80-årsfirande med att 
bjuda allmänheten på 
utomhuskonsert och 
54 pizzor.
Peter Åhstrand, tidigare 
pastor i Smyrnakyrkan och 
en välkänd profil i Brålan-
da hälsade välkommen och 
guidade genom kvällen. För-
samlingen bildades i oktober 
1936 och utomhuskonserten 
i Centrumparken i Brålanda 
var det första arrangemanget 
i firandet.

Närmare 200 Brålandabor 
tog chansen att lyssna på 
Dan Rosengren med band 

och deras sång och musik. 
Förutom Rosengren fanns 
Per Lång, saxofon, Magnus 
Enorsson, bas, Christer 
Lasson, gitarr och Martin 
Frendberg, trummor. Tho-
mas Birgersson skötte ljudet.

Pigg 80-åring
Smyrnaförsamlingens nuva-
rande pastor, David Celin-
der, berättade om försam-
lingens verksamhet.

– Församlingen fyller 80 
år och är en oförskämt pigg 
80-åring. Vi är som en stor 
familj med alla generationer 
som träffas på söndagsguds-
tjänsterna med söndagssko-
la. Tron på Jesus är det vikti-

Pizzabitarna var eftertraktade. Lars Gustafsson med flera de-
lar ut hawaipizza till hungriga 80-årsfirare.

Smyrnaförsamlingens pastor David Celinder vid de tomma 
pizzakartongerna. 

ga. Vi har även hemgrupper 
som samlas hos varandra där 
vi delar erfarenheter, sade 
David Celinder.

Peter Åhstrand berättade 
om tanken med att bjuda på 
en 80 meter lång pizza tyvärr 
inte gått att genomföra.

– Men ni får större bitar 
i stället, sade han och fram-
förde stort tack till Dan 
Rosengren med band, piz-
zabagaren Martiin som först 
kom med 45 pizzor och se-
nare med nio till och Lions 
Club som serverade kaffe 
och kaka. De hade bidragit 
till att den här kvällen blivit 
möjlig. 

Trevligt initiativ
Den månghövdade publiken 
lät sig väl smaka av pizza, 
festis, kaka och kaffe.
Den allmänna uppfattning-
en var att det var ett trevligt 
initiativ och att kvällen blev 
lyckad.

– Jättetrevligt! Alla kyrkor-
na i Brålanda betyder myck-
et för ungdomarna, ja för 
alla åldrar, de gör mycket bra 
och tillsammans kan vi göra 

mer, säger Eva-Britt Jonsson, 
som flyttat tillbaka till barn-
domsbygden.

– Smyrna har ju Sörgården 
som gör mycket för de unga, 
säger Gun-Britt Jonsson.

Medlem i 72 år
Gösta Hägg med fru Kerstin 
har varit medlem i Smyr-
naförsamlingen från ungdo-
men.
– Mamma var medlem se-
dan starten och hon var 
angelägen att vi barn blev 
frälsta, jag har varit med se-
dan jag var 16 år och på den 
vägen är det. Att vara med-
lem i församlingen har varit 
en trygghet och att kunna be 
och få bönesvar i livets alla 
situationer har varit en väl-
dig styrka, säger Gösta.

 Marianne Karlsson
  Fotnot: Vidare kommer 
att församlingen fyller 80 
att uppmärksammas med en 
konsert i oktober med Ur-
ban Ringbäck från Smyrna-
kyrkan i Göteborg och på 
nyårsafton med en hemlig 
gäst.

Svängig konsert i Frändefors
Frändefors kyrka 
fylldes av ljuva toner 
när Hasse Sporre 
Swing Quartet och 
sångsolisten Gudrun 
Bruna gav konsert där 

bland annat låtar ur 
Duke Elington Sacred 
conserts framfördes.

Efter Vägkyrka med lokala 
sångare och spelmän bjöds 
det på konsert med natio-

nellt och internationella 
känd sångerska och spel-
män.

Från Stockholm kom 
sångsolisten Gudrun Bruna, 
med bakgrund i Erik Eriks-

Sångsolist Gudrun Bruna och Hasse Sporre Swing Quartet hade konsert i Frändefors kyrka.

sons kör och senast som lä-
rare på Operaskolan i Barce-
lona. Hon och Hasse Sporre 
Swing Quartet framförde 
bland annat låtar ur Duke 
Elington Sacred Conserts.

Mycket spelglädje bjöd 
de på, Hasse Sporre, klari-
nett, Pelle Larsson, piano, 
Magnus Marx, kontrabas 
och Ferdinand Karlsson, 
trummor.  De har genom 
åren spelat i många olika 
kända band.

Ferdinand Karlsson visade 
och lät publiken lyssna till 
många finesser då han kunde 
konsten att hantera trumma 
och pinnar.

Akustiken i Frändefors 
kyrka kom till sin rätt och 
det blev en njutbar stund.

Komminister Lennart 
Staaf höll en betraktelse och 
bad Välsignelsen.

Kyrkoherde Ralph Lilje-
gren tackade de medverkan-
de för en härlig konsert med 
fart och fläkt. 

På eftermiddagen hade det 
även varit en välbesökt kon-
sert i församlingshemmet.

 Marianne Karlsson

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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Du som är 80 år och äldre  
och boende i Brålanda, Gestad och

Sundals Ryr med omnejd
Brålanda Väntjänst inbjuder dig till utflykt 

till Rörvik tisdagen den 30 augusti kl. 10.30
Buss avgår från Stationshuset kl. 10.00
Hemresan avgår från Rörvik kl. 13.30 

Om du har rullstol kan du anlita färdtjänst.
Kom och njut av naturen.  

Servering till självkostnadspris 40:-/person.  
Underhållning av Sture Lindmark.
Anmälan senast den 24 augusti till  
Doris 320 33 eller Anita 302 81.

Givetvis får du ta med dig din anhörige.
Varmt välkommen!        Brålanda Väntjänst

DE ÄLDRES UTFÄRD 
2016

Denna gången går färden 
till Råggärds kyrka.

Onsdag 7 september kl 1300 
Avfärd från 

församlingshemmet
Visning av kyrkan, andakt 

och fika
Vi beräknar att vara tillbaka i 

Frändefors c:a kl 1700

Anmälan till Lennart Staaf 
0521-26 23 61 eller till 

Exp 0521-400 14 senast  
1:a september

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

Processen tar ett steg framåt
Processen kring 
Nuntorp och Dalslands 
Naturbruksutbildning 
tar ett steg framåt.
– Just nu är vi inne i arbetet 
med att sälja aktier samti-
digt som vi väntar på Skol-
inspektionens besked med 
stor spänning, berättar Mo-
nica Andersson Skall VD vid 
Hushållningssällskapet Väst. 

Innan sommaren fick när-
liggande kommuner yttra 
sig över planerna och över-
lag så har det varit positivt. 
Det slutgiltiga beslutet från 

Skolinspektionen beräknas 
komma i månadsskiftet sep-
tember/oktober. 

– Parallellt med detta på-
går en försäljningsprocess 
av fastigheten Nuntorp och 
vi vet att det förs en dialog 
mellan regionen och Väners-
borgs kommun. När fastig-
heten är såld kommer vi att 
vända oss till den då aktuelle 
fastighetsägaren för att dis-
kutera möjligheten att hyra 
anläggningen vid Nuntorp.

I dagsläget är det osäkert 
vem som blir fastighetsägare.  

– Tanken är att Dalslands 
Naturbruksutbildning AB 
driver gymnasieutbildning 
medan så kallat skoljord-
bruk, kök/restaurang, häst-
verksamheten med mera 
läggs ut på arrende alterna-
tivt hyrs ut –  allt i syfte att 
stärka det lokala näringslivet 
fortsätter Monica.

Hushållningssällskapet  
har under våren haft olika 
informationsmöten, ett i Åt-
tersrud bygdegård och i juni 
bjöds ett antal företagare in 
till en informationsträff i 

Brålanda.  I samband med 
mötet i Brålanda startades 
möjligheten upp om att läm-
na intresse för tecknade/köp 
av aktier i bolaget. Därtill är 
Hushållningssällskapet Väst 
ordförande Robert Svensson 
ute hos olika intressegrupper 
och informerar. 

– Vi har nu i skivandes 
stund fått in flera intressean-
mälningar och det finns fort-
farande möjlighet att lämna 
intresse om att köpa aktier 
dock senast 31 augusti.

Nuntorpskolans framtid

Bidrar till ökad simkunnighet

Regeringen har gett 
bland andra Röda 
Korset pengar för att 
underlätta för nyanlän-
da barn att integreras, 
få en meningsfull som-
mar och de behöver 
lära sig simma.

Röda korset i Brålanda har 
sökt och fått del av detta. 
Ett 20-tal barn mellan 6-14 

Annelie Andersson och 
Kerstin Andersson Carlsson 
gläds åt möjligheten att bar-
nen lär sig att simma med 
allt vad det innebär.

Här lär sig barnen att lägga varandra i stabilt sidoläge.

Gudstjänst på 
Rörviksgården

Dan Gustafsson, Hanna Sandgren, Victor Sannun, Thomas 
Holmström och Barbro Magnusson medverkade i den ekume-
niska gudstjänsten på Rörviksgården.

Traditionsenligt har 
det anordnats eku-
menisk gudstjänst på 
Rörviksgården. 
I år inföll den på Kristi för-
klaringsdag. Hanna Sand-
gren, med rötter i Sundals 
Ryr och Victor Sannum, 
med rötter i Dals Ed bjöd på 
ett fint sång- och musikpro-
gram.  Hanna sjöng bland 
annat ”Min plats på jor-
den”, ”Lascia ch’io pianga” 
och ”Vila glad i din famn”. 
Victor ackompanjerade på 
piano samt framförde ”Noc-
turne” i F moll OP 55.    

Sångpedagog
Hanna studerar till sångpe-
dagog på musikhögskolan i 
Malmö och Victor till ingen-
jör i Lund. De lärde känna 
varandra under gymnasieti-
den i Vänersborg och träf-
fas och gör framträdanden 
emellanåt.

Kyrkoherde Thomas 
Holmström predikade om 
det spännande och viktiga 
att få Kristus förklarad för 
sig och se honom som han 
verkligen är.

Dan Gustafsson var guds-
tjänstledare. Kantor Bar-
bro Magnusson spelade till 
psalmsången. Kyrkkaffet 
avnjöts i högsommarkvällen.

Marianne Karlsson

Veteranträff i Brålanda
Veteran Classic hade 
träff i Brålanda en 
solig torsdagkväll i 
mitten av juli. 

Både Veteran Classic Dals-
land och Traktorklubben 
Dotorp fanns på plats och 
fina veterantraktorer och 
dito bilar fanns att beskåda 
där de stod uppställda runt 
grusplanen vid Fixus. Alla 
väl iordning, med entusias-
tiska ägare.

Börre Johansen, Fixus Brå-
landa, och hans medarbetare 
stod som inbjudare och alla 
tyckte det var ett trevligt in-
itiativ och man njöt av korv 
och kaffe samt extrapriserna 
i butiken.

– Jätteroligt att de kom, 

Börre Johansen, samspråkar med Austinfantasterna Sören och 
Lisbet Svanberg, Gestad, i mitten Sörens kusin Marja Svan-
berg. Bilen är en Austin Healey Sprite MK1 ”Frogeye” 1960. 

drygt ett hundratal korv och 
kaffe har gått åt, sade Börre 
Johansen.

Alla var överens om att det 

är bra att träffas och byta er-
farenheter.  

 Marianne Karlsson
 

år har fått ta del av den ge-
digna simundervisning som 
Brålandabadet erbjuder. Tio 
gånger har de träffats uppde-
lade i två grupper.

– Vi har tagit hjälp av 
kyrkan och kulturkaféet 
att hitta barnen som bor i 

Brålanda och erbjudit dem 
att gå i simskola. Det är så 
roligt att de kommer, säger 
Kerstin Andersson Carlsson, 
ordförande i Brålanda Röda 
korskrets.

Grupp två kommer för 
den sista lektionen och sim-

lärarna Amanda Holmquist, 
Anton Johansson och Simon 
Persson har lagt ut filtar och 
lär ut larmnumret 112 och 
hur man ska lägga en per-
son i stabilt sidoläge när det 
behövs. Barnen turas om att 
träna med varandra innan 
det är dags för dusch och öv-
ning i bassängen.

– De har lärt sig mycket. 
Barnen som går i årskurs 
sex måste kunna simma 200 
meter för att få godkänt i 
idrottsämnet, säger Amanda.

Annelie Andersson, Brå-
landabadet, har just avslutat 
ett pass i bassängen med en-
skild undervisning och går 
in för att skriva diplom till 
barnen som just får sin sista 
lektion, åtminstone för den-
na gång.

Mustafa Sakeve, Brålanda, 
har två barn med i simsko-
lan. Kerstin frågar vad han 
tycker om simundervisning-
en.

– Mycket bra, barnen trivs 
och personalen är bra, säger 
Mustafa Sakeve. Tack Röda 
Korset för att ni gör detta.

 Marianne Karlsson
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

LEDIG ANNONSPLATS

Ledig annonsplats
Vill du att ditt  

företag ska synas
Ring  

0530-125 40 
för info och pris

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

FASTIGHETSUNDERHÅLL

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

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

Gert Carlsson

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

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

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

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

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Utför det mesta inom gräv

GRÄV

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

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

Du hittar mer information om husarbete på www.skatteverket.se

MÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS
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Dalskogsdag med späckat program
23 juli var en dag 
med många besökare, 
mycket att titta på 
och handla, många 
aktiviteter, gott grillat 
– precis som det alltid 
varit på Dalskogdagar-
na genom åren.

I år fanns alla aktiviteter 
mellan länsväg 166 och By-
stugan, lite mer samlat än ti-
digare år, vilket enbart var en 

fördel. Från järnvägen och 
fram till kyrkan fanns stånd 
som sålde allt från honung 
och sik till stickat och får-
skinnsmössor. Dalskogs asyl-
boende hade bakat i flera da-
gar och sålde hembakat från 
Afghanistan och Syrien. Det 
fanns också ett hantverkstält 
där bland annat Ragnar An-
derssons järnsmideskonst 
var till försäljning.

I kyrkan berättade Torsten 

Lindblom om samhället och 
visade den omfattande do-
kumentationen. Dalskogs-
lunken för både barn och 
vuxna med många deltagare 
hade både start och mål vid 
”busskuren”. Kroppefjälls 
hembygdsförening var re-
presenterade där Monica Jo-
hansson och Bo Andersson 
sålde böcker och värvade nya 
medlemmar. 

Full aktivitet
Vid Bystugan var det full ak-
tivitet, kaffe serverades inne 
och utanför grillades det 
fläskkarréskivor i långa ba-
nor. 500 grillskivor tog slut, 
man inhandlade fler som 
också tog slut. Det sista fanns 
bara korv och potatissallad 
att köpa. På scenvagnen 
var det musik hela dagen, 
Dalsländers, Pilgrimskören, 
DNA and the Cellarboys, 

Camilla och Jan Berglöv och 
Lilla Bandet. Därutöver var 
det också linedanceuppvis-
ning och barnallsång.

Dalskogs Byalag har lagt 
ner mycket tid på detta ar-
rangemang som inträffar 
vartannat år. Förutom all 
planering har det gått åt cir-
ka 300 arbetstimmar under 
torsdagen och fredagen men 
även efteråt är det mycket att 
ta hand om. 

Byalaget tycker årets 
Dalskogsdag har fungerat 
bra trots en del funderingar 
kring ett nytt område. Besö-
karna har uttalat sig i positi-
va ordalag och även utställar-
na är nöjda. 

– Att det kan fungera be-
ror på att så många frivilliga 
ställer upp, sade Linda Ham-
rin, ordförande i byalaget.

AnnChristine Ivarsson

 Mariam Ahmadi, Naha al Saheb och Firas Sahra säljer gott hembakat från Syrien och Afghanistan 
som bakats på asylboendet i Dalskog.

Torpvandring i Mossen, Grinstad
Under sommaren 
arrangerade Bolstad 
hembygdsförening en 
torpvandring i Mossen, 
från Odegatan och Trä-
tehagen i Grinstad.

Ett 20-tal deltagare samlades 
hos Stig Sandberg, Mossen. 
Lars-Erik Larsson höll i 
vandringen. Han inventerar 
torp och gårdar i Grinstad, 
detta dokumenteras med 
kartor och texter.

Han hade gjort en plansch 
över området och berättade 
om de torp som legat längs 
vandringsleden som var cir-
ka tre kilometer lång.

Det framkom bland annat 
att det i slutet av 1800-talet 
gick ett rykte om att anlägga 
ett flygfält på Dalboslätten. 
Men det blev inte av, efter-
som Lidköping stad köpte 
Såtenäs egendom, vilken de 
skänkte till staten.

I ”Sven i Mossen” och 
Erik Erikssons gård bodde 
på 1770-talet Olof Beckman 
som var riksdagsman. Men 
på hemvägen från riksdagen 
1772 mördades han. Trolig 
orsak var att han i riksdagen 
motionerat om att minska 
adelns privilegier. Beckman 
hade vid sin död tio barn 
mellan ett och sexton år. 
Från dessa barn härstammar 
släkterna Sandberg, Skoglar, 

Bohm, Börd och S Hagen 
med flera.

I slutet av 1800-talet fanns 
det för övrigt planer på att 
bygga en järnväg från Dal-
bergså – Grinstad – Erikstad 
och vidare mot hamn vid 
västkusten. Den skulle då 
följa landsvägen.

Det blev en intressant 
vandring som var mycket 
uppskattad av deltagarna.

Lars-Erik Larsson informerar deltagarna om torp och gårdar 
inför vandringen. Foto: Privat.

Det anordnades en cirka tre kilometer lång torpvandring i 
Mossen, Grinstad.

Torsten Lindblom tilldelades kommunens kultur-
pris under Dalskogdagen. Utdelare var Rune Ste-
nén, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.  
Foto: Evert Magnusson.

Mycket folk var i rörelse och på parkeringen hade det sålts över 200 parkerings-
biljetter.

Allsång för barnen med Camilla Berglöv-Hermansson som har hjälp av dottern Stina. Fredrikke och Astrid Corneliussen har också kommit upp på scenen för att hjälpa till.

Många uppskattade en gratis åktur med Roland Skarins Ronja som snällt 
lunkade fram i hettan.

 Ingmar Andersson har hand om 
lieslåttern och här visar han hur 
man smider eggen på ett lieblad så 
den blir tunn som ett löv med en 
hammare och ett penformat städ.



17ONSDAG 17 AUGUSTI 2016 MELLERUDS NYHETER 

För nya upplevelser  
och oanade krafter

FRISKIS&SVETTIS 
Snart står en ny härlig 
höst för dörren, med 
massor av rörelsegläd-
je och bra träning. 

Efter en lång och 
förhoppningsvis skön 
sommar, kanske med 
en hel del fysisk ak-
tivitet ute i det fria, 
startar Friskis&Svettis 
höstens träningspass 
vecka 35, måndagen 
den 29 augusti  med 
tio pass per vecka i 
Rådahallen.  

Vi har fått en ny ledare som 
heter Belinda. Hon har tidi-
gare varit värd, men har nu 
tagit steget till att bli ledare 
genom att under våren ha 
genomgått Friskis&Svettis 
gedigna ledarutbildning och 
blivit diplomerad som led-
are. Hon kommer att köra 
en för oss helt ny och mycket 
populär träningsform – Cir-
kelfys. Det är ett instruktivt, 
funktionellt pass med fokus 
på styrka och teknik i statio-
ner med olika rörelser och 
redskap som skivstång och 
hantlar. 

Viktigt är teknik, hållning 
och att bana in rörelserna 
rätt. Målgruppen är personer 
som har en viss träningsvana 
och är intresserade av kvali-
tativ funktionell träning för 
hela kroppen i stationsform. 

Senare under terminen 
kommer hon att köra HIT 
som betyder Hög Intensiv 
Träning. Det är det tuffaste 
passet i Friskis&Svettis ut-
bud och har sin bakgrund 
i att intresset för riktigt in-
tensiv träning har ökat mar-
kant. HIT är ett pass där 

man verkligen får utmana 
sig själv och sin fysiska för-
måga. Även i denna träning 
använder man redskap som 
skivstång, hantlar med mera. 
Målgruppen är självfallet 
vältränade personer som vill 
träna riktigt tufft.

Ska passa alla
Men vår träning ska passa 
alla eftersom vi har så olika 
träningsvana. Vi kommer 
därför att erbjuda två Jym-
papass på Basnivå, en grund-
läggande träningsnivå som 
passar de flesta. För att få 
litet variation blir det ena ett 
Puls-pass, vilket innebär att 
det har en inriktning på mer 
träning för hjärtat – kondi-
tionsträning – än det vanliga 
Bas-passet. Det är inte häfti-
gare eller tuffare konditions-
rörelser och inte några hopp, 
bara att vi håller på med dem 
under en längre samman-
hängande del av passet för 
att utmana hjärtat bättre.

När vi nu har skaffat nya 
fräscha stepbrädor kommer 
vi att köra Step. Det blir 
litet omväxling för er som 
gillar koordination mot de 
senaste terminernas Aero-
bics. Vi kan också erbjuda 
en ny träningsdag, fredag, 
som ett skönt slut på arbets-
veckan och  härlig inledning 
på helgen. Kanske går vi ut 
på en gemensam ”After Trai-
ning” efteråt då och då. För 
att passa bra för många, till 
exempel de som slutar arbe-
tet 18.00 har vi också en ny 
träningstid, 18.30, på tisdag. 

Familjejympan är så po-
pulär med massor av lekfulla 
barn och vuxna på lördag 
förmiddag att vi kör vidare 
på samma sätt hela hösten. 
Kom och häng på redan för-

sta veckan! Vi kommer som 
hittills att turas om att vara 
ledare och köra varierande 
Mini-Rörisprogram.

Välj rätt träningsnivå
På hemsidan kan du läsa mer 
om inriktningen i de olika 
passen för att se vad som kan 
passa dig bäst. Du kan välja 
på Jympans allroundträning, 
mer styrkeinriktade pass 
eller pass med mer kondi-
tionsträning. Pröva och finn 
just dina favoriter. Ett tips 
är att du för bästa effekt och 
skonsam träning bör välja en 
nivå där du har litet margi-
naler, i vart fall i början av 
terminen.

Du kan betala med Swish 
eller Internet. Så att vi kan 
förenkla för dig och minska 
hanteringen av kontanter i 
vår reception. På hemsidan 
hittar du all information om 
hur du gör.

Själva idén
Idén med Friskis&Svettis 
är att du kan komma precis 
som du är och göra så gott 
du kan och orkar eller har 
lust till, allt efter dina egna 
förutsättningar. Vi har trä-
ning för vältränade, oträna-
de och för dig som inte bru-
kar träna alls. Träningslust 
har varken ålder, viktgräns 
eller storlek. Därför vill vi 
uppmuntra till träningslust 
på alla sätt vi kan. Träningen 
ska framförallt vara en rolig 
upplevelse. Och det som är 
roligt fortsätter man gärna 
med.

Ta med dig grannen, kom-
pisen, maken/sambon – för-
sta veckan kan ni prova på 
alla passen gratis. 

Karin Thorsenius 
Friskis&Svettis Mellerud

Friskis&Svettis kör igång måndagen 29 augusti med hela tio pass i veckan.

SPORT

www.mellerudsnyheter.se

Misstanke om mordbrand

02.40 inkom larm om en 
anlagd brand vid en av 
dörrarna till en centralt be-
lägen restaurang/pizzeria i 
Mellerud. På övervåningen 
finns lägenheter. Lyckligtvis 
kunde ägaren, som väcktes 
av brandlarmet, själv släcka 

branden. Vittnen har hörts 
och en teknisk undersök-
ning kommer att ske. En 
väktare fanns på plats under 
måndagen för att se till att 
inga obehöriga tog sin inn-
anför avspärrningarna.

Brottet rubriceras mord-

Området kring den brandhärjade dörren hade spärrats av.

Här syns det var branden var 
anlagd.

Misstänkt för människorov
Strax före lunch i ons-
dags genomfördes en 
stor polisinsats i cen-
trala Mellerud. Anled-
ningen var att polisen 
i region Väst fått en 
handräckningsbegäran 
från en läkare.
Utanför Brandt Bil stod 
en piketbuss och en vanlig 
polisbil tillsammans med 
en ambulans. Även ett par 
förhandlare fanns på plats. 
Utanför en villa på Dals-

landsgatan stod en polisbil, 
medan flera poliser gick in i 
fastigheten. 

Strax därpå började en 
polishelikopter att cirku-
lera över Melleruds tätort. 
Senare på eftermiddagen 
har samtliga försvunnit från 
platsen. 

Uppgiften var att instäl-
la en man i 45-årsåldern 
till läkarundersökning för 
bedömning om mannen 
var i behov av psykiatrisk 
tvångsvård. När mannen 

Körde för fort
En man i 50-årsåldern körde 
för fort vid hållplats Jonsered 
på E45 söder om Mellerud. 
Han körde i 84 kilo meter i 
timman trots att högsta till-
låtna hastighet är 70 kilome-
ter i timman. Mannen nekar 
till brott. Åklagaren föreslår 
en påföljd på 2 000 kronor 
i böter.

En man i 50-årsåldern står 

åtalad för brott mot trafik-
förordningen efter att ha 
kört i 102 kilometer i tim-
man där hastighetsgränsen 
var 70 kilometer i timman. 
Det hände den 19 april på  
E45, hållplats Köpmanne-
bro. Mannen förnekar 
brottet. Åklagaren yrkar på  
3 600 kronor i böter.

Inbrott och stölder
Natten 8/8 och 9/8 var det inbrott på järnvägsstationen i 
fixargruppens lokal. Dator, tangentbord, hörselskydd, TV, 
glass och kakor stals. 
Mellan 4/8 och 10/8 bröt sig någon in i inspelningsstudion 
på Ungdomshuset Stinsen. Inget stals. 
Natten mot den 10/8 stals tio grisar på Bergungen i Lerhult.

Trafikolycka
9/8 Ett traktorsläp välte i Härlogsbyn söder om Mellerud 
och E 45 spärrades av.

Rådjurskollision
9/8 En bil kolliderar med ett rådjur i Bränna.

Skadegörelse
11/8 repades en bil på Byggmästaregatan i Mellerud.

Smitning
11/8 smet en bilförare från Ica:s parkering efter att ha kört 
på en parkerad bil.

Hemfridsbrott
I måndags, 15/8, när en kvinna befann sig i trädgården vid 
sitt hus, gick en okänd man in i huset och låste om sig.  Han 
uppges ha verkat rädd. Kvinnan lyckades skicka ut mannen 
ur huset.

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

brand, eftersom den var an-
lagd. Inga personer kom till 
skada.

Susanne Emanuelsson

skulle hämtas och föras till 
läkarundersökningen av po-
lisen flydde mannen med en 
nära anhörig i en hyrbil från 
Vänersborg, en brun Volvo.  
Den person som han miss-
tänks ha kidnappat är hans 
egen mamma, enligt P4 
Väst. Mannen hotade hen-
ne om hon inte följde med 
frivilligt.

Med anledning av detta 
upprättades en anmälan gäl-
lande misstänkt människo-
rov och grovt olaga hot. En 
spaningsinsats inleddes efter 
fordonet som under tors-
dagsmorgonen lokaliserades 
till Dalaområdet. Polisenhe-
ter från flera olika polisre-
gioner biträdde region Väst 
som ledde insatsen. Även 
flera helikoptrar medverkade 
i insatsen.

På förmiddagen under 
torsdagen kunde den anhö-
riga säkras och omhändertas 
oskadd av polis i Rättviks-
området. Den misstänkte 
mannen fortsatte i bil och 
ett förföljande inleddes av 
flera polisenheter. Förföl-
jandet pågick över en tim-
me. Spikmattor lades ut och 
mannen körde över en och 
kunde vid 13-tiden gripas i 
Dalarna. Han misstänktes 
för människorov och grovt 
olaga hot. Han fördes till 
region Väst för vidare utred-
ning. Mannen anhölls för 
flera brott, men under freda-
gen hävdes anhållan då den 
misstänkte behöver vård. 
Mannen kommer att få psy-
kiatrisk vård, eftersom det 
finns ett starkt vårdbehov, 
säger åklagaren Peter Karls-
son till Dala-Demokraten.

Insatsen pågick i nästan 
ett dygn. Enligt dt.se fanns 
många vittnen som såg den 
bruna bilen köra i mycket 
hög hastighet, i Rättvik såg 
ett vittne hur en cyklist näs-
tan blev påkörd.

Mannen nekar till samtli-
ga brott. Förundersökning-
en fortsätter.



18 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 17 AUGUSTI 2016

Det är vi som bjuder:
Albertssons Ur & Guld
AutoMats
Axima i Erikstad
Bertil Johansson Bygg AB
Bilbolaget, Roy Andersson
Bildelsshopen
Blomgrens Fastigheter 
Bloms
Brandts Personbilar AB
Brittens Dam & Herrfrisör 
Brålanda Industri
Börsen Bar
Clarholms i Mellerud
Daloc AB
Dalslands Skylt & Reklam
Däckarna i Mellerud
Elinsta Nät AB
Elinsta Telemontage AB
Fastighetsbyrån
Fritzéns & Co AB
Handelsbanken
Hellbergs Dörrar
HEMKÖP - Kvarnkullen

Det är vi som bjuder:
HEMKÖP - Torget 
ICA Supermarket
Kjörlings Revisionsbyrå AB
Konsumentkemi
Lindströms Blommor
Mark & Maskin AB
Melleruds Måleri
Melleruds Nyheter AB
Niklassons Tryckeri
Optimera
Oscarssons Mark & Entr.
Peters Plåtslageri AB
PortCenter
Preem
Reveda
Roslinds Optik
Rörtjänst
TAXI Dalsland
Team Sportia
Tendenz AB
UWJ Portmontage
Vita Sandars Camping AB

OBS!FRI ENTRÉ OBS!
Klocka (värde ca1.500:-)  

till hemmalagets bästa lirare skänkt av

Albertssons Ur & Guld
Matchbollarna är skänkta av:

Parfymeri Alexandra, Sharp DAKO 
Svensk Fastighetsförmedling

FOTBOLLSFEST
PÅ RÅDAVALLEN

DIV. 4 BOHUSLÄN-DAL
Idag onsdag 17/8 kl. 19.00

MELLERUDS IF –
BRÅLANDA IF

HUVUDSPONSOR

Åsebro skakade om serieledarna
FOTBOLL 
Färgelanda har domi-
nerat division 5 denna 
säsong, men i tors-
dags kväll besegrade 
Åsebro sina gäster 
med 3-1 hemma på 
Rudevi inför nästan 
100 åskådare. Två 
mål gjorde Fredrik 
Grenander.

Åsebro hade det tungt innan 
sommaruppehållet men såg 
till att starta hösten på bäs-
ta sätt. Laget befinner sig nu 
sju poäng bakom Färgelan-

da, vilket gör att det krävs 
mycket för att kunna rubba 
dem.

– Får vi vara skadefria och 
träna på bra hoppas jag att vi 
kan göra en bra höst, eller vi 
skall göra en bra höst, säger 
spelande tränaren Peter Er-
iksson efter matchen.

Åsebro tog ledningen i 
den första halvleken och 
spelade stabil fotboll som 
lamslog motståndarna Fär-
gelanda, som var obesegrade 
innan denna drabbning.

– Vi hade koll på dem, 
vi visste att dem skulle slå 

Åsebros ytterback Mikael Karlsson lyckades stoppa Färgelandas 
målskytt Hawkar Arif flera gånger i matchen. 

Åsebro IF –  
Färgelanda IF 
3-1 (2-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
1’ 1-0 Fredrik Grenander
35’ 2-0 Peter Eriksson
56’ 2-1 Hawkar Harif
77’ 3-1 Fredrik Grenander (straff)

SLUTRESULTAT

Landslagets fotbollsskola i fyra dagar

Måndag till torsdag 
förra veckan anordna-
de Melleruds IF Lands-
lagets fotbollsskola 
för 48 barn mellan sex 
och tolv år. De delades 
in i tre åldersgrupper 
som hade tio ledare, 
dels från MIF:s egna 
lag plus från några 
andra lokala klubbar.

Deltagarna fick varsin trö-
ja, vattenflaska och fotboll 
samt diplom. En av dagarna 
spöregnade det, då förlades 

aktiviteterna inomhus i Rå-
dahallen.

Vid torsdagens avslutning 
fick barnen pizza och glass, 
dessutom  anordnades vat-
tenkrig där ingen ledare fick 
gå hem torrskodd.

Ledarna får pärmar med 
övningar, sedan lägger de 
upp  träningen själva utef-
ter instruktionerna. Som 
vanligt finns ”järngänget” 
på plats, ideella krafter som 
alltid ställer upp och hjälper 
till när klubben har akti-
viteter. Dessa är Kent-Ove 

Totalt deltog 48 barn på Melleruds IF:s fotbollsskola i Svenska landslagets regi. Fördelningen var cirka 50/50 pojkar och flickor.

mycket långt bakom våra 
ytterbackar, men det hade vi 
koll på också. Så jag är väl-
digt nöjd, säger Eriksson.

I den andra halvleken blev 
det mer nervöst. Färgelanda 
fick en kvittering i den 55:e 
minuten efter ett nickmål av 
Hawkar Arif intill den för-
sta stolpen. Gästernas tryck 
fortsatte även för en kvitte-
ring, men ÅIF kunde rida ur 
stormen.
– Det är skönt att känna 
idag att vi inte, som tidigare 
matcher, gick ner oss efter 
ett baklängesmål. De ten-
denserna fanns inte i denna 
match alls, sade en nöjd Pe-
ter efter matchen.

3-1 kom på straff genom 

Fredrik Grenander i den 
75:e minuten efter att Alas-
sane Ouarma blivit kapad, 
då han gjorde en fin solopre-
station där han gick förbi tre 
Färgelandaförsvarare.

Tobias Coster

”Otto” Andersson, Ove 
Fjällstål, Kerstin Pettersson, 
Britt-Inger Andersson, Jon-
ny Eriksson och Jan Olsson 
– ansvarig för fotbollsskolan.

Flicklag i MIF
Melleruds IF:s fotbollssek-
tion har idag tre flicklag; 
F10, F12 och F13 (som 
mest bara kör träning). 

Flickfotbollen startade upp 
efter Klassbollen i år.

– Det är jätteroligt att de 
vågar ta för sig, vi ser en 
otrolig utveckling bland 
tjejerna, berättar Sören Flö-
isbon, kanslist och ansvarig 
för bioverksamheten. För-
utom herrarnas A-lag och 
flickornas ungdomslag har 
klubben ett antal pojklag; 

Full fight om bollen; Philip Tobiasson 8, Oskar Kristiansson 8, 
Charlie Nilsson 9 och Raoul Ghanom 8.

Noel Jansson 6 och Saga Andersson 5 kämpar om bollen. 

P8, P9, P10, P11, P12 och 
ungdomslag i division 3 
samt division 2.

– Verksamheten har explo-
derat det senaste året. Det 
finns fler som vill träna än 
vi har plats för. Vi har äskat 
och fått pengar från SISU 
till material för att starta lag 
för nyanlända. Nu hoppas vi 
få någon ansvarig ledare till 
det laget och kommunen är 
villig att hjälpa till med det, 
förklarar Sören.

Han berättar vidare att 
klubben har planer på att 
engagera vuxna nyanlända 

i olika verksamheter, ex-
empelvis kiosken, bion och 
bingon. Verksamheten i 
Centrumsalongen har ökat, 
den används även till före-
läsningar och andra filmvis-
ningar förutom biovisningar 
för allmänheten. 

Även handbollssektionen 
har en aktiv verksamhet för 
de yngre; fyra flicklag (F03, 
F05-06, F07-08, F09-10 
samt bollkul för de yngsta. 
Dessutom finns handboll-
sträning för pojkar 05-06.

Susanne Emanuelsson
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Medlemsavgift/år: 100:-
Träningsavgift/termin:
Vuxen: 500:-, ungdom (13-20 år) 300:- , endast 
Soft: 200:-
Ett pass: Vuxen 60:-, Ungdom och Soft 40:-
Familjejympa: 20:-/barn

Höstens nyheter:
– CIRKELFYS/HIT med vår nya ledare Belinda
– STEP åter som omväxling
– Två JYMPA BAS per vecka varav ett PULS
– Träningspass även på fredag
– En ny träningstid kl. 18.30, på tisdag

All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud. 
Facebook.com/Friskis&Svettis Mellerud

Prova på Gratis
hela vecka 35!

Friskis&Svettis i Mellerud
hösten 2016 v 35-49, start 29 aug
i Rådahallens B-hall

Vi samarbetar med

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG

 12.00     10.00 
 JYMPA SOFT    FAMILJEJYMPA 
 Karin    Karin

  17.00   17.15 
  JYMPA PULS BAS  CORE
  Karin  Anders

18.00 18.30   18.00 
JYMPA BAS JYMPA MEDEL  CIRKELFYS/HIT
Anders Agnetha  Belinda  

  19.00  19.00 
  STEP JYMPA MEDEL 
  Terese/Madeleine Kajsa 

19.45   
SKIVSTÅNG INT 75  
Madeleine  

Foto: Marcus Palmqvist.

HIF räddade poäng
FOTBOLL 
Håfreströms IF inledde 
höstsäsongen med 
match på Håvåsen 
mot Bengtsfors IF i 
division 5 Dalsland 
på fredagskvällen. 
Man fick med sig en 
poäng, efter att ha 
legat under två gånger 
i matchen.

Håfreström tog ledning-
en på hemmaplan genom 
Florijan Fejzulovic som på 
skickligt individuellt maner 
kunde sätta bollen intill den 
bortre stolpen. Men före 
paus kom 1-1 i en tilltrasslad 
situation framför målvakten 
Mike Faddoul.

Håfreströms IF – 
Bengtsfors IF 
3-3 (1-1)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
16’ 1-0 Florijan Fejzulovic
44’ 1-1 Henrik Stavvik
58’ 1-2 Felix Eriksson
73’ 2-2 Benjamin Grimheden
75’ 2-3 Henrik Stavvik
83’ 3-3 Martin Kopp

SLUTRESULTAT

Fiffen hakar på toppen
FOTBOLL 
Frändefors har blandat 
och gett under vår-
säsongen i division 5 
Dalsland. Men hemma 
mot Melleruds andra-
lag i den första match-
en för hösten så blev 
det seger, en stabil 
sådan.

Frändefors besegrade Mel-
leruds andralag med 2-0 på 
torsdagskvällen i en bekväm 
resa mot tre poäng.

– Det var en ganska snäll 
match. Vi gjorde båda våra 
mål i den första halvleken, 
sade fiffens assisterande trä-
nare Joakim ”Kimmen” Jo-
hansson.

Matchens första fullträff 
kom i den 22:a minuten ge-
nom Mattias Karlsson. Det 
var hans sista match, för den 
här gången, då hans flyttlass 
går söderut till Holland för 
studier.

2-0 kom precis före paus, 
målskytt den gången var 
Victor Mattsson.

Mellerud skapade några 
lägen mot Frändefors vika-
rierande målvakt Erik Carls-
son, men aldrig något som 
var riktigt farligt.

Den andra halvleken kun-
de Frändefors spela av tämli-
gen enkelt, enligt assisteran-
de ”Kimmen”.

– I den andra försökte vi 
äga bollen, det är ju lätt att 
försvara sig när man själv 

Frändefors IF – 
 Melleruds andralag 

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

Målskyttar:
22’ 1-0 Mattias Karlsson
44’ 2-0 Victor Mattsson

SLUTRESULTAT

Frändefors satte 
dit topplaget

Frändefors – 
LDB Dalsland
3-1 (2-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
3’ 1-0 Anna Lisnäs 
40’ 2-0 Sabina Kalha Edén
 90’ 3-0 Johanna Boman
90+3’ 3-1 Amanda Staf

SLUTRESULTAT

har bollen. Resultatet var 
rättvist, alltid rolgit att vinna 
och få en så bra start på höst-
säsongen.

Till helgen ställs Frände-
fors mot serieledarna Fär-
gelanda.
– Det blir spännande, vi ska 
göra vårt bästa mot dom, sa 
Joakim ”Kimmen” Johans-
son.

Tobias Coster

I den andra halvleken full-
bordade gästerna sin vänd-
ning efter ett långskott, men 
Benjamin Grimheden såg 
till att kvittera när han nick-
ade in en frispark i mitten av 
halvleken.

Dock kunde Bengtsfors 
återta ledningen på en lik-
nande situation som vid 1-1, 
tilltrasslat framför mål efter 
en fast situation. Men Mar-
tin Kopp såg till att rädda en 
poäng före slutsignalen när 
han nickade in 3-3.
– Vi har stora delar av 
matchen, första 30 och sista 
30, men det var alldeles för 
slarvigt ibland med många 
misstag. Men vi hade många 
borta från startelvan och det 
var tillfälligheter som avgjor-

de matchen. Vi är starka och 
kommer tillbaka två gånger, 
som vi gjort flera gånger.Vi 
börjar bli vana med att job-
ba i uppförsbacke, sade Hå-
freströms tränare Kreshnik 
Bytyqi.

Tobias Coster

Tre poäng på en skör tråd

Melleruds Tim Svensson i samarbete med målskytten Albin 
Broberg i ett anfallsförsök mot Munkedals IF. 

Munkedals IF –  
Melleruds IF 
0-1 (0-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
16’ 0-1 Albin Broberg 

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Frändefors har haft 
det tufft bitvis denna 
säsong i damernas 
division 4 Bohuslän/
Dal. Men som på be-
ställning satte man dit 
topplaget LDB Dals-
land i fredags kväll 
hemma på Frendevi.
Bättre start på hösten går 
inte att få än att besegra 
topplaget inför sin hemma-
publik, detta med 3-1. 

des bra. Det är ju så här bra 
jag tycker vi är, inget lag är 
bättre än vi när vi får allt att 
stämma, säger Christer. 

I slutminuterna kom två 
mål, ett för varje lag. Men 
först var det 3-0 som Jo-
hanna Boman snyggt satte i 
bortre efter att ha drivit in 
med en djupledsboll i straff-
området.

Som tröst gjorde gästerna 
1-3 på tilläggstid, men se-
gern var aldrig hotad.

– Försvarsspelet var sta-
bilt, det var viktigast. Tje-
jerna har ett stort hjärta och 
varenda millimeter på pla-
nen kämpar de på.  2017 är 
vårt år, vi ligger lite för långt 
efter för att ta ett kliv den-
na säsong, men inriktningen 
ligger på framtiden, poäng-
terar Stolt.

Tobias Coster

Redan efter tre minuter 
satte lagets bästa målskytt 
Anna Lisnäs sitt sjätte mål 
för säsongen. Detta med en 
riktig kanon, från 25 me-
ters håll, som smekte in via 
undersidan av ribban. Fem 
minuter före paus kom 2-0 
genom Sabina Eden som var 
framm och petade in en re-
tur.

– Ikväll var framför allt 
vårt försvarsspel bra, men vi 
hade även mycket variation i 
vårt anfallsspel. Det var bara 
att titta på och njuta, hatten 
av för tjejerna, sade lagets 
tränare Christer Stolt efter 
matchen.

Den andra halvleken fort-
satte i stabilitetens tecken 
för Frändefors, som tidigare 
under säsongen haft svårt att 
behålla ledningar.
– Tidigare har man alltid 
varit lite orolig trots att vi 
lett matcher, men det kän-

FOTBOLL 
Det var svajigt när 
Melleruds IF möt-
te Munkedals IF på 
bortaplan i lördags. 
Regnet höll upp, så 
även gästernas pass-
ningsspel som stund-
tals saknades helt i 
1-0 segern.
Mellerud leder division 4 
Bohuslän/Dal, men inled-
ningen på hösten har inte 
varit övertygande. Förlust 
förra helgen mot Ödsmål 
hemma på Rådavallen och i 

lördags en seger som hängde 
på en skör tråd.

Spelet fungerade inte alls 
vilket istället gjorde att lång-
bollar utan adress och en pa-
nikartad defensiv stundtals 
infann sig. Men laget tog tre 
poäng, vilket i slut ändan får 
ses som det fina i kråksån-
gen.

Målet
Målet kom tidigt, redan ef-
ter 16 minuter efter hörna 
från Joel Lundgren. Mitt-
backen Oscar Jonasson gick 
upp och nickade, men bol-
len styrdes till Albin Broberg 
på bortre stolpen som täm-
ligen enkelt kunde raka in 
matchens enda mål.

Strax före hade hemma-
laget en farlig nick efter ett 
långt inkast, ett av många 
chanser mot Melleruds 
Fredric Johansson som får 
ses som lagets bästa spelare.

– Ett bra lag har förmå-

gan att studsa tillbaka efter 
en sån förlust vi åker på se-
nast. Munkedal borta är en 
tuff match och det ser man 
i matchen, det är tungt att 
komma hit. Men vi hade 
pratat om vår speluppbygg-
nad som satt oss i enorma 
problem, så idag spelar vi 
enklare och rakare, sa MIF:s 
tränare Peter Jonasson.

Flera lägen
I den andra halvleken var 
det bara hemmalaget inled-
ningsvis som kom till chan-
ser gång på gång. Men ju 
längre halvleken gick desto 
fler lägen kunde även Mel-
lerud skapa, dock utan re-
sultat.

Målvakt Johansson gjorde 
säsongens viktigaste rädd-
ning för sitt MIF i den 88:e 
minuten när han från nära 
håll lyckas rädda ett skott 
som de flesta trodde skulle 
gå in.

– Fredric gör en jätte 
räddning på sista skottet där,  
men det blir svajigt av någon 
konstig anledning. Tror alla 
kände att vinsten och poäng-
en var viktigast. Har sagt till 
killarna att vi måste gå från 
pojkfotboll till seniorfotboll, 
det viktiga är inte att göra 
2-0 utan att stänga matchen, 
sade Jonasson.

Mellerud ställs redan idag 
onsdag mot Brålanda IF i ett 
prestigefullt derby på Råda-
vallen. 

MIF som serieledare, en 
poäng före IFK Åmål, hade 
det tufft senast mot BIF och 
det kommer inte bli någon 
lätt match för något av lagen 
inför förmodad storpublik.

Tobias Coster
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Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60

 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Åmål – Ekelundsgatan 3
Villa med renoveringsbehov 
i trevligt villaområde. 
Tomt med bärbuskar och 
frukträd.  
Nära Snarhögsparken, 
hamnen och Örnäsbadet.
Öppet anbud senast 1/9

Visning: Lör 20/8 kl. 11.00 - 12.00

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

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

Postgatan 30
3 rok. 92 kvm. i två plan. 
Egen tvättstuga och altan.
Gärna äldre.

Mellerud
2 rok. 65 kvm. Central 
lägenhet i toppskick. 
Markplan. Ramp. Stor 
altan. Endast äldre.

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Neova
villapellets

Prisexempel 
 2 pall 2.250 kr/st
 3 pall 2.200 kr/st
 4 pall 2.150 kr/st
 5 pall 2.100 kr/st

Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.se

olesensbygg@gmail.com

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

VVS-material
från

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

Ring 
så gräver jag!

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

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!

DATASERVICESK
SÄLJER • BYGGER

REPARERAR • UPPGRADERAR
RÄDDAR DATA

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

www.skdataservice.se

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

Håkan Olsson
Tel. 0530-605 18,
070-587 00 01

Hundkurser 
startar v. 36

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

FASTIGHETSMARKNADEN

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: 3.162 kvm.

Pris: 775.000:-

Rölanda, Ed
Exklusivt renoverad prästgård. 10 rum o. kök. 
Uppvärmning, pellets o. braskamin. Garage o. ek. 
byggnad. Tomt: 6.801 kvm. 

Pris: 2.900.000:-

Mellerudsgatan 16
Äldre delvis nyrenoverad 1½-plansvilla med källare, 6 rum o. kök, stort nytt 
badrum med bubbelbadkar. Tomt: 1.013 kvm. 

Pris: 850.000:- eller bud

Konvaljstigen 6 (Kurranområdet)
Nybyggd enplansvilla, 150 kvm. 5 rum o. kök, 2 badrum o. sovloft.  
Garage o. förråd. Tomt 1.252 kvm. 

Pris: 3.950.000:-

Visning lördag kl. 11.00-12.00

Ny förlust för 
Bäckefors IF

Bäckefors IF –  
IF Viken andralag

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

SLUTRESULTATBäckefors har inlett 
hösten med två raka 
förluster, senast i fre-
dagskväll hemma mot 
IF Vikens andralag. 
Det hela var ganska orätt-
vist, enligt spelande tränaren 
Shaip Bajrami.

– Jag tycker att vi var med 
länge i matchen, det stod 0-0 
i paus och vi hade matchen 
men inte turen med oss.

Efter en mållös första halv-
lek kom andra halvlek att bli 
betydligt tyngre för hemma-
laget.

Vikens Mohsen Moham-
madi satte 1-0 i den 58:e 
minuten.

– De fick motivation med 
sitt mål medan vi fick fort-
sätta kämpa. Vi hade många 
skott på mål, men bollen vil-

le inte gå vår väg, sade Baj-
rami.

Fem minuter efter match-
ens första mål, kom också 
2-0 för gästerna och i den 
80:e minuten sattes spiken i 
kistan för Bäckefors del.

– Det var tungt. Tycker 
inte att det var rättvist, vi 
var bättre, men det gav inte 
resultat, sade en besviken 
Shaip som ville lyfta hela 
laget för en fin insats, trots 
förlusten.

Tobias Coster

VOLVO 400 BUSTER -69. 
7.500 timmar. 19.800:-
Tel. 070-594 97 65.

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:                                                

Pass
tillhörande Suliman Dilxwaz. 
Tel. 076-099 55 10.

BORTTAPPAT
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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

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

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

FÄRG

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BYGGHANDEL

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Jotun och Beckers
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BILAR

RÖRMOKARE

BILDELAR

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

ENTREPRENAD

Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 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

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

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

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

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

FÄRG

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38



22 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 17 AUGUSTI 2016

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Vem vet mest junior
21.30  Place beyond the pines
23.50  Allsång på Skansen
00.50  Medicin med Mosley
01.45  I nöd och lust 
 - äktenskapets historia
02.45  Det svenska dataundret 

20.00  Ishockey: Champions 
 hockey league
22.30  Vem vet mest junior
23.00  Follow the money
00.00  En liten fransk stad
00.55  Det blodröda fältet
01.50 	Segelflyg:	Sveriges	
	 flygande	talanger
02.20  Grön glädje
02.50  Spisa med Price på tur 

21.00  Allsång på Skansen 
 - syntolkat
22.00  Dag
22.25  Musikbranschens verkliga 
 stjärnor
23.15  Fångade
00.10  Strandhugg med Puk och 
 Herman
01.10  Stopptid deluxe
01.40  Sommarkväll med Rickard 
 Olsson
02.40  Årets retro 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Djävulsdansen 
 - teckenspråkstolkat
22.40  Den våldsamma vilda 
 västern
23.25  Hitlåtens historia - "Don't 
 stop believin"
23.55  Det svenska dataundret
00.55 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
01.55  Nattsändningar

16.00  UR Samtiden
19.00  Din plats i historien
19.05  Svenska hemlig-
 heter special
19.35  Ett barns första dag: Kenya
20.20  Världens fakta: Vassa 
 tänder, snäll haj
21.10  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien
22.00  USA enligt Oliver Stone
23.00  Studio natur
23.30  Världens fakta: Andra 
 världskriget börjar
00.20  Extremt kallt och vått 

16.00  UR Samtiden
19.00  Din plats i historien
19.05  Vägen till Nobel-
 priset
19.25  Fotografernas New York
20.25  Cosmos
21.10  Världens natur: Naturens 
 drivkrafter
22.00  Antikmagasinet
22.30  Svenska hemligheter 
 special
23.00  Vintagelyx i LA
23.45  Nordkalotten 365 

16.00  UR Samtiden
19.00  Nordkalotten 365
19.30  Vårt uppdrag 
 - adoption
20.20  Vem tror du att du är?
21.00  Sydamerikas okända 
 kungadömen
22.00  Cosmos
22.45  Ett barns första dag: USA
23.30 	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
00.20  För att jag älskar henne
01.20  Vintagelyx i LA 

09.00  UR Samtiden
15.00  Via Sverige
15.15  Vintagelyx i LA
16.00  Vårt uppdrag - adoption
16.50  Unga talar så andra lyssnar
17.35  Fotografernas New York
18.35 	Mekongfloden
19.25  Världens natur
20.15  Världens fakta
21.05 	Världens	dyraste	fisk
22.00  Vem tror du att du är?
22.40  Dokument utifrån
23.40  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  Big game
22.50  Family guy
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.25  Family guy
02.50  Family guy
03.15  My name is Earl
03.35  American dad
04.00  Grimm
04.40  Våra värsta år
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  Sabotage
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.45  Family guy
03.35  My name is Earl
03.55  American dad
04.20  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 	The	man	with	the	iron	fists
22.55  The mechanic
00.50  Family guy
01.50  Scrubs
02.45  How I met your mother
03.35  Family guy
04.20  My name is Earl
04.40  Våra värsta år
05.30  Frasier 

06.00  Knight rider
07.00  Jim Henson's 
 creature shop 
 challenge
07.55  Seinfeld
09.20  Jims värld
10.50  Frasier
11.45  NCIS: Los Angeles
13.40  Continuum
14.40  99 saker med Erik & 
 Mackan
15.45  Franklin & Bash
16.25  Star Trek: First contact
18.45  Simpsons
19.30  Simpsons
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  American pie presents: 
 Beta house
22.50  Rescue dawn
01.25  Kill Bill: Vol 2
03.45  Last resort
04.30  99 saker med Erik & 
 Mackan
05.15  Seinfeld 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Spisa med Price på tur
11.30  Bör de gifta sig?
12.30  Palmes hemliga agent
13.25  Sally
13.55  Allsång på Skansen
14.55  Matiné: Mina eftermiddag-
 ar med Margueritte
16.15  Skolstart
16.20  Gomorron Sverige
16.45  Made in Finland: Jussi 
 Leinonen
17.15  Vem vet mest junior
17.45  Sverige idag sommar
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  Our zoo
19.25  Skolstart
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
21.00  Barnmorskan i East End
22.00  Seriestart: Känselsinnets 
 ABC
22.30  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Barnmorskan i East End
11.50  Our zoo
12.40 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
13.40  Medicin med Mosley
14.30  Tänk till snackar stress
14.40  Fassbinder
16.10  Gomorron Sverige
16.35  Receptet på lycka
17.15  Vem vet mest junior
17.45  Sverige idag sommar
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  Urshults äpplekungar
19.25  Normalt liv
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Årets retro
21.00  Restaurangen
21.50  Skolstart
21.55  Sommarpop i Oslo
22.55  SVT Nyheter
23.00  Palmes hemliga agent
23.55  Sally
00.25 Nattsändningar 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Receptet på lycka
11.30  Ambassadören
12.00  Urshults äpplekungar
12.50  Arkitekturens pärlor
13.00  Årets retro
14.00  Strandhugg med Puk och 
 Herman
15.00  Top gear
15.55  Gomorron Sverige
16.20  Skolstart
16.25  Mord och inga visor
17.15  Vem vet mest junior
17.45  Sverige idag sommar
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.20  Sportnytt
18.25  Lokala nyheter
18.30  Vägarnas kung
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Årets retro
21.00  Sally
21.30  Saknad, aldrig glömd
23.00  SVT Nyheter
23.05  Det blodröda fältet
00.00  Top gear
00.55 Nattsändningar

06.00  Bör de gifta sig?
07.00  Urshults äpple-
 kungar
07.55  Vägarnas kung
08.55  Svenska tv-historier: 
 Svenska hjärtan
09.40  Grön glädje
10.10  Allsång på Skansen
11.10 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
12.10  Ambassadören
12.40  Sally
13.10  Årets retro
14.10  Tjörn runt
15.10  Our zoo
16.05  Simply Italian
16.35  Downton Abbey
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Sömnincidenter
18.30  Bettans Taxi
19.00  Hammarkullen
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Årets retro
21.00  Indian summers
21.50  Lördagsbio: Svensson, 
 Svensson - i nöd och lust
23.10 Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05  Musikbranschens verkliga 
 stjärnor
12.55  Eviga vilans musik - rekviet
 genom tiderna
14.25  Skolstart
14.30  Riket, 15.00 MiffoTV
15.30  Ludvigs lista
16.00  SVT Nyheter
16.05  Husdjurens hemliga liv
16.30  En dansk chefskock i New 
 York
16.50  AT-läkarna
17.40  SVT Nyheter på lätt
 svenska
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Ludvigs lista
20.00  Säsongstart: Hundra 
 procent bonde
20.30  Seriestart: En natt eller 
 mer?
21.00  Aktuellt, Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Serena
23.20  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05  AT-läkarna
12.55 	Hallå,	vi	finns	också
13.25  Sivert och träden
13.35  Husdjurens hemliga liv
14.00  Gårdshuset på Strömsö
14.30  En stad - en historia
14.40  Stamningens helvete
15.30  Ludvigs lista
16.00  SVT Nyheter
16.05  En hungrig fransman
16.35  Det söta livet - sommar
16.50  The School
17.40  SVT Nyheter på lätt svenska
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest junior
19.30  Gymnasten som lärde sig 
 gå
20.55  Radiohjälpen: Filippinerna 
- ett år senare
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Mr. Robot
22.25  No
00.25 Nattsändningar

11.10  The School
12.00  SVT Nyheter
12.05 	Segelflyg:	Sveriges	
	 flygande	talanger
12.35  En stad - en historia
12.45  Nadja Michael, kvällens 
 Salome
13.30  Aida i Verona
16.00  SVT Nyheter
16.05  Erlend och Steinjo
16.30  Ambulansbåten
16.40  Killer magic
17.10  Hundra procent bonde
17.40  SVT Nyheter på lätt svenska
17.45  Nyhetstecken
17.55  Uutiset
18.05  Oddasat
18.10  Engelska Antikrundan
19.00  Flaskpost från barndomen
19.30  Ludvigs lista
20.00  Ekerwald – besatt av ordet
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Petra von 
 Kants bittra tårar
23.50  En natt eller mer?
00.20  Ludvigs lista
00.50  Nattsändningar

08.30 	Malmen	finns	ändå	där
09.00  SVT Nyheter
09.05  Serena
10.40  Världens bästa pappa
11.40  En natt eller mer?
12.10  SVT Nyheter
12.15 	Hallå,	vi	finns	också
12.45  Läkarkandidaterna
13.15  Världens natur: Vägen till 
 överlevnad
14.05  Världens bästa veterinär 
 –  special
14.55  Ludvigs lista
15.25  Orientering: VM
16.00  SVT Nyheter
16.05  Orientering: VM
18.00  Världens bästa pappa
19.00  Life in squares
20.00  The Hollow Crown
22.10  En liten fransk stad
23.00  Musikbranschens 
 verkliga stjärnor
23.50  Stamningens helvete
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  24 Vision
02.00  SVT Nyheter
02.05 Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.55 	Jamie's	fish	suppers
13.00  Hela USA bakar
14.00  Från ett hus till ett hem
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
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  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
20.00  Tinas sommarkök
21.00  Agatha Raisin - privat-
 detektiv
22.00  Nyheterna, Sporten, Väder
22.10  Agatha Raisin - privat-
 detektiv
23.05  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.55 	Jamie's	fish	suppers
13.00  Hela USA bakar
14.00  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
16.00  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.55  Renées brygga
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
20.00  Sommar med Ernst
21.00  Agatha Raisin - privat-
 detektiv
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten
22.08  Väder
22.10  Agatha Raisin - privat-
 detektiv
23.05  Snuten i Hollywood 3
01.05  Extant
02.00  Blue bloods
02.50  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.55 	Jamie's	fish	suppers
13.00  Hela USA bakar
14.00  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
15.00  Sommar med Ernst
16.00  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.50  Hästen är din
17.55  Renées brygga
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären XXII
20.00  Sven-Ingvars - så många 
mil, så många år
21.25  Tyst vittne
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Tyst vittne, forts
23.50  Brottskod: Försvunnen
00.45  Vikings
01.45  Lady in the water
03.55  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
04.25  Från ett hus till ett hem 

06.00  Paul O'Gradys 
 älskade hundar
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Lotta på Liseberg
12.55  Sommar med Ernst
13.55  Tinas sommarkök
14.50  I give it a year
16.55  Solsidan
17.25  Solsidan
17.55  Keno
18.00  Trav: V75 Direkt
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Postkodmiljonären XXII
20.00  Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
21.20  What happens in Vegas
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  What happens in Vegas
23.25  Anchorman
01.25  Röd gryning
03.10  Torque - på högsta växel 

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

VISNING: Ring för t idsbokning

Mellerud, Dals Rostock – Backeliane 2 
Natur tomt med sjöläge vid sjön Åklången. Boarea: ca 70 m2 
Byggår: 1934. Tomt: 7500 m2. Pris 1 100 000 kr / bud

Mellerud - Holms Torp 8
Avskil t läge. Bl.a. ny t t tak & el. Boarea : 50 m2.  
Byggår: 1950 Tomtarea : 2397 m2. Pris : 495 000kr / bud

VISNING: Ring för t idsbokning

Dags att sälja?
Kontakta oss så visar vi 

ditt hus på Hyttemässan i 
Oslo 16-18 september

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Our zoo
21.55  Mr. Robot
22.35  Sally
23.05  Palmes hemliga agent
00.00  Sportspegeln
00.30  Urshults äpplekungar
01.25  Det blodröda fältet
02.20  Årets retro 

21.00  Skolstart
21.05  Gymnasten som lärde sig gå
22.30  Vägarnas kung
23.30  Gift vid första ögonkastet USA
00.10  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.40  Saknad, aldrig glömd
02.10  The Last Kingdom
03.10  Lagens längsta arm 

20.00  Ishockey: Champions hockey league
22.30  Skolstart
22.35  Hundra procent bonde
23.05  Gomorra
23.55  The Last Kingdom
00.55  Bör de gifta sig?
01.55  Guld på godset
02.55  Lagens längsta arm
03.35  The Insider 

09.00  UR Samtiden
15.00  Miljonärernas framgångs-
 recept
15.50  Unga talar så andra lyssnar
16.35  Nordkalotten 365
17.05  Extremt kallt och vått
17.35  Svenska hemligheter special
18.00  Ett barns första dag: USA
18.45  Antikmagasinet
19.15  Sydamerikas okända kungadömen
20.15 	Mekongfloden	-	en	resa	genom	
 Asien
21.10  Världens fakta: Hajarnas ö
22.00 	Pulp:	a	film	about	life,	death	&	
 supermarkets
23.30  USA enligt Oliver Stone
00.30  Världens fakta
01.15  Studio natur 

16.00  UR Samtiden
19.00  Historiska personligheter
19.20  Vem tror du att du är?
20.05  Sydamerikas okända kungadömen
21.05  Dokument utifrån: Fraktad
22.00  Vårt uppdrag - adoption
22.50  Seriestart: Världen i vår skola
23.35  Extremt kallt och vått 

16.00  UR Samtiden
19.00  Historiska personligheter
19.20  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien
20.10  Miljonärernas framgångsrecept
21.00  Extremt kallt och vått
21.30  Seriestart: I motorriksha genom 
 Indien
22.00 	Mekongfloden	-	en	resa	genom	
 Asien
22.50  Världens fakta: Hajarnas ö
23.45  Svenska hemligheter special 

06.00  Knight rider
07.00  Heroes of cosplay
07.55  Seinfeld
08.50  Jims värld
09.45  Simpsons
10.45  Star Trek: First contact
13.00 	Franklin	&	Bash
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  99 saker man måste göra innan 
 man dör
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Jag vet fortfarande vad du gjorde 
 förra sommaren
00.00  The comedians
00.30  2 1/2 män
01.00  Anger management
01.30  How I met your mother
02.00  How I met your mother
02.30  American pie presents: Beta house
03.50  The comedians
04.15  Amazing race
05.00  Seinfeld
05.25  Seinfeld 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
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  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  2 1/2 män
22.00  Man seeking woman
22.30  Sirens
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  2 1/2 män
03.15  Man seeking woman
03.35  Sirens
03.55  Family guy
04.40  Nattsändingar

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  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  The expendables
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.35  Family guy
03.15  My name is Earl
03.35  American dad
04.00 Nattsändningar

06.00  Strandhugg med Puk 
 och Herman
07.00  Guld på godset
08.00  Cykel: Världscupen Vårgårda 2016
12.00  Motor: Rally-VM
13.00  Arkitekturens pärlor
13.10  Årets retro
14.10  Downton Abbey
15.25  Jag minns ....
15.30  Sommarpop i Oslo
16.30  Skolstart
16.35  Orientering: VM
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Motor: Rally-VM
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Årets retro
21.00  Follow the money
22.00  The Last Kingdom
23.00  SVT Nyheter
23.05  Indian summers
23.55 - 00.55  Det svenska dataundret
04.45  Sportspegeln
05.00  Bettans Taxi
05.30  Svenska tv-historier: 
 Hammarkullen 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Den sjunde hönan
06.25  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Strandhugg med Puk och Herman
11.50  Simply Italian
12.20  Restaurangen
13.10  Årets retro
14.10  Skolstart
14.15  Matiné: Ryttare i blått
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Guld på godset
17.20  I mopedbil genom Finland
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Seriestart: Lagens längsta arm
19.25  Skolstart
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Vårt enda liv med katt
21.00  Doctor Foster
22.00  Medicin med Mosley
22.50  SVT Nyheter
22.55  Gomorra
23.45 - 00.45  Follow the money
05.20  Lagens längsta arm 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Ambassadören
11.20  Bettans Taxi
11.55  Känselsinnets ABC
12.25  Det handlar om dig
12.55  Orientering: VM
15.00  Sömnincidenter
15.15  Tänk till snackar stress
15.25  Vem vet mest?
15.55  Orientering: VM
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Lagens längsta arm
19.25 	Uppfinnaren
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Trädgårdstider
21.00  Top gear
21.50  Fångade
22.45  Skolstart
22.50  SVT Nyheter
22.55 	Nattfilm:	En	djävulsk	fälla
00.30 - 01.30  Doctor Foster
05.20  Lagens längsta arm 

08.00  Life in squares
09.00  SVT Nyheter
09.05  Läkarkandidaterna
09.35  Flaskpost från barndomen
10.05  Gudstjänst
10.35  Hela kyrkan sjunger
11.05  Ekerwald – besatt av ordet
12.05  SVT Nyheter
12.10  The Hollow Crown
14.20  Skolstart
14.25  Ishockey: Champions hockey 
 league
16.00  SVT Nyheter
16.05  Ishockey: Champions hockey 
 league
17.00  Jag och min mormor
18.00  Seriestart: Från Sápmi till Botswana
18.30  Fångarnas barn
19.00  Världens natur: Vägen till 
 överlevnad
19.50  Emma hittar hem
20.00 	Hallå,	vi	finns	också
20.30  Läkarkandidaterna
21.00  Aktuellt
21.15  Stopptid deluxe
21.45  Den våldsamma vilda västern
22.30  Dag
23.10  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05  Jag och min mormor
13.05  Miraklet i Klara
13.20  Killer magic
13.50  Hitlåtens historia - "Don't stop 
 believin"
14.20  Det söta livet - sommar
14.35  Stamningens helvete
15.25  Skolstart
15.30  Seriestart: Motståndsmannens 
	 flykt
16.00  SVT Nyheter
16.05  Fångarnas barn
16.35  En stad - en historia
16.45  Gudstjänst
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.55  Skolstart
19.00  Säsongstart: Vem vet mest?
19.30  Seriestart: Förväxlingen
20.00  Säsongstart: Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05 	Motståndsmannens	flykt
12.35  Seriestart: The Insider
13.35  Hela kyrkan sjunger
14.05  Fisketur i Finnmark
14.30  Vetenskapens värld
15.30 	Motståndsmannens	flykt
16.00  SVT Nyheter
16.05  Blunderbarn
16.25  The School
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  Monkeys
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Riket
20.30  MiffoTV
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Seriestart: Mitt psyke och jag
22.45  För att jag älskar henne
23.45  Flaskpost från barndomen
00.15  Nattsändningar

06.00  Paul O'Gradys älskade
 hundar
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Sommarkrysset - med Lotto-
 dragningen
12.50  Bygglov
13.45  Tareq Taylors nordiska matresa
14.15 	Brynolf	&	Ljung	-	Street	magic
15.15  J. Edgar
17.55  Keno
18.00  Ingvar Kamprad
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Boy machine
20.00  Solsidan
21.00  Maria Wern: Först när givaren är 
 död
21.55  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Maria Wern: Först när givaren är 
 död
23.00  42
01.35  Tyst vittne
03.40  Tareq Taylors nordiska matresa
04.15  Från ett hus till ett hem
04.45 - 04.46  Sändningsuppehåll
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Dr Phil
10.50  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.55 	Jamie's	fish	suppers
13.00  Hela USA bakar
14.00  Från ett hus till ett hem
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
16.00  Extreme makeover weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Idol 2016
21.00  The night manager
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Modus
00.00  Safe house
01.00  Extant
01.55  Blue bloods
02.50  Gotham
03.45 - 04.45  Modus
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Dr Phil
10.50  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.55 	Jamie's	fish	suppers
13.00  Hela USA bakar
13.55  Från ett hus till ett hem
14.25  Halv åtta hos mig
14.55  Sommar med Ernst
15.55  Extreme makeover weightloss
17.00  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Idol 2016
21.00  The night manager
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Modus
00.00  Safe house
01.00  Extant
02.50  Gotham
03.45 - 04.45  Modus
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  
NYINKOMMET!

SÅLD!

MELLERUD - Järn Bögatan 
Lugnt och vackert läge, passande för både 
permanent och fritidsboende. Trädgård med stora 
praktfulla träd. Närhet till Vänern.  
Huset har nytt tak och delvis nya fönster.  

Pris 550.000:-

MELLERUD - Ingribyn 12 
Tilltalande villa!  Mexistensfasad. 165 kvm. 6 rok. 
Lantligt läge med promenadavstånd till flera sjöar. 
Stor lättskött tomt på 4611 kvm som angränsar 
mot skog. Rejält dubbelgarage med förrådsdel.

Pris 1.700.000:-

MELLERUD - Bolstad Prästgård 5 
Rymligt bostadshus med goda möjligheter att 
kombinera med verksamhet. Villan har 7 rok - 
men går att inreda till fler rum. Uthus med gara-
gedel och en del som idag är lokal för loppis. 

Pris 775.000:-

NYINKOMMET!

MELLERUD - Sunnanå Kulingvägen 79 
Sjöbod med unikt läge. Sjöutsikt ifrån altanen. Hörn-
tomt med två altaner. Inredd i ljusa färger med marin 
känsla. Friköpt tomt. Tillgång till servicehus. Direkt 
närhet till småbåtshamn med restaurang och café.

Pris 1.150.00:-

SÅLD!
DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 51 
2½-planshus som renoverats invändigt under 
2015/2016! Idag inrett med två lägenheter. Totalt 
7 rum och 2 kök. 2 badrum. Boa 223 kvm. Stor 
tomt på 1975 kvm. Nära bad och friluftsområde

Pris 695.000:-

NYINKOMMET!

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 25/8 kl. 17.00-18.00

Visning: Onsdag 24/8 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Erlandserud / Fyrgatan 2
Trevlig villa med källare. Hörntomt i ett attraktivt område. 
3 rok.  Boyta: 85 kvm. Tomtareal: 992 kvm. Pris: 1 100 000:-

Mellerud / Tillhagen / Dalbergså 1
Vackert belägen villa med brygga i Dalbergsån. 4 rok. 
Boyta: 115 kvm. Tomtareal: 6 191 kvm. Pris: 2 350 000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 23/8 kl. 17.00-18.00

Vänersborg / Gestad / Stommen 150 
Lantligt belägen enplansvilla med lummig trädgård. 4 rok. 
Boyta: 138 kvm. Tomtareal: 2 149 kvm. Pris: 975 000:-

Nyinkommet! Nyinkommet!

Mellerud / Kvarnkullen / Vegagatan 35
Trevlig bostadsrätt i lugnt och populärt område. 3 rok.  
Boyta: 81 kvm. 1-plans radhus med egen täppa. Pris: 680 000:-

Visning: Onsdag 17/8 kl. 17.00-18.00
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 33. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Ekologiska körsbärstomater i ask
ICA I Love eco. Spanien/Italien. 250 g. Klass 1. 
Jfr pris 40:00/kg.

Bara att värma

Ribs
Rib World. 500 g Slow cooked.
Jfr pris 79:80/kg.

3990
/st

Lax
ICA. 100 g. Skivad. Gravad, kallrökt. 
Jfr pris 200:00/kg.

Skogaholmslimpa
Skogaholm. 775 g. Jfr pris 20:65/kg.

Karré BBQ
ICA. Ursprung Sverige. Ca 450-1300 g. 
Med ben. I skivor. Grillkryddad. Jfr pris 
49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Bacon
Scan. 140 g. Skivat, tärnat. Gäller ej raps-
gris. Jfr pris 71:43/kg.

Frukostägg
ICA. 12-pack. Frigående. 
Storlek 1. Jfr  pris 1:67/st.

10:-
/st

Kaffe
Classic. 500 g Gäller ej Hela bönor, Ekologiskt, 
Rättvisemärkt och Selection Jfr pris 50:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

10:- 
/st

Minst
25%

rabatt

25:-
/st

superklipp

10:-
/st

4990
/kg

16:-
/st

Avfallspåse
ICA Home. 25-pack. Jfr pris 0:40/st.

Hushållsduk
ICA Skona. 4-pack. Jfr pris 2:50/st..

10:- 
/st

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

20:-
/st

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

Klargörande hur burkeldningen började

Den årliga eldningen 
i Sunnanå skärgård 
började 1944. Det var 
fem stycken gubbar 
som startade detta.

Hans Olsson, son till den 
socialdemokratiske riks-
dagsmannen CP Olsson, 
Robert Johansson, Erik 
Dahlqvist (han var målvakt 

vid fotbollsmatcherna som 
spelades på midsommar på 
den tiden), Oscar Norén 
och Karl Edqvist. De be-
stämde sig för att det skulle 

eldas första lördagen i au-
gusti, varje år. Samtliga var 
anställda vid järnvägen 1944 
och hade sommarstugor på 
öarna. Oscar Norén och 

Eldandet i Sunnanå skärgård är en lång tradition. Allt startade redan 1944. Foto: Susanne Emanuelsson.

Karl Edqvist bodde i gamla 
ombyggda järnvägsvagnar. 
Hans Olssons sommarstu-
ga var byggd av CP Olsson, 
Erik Dahlqvist och Robert 
Johansson hade byggt sina 
stugor själva.

Hans Olsson slog sig för 
övrigt ihop med Lars Karls-
son och köpte Melleruds 
Trävaruaffär omkring 1948.

Bränsle ett problem
Ett problem var bränsle till 
burkarna man eldade i. Det 
var krig i världen och bräns-
let ransonerades. Då tog de 
kontakt med järnvägsför-
mannen och fick tillgång till 
spillolja från smörjningen på 
järnvägsvagnarna. De smörj-
des nämligen med självtryck 
från en tank monterad mel-
lan axlarna på vagnarna. När 
den rengjordes blev det en 
del spill som gubbarna fick. 
Sedan hämtades det spån 
från Sunnanå sågverk som 
låg i Sunnanå hamn. Ham-
nen hette för övrigt först 
Holmsåns hamn.

Fortsatt eldande
Eldandet fortsatte år efter år. 
Så småningom övertog Elsa 
Olsson med dottern Eva an-
svaret. Senare tillkom Kjell, 
numera är det Eva och Ei-
lert. Robert Johanssons stu-
ga ägs av Eva och Östen Er-
iksson. Erik Dahlqvists stuga 
ägs numera av ”Varta-Sune”. 
Oscar Noréns ägs av dot-
tern Ulla och Gunnar med 
barnen Anders, Karin samt 
barnbarn. Karl Edqvists stu-
ga köptes av ”Lille-Lasse”, 
senare Lars Lästh. Numera 
eldar barnen Leif, Arne och 
Erik med sina barn. 

Lite senare, 1961, köpte 
Lars Ryhr en stuga av Lars 
Karlsson och hängde med 

– nu med hjälp av sonen 
P-O. De har utvecklat el-
dandet med flytande ljus.  
I den här delen av skärgården 
har det eldats utan uppehåll. 
På andra sidan av farleden, 
på södra sidan i Suterbäck, 
eldade Sven Engqvist och 
Georg Larsson från 1955 till 
slutet av 1970-talet. 

Gick ut hårt
I Almqvistviken började 
Gösta Andersson ”Gösta 
på Konsum” att elda 1965. 
Han gick ut hårt och hade 
enligt mina källor flest bur-
kar (undrar om burkarna 
kom från Konsum?). Gösta 
håller på för fullt än idag, nu 
med sina barn Carina och 
Håkan.

I Vika hamn, längst in 
i Almqvistviken, eldar jag 
med mina vänner Svante, 
Anders och Gustav sedan 
2009. I Sunnanå hamn bör-
jade Johan Udd och Robeen 
Hansson att elda på bryg-
gorna runt sjöbodarna i egen 
regi 2006 – från 2007 i sjö-
bodsföreningens regi. Res-
taurangen kom med 2008. 
Melleruds kommun deltar 
också i hamnens aktivitet.

Det har alltså eldats utan 
avbrott i skärgården sedan 
1944.

Kära läsare – klipp ur den-
na artikel och sätt upp på 
väggen med häftstift så att 
ni kan visa era barn hur det 
gick till.

Vid pennan Sten Engqvist

Fotnot: Det finns natur-
ligtvis andra som är och har 
varit med och eldat.


