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Nr 29  Årg 23 ONSDAG 24 AUGUSTI • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 34.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

15:-
2 för 

10:-/st

för Bonuskunder

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, 900g, jfr-pris 36,67/kg

Crème fraiche
Arla, naturell, gäller ej ekologisk, 2 dl, 
jfr-pris 37:50/lit

Bullar
Bonjour, gäller, Kanel, Tosca, Vanilj, Pistage, 
90-100 g, jfr-pris 50,00-55,56/kg. 

Ägg 10-pack
Stjärnägg från frigående höns, stl. M, jfr-pris 1,00/st
Max 2 köp/ hushåll/ vecka 34

Eko färska 
kryddor
Ekologiskt odlade, Sverige, 
klass 1, flera sorter, i kruka

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, max 20% fetthalt, ca 
1-2,2 kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 34

4995
/kg

för Bonuskunder 99:-
3 för

för Bonuskunder

10:-/stNybakat
i butik! 20:-

4 för

för Bonuskunder

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

Vår mest hållbara 
färg någonsin

Perfekt Akrylat 
plus 10

Rek. ca pris 2.365:-

1 495:-
37%

RABATT

Ingegerd Porath från Bränna visar glatt upp brickorna som hon skrapade i TV4 och vilka gav henne en vinst på totalt 3,6 
miljoner. Foto: AnnChristine Ivarsson.

Tog hem storvinsten

Lyckan är stor hemma hos Ingegerd Porath i Bränna. 
Under helgen lyckades hon skrapa fram 30 000 kro-
nor i månaden under tio år i direktsänd TV. Totalt blir 
det 3,6 miljoner kronor. Ingegerd hade med sig hela 
familjen till Stockholm; sambon Josef Medvos och 

de tre döttrarna. Det var lite nervöst, med de väl väl 
mottagna. Hon understryker att det inte är några re-
sor inplanerade. Istället vill hon att pengarna ska sätta 
guldkant på livet för henne och familjen.

– Sidan 7 –

Egenbryggt öl ett 
vinnande koncept
I Bäckefors hittar vi Brukskällan Bryggeri som drivs 
av företagarna Kenny Gustafsson och Daniel Hed-
ström. De erbjuder sju olika sorters lokalproducerat 
öl. I lördags anordnade de sin andra pubkväll i den 
mysigt inredda industrilokalen på Gamla Bruksga-
tan. Besökarna strömmade till.

– Sidan 8 –

Spelglädje under 
Åsebrostämman
I lördags var det dags för Åsebrostämman för 15:e 
året. Fjolårets ambassadörer skjutsades in i Stig 
Sandbergs läckra bil, en Nash från 1923. Till årets 
ambassadör hade man utsett Uddevallabon Jerry 
Svensson, som medverkat på stämman i 14 år. Stäm-
man bjöd som vanligt på massor av spelglädje.

– Sidan 9 –

Rekordslakt vid 
sista golfkvalet

Vid årets sista kval på 
Forsbacka GK i golftäv-
lingen Dalsland Tour 
blev det rena rekordslak-
ten. Den segrande duon 
spelade ihop 53 poäng, 
rekord för tävlingen. 
Gränsen för att kvala till 
finalen gick upp till höga 
42. Tre Mellerudslag kva-
lificerade sig till finalspe-
let som sker i Mellerud 
17 september.

– Sidan 13 –
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9.250 ex. delas ut till alla hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
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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 27/8 kl 20-24

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!
Vi tackar vår fina publik för i sommar.

Åsebro festplats 27/8 kl.21-02, 18år
Dansen håller på 21-01

Entré 200:-, fullständiga rättigheter
HitsDotCom spelar i pausen och 01-02

Arr. Åsebro IF       VÄLKOMNA!

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

Bolstad
Prästgård
Söndag 28 aug. kl. 15.00 

Ingvar Lislus,  
Mellerud: Boken om 
Grinstadsvatten.

Entré m. kaffe: 75 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst. 
Loppis i flygeln 14 – 17. 
Gunnars Museum öppet 

14 – 15 entré 20 kr. 

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 206 45
www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Vi övar varje onsdag kl 18-19,  
i Kulturbruket på Dal.

I höst sjunger vi även på en konsert  
som heter HOPP, i Kulturbruket på  

Dal. Det gör vi ihop med Simon  
Ljungman, som bland annat spelar  

med Håkan Hellström.

Vi träffas första gången:
Onsdag 31 augusti kl 18:00

Läs mer om kostnad & anmälan:  
www.mellerud.se/kulturskolan

Kulturskolan
 i Mellerud

Kom och sjung
- ny sånggrupp för dig i åk 4-6!

Mellerudsmässan
22-23 oktober

Anmäl ditt företag eller förening 
medan det finns plats!

Information och blankett på 
www.mellerud.se och www.mellerudsnavet.se

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

24 aug – 31 aug 2016
14:e sönd eft Trefaldighet. ”Enheten i Kristus”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Högmässa i Grinstads kyrka, Daniel Westin.
Tis 30/8 18.30  Bolstads kyrkokör höststart i Grinstads
  församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och ”Kafé Kom in” i Kyrkans 
  hus.
Sön 9.30  Gudstjänst i Järns kyrka, Kerstin Öqvist.
Tis 30/8 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus.
Tis 30/8 16.00  Holms barnkör höststart i Kyrkans hus.
Ons 31/8 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Daniel
  Westin. OBS! Tillfälligt byte av dag.
Sön 18.00  Mässa i kyrkan, Daniel Westin. Kyrkfi ka.

ÖRS FÖRSAMLING 
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst vid Krokfors brygga, 
  Daniel Westin. Välkomnande av kyrkvärd. 
  Tag med kaffekorg och något att sitta på.
  Vid regn i Örs kyrka.
Ons 31/8 15.00  Örs barnkör höststart på Stakelund. 
Ons 31/8 18.30  Örs kyrkokör höststart på Stakelund.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  2.000  - 35 rop
VSH - JACK 17.000 – 52 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 25/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 3.000:-

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

Arrangör 
www.neor.com

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

finns inne på området!

Spelmansstämma
Dalsland Center Mellerud

Lördag 27 augusti kl. 13.00-17.00
Allspel, scenframträdanden, visor, 

buskspel med mera
16.00 Alban Faust & Josué Trelles

Fri entré

ALLT SKA BORT!!!
Ymers gata 5 Mellerud

Ons 24/8    tors 25/8 
 fre 26/8 kl. 11-18
Lör 27/8 kl. 10-14

Syverkstan på Dals
Inventarier m.m.

• Gamla nycklar • Möbler 
• Julsaker • Tavlor 

• Rosenkoppar  
• Vintagekläder

Vid frågor, ring 0703-74 94 41

Rotary
Mellerud

Anders Jacobson 
(från Uppsala)  

berättar om sitt jobb för  
Läkarbanken i västra Kenya

Måndag 29/8
Café Gruzzolo kl. 18.15

Kulturarvsdagen
Söndag 11 september är det 
Kulturarvsdagen. En av ak-
tiviteterna blir en så kallad 
Mellerudspromenad klockan 
10.30. Det är en guidad pro-
menad genom Mellerud väs-
ter om järnvägen med fokus 

på det historiska. Promena-
den startar och slutar utan-
för Medborgarkontoret och 
kommer i stort att följa den 
väg som beskrivs i den Mel-
lerudspromenad som finns 
på kommunens hemsida.

Star Trek Beyond (3D) 
Enterprises besättning ut-
forskar de yttersta delarna 
av den outforskade rymden. 
Där kommer de i kontakt 
med en fiende som sätter 

dem, och allt som Federatio-
nen står för, på prov. 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag den 28 
augusti. 

Aktuellt på bio
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2130-0200

Drängarna
Fri entré före 22.00

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lördag 27/8

MELLERUDS IF
Vi finns 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

centrum-
salongen

Mellerud

Star Trek Beyond 
(3D)

Söndag 28/8 kl. 19.00
Från 11 år Pris 80 kr

2 tim. 2 min

 

Vi finns 
 där du är...
Studieprogram 

ute nu.

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

Inspirera
Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Släktforskning grundkurs 
 Melleruds Museum & Släktforskningsarkiv 

Tisdag 6 september kl. 17.30-20.30
Kursen pågår 8 ggr, kostar 850:-

Anm. på e-post till: info@dahlrot.se
Information: Lena Emanuelsson, 076-216 49 43 el. 
Susanne Sambia, 0530-123 20.
   Mer info: www.dahlrot.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

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juli

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 2 augusti

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 september

Blåbärslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juli

Jordgubbslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 16 augusti

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 30 augusti

Butterkaka
20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 september

Kakor
4 burkar 70:-

Kurs i modern fox 17-18 sept. 500 kr med  
kursledare från Värmland
Prova på bugg gratis 18 sept. kl. 15.00
Start grundkurs bugg 25 sept. kl. 15.00
Fredagsdans 23 sept. kl. 19.00
Anmälan Marianne Pettersson 070-260 04 68

Dalskogs-
buggen Tennisklubb – Byalag

Danskurser i Dalskogs Bystuga

 

 

 

27 augusti - 4 september
27 augusti

Dalslands Spelmansstämma i Håverud
Mer info på www.dalspel.se

30 augusti
Veteranbilsträff i Sunnanå hamn

Mer info på www.veteranclassic.se

1 september
Bluestowns Bilträff på udden utanför  

Seaside, Åmål, kl. 17.30

4 september
Pianoafton med Nils Lundström i 

 Kulturbruket på Dal, Mellerud, kl 16.00

www.vanerveckan.se

Musik för 
Världens Barn
Den riksomfattande Värl-
dens Barninsamlingen sker 
som vanligt första veckan i 
oktober, med TV-galor de 
två första helgerna i månad-
en. Kulmen är lördag 8 ok-
tober när också insamlings-
resultaten i kommunerna 
ska redovisas.

I Mellerud kommer det 
under förmiddagen den da-
gen att bli en musikaktivitet 
på Torget. Målet är tre tim-

mars nonstopmusik med 
deltagare i alla åldrar. Vill 
du vara med och sjunga el-
ler spela och på så sätt vara 
med och bidra till att samla 
in pengar kontaktar du Lars 
Nilsson, informationsansva-
rig på Melleruds kommun.

Dessutom bjuder Melle-
ruds Kulturskola på en kon-
sert i Kulturbruket onsdag 
19 oktober där intäkterna 
går till insamlingen.

Vecka med Vänern i fokus
Perioden 27 augusti 
till 4 september anord-
nas Vänerveckan med 
en mängd aktiviteter 
runt hela Vänern. Över 
40 organisationer och 
mer än 110 aktiviteter 
garanterar en fantas-
tisk upplevelse.

Vänerveckan, som nu ar-
rangeras för fjärde året i rad, 
är ett evenemang för hela 
familjen att uppmärksam-
ma livet i och runt Sveriges 
och EU:s största insjö. Syf-
tet med Vänerveckan är ”att 
skapa stolthet kring Vänern” 
och att öka kunskapen om 
Vänerns betydelse lokalt och 
nationellt. Under Väner-

Veteranfordonsträffen i Sunnanå är en del i programmet.
veckan anordnar alla kom-
muner runt Vänern samt en 
rad olika aktörer aktiviteter 
och evenemang för alla åld-
rar.

– Vänern är en viktig del 
för regionens utveckling 
och vi vill nu sätta fokus på 
dess tillgångar och visa vad 
Vänern har att erbjuda. Ge-
nom att sprida kunskap om 
Vänern och få befolkning-
en mer engagerad kan vi ta 
hand om vår viktiga resurs 
bättre. Vi satsar extra myck-
et på skolorna i år för att de 
ska vara delaktiga och enga-
gerade under veckan, säger 
Marcus Drotz, projektledare 
för Vänerveckan.

– Det är roligt att se det 
stora intresset för veckan 
från olika föreningar med 
sina eldsjälar, både återkom-
mande och nya vill delta och 
uppmärksamma Vänern, sä-
ger Marcus Drotz.

Under Vänerveckan kan 
man uppleva allt från båt-
turer, fiskhåvningar, ut-
ställningar, matmarknad, 

skärgårdsfester, vandringar 
till tipspromenader, prova 
på-aktiviteter och massa an-
nat kul för hela familjen.

Många aktiviteter sker i 
Mellerud med omnejd. Läs 
hela programmet på www.
vanerveckan.se

 • Under hela Vänerveck-
an har Melleruds Foto-
klubbs sommarutställning 
i Stenmagasinet, Sunnanå 
Hamn.

• 27 augusti är det fokus 
på den dalsländska folkmu-
siken. Dalslands Spelmans-
stämma i Håverud.

• Veteranbilsträff . 30 au-
gusti i Sunnanå hamn är 
det dags för Veteran Clas-
sic Dalsland fordonsträff. 
Hamnen ligger strax öster 
om Mellerud vid Vänerns 
strand. Här finns gott om 
plats för fordon, och det 
finns servering på platsen. 

• 4 september bjuder Nils 
Lundström bjuder på ita-
liensk konsert i Kulturbru-
ket på Dal av Bach, piano-
sonat av Mozart, Short Story 

av Gershwin samt fyra styck-
en av Chopin. 

• 28 augusti är det som-
markvällsmusik i Edsleskogs 
kyrka. 2 Sopraner och ett 
Piano, Pernilla Radborn so-
pran Rodhe Andersson so-
pran, Daniel Beskow piano.

Under Vänerveckan er-
bjuds barn och elever i kom-
munerna kring Vänern ett 
specialprogram med inrikt-
ning på någon eller några av 
de ämnen som är relevanta 
för Vänern. Fagerlidsskolans 
elever kommer att ”håva” 
vid Vita Sannar tillsammans 
med Vänerveckans personal 
måndagen 29 augusti.

Vänerveckan arrangeras 
av Vänersamarbetets ekono-
miska förening i samarbete 
med Region Värmland, Väs-
tra Götalands Regionen och 
Vänermuseet.
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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 29/8: Pannbiff med lök, sås, potatis, 
lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 30/8: Skivad kotlettrad med gräddsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 31/8: Kycklinggryta med potatis och 
broccoli.  
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 1/9: Fisksoppa   
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 2/9: Köttfärssås med makaroner och 
vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm. 
Lördag 3/9: Ugnsbakad lax, gräddfilssås med 
dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropiskmousse.

Söndag 4/9: Dillkött med potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 35 
Mån: Fiskgratäng med potatismos o. grönsa-
ker. Tis-tors: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Fre: Sprödbakad fisk med potatis-
mos och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker. 

Vecka 35
Måndag Pannbiff* med lök och sås, 
kokt potatis, majs och lingonsylt. 
Alt:  Broccoligratäng med bönor.

Tisdag Skivad kotlettrad* med sås, 
kokt potatis och bukettgrönsaker. 
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås. 

Onsdag Kycklinggryta* med bulgur 
och broccoli. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Chilifisk** med kokt 
potatis, gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong med örtsås.

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Det är tydligt att det finns ett 
stort intresse för Melleruds-
mässan. Redan ett dygn efter 
att vi öppnat möjligheten 
för utställare att anmäla sig 
var 17 montrar bokade, 13 i 
A-hallen och fyra i B-hallen. 
En av sektionerna i A-hallen 
var fullbokad någon timme 
efter att vi började ta emot 
anmälningar. Totalt är i skri-
vande stund 30 procent av 
A-hallen bokad.

Nytt för i år är att utstäl-

larna i A-hallen får en speci-
fik monter bokad i samband 
med att anmälan registreras. 
För B-hallen är det dock 
som förra gången, monter-
fördelningen görs efter sis-
ta anmälningsdagen. Flera 
gånger i veckan läggs upp-
daterade utställarkartor över 
bokningsläget i A-hallen ut 
på kommunens hemsida. 
Där kan alla se hur mycket 
som är bokat och vilka före-
tag som redan anmält sig.

Stort intresse för Mellerudsmässan

Mellerudsmässan arrangeras vartannat år i Rådahallen.

Säsongsavslutning i Åsebro
På lördag 27 augusti 
är det säsongsavslut-
ning på Åsebro fest-
plats med flera starka 
kort på scenen.

Det populära bandet Black 
Jack spelar upp till dans. 
Bandet startade 1990 i sam-
band med Colin Nutleys 
film ”BlackJack”. Sångaren 
Tony Ljungström var även 
med i filmen. Den störs-
ta hiten är ”Inget stoppar 
oss nu” även kallad ”Inatt  
Inatt” signerad Lasse Holm 
och Ingela ”Pling” Forsman. 
Bandet har haft ett tiotal lå-
tar på Svensktoppen.

BlackJack från Sundsvall 
består av: Peder Matz, key-
board, dragspel, bas. Morgan 
Östlin, saxofon, keyboard, 
mandolin. Tony Ljung-
ström, sång, gitarr, bas. Ove 
Olsson, gitarr, sång, bas. Mi-
kael Östlin, trummor.

I puben hittar vi HitsDot-
Com som spelar i pausen 
och som avslutning på fest-
kvällen. De har med sig gä-
startisten Josefin Dahlqvist 
från Brålanda – precis som 
de hade i serveringstältet 
under Kanalyran i Mellerud 
i juli.

– Vi har haft tre danskväl-
lar tidigare i sommar med i 

snitt 250 besökare. Bjarnez, 
Ljaps och Kindbergs har spe-
lat de gångerna. Nu gör vi en 
storsatsning och hoppas på 
betydligt fler som kommer 
till vår fina festplats, säger 
Cecilia Dahlin, Åsebro IF.

Under förra festkvällen 
hade någon klippt sönder 
staketet så att flera kunde 
smita in utan att betala. Nu 
är detta lagat och klubben 
hoppas att det inte upprepas.

– Det är så tråkigt när 
sådant händer, vi arbetar ju 
alla ideellt med våra festkväl-
lar, understryker Cecilia.

Susanne Emanuelsson

Dansbandet Black Jack spelar på säsongsavslutningenHitsDotCom underhåller i puben i pausen samt avslutar fest-
kvällen i Åsebro.

Josefin Dahlqvist är HitsDot-
Com:s gästartist.

Drängarna 
till Gruzzolo

På lördag är det 
Drängarna som står på 
scenen på Gruzzolo i 
Mellerud. 
Drängarna bildades 1995 
och den första singeln, Vill 
du bli min fru, blev en stor 
succé. Singeln sålde cirka  
35 000 exemplar och albu-
met I Afton Logdans cirka 
100 000. Andra populära 

låtar är bland annat Kung 
över ängarna, Du käre lille 
snickerbo, Jösses Lilla Flicka 
och den nya klassikern Rag-
garen.

Drängarna består av Sun-
na Robert – fiol, sång, key-
board, Starke Mange – sång,  
gitarr samt Olav i Fossen – 
dragspel, sång, mungiga och 
enbens-snurr.

På lördag blir det drag på Gruzzolo när Drängarna gästar 
Mellerud.

Mellerudsmässan äger rum 
i Rådahallen 22-23 oktober.

För mässgruppen 
Lars Nilsson

VECKANS LUNCH

www.mellerudsnyheter.se
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Månadens vara

Duschset
Alterna Primeo 
duschset med 1-stråls-
funktion. Inklusive 
duschslang 1,5 meter.

Nu: 299:– 
Ord. pris: 425:- 

Gäller t.o.m.  
31/8  2016

Månadens vara

Augusti

Utsålt
Båda konserterna med 
Weeping Willows i Kultur-
bruket på Dal lördag 1 okto-
ber är utsålda.

Lisius om sin bok
På söndag den 28 augusti 
kommer Ingvar Lisius, Mel-
lerud till Bolstad prästgård 
för att berätta om sin bok 
Grinstadsvatten – en kamp 
för en mänsklig rättighet. 

Boken publicerades för-
ra året och handlar om den 
ekonomiska vattenfören-
ingen Grinstadsvatten. Den 
bildades år 1976 av ett 50-
tal fastighetsägare för att 
bygga vattenledningar för 
kommunalt vatten till fastig-
heter som hade besvär med 

salt vatten i sina brunnar. 
Initiativtagare var Ebbe Ot-
tosson, Ödetorp och Martin 
Wallin, Grinstads-Hede. 

Det var Martin Wallin 
som engagerade Ingvar Lisi-
us som författare till boken. 
De är båda verksamma i 
Mellerud Rotary klubb där 
Lisius är veckobrevsskrivare. 
Ingvar Lisius är infödd Mel-
lerudsbo och har varit verk-
sam som lärare i Frändefors 
och Brålanda.

Flyttar och 
rensar ut
Onsdag till lördag 
denna veckan har 
Britt-Inger Karlsson 
och Liz Johansson 
utförsäljning i sin 
lokal på Ymers gata i 
Mellerud.
Britt-Inger driver Syverkstan 
på Dal och hon ska flytta 
sin verksamhet till Brålanda. 
Där fortsätter hon att tillver-
ka båtdyner, laga båtkapell 
och klä om stolsitsar. Enda 
förändringen blir att hon 
inte syr nya kapell längre.

– Jag lämnar lokalen 31 
augusti och planerar att dra 
igång i Brålanda i mitten av 
september, berättar hon.

Hon har hyrt lokalen på 
Ymers gata sedan 2010, 
innan dess fanns hon intill 
Karlssons Möbler (nume-
ra rivet). Företaget startade 
2008.

– Jag kommer att sälja ut 
delar av sortimentet. Till 

exempel möbler, polyeter 
(skumgummi), en del inven-
tarier som garderober och 
skrivbord, säger Britt-Inger.

Liz Johansson har hyrt in 
sig på 30 kvadratmeter i lo-
kalen. Här har hon haft lager 
med antikt och kuriosa.

– Jag ska också flytta däri-
från, därför säljer jag nu rub-
bet, förklarar Liz.

Här handlar det bland 
annat om möbler, såsom 
retrobord (tre-i-en), vinta-
gekläder, kristallglas, många 
rosenkoppar och en stor Ar-
vid Andersson-tavla.

– Mycket är arvegods och 
en del har köpts in på auk-
tion, förtydligar hon.

Liz anordnar även loppisar 
vid motorklubben, den för-
sta i höst sker 3 september 
vid motorklubben. 

Susanne Emanuelsson

Britt-Inger Karlsson och Liz Johansson anordnar stor utförsälj-
ning på Ymers gata i Mellerud onsdag till lördag denna veckan.

Dags för Dalslands 
Spelmansstämma
Lördag 27 augusti är det 
åter dags för Dalslands Spel-
mansstämma. Stämman har 
flyttat runt på olika platser 
under några år och nu prö-
var man att vara i Dalsland 
Center med förhoppningen 
att vissa aktiviteter kan ske 
utomhus. 

Nytt är också att Visklub-
ben Korpen förlägger sin 
första höstträff till Håverud 

denna dag och blir en del av 
stämman.

Det startar med allspel, 
följt av framträdande av 
Dalslands spelmansorkester 
samt scenframträdanden, 
öppen scen, buskspel, Vis-
klubben Korpen med mera. 
Stämman avslutas med en 
konsert med Alban Faust 
och Josúe Trellar.

Alban Faust och Josúe Trellar avslutar stämman.

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

Elever har sagt sitt
I måndags redovisa-
des skolans elevenkät 
2016 inför elevrepre-
sentanter från kom-
munens skolor. Trivsel 
och trygghet får högt 
betyg.

– Skolan är till för er elev-
er och genom enkäten får 
lärare och rektorer  reda på 
vad ni tycker, vad som kan 
förbättras, vad vi ska job-
ba extra med, sade Anders 
Pettersson till eleverna som 
samlats i Dalslandsrummet, 
för en genomgång av enkä-
ten. 

Det var tredje gången 
en elevenkät genomfördes 
bland eleverna från årskurs 
tre till gymnasiet. 98 pro-
cent av har svarat, 960 styck-
en, det utgör tio procent av 
kommunens befolkning.

Frågorna 2016  var de 
samma som tidigare år för 
att man ska kunna jämfö-
ra svaren. I år med några 
komplettrerande frågor  om 
IT-användande, integration 
och skolmat. 

Stor trivsel 
Enkäten visar att eleverna 
upplever trivsel och trygghet  
i skolan och att lärarna har 
positiva förväntningar på att 
de ska nå målen i alla äm-
nen. Det är själva grunden i 
den pedagogik rektorer och 
lärare i Melleruds kommun 
jobbat med de senaste åren 
och som starkt förbättrat 
skolresultaten. 

I enkätsvaren kan utläsas 
att lusten att lära avtar ju 
längre man går i skola. De 
yngsta eleverna är de mest 
nyfikna.

– Varför tror ni det är så? 
undrade Anders Pettersson.

Oskar Sanengen som går 
i sexan på Nordalsskolan 
menade att de yngre helt en-
kelt har mer att lära sig. 

Florence Schneider från 
Karolinerskolans årskurs sex 
trodde att de äldre kan tycka 
ett det blivit långtråkigt.

Flickor mindre trygga 
I enkäten undersöktes även  
skillnader mellan pojkar och 
flickor. Det visade sig att 
flickor tycker att de tar mer 
ansvar för skolarbetet och är 
mer nyfikna på att lära, men 

Amelia Jonsson Magnusson, Elina Aloandersson, Karl Stefans-
son, Oskar Sanengen fikade innan genomgången av eleven-
käten.

Utbildningschef Anders Pettersson gick igenom enkäten med eleverna.

de känner sig inte lika trygga 
som pojkarna.

Förberedelseklasserna, där 
nyanlända elever går, jäm-
fördes med de andra klas-
serna och det visade sig att 
lusten att lära och ansvar för 
skolarbete var högre där.

Kulturskolans var med i 
undersökningen för andra 
året, med ett gott men i 
jämföresle med 2014, något 
försämrade resultat. Bland 
annat tyckte en lägre andel 

av eleverna att de får vara 
med och bestämma vad de 
ska spela eller öva på.

Skolmaten uppskattas 
mest av de yngre elverna, 
ju äldre elever, desto sämre 
tyckte man om skolmaten. 
Där fanns även skillnader 
mellan olika skolor, något 
man kommer att undersöka 
vad det beror på.

Karin Åström
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Vår älskade pappa,  
svärfar, farfar och morfar 

Knud Pedersen 
Krarup 

* 26 april 1933  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Mellerud 
17 augusti 2016 

Kurt och Marita 
Hanna, Jessica, Malin, Jeff 

Pia och Janne 
Emil, Emma 

 

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 Holms kyrka fre-
dag 9/9 kl. 13.00. Akten 
avslutas i kyrkan. Hedra 
gärna Knud med en gåva till  
Cancerfonden givartelefon 
020-595959. Fonus 0530-
10045 

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

Tack
till änglarna på Fagerlids-
hemmet avd. 4 & 5 för god 
omvårdnad av min make/
vår far Eilert Berglund. 

Else-Lill och barnen 
Ronja

TACK

Veckans 
ros...

...till Bonita och Ove för 
deras rådiga ingripande 
när lilla hunden Stina an-
fölls av en lösspringande 
kamphund på Kroppefjäll.

M.T.A.

...till Bertil Sjöstrand för en 
underbar eftermiddag i 
Lindesnäs.

Kramar från Kerstin och Knut

Den 30/7 i S:ta Birgittas kapell i Göteborg vigdes Re-
becka Rosenkilde med Fredrik Bergqvist, efter vigseln 
intogs middag på Örlogskapellet.

VIGDA

Birgitta Benjaminsson, Ingegerd Andersson, Anabella 
Blackman och Emelie Blackman med dottern Catalina 
Sandberg.

FEM GENERATIONER

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkca-
fé. Sönd 11 Gudstj. höstupp-
takt och sopplunch. Tisd 
14.30 Andakter på Bergs 
och Fagerlidshemmet. 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 11 
Gudstj. Thomas Segergren. 
Nattv. Kyrkkaffe. Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rastplats 
11 Sång Ingegerd Mellberg. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd Ingen 
gudstj. i kyrkan. 10 Sörgår-
dens trivselutflykt, samling 
på Sörgården.
Equmeniakyrkan:
Onsd 19 Stickcafé och 
Kvällsmacka, andakt 
Sigward K. Lörd 16 Vigsel-
gudstj. Sönd 18 Söndags-
kväll i kyrkan. Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
10 Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlsson. Kyrkbil. 
308 70.
Timmervik: Sönd 19 

Gudstj. Anette Jarsved 
Carlson. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal, Sigward K. 
Sönd 11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff i fsh. ”Gamla 
godingar” Håkan och Mari-
anne Johansson med komp. 
Gamla kända låtar till drag-
spel och sång. Kaffe och 
andakt. Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. Sönd 18 
Musikgudstj. ”Finna fokus” 
En musikalisk upplevelse 
med närvaron i centrum. 
Maria och Helena Henriks-
son, violin, sång och piano. 
Andakt Ralph Liljegren.

Grattis till goa busungen 
Oskar på 2-årsdagen.

Önskar mormor och Bengan!

Vi säger stort grattis till Mel-
ker Berglöv i Mellerud som 
fyllde 5 år den 20/8. Du är 
en riktig gooing.

Puss och kram från  
mormor Marianne och  

morfar Stig-Arne

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Märta Bjurström. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”A whiter shade of 
pale” av K. Reid/G. Brooker. 
Akten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans sjöng 
man psalmerna 190 och 249. 
Anders Fredriksson sjöng 
”Jag har hört om en stad” av 
L. Lithell samt ”Som en bro 
över mörka vatten” av Å. 
Arenhill. Som avslutnings-
musik spelades ”Anthem” av 
B. Andersson/T. Rice/B. Ul-
veus. Vid kistan togs avskedet 
av de närmaste. Till minnet 
av Märta var koret vackert 
dekorerat med blommor. An-
hörigas tack framfördes av en-
treprenör Anders Grimheden. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Albino Miletic. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Christina Svensson 
”Tröstevisa” av B. Andersson 
varefter solisten Paul Sahlin 
sjöng ”Där rosor aldrig dör” 
av L. Gosztonyi. Akten för-
rättades av officiant Anette 
Jarsved Carlson. Bergrav-
ningsgudstjänsten inramades 
av psalmerna 248, 271 och 
297. Familjen tillägnade den 
avlidne sången ”Ave Maria” 
av F. Schubert vilken sjöngs 
av den katolska prästgruppen 
The Priests på CD. Därefter 
upplästes inkomna kondo-
leanser. Solisten Paul Sahlin 
sjöng ”Tack min gud” av J. A. 
Hultman. Som avslutnings-

musik spelades ”Amazing 
grace” en skotsk folkmelodi. 
Till minne av Albino var ko-
ret vackert och rikt dekorerat 
med ljus och blommor från 
barn och barnbarn med res-
pektive, övrig släkt, grannar 
och vänner. Under klockring-
ning fördes kistan till sista 
vilan på Brålanda kyrkogård 
där gravsättning ägde rum. 
Avsked togs vid graven av bar-
nen med familjer, övrig släkt, 
grannar och vänner. Familjens 
tack framfördes av represen-
tant Paul Sahlin varefter akten 
avslutade.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Tor-Erik Olsen. Som in-
ledning på akten sjöng Josefin 
Dahlqvist ”Jag och min far” 
av O. Ljungström och hon 
ackompanjerades på piano 
av kyrkomusiker Anders Fre-
driksson. Akten förrättades 
av kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans sjöng 
man psalmerna 248 och 217. 
Solisten sjöng ”Utan dina 
andetag” av J. Berg och som 
avslutningsmusik spelades 
”Öppna landskap” av U. Lun-
dell. Till tonerna av ”Tears in 
heaven” togs avskedet vid 
kistan av sonen Adam med 
flickvän, syskon med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Tor-Erik var koret vack-
ert dekorerat med blommor. 
Begravningsentreprenören 
framförde ett tack för blom-
mor och för de minnesgåvor 
som kommit in till olika fon-
der. Gravsättning kommer att 
äga rum på Gunnarsnäs kyr-
kogård.

Ebrahim brinner för skådespeleriet
Ebrahim Al Saadi är en 
av många som flydde 
kriget i Syrien. Han 
kom till Mellerud och 
tryggheten 1 novem-
ber 2014. Ebrahim 
brinner för skådespe-
leri, teater och film. 
Målet är att arbeta 
som regissör.
På lite knagglig svenska be-
rättar Ebrahim om sin dröm.

– Jag vill skapa en grupp 
med människor här i Mel-
lerud som vill jobba med 
reklamfilm, vuxna personer 
med humor.  Det som be-
hövs är en filmkamera och 
mikrofon. 

Han kom till Sverige 20 
december 2013 och har 
idag permanent uppehålls-
tillstånd. Viljan att lära sig 
svenska språket och skaffa 
sig ett arbete är stor. 

– Jag vill jobba och göra 
rätt för mig.

Han läser på SFI och får 
dessutom stor hjälp i trä-
ningen att prata svenska av 
sina vänner i Mellerud. Lä-
raren Barbro Prästbacka ro-
sas – ”Hon är jättebra!”

Kärlek till skådespeleri
– Jag känner stor kärlek till  
skådespeleriet. För mig är 
det viktigt att sprida budska-
pet om mänskliga rättighe-
ter. Alla är lika värda, varför 
ska man göra skillnad på 
människor?

Ebrahim sprudlar av en-
ergi och förklarar, ofta med 
stora gester och härlig mi-
mik, om sin tid på Angereds 
teater hösten 2015. Genom 
sitt arbetet som flyktinggui-
de i Göteborg efter ankom-
sten till Sverige kom han i 
kontakt med regissör från 

Ebrahim i rollen som cirkusdirektör i pjäsen ”Himmel över 
Göteborg”. Foto: Angereds Teater.

– Jag vill bilda en grupp som ska jobba med reklamfilm här 
i Mellerud, den ska vara aktiv året runt. Jag har så många 
planer! säger Ebrahim.

Grekland som arbetade på 
Angereds Teater.

Ebrahim var engagerad 
på teatern under ett halvår. 
Han fick nämligen rollen 
som cirkusdirektör i pjäsen 
”Himmel över Göteborg” 
som visades under fyra må-
nader hösten 2015.

– Teatern ger mig både 
kärlek och syre, konstaterar 
Ebrahim med ett stort leen-
de.

Komisk begåvning
– Ebrahim har framför allt 
en komisk begåvning. Vi 
hade väldigt roligt ihop alle-
sammans. Jag är imponerad 
över hur han klarade av att 
pendla mellan Mellerud och 

Göteborg, han kom alltid i 
tid. Ebrahim är både ambi-
tiös och duktig, säger Lovisa 
Pihl, Angereds teater.

Han gick på Higher In-
stitute for Dramatic Arts i 
Syrien åren 2003 – 2007. 
Ebrahim har arbetat som 
regiassistent i Syrien, Dubai, 
Libanon, Egypten och Ma-
rocko. Det har handlat om 
både TV- och filmproduk-
tioner.

Han har bland annat med-
verkat i filmer på youtube 
och bara för några veckor 
sedan spelade han in en film 
i Stockholm som ligger på 
hemsidan www.filmcafé.se. 

Susanne Emanuelsson
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Gummistövlar
Barn, stl. 20-35Barn, stl. 20-35

119:-

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Klövervinst till Bränna
Två miljoner lotter i 
potten och Ingegerd 
Porath från Bränna 
plockade hem lotten 
med storvinsten och 
fick åka till Stockholm 
för att skrapa.

Det resulterade i to-
talt 3,6 miljoner kro-
nor!

En Trissvinst som resultera-
de i en resa till Stockholm 
och skrap i TV-rutan är få 
förunnat. Men i början av 
juli handlade Ingegerd Po-
rath från Bränna, Åsensbruk 
på Hemköp Kvarnkullen i 
Mellerud tillsammans med 
dottern och köpte två Triss-
lotter, när hon ändå var inne 
i affären. 

Det är inte ofta Ingegerd 

köper lotter så hon glömde 
av dem och skrapade inte 
förrän nästa dag. Till sin 
förvåning fick hon upp tre 
klöver och försökte ringa te-
lefonnumret på lotten men 
det fungerade inte utan dot-
tern Jessica fick ringa i hen-
nes ställe. Fram på eftermid-
dagen ringde Lotta Torberg 
från Svenska Spel upp och 
så var det ett faktum – resa 
till Stockholm och hotell, 
taxi, mat och TV-fyrabesök 
med skrap redan den 20:e 
augusti.  

Det var lite nervöst, men 
väl i Stockholm blev de väl 
mottagna. Hela familjen 
hade åkt upp, Ingegerd, 
sambon Josef Medvos och de 
tre döttrarna. De hämtades i 
taxi och fick göra en rundtur 
i TV4:s lokaler, provskra-

pa och hann även med en 
kopp kaffe. Jesper Börjesson 
var programvärd, lugn och 
trevlig att prata med berättar 
Ingegerd. Hon hade bestämt 
att först dra hur många år 
det skulle handla om och se-
dan summan. 

Ingegerd lyckades skrapa 
fram 30 000 kronor i tio år. 
Alla Trisskrapare bor i sam-
ma hotellrum och i gästbo-
ken önskade Ingegerd kom-
mande skrapare lycka till. 
Därefter återstod bara att 
packa ihop och åka hem till 
Bränna.

– Jag tänker inte göra någ-
ra resor. Jag har inte planerat 
någonting, säger Ingegerd. 
Pengarna skall få sätta guld-
kant på tillvaron för mig och 
min familj.

AnnChristine Ivarsson

Stort intresse för 
chefstjänst på museet
När ansökningsti-
den som chef och 
konstnärlig ledare för 
Dalslands konstmu-
seum gick ut i fre-
dags kunde styrelsen 
konstatera att antalet 
sökande överträffade 
alla förväntning. Hela 
35 personer hade an-
mält sitt intresse.

– Vi är mycket nöjda, säger 
styrelsens ordförande Bertil 
Larsson. Både med antalet 
sökande och deras meriter. 
Många har den bakgrund 
och de erfarenheter som gör 
dem aktuella.

Härnäst kommer fem av 
kandidaterna att intervjuas. 
Därefter sker referenstag-

Pridefestival planeras

Natalie Ekberg, Anna Lindberg, Lova Soppi och Elin Glimblad flaggar för en Pridefestival i 
Mellerud. 

Fortsatt fri tandvård för 24-åringar
Hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen beslutade vid sitt sam-
manträde den 23 augusti 
att behålla erbjudandet om 
fri tandvård för unga vuxna 
till och med 24 år. Detta 
trots ett förväntat beslut av 
riksdagen om ett nationellt 
system som sträcker sig till 
23 år.

Riksdagen förväntas be-
sluta i höst om ett nationellt 
system som innebär att alla 
unga vuxna från 2017 har fri 
tandvård till och med 23 års 
ålder. Västra Götalandsregi-
onen har sedan ett antal år 
tillbaka fri tandvård till och 
med 24 år.

Efter ett yrkande från den 

politiska majoriteten be-
slutade en enig hälso- och 
sjukvårdsstyrelse att behålla 
erbjudandet om fri tandvård 
till unga vuxna till och med 
24 år.

Vill ha hundbadplats
Magnus Törnqvist har läm-
nat in ett medborgarförslag 
där han vill att kommunen 
ordnar en hundbadplats, 
gärna på flera befintliga bad-
platser. Han motiverar det 
med att många hundar har 
behov av att svalka sig, leka 

i vatten, göra av med energi 
med mera. Därför föreslår 
han att man avsätter en liten 
del av befintliga badplatser 
i kommunen där hundar är 
välkomna. Samt att det sätts 
upp hundlatriner där.

Kanalyrans favorithund

Blandrashunden Bosse vann omröstningen 
av ”Kanalyrans favorithund 2016”.

Tvåa blev bearded collietiken Tara.

På tredje plats hamnade söta schäfervalpen 
Smilla.

Under hela Kanalyran fanns 
fotografen Tanja Mueller 
från TM Foto och Angeli-
ca Jonefelt från Angelicas 
Hundcenter på plats för att 

fotografera hundar. En om-
röstning av ”Kanalyrans fa-
vorithund 2016” har skett 
via facebook och följande 
hundar placerade sig topp 

tre. Blandrashunden Bosse, 
ägd av Rikard Wikström 
kammade hem segern med 
100 poäng. 

Tätt efter kom bearded 
collietiken Tara med 93 
poäng, hon ägs av Carina 
Bengtsson. På tredje plats 
hamnade söta schäfervalpen 
Smilla med 75 poäng. Ägare 
Maria Persson. 

Samtliga hundar som del-
tog i evenemanget finns fort-
farende att se på TM Fotos 
facebooksida.

Som förstapris fick Bosses 
matte ett vackert hundpor-
trätt-fotopaket till ett värde 
av 450 kronor.

En pridefestival?... 
tänker ni kanske nu 
medan ni sitter och 
dricker ert morgon-
kaffe. 
För alla som missat snacket 
om det de senaste månader-
na eller som har missat Elvi-
ra Olssons text på Melleruds 
ungdomsråds facebooksida 
för en vecka sedan, så pla-
neras det just nu ett evene-
mang för att uppmärksam-
ma pride. 

Det hela började i april, 
när ett gäng väldigt drivna 
och fantasirika tjejer i sjätte 
klass skickade in en ansökan 

om att anordna en pride-
festival till det kommunala  
ungdomsrådet. De fick idén 
under en idrottslektion och 
efter mycket bra respons från 
både rådet och större delen 
av Melleruds befolkning går 
den snart av stapeln: Melle-
rud Pride.

– Det är en självklarhet 
att Mellerud också borde ha 
en pridefestival, säger Elvira 
Olsson som är sekreterare i 
ungdomsrådet. 

Den 23-24 september 
kommer därför ungdoms-
rådet, tillsammans med 
gruppen som kallar sig 

HBTQ-Pride, att anordna 
Melleruds och Dalslands 
första pridefestival. 

Var? För den som vill (och 
borde) gå kommer denna 
pridefestival att befinna sig 
i skolorna, på Kulturbruket 
och på Ungdomshuset Stin-
sen. Hur? Precis som du vill.
Varför? För att alla har rätt 
att älska precis vem de vill, 
när de vill, hur de vill och på 
grund av att denna självklar-
het inte alltid är så självklar 
behövs det dagar där detta 
uppmärksammas. Be there, 
or be square. 

Karolina Wessman

ning och eventuellt blir det 
en andra intervjuomgång 
med slutkandidaterna.

– Det är mycket viktigt att 
vi hittar rätt, säger Larsson. 
Det handlar om museets 
framtid, att få tag på den 
som är mest lämpade att för-
valta och vidareutveckla allt 
det positiva som hänt under 
vår nuvarande chef Helen 

Backlunds ledning. Hon har 
arbetat upp museets rykte 
och mer än fördubblat besö-
karantalet, det är en utveck-
ling vi måste slå vakt om.

Den nya chefen är tänkt 
att tillträda i början av 2017, 
och ska då gå parallellt med 
Helen Backlund en period 
för att övergången ska bli så 
smidig som möjligt.
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Hur står det till med vårt 
rättsväsende och domsto-
larna? Ja, den frågan har 
många ställts inför. Många 
medborgare känner en viss 
otrygghet i kontakten med 
domstolar på grund av de fel 
som kan visa sig i ett dom-
slut.

Med denna insändare vill 
jag tipsa er som går i huskö-
partankar att objektet inte 
är det viktigaste utan vilka 
du förhandlar med. Det är 
viktigt att de står för ärlig-
het. Lyssna och ta reda på så 
mycket du kan. Annars kan 
du hamna i samma situation 
som jag.

Det handlar om den dom 
som avkunnades i Väners-
borgs tingsrätt gällande mitt 
fastighetsköp, förmedlat ge-
nom en lokal mäklare.

Jag kontaktade mäklaren 
tre månader efter inflyttning, 
som skedde 1 december 
2008, angående frostspräng-
ningar i putsen i grunden. 
Besiktningsman tillkallades 
eftersom mäklaren anade 
ett dolt fel. Det visade sig 
så småningom (efter fem 
besiktningar) att byggaren 
inte följt gällande byggnorm 
BBR 2006. Flera fatala fel 
upptäcktes genom att göra 
hål i golv, tak, bröstpanel, 
lossa yttre brädfodring och 
gräva sig ner till grunden.

Bygglov hade erhållits, 
men bygganmälan, kvali-
tetsansvarig, kontrollplan 
och anmälan till bygg- och 
miljöförvaltningen ska gö-
ras innan anläggningen tas i 
bruk/inflyttning sker. Ingen 
av dessa fyra punkter hade 

meddelats. Felaktigheter och 
oärliga människor ledde till 
att jag fick betala allt ur egen 
ficka. Nu är dock allt åtgär-
dat i huset och med denna 
insändare drar jag ett streck 
över händelsen. Jag vill ge 
en eloge till Olle Nellbro 
Fastighetsbyrå för din hjälp 
och korrekthet, bygglovsin-
genjör Bengt-Olof Boqvist, 
Melleruds kommun som 
ingav mig mod att gå vida-
re till domstol. Vill också 
tacka Leif Söderström Bygg 
& Fastighetsförvaltning och 
Magnus Josefsson Byggnads-
teknik för ett omfattande ar-
bete vid besiktningen. Tack 
alla vänner och bekanta som 
stöttat mig och sagt ”Du har 
rätten på din sida”.

Besviken husköpare

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.

Drömhuset blev en mardröm

Lokalt ölbryggeri lockade många

Pubdelen är väldigt mysigt inredd med hög trivselfaktor. Oljefat används både som bord och lampor över bardisken.

Bäckeforsföretagarna och vännerna Kenny Gustafsson och Da-
niel Hedström hade händerna fulla under pubkvällen.

Mellerudsborna Örjan Johansson, Rolf Pettersson, Marinette Olsson och Britt Johansson hade 
tagit med sig sina husbilar till Bäckefors.

Fr.v: Eva Sjötun och Madelein Arneskog, båda Ödskölt med Karolina Bratt och Peter Freudent-
hal, båda Bäcgefors trivdes och testade de olika ölsorterna.

I lördags anordnade 
Brukskällan Bryggeri 
i Bäckefors sin andra 
pubkväll. Bäckefors-

företagarna Kenny 
Gustafsson och Daniel 
Hedström brygger öl 
på sin fritid och kan i 

dagsläget erbjuda inte 
mindre än sju sorter.

Daniel och Kenny har för-
verkligat sin dröm och de 

vill gärna utveckla verk-
samheten framöver. Eget 
bryggeri och pub verkar vara 
en affärsidé som går hem i 
stugorna. Premiären den 17 
juni i år lockade cirka 300 
besökare. Då serverades mat 
och man kunde se EM-fot-
boll på storbilds-TV.

– Vi köpte lokalen på 
Gamla Bruksgatan för drygt 
ett år sedan, då kunde man 
inte se den för alla bus-
kar och skräp. Vi har sått 
gräsmattor och snyggat till 
utanför. Inomhus var det 
kolsvart överallt, det har 
fungerat som en industri-
lokal tidigare, säger Daniel 
mellan varven när 
han serverar gästerna 
öl i baren.

De har, tillsammans 
med sina respektive, 
lyckats göra lokalen 
otroligt läcker och 
mysig. Stora oljefat 
hänger över bardis-
ken och fungerar som 
lampor. Det är både 
ljust och luftigt sam-
tidigt som atmosfä-
ren och inredningen 
förmedlar en genuin 
pubkänsla.

Sju olika sorter
Kenny och Daniel har 
provat sig fram under 
sitt ölbryggande (som 

sker i samma lokaler) och er-
bjuder idag sju olika sorter; 
Smedjan Pale Ale, Sommar, 
Marsjön Pale Ale, Nybacka, 
Svart, Bruket och Spiken. 
Samtliga namn härrör från 
trakten. Det är allt från ljust 
öl till riktigt mörkt.

 Vi har ett 200-liters 
bryggverk och ett 50-liters. 
När vi brygger brukar det 
bli cirka 300 liter öl per dag. 
Vårt öl finns att köpa på 
Restaurang Steneby Grytan 
och Ragnerudssjöns cam-
ping. Det var faktiskt de som 
kom till oss, säger Daniel.

Efterfrågan är större än 
tillgången. Killarna jobbar 
med ölbryggeriet på kvällar 
och helger eftersom de dri-
ver var sitt företag på heltid 
i Bäckefors. 

Hur ser framtiden ut?
– Vi ska givetvis utveckla 

med fler sorter och så vidare. 

Vi är under ständig utveck-
ling. Men allt detta är så nytt 
för oss än så länge, svarar 
Kenny leende.

Bland de 75 matgästerna i 
lördags kom 50 av dem ut-
ifrån, resten var orten. Tru-
baduren Andreas Bryntesson 
från Bengtsfors underhöll.

Tog med husbilen
– Vi tog med oss husbilen 
och stannar här inatt. Man 
måste ju prova på när det 
öppnar något nytt. Det ver-
kar helt suveränt, görtrev-
ligt! utbrister Örjan Johans-
son som med hustrun Britt 
kommit från Mellerud.

Bäckeforsborna Peter 
Freudenthal och Karolina 
Bratt sitter med var sin öl.

– Jag gillar Marsjön, ett 
ljust öl. Det är roligt att de 
gör något för Bäckefors, det 
kommer folk i alla åldrar hit, 

säger Karolina.
– Jätteroligt att de vågar 

satsa på egenbryggt öl. Spi-
ken är min favorit, konsta-
terar Peter.

– Jag tycker det är bra 
att de förvaltar sådana här 
gamla byggnader, att det 
kommer till användning, 
säger Eva Sjötun från Öd-
skölt.

– Det här konceptet lig-
ger helt rätt i tiden, under-
stryker Thomas Håkans-
son från Steneby.

Nästa pubtillfälle är 10 
september med tacobuffé, 
den 7 oktober utlovas ok-
toberfest. 

Susanne Emanuelsson

Ett glas Marsjön pale ale, kanske?
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Brett utbud under samma tak

Stefan Blücher utför de tyngre jobben, till exempel byter rutor 
på bilar på fredagar.

Ett fönster som ska lagas. Gun Blücher fixar det galant.

Nya Glasmästeriet HB 
på Västerråda är fram-
för allt ett glasmäs-
teri – men det finns 
dessutom många fler 
verksamheter under 
samma tak.

Gun och Stefan Blücher 
tog över glasmästeriet efter 
Stefans pappa Kalle ”Glas” 
2009 som drev företaget se-
dan 1975. Sedan en tid utför 
Stefan de tyngre jobben på 
fredagar, till exempel byten 
av bilrutor. Allt annat som 
har med glasmästeriet sköter 
Gun. Det kan handla om 
rensningar och omkittning 
av fönster samt försäljning 
av persienner och markisdu-
kar med mera.

ter till spraytan, till exempel 
brun utan sol i creme eller 
skum. Det blir en fin och 

naturlig färg, förklarar Gun.

Susanne Emanuelsson

Välordnat med mycket spelglädje

Allspel under ledning av Gunnar Gustavsson

Jerry Svensson, Uddevalla, är 
2016 års Åsebroambassadör.

Lennart Karlsson är glad över 15-årsjubiléet.

Lördagens program under Åsebrostämman bör-
jade med att fjolårets ambassadörer skjutsades 
in till scenen av Stig Sandberg, Mellerud i en 
Nash 1923. Bilen var tidigare Bolstads brandbil. 
Stig har själv renoverat och ställt i ordning den. 
Eftersom det var 15-årsjubileum tyckte han att 
ambassadörerna skulle åka finbil.

2016 års ambassadör Jerry 
Svensson tilldelades sin tröja 
i Åsebro IF:s färg röd med 
vitt tryck. Jerry Svensson, 
Uddevalla, är numer pensio-
när och han spelar bas. Han 
har varit med på Åsebro-
stämman 14 år och tycker 
det är ett jättebra arrange-
mang detta år

– Jag tycker det är jättest-
ort att blivit ambassadör och 
ska göra vad jag kan för att 
jaga hit folk för att var med 
och dela gemenskapen och 
spelglädjen, säger Jerry. 

trio, Leif Hagen, Filipstads 
DK, Kent och komp, Gu-
nillas triokvartett samt Hans 
och Anders.

53 år som  
glädjespridare
Populära Jimsons var jubilé-
ets gästartister och de fick 
många varma applåder och 
det ryckte i benen på publi-
ken när de spelade bland an-
nat Corina Corina, Jag ring-
er på fredag och Rostocks 
rock.

Jimsons var aktiva från 
1963. Under 60-80-ta-
let spelade de mycket på 
CUF-fester på bygdegårdar-
na. Även på Åsebro Festplats 
spelade de ofta upp till dans. 

– Här växte vi upp, säger 
Seth Benjaminsson. Delar av 
bandet har sedan spelat i oli-
ka band och nu spelar vi när 
önskemål kommer. 

Kvällens yngste dragspela-
re var Johnny Sandelin, Brå-
landa.  Johnny går andra året 
på Birger Sjöberggymnasiet, 
MUV, musikprogrammet 

Vänersborg, som har riksin-
tag. På junior-SM i dragspel 
placerade han sig på en he-
drande fjärdplats för något 
år sedan.

– Det är tionde året jag 
är på Åsebrostämman och 
nionde året jag spelar här, 
säger Johnny. Det är roligt 
men det vore bra att få hit 
fler yngre.

Lise och Källärne kom-
mer från Östfold i Norge 
och uppträder mestadels på 
ålderdomshem och pensio-
närsträffar. De åker på flera 
dragspelsstämmor och trivs i 
Sverige och Åsebrostämman 
blir avslutningen på somma-
ren.

I pausen där kvinnor och 
män i supporterklubben ser 
till att det finns mat, våfflor 
och kaffe för den hungrige, 
har ett par stämdeltagare 
från Torup i Halland försett 
sig med våffla och kaffe som 
smakade mycket gott.

– Vi har en liknande stäm-
ma i juli i närheten, Sjöne-

vad, Falkenberg, säger Maja 
Adamsson. Den växer också 
för varje år, men Åsebro-
stämman är snäppet bättre.

Maja har varit med några 
år men spelar bara vid hus-
vagnen på stämman och 
hemma blir det underhåll-
ning för äldre. Hon tog med 
sig Olle Ekstedt som tidigare 
spelat i dansband i 40 år.

– Jag vill verkligen ge en 
eloge till arrangörerna som 
har det så välordnat, fräscht 
och fint, säger  Olle.  

Till kvällens dans spelade 
Ramnäs Trekkspillklubb och 
Filipstads Dragspelsklubb.  

Viktig person
En betydelsefull person för 
att musiken ska bli den njut-
bara upplevelse som det är 
tänkt är ljudteknikern. Sö-
ren Blom har skött ljudet i 
14 år och numer klarar han 
det galant med hjälp av en 
typ av surfplatta.

– Jag har gjort en grun-
dinställning av utrustningen 
och justerar sen efter perso-

nernas röster som ju är olika.

Ideella krafter
Det är Åsebro IF:s Sup-
porterklubb som anord-
nar dragspelsstämman och 
överskottet går till klubbens 
ungdomsidrott.  Lennart 
Karlsson är ordförande och 
är glad och nöjd att allt ver-
kar fungera. Regnet på lör-
dagskvällen kunde de dock 
inte göra något åt, men scen 
och dansbanan är under tak 
så det fungerar även om det 
är enklare och roligare med 
uppehållsväder.

– Vi märker ju att vädret 
har stor betydelse för hur 
mycket folk som kommer. 
I år är det strax under 100 
husvagnar, säger Lennart. Vi 
har våra rutiner och alla gör 
vad de ska, så då är det roligt 
när vi förbereder stämman 
och folk ställer upp. Med 
alla frivilliga krafter så blir 
det bra.

Marianne Karlsson  

15 år
Som alla år tidigare var Ber-
til Sandberg, Brålanda, kon-
ferencier och lotsade med 
vana de olika medverkande. 
Han påminde om att det var 
framlidne Bengt Fredriksson 
som för 15 år sedan var in-
itiativtagare till Åsebrostäm-
man.

Efter att fjolårsambassa-
dörerna från Filipstad spe-
lat den obligatoriska egen-
komponerade låt, som fick 
namnet ”Åsebrostämman”, 
började eftermiddagens pro-
gram med allspel. Durspe-
larna började för att sedan 
förstärkas med ”Jularboma-
skinerna”.  Gunnar Gustavs-
son ledde musikanterna som 
framförde Gärdebylåten, 
Drömmen om Elin, Noas 
snoa, Polkan går och Johan 
på snippen.

Gunnar och Bertil små-
gnabbades mellan låtarna till 
allmän förtjusning.
 Många duktiga dragspela-
re och musiker underhöll, 
Säffle DK, Johnny Sandelin, 
Hans och kompisar, Lise och 
Källärne, Ramnäs TK, Tove 
och komp, Arild, Lennarts 

– Vi har nya persienner, 
men lagar även begagnade 
och säljer delar till persien-
ner. Jag åker också ut och 

byter isolerglas hos privat-
personer och företag, berät-
tar Gun.

Här finns även spegelglas, 

där kunden kan beställa va-
ran och Gun skär ut enligt 
mallar.

– Om ett fönster gått sön-
der har jag som mål att re-
parera det samma dag, säger 
Gun.

Det finns ett stort sorti-
ment av ramlister. Lite ovan-
ligt är att man även ramar in 
sydda eller broderade tavlor.

I den mysiga butiken finns 
inredningsprylar, smycken, 
och kläder. En del produk-
ter har Gun tillverkat själv, 
exempelvis virkade mattor, 
grytunderlägg och disktra-
sor.

I verkstaden finns sedan 
ett år tillbaka möjligheten 
till spraytan.

– Jag säljer även produk-
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BRÅLANDA 
FRÄNDEFORS

EXTRA
Fixus-helsyntetisk 
motorolja 
5W-40. 5 liters dunk.

198:-

Göteborgsv. 11, Brålanda
bralanda@fixusbildelar.se

0521-57 14 14 • www.fixus.fi
Mån–Fre 8–18, Lör 10–14

Bilinspelare +  
8 Gb SD-kort

299:-

Kapell för vindrutan

159:-

LED-arbetsljus

fr. 179:-

Philips XenonVision
Färgtemp 4600 K

fr. 679:-

Bärbart USB- 
reservbatteri

399:-

Tvättborste med
teleskopskaft

129:-

Spolarvätska
3 x 5 liter

75:-

Alkomätare

890:-

Helsyntetisk motorolja 5W-40
5 liters dunk..

114-F540-5

NYHET

198:-
Tvättborste med 
teleskopskaft
Tvättborste med reglerbart teles-
kopskaft i aluminium, 100-180 cm. 
Med koppling, kran och gummi 
handtag.

923-6019

Adelaide 130
MP3/WMA/USB/USB 2.0/SD/AUX-IN-anslutningar i frontpanelen. Endast 
11,6 cm djup, passar perfekt även i små utrymmen. Återupptagning efter 
strömavbrott.

881-SD130

Navigator 5” 
Lättanvänt GPS-navigator med kartor över Västeuropa (24 länder). 
Med 5” display, livslånga kartauppdateringar, kameravarningsfuktion.

880-55LM

Finns även som 6-tums modell 
med kartor över hela Europa. 
Produkt: 880-2689LMT 249,00

Kyl-/värmebox
Volym 24 l, driftspänning 12/230 V. 
Försedd med digital termometer. 
Kylnings- och värmefunktion.

922-GT24

890:-

649:-

399:-749:-129:-

1490:-

Alkomätare
Med högklassig bränncellsen-
sor som visar blodets alko-
holhalt i utandningen mycket 
exakt. Levereras med utbyt-
bara munstycken.

859-F16

Luftkompressor med mätare
Luftkompressor med aluminiumstomme och 
tryckmätare. Elkabel 12 V med cigarettändarp-
lugg. Innehåller nipplar för luftslangen.

922-128

Komplett bilvårdshink
Innehåller hink, tvättsvamp, tvättborste 
med slutare, mikro�berduk och vaxt-
vättmedel 500 ml.

3,78 /l

99:-

 

 
 

fixus.fi

10 år
 

Hela vägen

Tel. 0521-57 14 14

Spolarvätska

99:-4x5 liter

fixus.fi
Erbjudanden gäller t.o.m. 31.3.2016 eller  så långt lagret räcker.

Produktsortimentet kan variera mellan butikerna. Vissa produkter endast som beställningsvara.

30 dagars räntefri betalningstid med Fixus Faktura!
Du kan även välja delbetalning.  
Kontrollera servicens tillgänglighet på Fixus.fi.

Tillgänglig också i webbshopen
FIXUSNET.FI

Slagborrmaskin
550 W, 13 mm. Låsknapp för kontinuerlig arbete, 
förval av hastighetsreglering för optimal bearbetning
beroende på material. Standard-
utrustning 10 st. borrkronor. 

236-1020
Bälteskudde  
15-36 kg
Stoppad bälteskudde med 
klädsel i obrännbart  
material.

913-BS03

Färglös!

NYHET

Säteskydd för framsätet
Polyester. Passar även till säten
som är försedda med airbag.

942-E3

Kylartvätska 1 l
Utmärkt tillsatsvätska för alla kylarvätskor. 
G12+, färglös.

114-JLLV1

Bilbarnstol 0-18 kg
Material obrännbart polyestertyg. 
Reglerbar lutning, 5-punktbälte  
och reglerbart nackstöd. Sitsen 
kan utrustas med tillsatskudde
för nyfödda barn.

913-PG08

Bilhållare  
med magnet
Mycket liten universal magnet-
hållare som placeras i bilens 
friskluftsgaller t.ex. mobilte-
lefoner eller MP3-spelarer. Tack 
vare dess kompakta design och 
mattsvart finish är hållaren rentav 
osynlig och ser elegant ut.

880-GHOST

Bärbart USB-reservbatteri
USB-reservstömkälla med 10000 mAh kapacitet. Dub-
bel-USB-utgång och mikro-USB-kabel. För laddning 
t.ex. mobiltelefoner, MP3-spelare och navigatorer.

880-PB10000

NYHET

490

8900

2590

1100

4490

3990
POWER- 

BANK!

1390

Initiativtagaren Eva 
Hjalmarsson bjöd in till 
sopplunch och gemen-
skap för de ”äldre” 
äldre som var med i 
projektet som ledde 
fram till att Brålanda 
Väntjänst startade för 
tio år sedan. Frivilliga 
insatser är grunden.

2004 började Brålanda Vän-
tjänst som ett pilotprojekt 
och verksamheten sköttes 
av en anställd på deltid från 
Vänersborgs kommun och 
frivilliga i Brålandabygden.

Men det började egent-
ligen mycket tidigare som 
tankar och idéer hos Eva 
Hjalmarsson om en mötes-
plats för äldre med gemen-
skap och meningsfulla akti-
viteter både för kroppen och 

själens välbefinnande och att 
detta i sin tur långsiktigt ska 
leda till ett piggare, friskare 
och mer positivt åldrande.

Eva tyckte det var särskilt 
viktigt att nå de äldre som av 
olika anledningar inte redan 
tagit sig ut i gemenskap och 
föreningsliv.

Stort arbete
Ett mycket stort arbete lades 
ned av frivilliga för att få det 
att fungera.

– Det var några år sedan 
vi kämpade ihop och fick 
fart på Väntjänsten. Det var 
mycket om och men i pro-
jektet. Det var vi som skul-
le sköta verksamheten med 
den ekonomi vi fick in på 
kaffeförsäljningen. Vilket 
sjå vi hade att få lokalerna 
trivsamma, men vi klarade 

Väntjänsten bjöd in

Dessa var med och startade Brålanda Väntjänst.

Dagens underhållare Gustav Hauri, Eva Hjalmarsson, initi-
ativtagare och tidigare ordförande och Orvar Carlsson, nuva-
rande ordförande i Brålanda Väntjänst.

det också. Media och andra 
kommuner var intresserade. 
Tack vare alla frivilliga rodde 
vi skutan i land. Vi bygger 
det goda i oss, när vi gör det 
goda omkring oss, säger Eva. 

2006 bildades Brålanda 
Väntjänst i sin nuvarande 
form som en paraplyorgani-
sation med 26 organsationer 
i Brålanda.

Träffas och trivs
Nästan alla de 30 inbjudna 
som varit men från starten 
kom. Efter tal av Eva Hjal-
marsson och nuvarande 
ordförande Orvar Carlsson 
bjöds det på grönsakssoppa 
med mera.

Sundals-Ryrs bördige 
dragspelaren Gustav Hau-
ri stod för den uppskattade 
underhållningen.

Elvy Utter fyllde nyligen 
90 år och var med från bör-
jan och tycker det är roligt 
att kunna vara med.

– Vi började med sopp-
lunch i församlingshemmet 
och så har det utökats med 
aktiviteter efter hand. Så 
länge man kan vara med är 
det roligt, det har varit en 
underbar tid med Väntjäns-
ten, säger Elvy Utter.

Elvy Utters tips till styrel-
sen är att fortsätta i samma 
anda som man en gång bör-
jade i.

 Marianne Karlsson

Tröskorna rullar när 
vädret tillåter och 
Nuntorps Naturbruks-
gymnasiums elever 
i årskurs tre är nu 
ute på praktik i fem 
veckor. 
Pontus Jansson, Brålanda, 
är på en maskinstation och 
har fått ägna sig åt maskin-
service, strängning av gräs 
som hackas till ensilage, kört 

transporter bland annat av 
vete från fält till förvaring 
och torkning.

– Det har varit bra och 
roligt hittills, säger Pontus 
medan han tar ett vatten-
haltsprov ur vetelasset han 
just tömmer.

– Pontus har goda möj-
ligheter att bli en framtida 
maskinförare, säger praktik-
värden Kristofer Thunberg.

Marianne Karlsson

Tröskning pågår

En härlig syn för den som håller på med spannmålsproduktion. 
Här tröskning vid Kleverud, Frändefors.

Pontus Jansson tar vattenhalts prov på veten han tömmer.

Ytterligare en välbe-
sökt temadag med 
närodlade produk-
ter arrangerades i 
Brålanda. Ärtor, ho-
nung, bröd, grönsa-
ker, frukt, förädlade 
bär och mejeripro-
dukter, var något 
som privatpersoner 
och företag erbjöd 
besökarna. 

Marianne Karlsson 

Tema närodlat i Brålanda

Närodlat fanns att köpa när det var temadag i Brålanda.
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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

Frändefors kyrka 
Söndag 28 augusti kl.18.00

”Finna fokus”
Maria och Helena Henriksson, 

violin, sång och piano. 
Aftonbön Ralph Liljegren 

Välkomna!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

Extra
administrationsmöte

Söndag 4/9 kl. 10.00
Smyrnakyrkan,  

Brålanda
Under höstupptakten

BRÅLANDA 
FRÄNDEFORS

EXTRA

De tävlande vid loggan på skjuthallen. Stående, Lennart Eriksson, Björn Rutgersson, Thomas 
Johansson, Jimmy Melby, Alf Joelsson och Eric Svanberg, Sittande Kerstin Östedt, Johan Niel-
sen, Ragnar Nielsen, Magnus Malmstråle, Mattias Palmaer med sonen Albin.

Koncentration,

Ragnar Nielsen tog SM-silver 
i juli.

Södra Dals Pistol-
skytteförening har 
sin hemvist utanför 
Brålanda och ordfö-
rande Ragnar Nielsen 
tog silvermedalj i SM  
för äldre veteraner i 
Kristianstad i juli.
Ett 30-tal medlemmar träffas 
och tränar skytte på onsda-
gar och lördagar. Skjuthallen 
har 25 platser och byggdes 
1994 och klubbstugan bygg-
des 1998.

Klubbmästerskap i fältskytte
hantering av vapen sker un-
der mycket strikta former.

 – Jag var polis i Göteborg, 
och för att få åka radiobil 
var man tvungen att kun-
na skjuta, annars fick man 
bara fotpatrullera, så det var 
bara att lära sig. Det gick bra 
och sedan har jag trivts och 
tyckte det var roligt, att ha 
det som fritidssysselsättning 
och att tävla, säger Lennart 
Eriksson, Trollhättan, som 
varit medlem sedan 1977.

– Man kan nästan säga att 
jag är född här, säger Björn 
Rutgersson, Brålanda, som 
följde med fadern från det 
han var sju år i slutet av 
1980-talet. – Jag var inte bra 
på något annat och det är en 
rolig hobby.

– Det är känslan att göra 
bra avfyrningar och träffar i 
följd, som är det roliga. Jag 
var ingen lagsportare när jag 
var yngre och då blev detta 
alldeles utmärkt, säger Eric 
Svanberg, Brålanda, som 
hållit på sedan slutet av 
1990-talet.

De är överens om att det 
är trevligt att träffa andra 
skyttar och lära känna folk i 
klubbar från hela landet.

Klubbmästerskap
I lördags hade de klubbmäs-
terskap i fältskjutning, en 
prestigefylld tävling och en 
högtidsstund i klubben. Alla 
tävlade i samma klass.

Åtta skjutstationer ska 
göras och den första finns 
i skogen, de övriga sju vid 
skjutbanan.

– Man skjuter sex skott 
per station och går sedan 
fram och räknar ihop resul-
tatet. Man får en poäng för 
varje skott som träffat och 
en poäng för varje träffad 
figur, säger Ragnar Nielsen.

Vid anmälan och betal-

ning måste pistolen testas 
med en enkilosvikt och den 
ska lyftas i avtryckaren som 
inte får klicka. Eric Svanberg 
har behörigheten att utföra 
den kontrollen.

Kerstin Östedt, Uddevalla, 
föreningens sekreterare, är 
den enda kvinnan i dagens 
klubbmästerskap.

– Vi är utrustade med pi-
stol, ammunition, hörsel-
skydd, hölster eller väska för 
pistolen, skyddsglasögon och 
löst sittande kläder. Pistolens 
korn och sikte måste sotas 
emellanåt för att synas tydli-
gare och vid banskytte kan vi 
kolla träffarna skott för skott 
med kikare, berättar Kerstin 
Östedt.

Eld!
Det är elva tävlade uppdela-
de i fyra patruller. Skyttarna 
i patrullen har förutsättning-
arna på papper där det fram-
går målgrupp, antal figurer, 
tid för skjutningen och om 
man får använda stödhand.

Första stationen är ute i 
skogen det är en målgrupp 

med två figurer och skjut-
tiden är 12 sekunder utan 
stödhand.

Tre skyttar ställer sig på 
anvisat avstånd.

Koncentration och tyst-
nad råder. Eld!

 Marianne Karlsson

Klubbmästerskap resul-
tat: 1. Ragnar Nielsen, 71. 
2. Björn Rutgersson, 69. 3. 
Eric Svanberg, 66. 4. Mattias 
Palmaer, 64. 5. Lennart Er-
iksson, 61. 6. Johan Nielsen, 
60. 7. Kerstin Östedt, 56. 8. 
Alf Joelsson, 56. 9. Magnus 
Malmstråle, 53. 10. Tomas 
Johansson, 41.10. u. t.*). 
Jimmy Melby, 32. *) utom 
tävlan.

Grusvallen bakom måltav-
lorna, som utgör kulfång, är 
nyrenoverad och tar emot 
skotten. Var femte år är det 
besiktning och tillstånd och 
godkännande ges av polisen. 
Det ska vara en grusvall med 
fint grus som fångar upp 
kulorna, där det inte finns 
stenar som de kan studsa 
tillbaka från.

– Vi är stolta och glada 
över vår anläggning, som 
senast godkändes förra året, 
säger Ragnar Nielsen. 

Föreningen både arrang-
erar och deltar i tävlingar. 
Nationalsaluten på natio-
naldagen är öppen för hela 
landet.

OS chans
Södra Dals Pistolskytteför-
ening tillhör två riksför-
bund, Svenska Pistolskyt-
teförbundet och Svenska 
Skyttesportförbundet, ef-
tersom förbunden har olika 
tävlingsgrenar på sina pro-
gram.

– Vi är med i båda förbun-
den för att ha dessa möjlig-
heter och kunna skjuta alla 
grenarna, från klubbnivå 
upp till EM, VM och OS, 
säger Ragnar Nielsen.

Båda förbunden utbildar 
instruktörer i pistol- och ge-
värsskytte åt försvaret.

Varför pistolskytte?
Pistolskytte är en sport för 
hela familjen, där alla kan 
tävla på lika villkor. Man 
bestämmer själv viken am-
bitionsnivå man vill ha, allt 
från avkoppling på fritiden 
till elitsatsning. Det finns 
olika grenar inom pistol-
skytte, precisionsskjutning 
och snabbskytte. De flesta 
grenarna skjuts på en skjut-
bana medan fältskjutning 
sker mot mål i terrängen. 

Nya skyttar får lära sig 
grunderna i säker vapenhan-
tering och skjutteknik med 
en egen handledare. För att 
undvika olyckor sätts säker-
heten främst, skjutning och 

Brålandabo med i podden Landet
Brålandabon Marian-
ne Westman är med 
i podden Landet – 
Landsbygdsnätverkets 
podcast.
Landsbygdsnätverket har ti-
digare i år lanserat det sjätte 
avsnittet av podden Landet – 
inspelat i Brålanda med Mari-
anne Westman.

Marianne och hennes fa-
milj är mitt uppe i ett genera-
tionsskifte på familjegården. 
Hör henne dela med sig av 
sina tankar och erfarenheter. I 
avsnittet tar man upp nätver-
kande och om att vara kvinna 
i växtodlarbranschen. För hur 
känns det att bli tagen för fö-
reläsare eller fru och inte som 
den lantbrukare hon är? 

Om podden Landet: 
Livet på landet är inte bara 
röda stugor, traktorer, koha-
gar och bönder i keps. Det 
är inte avfolkning och öde-
hus. Tvärtom! Den svenska 
landsbygden är full av idérika, 
initiativtagande och problem- Brålandabon Marianne Westman. Arkivbild.

lösande människor. I den nya 
podden Landet pratar lands-
bygdsbor om matförsörjning, 
att vara ung bonde, att bryta 
mot storstadsnormer, att vara 
queer i en mindre ort, om 
att driva naturturismföretag, 
att utveckla servicen, att vara 
nyanländ eller att ta emot nya 
människor i sin hembygd.

– Genom att peppra det 
offentliga samtalet med oli-
ka berättelser om hur livet 
på landet faktiskt är och levs 
kommer lyssnarna att få ta 
del av erfarenheter som sällan 
tar plats i media, säger Josefin 
Heed från Hela Sverige ska 
leva, en av initiativtagarna till 
podden. 

Under året kommer en rad 
olika ämnen att diskuteras, 
men till en början ägnas fle-
ra avsnitt åt ägarskiften inom 
lantbruket. Att ägarskifta är 
nödvändigt för att kunna bli 
ung bonde idag, men både 
känslomässiga och ekonomis-
ka hinder gör att det är svårt 
för nya lantbrukare att kom-
ma igång. 

– Vi vill genom podden visa 
hur det verkligen är på lands-
bygden. Vilka fantastiskt 
driftiga människor det finns 
och vi vill visa att landet kan 
ge dig, som ung, precis lika 
mycket som staden. Om inte 
mer, säger Johanna Svensson, 
ung företagare inom mjölk- 
och köttproduktion och ini-
tiativtagare till podden. Hon 
också är med i ett avsnitt av 
podden där hon delar med 
sig av sina erfarenheter från 
familjens ägarskifte. 

Lyssna på avsnittet här: 
http://www.landsbygdsnat-
verket.se/pagang/landetpod-
cast.4.2bdefbe2152a16343e-
b135a6.html 
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Äkta hattrick av KIF:s Elias

KIF – Bäckefors IF 
4-2 (4-0)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
4’ 1-0 Elias Wernheden
10’ 2-0 Elias Wernheden
31’ 3-0 Elias Wernheden
37’ 4-0 Dawit Gebreyesus
55’ 4-1 Shaip Bajrami
67’ 4-2 Tobias Pettersson

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Redan i den fjärde 
minuten höll sig 
hemmalagets måltjuv 
Elias Wernheden sig 
framme och fixade 
1-0. 6 minuter senare 
var det dags igen och 
innan första halvlek 
var färdigspelad var 
hans äkta hattrick ett 
faktum. 
Att placera honom som for-
ward var ett genidrag av trä-
narledningen. 

– Det här är en spelare som 
man kan ha på samtliga po-
sitioner, säger Kroppefjälls 
ordförande Martin Eriksson.

Hemmalaget spelade sta-
bilt och dominerade match-
en i första halvlek tack vare 
ett bra försvar men också 
med en spelstrategi som över-
raskade bortalaget Bäckefors. 

– Vi blev chockade över 

deras långa bollar över vårt 
mittfält och ute på kanterna.  
Vi hängde inte med, det pas-
sade inte vårt positionsspel 
alls, säger spelande tränaren 
Shaip Bajrami.

Ändrad matchbild
I andra halvlek ändrades 
matchbilden och Bäckefors 
tog över taktpinnen och fick 
igång sitt spel riktigt bra. 

– Hade vi fått tio minuter 
till kunde vi gott och väl ha 
reducerat till 4-4, säger Baj-
rami.

Dock kändes det inte som 
att hemmalagets ledning var 
hotad men det var märkbart 
sämre skärpa och spel, vilket 
bortalaget kunde utnyttja 
med sitt tänkta spelupplägg.
Kondition och fokus kan 
vara de två orsaker som stäl-
ler till det för KIF i andra de-
len av matcherna hittills i år.

Matchen var dock välspe-
lad och underhållsam för 

den publik som kommit till 
Brunnsvallen, Dals Rostock. 
Att få uppleva ett äkta hatt-
rick är det inte alla som fått 
vara med om.

Kämpaglöd
Hemmalaget tog sina tre 
poäng välförtjänt tack vare 
vilja och kämpaglöd i första 
halvlek. Tyvärr skadad sig 
Jonathan Allgullin (vrickad 
fotled) och ersättaren She-
rif Haziri har sedan tidigare 
ont av ett knä, så KIF får se 
över sitt spelarmaterial och 
få igång killarna till träning 
inför resten av höstsäsongen. 
Det krävs att alla håller sig 
friska och har en inställning 
att spela och prestera alla 90 
minuterna för att kunna vara 
med och slåss om seriesegern.

Tremålsskytten Wernhe-
den, Ahmed Querguemmi, 
och Gökhan Eydemir är de 
som märks mest positivt i 
hemmalaget denna match.

Bäckefors IF kan ge hela 
sitt lag beröm som arbetar sig 
tillbaka in i matchen på ett 
föredömligt sätt. 

– Ska jag lyfta fram några 
framför kollektivet blir det 
Glenn Andersson och mål-
vakten Billy Johansson, säger 
tränaren Bajrami.

Bra matchledare var do-
maren Ove Aronsson från 
Uddevalla.

Lena Arwedahl

Julia Jonsson till regionläger
BADMINTON 
12-åriga Julia har spe-
lat badminton sedan 
tre år tillbaka och är 
nu uttagen till region-
lägret som anordnas 
av Badminton Sweden 
i Trollhättan.
Det var mamma Sofia som 
tog med henne till tränings-
lokalen de första gångerna. 
Julia har även prövat på både 
dans och bordtennis men på 
frågan om vad det är som 
gör att hon tycker bäst om 
badminton, förstår man att 
klubbens stjärna, Malena 
Norrman, har en viss bety-
delse. Även de båda systrarna 
Alma och Elvira Olsson gör 
att denna sport är en av favo-
riterna för henne. 

Julias andra sport är fotboll 
och enligt henne själv perfekt 
att kombinera under säsong-
erna.

Idrottsfamilj
– Badmintonintresset har 
hon fått ifrån mig, sin mor-
bror Henrik och sin morfar. 

Julia Jonsson, BK Stinget, 
är uttagen till regionläger i 
Trollhättan.

Lägg därtill duktiga assiste-
rande tränare.

Julia tycker om att tävla 
och har varit ute en hel del 
redan, trots sin låga ålder. I 
dubbel har hon tävlat med 
Alma Olsson i U15 och re-
dan där skaffat sig rutin och 
tuffare motstånd än sin egen 
åldersklass. I singel tävlar hon 
i U13. 

–  Det har gått lite upp och 
ned, men jag tycker det vik-
tigaste är att ha roligt, säger 
Julia, en klok tjej som även 
talar sig varm om att fot-
bollslaget hon spelar i heter 
Melleruds IF och att hennes 
mamma och pappa är tränare 
för det nystartade tjejlaget för 
04:orna.

Föreningsutvecklarna och 
Badminton Sweden arrange-
rar regionsläger för U13-U17 
över hela Sverige. Dessa lä-
ger anordnas i fyra regioner; 
Nord, Öst, Väst och Syd. 
Uttagning sker med hjälp 
av sverigerankingen och täv-
lingsresultat.

Lena Arwedahl

Vi är uppvuxna med det i 
Långed, säger mamma Sofia 
Jonsson, före detta Halvords-
son. 

Sofia har även varit mycket 
framgångsrik i fotboll under 
många år, spelat i Långed, 
Laxarby IF och IF Viken. 
Morfar Kaj var duktig fot-
bollsspelare och ishock-
eyspelare, han var faktiskt 
med i TV-pucken. Pappa, 
Claes-Håkan Jonsson, som 
är ifrån Göteborg har spelat 
mycket fotboll och inneban-
dy.

Så visst har hon att brås på, 

denna unga glada tjej som 
kommer att få träffa ytterli-
gare 12 tjejer i sin åldersklass 
i Trollhättan där regionsläg-
ret anordnas av Badminton 
Sweden. 

Förutom tjejer och killar 
U13 deltar även  U15 och 
U17 inom respektive kön, 
totalt cirka 75 spelare. 

Lägret startar på fredag 
eftermiddag och avslutas på 
söndagen kommande helg. 
Ungdomarna skall träna sex 
badmintonpass, ett fyspass 
och även teoripass skall hin-
nas med under dessa dagar. 
Boendet är i hallen på med-
tagna madrasser och sängklä-
der.

Meriterade tränare
Ett mycket starkt team kom-
mer att träna ungdomarna 
denna helg, ingen mindre 
än OS-meriterade bröder-
na Olsson, Jens och Jesper 
, från Trollhättans BF, Lalle 
Sologub Göteborgs Badm-
intonförbund, Yvonne Klar-
son, BK Falan, samt Asger 
Madsen, Påvelunds TBK. 

Genomkörare med positiv känsla
INNEBANDY 
Melleruds IBK:s träna-
re Michael Lind är po-
sitiv och plockar fram 
det som känns bra i 
matchen mot division 
2-laget LIndome IBK.  
Förra året slutade 
resultatet på 0-16, i år 
blev det 2-10, så visst 
har det förbättrats.

– Hela laget gör en bra 
insats med plus för de bäg-
ge målvakterna, Christoffer 
Vågberg och Olle Adamsson. 
Arbetet med att sätta ett nytt 
spelsystem kommer helt klart 
att ge resultat i förlängning-
en. Vi har tränat i knappt tre 

veckor och fokus kommer 
främst att vara på att förtydli-
ga spelarnas roller, vilket har 
känts lite rörigt under föregå-
ende år, säger Lind.

Det är många unga spelare 
i Mellerud och därför är det 
glädjande att spelarna med 
rutin som Gustav Ahlqvist 
har bestämt sig för en fort-
sättning. Simon Mjörneståhl 
är en återvändare efter en se-
jour i Åmål. Daniel Blücher 
Björkståhl har lovat att fort-
sätta trots studier och plane-
rat boende i Göteborg. För-
modligen kommer Daniel 
att kunna träna med något 
göteborgslag och kunna an-
sluta till lagets seriematcher. 

För övrigt är samtliga spelare 
kvar från förra året.

Nöjda gäster
Lindome var otroligt nöjda 
med att vara i Mellerud igen 
och de bjöd även in melle-
rudsspelarna till träning på 
söndagsförmiddagen då de 
övernattat på Vita Sandar 
camping.

Deras lag består av unga 
spelare födda på 90-talet. 

– Otroligt trevliga och 
ödmjuka, man kunde an-
nars tänka att de skulle vara 
kaxiga och överlägsna i sin 
attityd, men så var inte fallet, 
säger Michael Lind. 

Michael står idag själv som 

tränaransvarig för Mellerud-
slaget två gånger i veckan 
med seriestart hemma mot 
Orust 8 oktober. 

Förhoppningar finns att få 
tag på en assisterande träna-
re så småningom. Årets se-
rie kommer att bli tuff med 
B-lag till division 2 - och 
3-lag, men det är självklart 
utvecklande för vårt unga o 
positivt ledda lag från Mel-
lerud.

Melleruds IBK:s tränings-
match mot Lindome IBK 
slutade 2-10. Målgörare för 
Mellerud var Ove Zetter-
ström och Simon Mjörne-
ståhl.

Lena Arwedahl

SPORT

Häst räddad ur dike

Larmet inkom klockan 
12.34 i fredags. En häst satt 
fast i ett dike på Kolungens 
gård, söder om Mellerud. 
Hästen lyckades gå ner och 
fastna i ett dike när den gick 
i sin hage. Räddningstjäns-
ten i både Mellerud och Brå-
landa ryckte ut.

– Vi lyckades få upp häs-
ten ur diket, med hjälp av 
remmar och handkraft. 
Hästen såg oskadd ut, men 
undersöktes av veterinär, 
berättar Patrik Tellander, 
stationsbefäl för Närf i Mel-
leruds kommun.

Susanne Emanuelsson

Hästen kunde lyckligtvis räddas ur det dike den fastnat i under 
fredagen. Foto: Räddningstjänsten.

Upprepad skadegörelse vid Nordalsskolan
Under hela sommaren har det pågått skadegörelse och ned-
skräpning vid Nordalsskolan. 13/8 på kvällen hade någon 
plockat ur ett treglasfönster, varvid larmet gick. Inget ver-
kar vara stulet. Samma helg inträffade skadegörelse genom 
brand, där någon eldat på sittbänkar och på en betongvägg. 
Det var rejält nedskräpat med mängder av fimpar, flaskor, 
burkar och annat skräp. Man har även kört runt med mope-
der och förstört gräsmattan. Enligt polisen handlar det om 
ungdomar från orten, många av dem är i ”moped åldern”. 
den gångna helgen var det dags igen. Nedskräpning med 
fimpar, flaskor, burkar och skräp. Två fönster på en lekstuga 
hade krossats. Polisen uppmanar föräldrar till mopedburen 
ungdom att hålla koll på var de är och vad de gör. Ta även 
gärna promenader förbi skolan för att hålla uppsyn på vad 
som händer där.

Lösspringande hundar
Två stora lösspringande hundar vid Grinstad Stom har an-
mälts. Det har pågått hela sommaren. Anmälaren är bekym-
rad över att det finns så många killingar ute i naturen.

Cykelstölder
Vit-lila cykel stals på Viaduktsgatan 15-16/8. 12-16/8 stals 
vit damcykel Peak vid järnvägsstationen. Röd damcykel Pan-
ter stals vid vårdcentralen. Maken såg cykeln senare samma 
dag vid Hemköp Kvarnkullen, men visste då inte om att den 
var stulen. 15/8; Svartvit racercykel Scott stals utanför vård-
centralen.

Fler stölder och inbrott
17/8 på morgonen: Inbrott hos Colorama på Verkstadsga-
tan. Dörr i garageporten hade brutits upp och delar av loka-
len sökts igenom. Larmet gick och ägaren körde dit direkt, 
mötte då en vit skåpbil som körde från platsen. I lokalen 
finns även Lundgrens Bygg som också drabbades av inbrot-
tet. Inget verkar dock saknas från de båda företagen. 18-
19/8: Inbrott Ungdomshuset Stinsen. Kontanter stals. 19/8, 
på morgonen: Inbrott his båtföretaget Fritzéns. Fem båtmo-
torer stals, 2 Mercury, 2 Suzuki, 1 Yahama. Staketet hade 
klippts upp. En bil verkar ha rekat för någon vecka sedan. 
Polisen uppmanar att fota misstänkta bilar. Stöld av två sad-
lar (av märket Topriter) ur en hästtransport i Årbol, Dalskog 
20-21/8. Gångjärnen hade brutits upp.

Smitningar
Preem har råkat illa ut. 16/8: Två pumpar kördes på, föra-
ren smet. 17/8: Ytterligare två pumpar blev påkörda, föraren 
smet. 15/8: Smitning från parkeringsskada som skedde dag-
tid vid gamla Café Mellis utefter E45.

Många rådjurskollisioner
Polisen har många anmälningar av kollision bil och rådjur: 
14/8: Tegen. 15/8: Eriksbyn Skållerud, Törsbyn, lv 166. 
18/8: Mellerud, Bolstad. 16/8: Hlp Framnäs.

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
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*Erbjudandet består av fri service och vinterhjul samt en nybilsrabatt totalt värt från 19 700 till 28 400 kr. Värde på fri service: Captur 6 900 kr, Megane 7 500 kr och Kadjar 7 200 kr. Värde på vinterhjul: Captur 11 500 kr, Megane 12 900 kr och Kadjar 12 500 
kr. Dessutom utgår en rabatt på Captur 10 000 kr. Gäller vid köp av en ny Captur, Megane eller Kadjar t.o.m. 30/9 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: Captur 
5,1-5,6, Megane 3,6-5,3, Kadjar 3,8-5,8. CO2-utsläpp gram/km: Captur 113-127, Megane 93-119, Kadjar 99-132. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgi� er. 
Körsträcka 15 000 km/år. inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Gäller ej Bose versionen. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i 
annonsen kan vara extrautrustade. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader reservation för lokala avvikelser.  renault.se

Starta hösten med en bra deal
Nu med 3 års fri service + 4 vinterhjul + 5 års garanti

Nya Renault MEGANE
Privatleasing från 2 390 kr/mån**

Renault CAPTUR
Privatleasing från 2 150 kr/mån**

Renault KADJAR
Privatleasing från 2 790 kr/mån**

Kampanjvärde upp till 28 400 kr*

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

båda lagen inspirerade var-
andra så pass att Ulrika och 
Marie spelade ihop 53 po-
äng och vann kvalet överläg-

set. Marita och Eva blev tvåa 
på 46 poäng. 

Från Melleruds GK gick 
nu Tove och Håkan Olsson, 

Rekord när årets sista kval avgjordes

Nöjda! Göran Jonasson och Håkan Björk, Melleruds GK, spe-
lade ihop 36 poäng, vilket inte räckte till final men de såg 
nöjda ut ändå.

Glada! Med 41 poäng var Lars Grenander, Melleruds GK och 
Peter Karlsson, Karlstad GK ganska nöjda. En poäng ytterliga-
re hade dock behövts för finalspel.

Framgångsrika lag. Forsbackas Ulrika Sten och Marie Sjöstedt (till höger) tog överlägset hem 
lördagens kvalspel. Tvåa blev Eva Jacobsson och Marita Gustafsson.

Det blev rena re-
kordslakten när årets 
sista kval i golftävling-
en Dalsland Tour av-
gjordes på Forsbacka 
GK. Segrarduon spela-
de ihop nytt rekordre-
sultat för tävlingen, 53 
poäng och gränsen för 
kvalificering till finalen 
gick upp till höga 
42. Tre Mellerudslag 
kvalificerade sig nu 
till årets finalspel som 
äger rum i Mellerud 
den 17 september.
76 lag testade i lördags möj-
ligheten att kvalificera sig 
till årets final. Kvalet avgjor-
des under närmast perfekta 
förhållanden och många av 
tvåmannalagen noterade 40 
poäng och däröver. 

Just vid 40 brukar kvalifi-
ceringsgränsen inför finalen 
ofta gå. Den här gången spe-
lade mer än halva startfältet 
ihop 40 poäng eller mer 
varför gränsen flyttades upp 
till 42. Regeln för Dalsland 
Tour är att 20 procent av 
startfältet, samt alla lag som 
har samma poäng som det 
vid 20-procentsgränsen, ska 
gå vidare.

I tredje bollen från slutet 
gick två hemmalag, Ulrika 
Steen och Marie Sjöstedt i 
ett och Marita Gustafsson 
och Eva Jacobsson i ett. De 

Bror och Majvor Johansson 
samt Verner Jonasson och 
Lars-Åke Svensson till final.

De bästa resultaten:
(När ej annat anges är 
klubbtillhörigheten Fors-
backa GK).

1. Ulrika Sten/Marie Sjö-
stedt, (spelhcp 60) 53 poäng, 
2. Marita Gustafsson/Eva Ja-
cobsson (47) 46, 3. Anders 
Klang/Anette Klang (49) 
46, 4. Claes-Göran Lindh/
Anders Lindh (26) 45, 5. 
Paul Erixon/Berit Erixon 
(38) 45, 6. Bror Johansson/
Majvor Johansson, Melle-

ruds GK (51) 45, 7. Anders 
Lövstedt/Sven Forsell (27) 
44, 8. Tove Olsson/Håkan 
Olsson, Melleruds GK (31) 
44, 9. Jonas Andersson/
Lars-Eric Carlsson, Dyneki-
lens GK (33) 44, 10. Mikael 
Schutzer/Michael Grönqvist 
(33) 44, 11. Maria Lind-
berg/Sara Stålhandske (45) 
44, 12. Stellan Nyqvist/Bir-
gitta Nyqvist (40) 43, 13. 
Roger Johansson/Anitha 
Johansson, Dagsholm GK 
(42) 43, 14. Johan Nelson/
Carina Nelson (45) 43, 15. 
Terje Henriksson/Magnus 
Johansson (19) 42, 16. Leif 

Sundblad/Catrin Eriksson 
(19) 42 (S9), 17. Göran 
Arvidsson/Kenneth Ahn-
ström (23) 42, 18. Sterner 
Lindblad/Sverre Lindblad, 
Melleruds GK (32) 42, 19. 
Verner Jonasson/Lars-Åke 
Svensson, Melleruds GK 
(33) 42, 20. Lennart Öhrn/
Oscar Svensson (40) 42, 21. 
Ulrika Abrahamsson/Britt 
Gustafsson (42) 342.

”Närmast hål” vanns av 
Urban Svensson, Melleruds 
GK och längsta drive togs 
hem av Sami Ankelo, Torre-
by GK och Helene Anders-
son, Forsbacka GK.
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ÅIF vann igen

Bengtsfors IF – ÅIF 
1-3 (0-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
6’ 0-1 Fredrik Grenander
9’ 0-2 Martin Scherdin
71’ 1-2 Johan Stavvik
75’ 1-3 Martin Scherdin

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Åsebro fortsätter 
vinna, med 3-1. Senast 
mot serieledarna 
Håfreström i fredags 
kväll mot Bengtsfors 
IF på bortaplan. Mar-
tin Scherdin tvåmål-
skytt, med bland annat 
ett klassmål på volley.
Ett inlägg från Peter Eriks-
son, nedbröstad av Scherdin 
och ett avslut värt att kolla 
på i repris om och om igen.

 Det var 2-0 för Åsebro på 
Långevi i Bengtsfors i fre-
dagskväll och klockan hade 
inte ens tickat upp på 10 
spelade minuter. 3-1 slutade 
matchen som var Åsebros 
sjunde seger denna säsong.

– Vi inledde matchen 
ruskigt bra, första 25 mi-

nutrarna var toppen. Men 
sedan gick vi ner i tempo, 
började slarva samtidigt som 
Bengtsfors backade hem och 
låg med lågt försvar, sade 
spelande tränaren Peter Er-
iksson, framspelaren till 2-0.

I den andra halvleken fort-
satte det krampaktiga spelet 
för Åsebro, ungefär som mot 
Färgelanda senast och då 
som denna match kom 1-2 
i baken.

– Vi fastnar i spelet och 
då kunde de ställa om på 
oss. Det blev stressigt i la-
get, men vi är bra på fasta 
sitatuationer, så det avgjorde 
matchen till vår fördel, sade 
Eriksson.

3-1 kunde Martin Scher-
din skyffla in efter hörna, ett 
viktigt mål för den fortsatta 
säsongen, i jakten på Fär-
gelanda i topp.

– Hela laget gjorde en bra 
match, alla kämpar i 90 mi-
nuter, tyckte Eriksson.

På fredag ställs Åsebro 
mot Melleruds andralag, på 
Rudevi, i en match där top-
pen möter botten i division 
5.

Tobias Coster

Tennissiffror för HIF mot MIF
SLUTRESULTAT

MIF lag 2 – HIF
6-2 (1-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
12’ 1-0 Jonatan Stefansson
34’ 1-1 Kreshnik Bytyqi
43’ 1-2 Dick Johansson
45’ 1-3 Kreshnik Bytyqi
64’ 1-4 Flamur Mollapolci
71’ 1-5 Kreshnik Bytyqi
76’ 2-5 Johan Larsson
82’ 2-6 Kreshnik Bytyqi

FOTBOLL 
Det blev en komfor-
tabel seger för Håfre-
ström när Melleruds 
andralag besegrades 
på Rådavallen på fre-
dagskvällen. 6-2 sluta-
de matchen till Håfre-
ström efter fyra mål av 
Kreshnik Bytyqi.

Jonatan Stefansson sköt in 
1-0 efter drygt tio minuter 
på Rådavallen inför nästan 
100 åskådare. Men gästerna 
vände matchen i slutet av 
halvleken, inom loppet av 
tio minuter.

Bytyqi satte 1-1 och Dick 
Johansson fullbordade vänd-
ningen kort därefter innan 
Bytyqi satte 3-1 precis före 
pausvilan.

–  Som vanligt slarvar vi 
en del och får ett mål i baken 
direkt, det känns ibland som 
att det måste göras mål på 
oss för att vi ska vakna till, 
sade Håfreströms spelande 
tränare Kreshnik Bytyqi ef-
ter matchen.

I andra halvlek var det 
mest Håfreström, som utö-
kade till 5-1 genom Flamur 
Mollapolci och ännu ett från 
Bytyqi. 

Johan Larsson reducerade 
för MIF, men Bytyqi såg till 
att stänga butiken helt med 
6-2 i 82:a minuten.

– Vi hade viljan idag, vi 
har många fina kombinatio-
ner och många mål är fina, 
sade Bytyqi.

I och med segern går Hå-
freström om Frändefors, 
upp till en fjärdeplats medan 
Mellerud ramlar ner på jum-
boplatsen.

Tobias Coster

Mellerud starkast i derbyt

SLUTRESULTAT
MIF – Brålanda IF

 3-1 (0-0) 
Div 4 Bohuslän/Dal

Arena: Rådavallen
Publik: 438
Målskyttar:
51’ 1-0 Albin Broberg
75’ 2-0 Viktor Öhrling
80’ 3-0 Joel Lundgren
87’ 3-1 Fredrik Falk
Kort BIF:
Johan Svensson 
Albin Andersson 
Kort MIF: 
Sebastian Hedlund 
 Viktor Öhrling

Brålandas duktiga mittback Erik Karlsson fick sig en flygtur i duellen med Melleruds Sebastian 
Hedlund. Foto: Marcus Ek.

Uddamålet sänkte Frändefors
Frändefors vann 
senast, men förlora-
de på fredagskvällen 
borta mot serieledarna 
Färgelanda IF. Det var 
inte mycket att säga 
om första halvleken, 
men i den andra var 
gästerna värda en 
poäng.

Ett tidigt baklängesmål gjor-
de matchen jobbig från för-
sta stund för Frändefors. Se-
rieledarna, med sina farliga 
anfallare, såg ut att tidigt gå 
en bekväm match till mötes. 
Men ”Fiffen” visade att man 
är bra i 90 minuter och för-
tjänade mer än noll poäng.

– Vi kommer inte alls in 
i matchen, slarvar vid 0-1 
och får uppförsbacke direkt. 
Men jag tycker vi gör det 
bra, vi ger dem inte myck-
et. Jag ska inte klaga på do-
maren, det brukar jag inte 
göra, men det kändes tufft 
idag när man får allt emot 
sig, sade en besviken Suad 
Hassani efter förlusten mot 
serieledarna.

Frändefors höjde sig efter 
paus trots att 2-0 kom tidigt 
även då, ett inkast från vän-
ster och en pigg anfallare i 
Hakwar Arif som dök upp 
på bortre stolpen.

Efter det kom en situation 
som går att diskutera. En 

frändeforsspelare går om-
kull i en duell och får axeln 
ur led. I smärta ropar han 
ut könsord och får rött kort, 
vilket i och för sig är rätt en-
ligt regelboken.

Efter händelsen får gäster-
na en nytändning och börjar 
pressa på Färgelanda. I våg 
efter våg sköljde man över 
hemmalaget och fick utdel-
ning i 83:e minuten genom 
Christer Karlsson. Man fort-
satte pressa på för en kvitte-
ring, men kom aldrig när-
mare än några halvchanser.

Även Färgelanda hade 
några kontringsmöjligheter, 
bland annat ett skott från 
långt håll när Erik Carlsson 

Färgelanda IF – 
Frändefors IF 
2-1 (1-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
1’ 1-0 Tobias Andersson 
52’ 2-0 Hawkar Arif 
78’ 2-1 Christer Karlsson 

SLUTRESULTAT

var lite för långt ifrån sin 
målbur.

– Vi fegar inte utan kör 
för att få poängen, sett till 
matchen så kanske vi var 
värda en poäng. De ligger 
där uppe av en anledning, 
sade Suad.

Tobias Coster

Melleruds Adam Jonassons störs av Brålandas anfallare Alfred 
Rydsmo i skottögonblicket i derbyt på Rådavallen som slutade 
3-1. Foto: Marcus Ek.

FOTBOLL 
Det var toppen mot 
botten som möttes på 
Rådavallen på ons-
dagskvällen. Brålan-
da stod upp bra mot 
serieledarna Mellerud, 
som till slut sköt hem 
segern i matchens an-
dra halvlek, i division 
4 Bohuslän/Dal.

Närmare 450 dalslänningar 
hade letat sig till Rådavallen, 
trots sjunkande temperatur 
och lite snålblåst. Matchen 
gav stundtals ingen värme, 
förrän i den andra halvleken 
där både målen och spelet 
värmde.

I Brålanda saknades bland 
annat lagkapten och mitt-
fältsmotorn Oskar Anders-
son, som var ett tungt av-
bräck för nästjumbon. Men 
trots detta kunde laget stå 

upp bra mot ett bollförande 
Mellerud.

Inledningen på den första 
halvleken bjöd inte på någ-
ra större chanser, efter 15 
minuter hade lagen skapat 
varsina halvchanser. Marcus 
Hermanssons skottläge för 
gästerna och Simon Svens-
sons försök att peta in ett 
inspel från vänster.

Slarv
Annars bjöds det mer på 
slarv och avvaktande spel 
innan Brålanda fick halvle-
kens bästa chans. Brålandas 
Fredrik Falk ställdes mot 
Melleruds Fredric Johans-
son där MIF-keepern gick 
segrande ur striden med en 
spektakulär räddning, som 
höll kvar det mållösa resulta-
tet in i pausvilan.

– Vi försökte stundtals 
spela för bra i första halvlek, 
med för mycket kortpass-
ningsspel och vi lockade 
inte upp Brålanda för fem 
öre. Så då var vi tvungna att 
börja spela mer enkelt och 
mer rakt, det var det enda 
jag var missnöjd med i första 
halvlek. Vi gör detta mycket 
bättre i andra halvlek, sade 
Melleruds tränare Peter Jo-
nasson efter derbysegern.

Klassmål av Broberg
Den andra halvleken hade 
bara hunnit bli fem minu-

ter gammal innan Albin 
Broberg spräckte nollan för 
MIF. Med en riktig kanon 
från 25 meter tryckte han 
in 1-0 på Rådavallen, chans-
löst för BIF:s burväktare 
Douglas Dahlberg.

Mellerud sänkte tempot 
en aning efter målet samti-
digt som gästerna kämpade 
för en kvittering. 

Men istället för att lyck-
as kom Melleruds 2-0. Al-
bin Broberg serverade Joel 
Lundgren som dundrade 
bollen i ribban, returen nick-
ade Viktor Öhrling in.

Fem minuter senare, i 
matchminut 80, kom 3-0 
genom Joel Lundgren som 
fintade bort sin försvarare 
i straffområdet och sköt in 
3-0.

Brålanda kämpade
Trots underläge med 3-0 
fortsatte gästande Brålanda 
att kämpa matchen ut. Som 
plåster på såren kunde Fred-
rik Falk styra in en reduce-
ring i den 87:e minuten på 
en låg hörna. Ett rättvist mål 
sett till antal chanser lagen 
skapade, något även träna-
ren Daniel Olsen håller med 
om.

– De får in ett kanonskott 
till 1-0 och har mer boll än 
oss men målchansmässigt 
tycker jag att vi är väl så 
bra. Det är väl rättvist kan 
man säga, vårt signum i år 

har kanske varit att vi inte 
gör mål på våra chanser. Vi 
kämpar i 90 minuter och 
jagar på. Vi får ett mål och 
fortsätter jobba efter det, 
vi tar med oss det positiva, 
sade Brålandas tränare efter 
matchen.

Brålanda fick åka hem 
utan poäng, något man är i 
stort behov av. Efter denna 
omgång har man fyra poäng 
ner till jumbon Skärhamn 
och två poäng upp till IF 
Viken. 

För Melleruds del fortsät-
ter man hålla IFK Åmål bak-
om sig i serieledning, med 
en poäng.

Matchens lirare i de 
båda lagen blev Brålandas 
Douglas Dahlberg och Mel-
leruds Albin Broberg.

Tobias Coster
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 26 augusti kl. 18.30

Åsebro IF – Melleruds IF lag 2

Dagens matchbollar är skänkta av:
Din Snickare på dal AB, Bröderna Brandt Personbilar AB,  

Sylves Lantbruk, Närlant Import AB, Erikstad Vind, Kent Persson

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Melleruds Måleri & Service AB

Huvudsponsor:

Fredag 26/8 kl. 18.30  
HåvåsenDiv 5

HIF - Fengersfors IK
Matchbollarna skänkta av: 

VärmDal, Håfveruds Rökeri, TLAB

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Kungshamns IF
Söndag 28/8 KL. 16.00

Elinsta Nät, Fam. Tobias Coster, Lekia

MOUNTAINBIKE 
För femte året i rad 
gick SK Granans 
Mountainbikelopp 
”Granans MTB” av sta-
peln i lördags den 20 
augusti på Kroppefjäll 
utanför Brålanda. 
Totalt var det drygt 130 del-
tagare som kom till start i 
klasserna 30 kilometer dam 
och herr, 15 kilometer dam 
och herr, samt i barn och 
ungdomsklassen på 2,3 res-
pektive 4,6 kilometer. 

”Granans MTB” är ett 
motionsarrangemang där 
det viktigaste är att utmana 
sig själv på den ganska lätt-
körda banan, men ändå ut-
manande på grund av den 
mycket kuperade terrängen.

 Förutom en mängd glada 
MTB-motionärer lockade 
”Granans MTB” i år även 

några av Sveriges duktigas-
te mountainbikecyklister 
bland annat från Team Ser-
neke Allebike samt Team 
Swesport vilket gav arrange-
manget en extra krydda samt 
några mycket snabba tider. 

Snabbaste tiden på 30 
kilometer hade Alexander 
Vincent Blomqvist, Team 
Serneke Allebike på det nya 
banrekordet 1 timma och 33 
sekunder. I klassen 15 kilo-
meter hade Adam Viktors-
son Kvänums IF den snab-
baste tiden. 

I klassen för barn och ung-
dom var SK Granans Felicia 
Eriksson snabbast bland tje-
jerna runt den 4,6 kilometer 
långa banan och bland kil-
larna segrade Erik Johans-
son, också han tävlande för 
SK Granan. 

Lars Persson

Granans MTB-lopp på 
Kroppefjäll avgjort

Håfreströms IF aktiverar ungdomar
FOTBOLL 
Fotbolls- och friidrotts-
sektionen i Håfre-
ströms IF har lagt 
upp sina sommarakti-
viteter på olika sätt. 
Friidrotten hade pro-
va-på-dagar i början av 
sommarlovet medan 
fotbollssektionen hade 
fotbollsskola i slutet 
av vårterminen.
Fotbollssektionen med 
Kjell-Arne Karlsson i spetsen 
satsade redan i mitten av maj 
på fotboll för de yngre mel-
lan åtta och tio år. Kjell-Arne 
lämnade inbjudningslappar 
på skolan som lärarna hjälp-
te till att dela ut till barnen.

Redan den 17 maj startade 
”Fotbollsskolan” med en trä-
ning i veckan och ett tjugo-
tal barn har deltagit fram till 
29 juni då det blev sommar-
lov också i fotbollsskolan. 

Detta är ett led i integra-
tionsarbetet och fotbolls-
sektionen har liksom frii-
drottssektionen sökt pengar 
hos kommunen för inköp 
av redskap. Kommunen har 
fått pengar för att kunna ta 
emot de nyanlända familjer-
na och det är av dessa peng-
ar som HIF har sökt för att 
kunna hjälpa till med inte-
greringen. Nu har fotbolls-
skolan startat igen och trä-
nare är, liksom under våren, 
Kjell-Arne och Elias Bechara 
som dessutom kunnat hjälpa 
till som tolk, en nog så viktig 
uppgift. 

– Vi försöker skapa en me-
ningsfull sysselsättning för 
alla barn som bor i Åsens-
bruk och dess omgivningar, 
det som är Skålleruds för-
samling, säger Kjell-Arne 
och tillägger att ungefär hälf-
ten av barnen kommer från 
invandrarfamiljer.

Att detta med fotboll är 
intressant märks av då det 
spelas fotboll under kvällar-
na på planen vid elljusspåret. 
Man har till och med fått 
tända belysningen. 

Prova-på
Kjell-Arne har också be-
sökt asylboendet i Håver-
ud och bjudit in dem till 
”prova-på-fotboll” en gång 
i veckan under hösten. Det 
finns killar som redan nu 
spelar i HIF och det är tänkt 
att de skall vara hjälpledare 
och även kunna hjälpa till 
med språket.

Kjell-Arne har många pla-
ner vad gäller integration 
och brinner samtidigt för 
fotbollen, en bra kombina-
tion som förenar människor 
från olika länder.

Friidrotten
Friidrottssektionen har haft 
tre veckors träningsuppehåll 

Bak fr.v: Bas Lautenbach, Sakhi Husseini, Ida Jansson-Andersson,. Främst fr.v: Minna Geerts 
och Gustav Söderblom. Alla tävlade i Tanumshede. Saknas på bilden: Kim Rodén. Foto: Eva 
Gerdén.

Åsebro/Brålanda bäst i Dalsland

Eds FF – 
Åsebro/Brålanda

1-3 (0-3)
DM Final

Målskyttar:
23’ 0-1 Michaela Landström
40’ 0-2 Jennie Larsson
44’ 0-3 Jessica Vänerlöv
51’ 1-3 Emelie Larsson

SLUTRESULTAT

Åsebro/Brålanda tog hem DM-titeln. Foto: Privat.

i sommar, men varit ute och 
tävlat vid tre tillfällen. DM i 
Uddevalla pågick i två dagar 
där sju deltagare från Håfre-
ström medverkade. Extra ro-
ligt var att Merhawi Negasi 
slog Erik Ottossons gamla 
klubbrekord från 1934 över 
1 500 meter. Dessutom slog 
han Lennart Björkmans 
gamla rekord på 800 me-
ter. Sakhi Husseini, Minna 
Gerts, Kim Rodén, Shirinn 
Husseini, Ida Jansson-An-
dersson och Elias Martins-
son gjorde också bra ifrån sig 
i sina respektive grenar. 

Världungdomsspelen på 
Ullevi pågick i tre dagar. 
Under den tiden görs 8 258 
starter och är en av de största 
europeiska ungdomstävling-
arna. Den startade 1996. 
Här deltog Merhawi Negasi, 
Sakhi Husseini och Ida Jans-
son-Andersson som alla satte 
personliga rekord.

Medvind i Tanumshede är 
en annan tävling som Håfre-
ströms friidrottssektion del-
tog i med fina resultat och 
flera personliga resultat.

Junior-SM gick av stapeln 
i Hässleholm dit Sakhi Hus-
seini åkte för att ställa upp 
i tre grenar; 100 och 200 
meter samt längdhopp. Han 
tog ingen medalj, men det 
gav en nyttig erfarenhet från 
en stor tävling.

Håfreströms idrottsför-
ening med ledare, ingen 
nämnd ingen glömd, gör 
en stor insats för ungdomar 
som bor och vistas i Skålle-
rud.

AnnChristine Ivarsson

FOTBOLL 
På tisdagskvällen för-
ra veckan såg Åsebro/
Brålanda till att säkra 
titeln i DM, distrikts-
mästerskapen, som 
Dalslands bästa dam-
lag. Detta gjorde man 
med 3-1 på bortaplan 
mot Eds FF.
– Första halvlek var riktigt 
bra, kanske lite stirrigt första 
minutrarna när lagen kände 
på varandra, men sen tog vi 

över och ägde hela halvleken, 
sa en nöjd tränare i Glenn 
Öder efter final-segern.

Tog kommandot
Åsebro/Brålanda tog verk-
ligen kommandot mot ett 
ungt Ed och målskyttet 
fungerade extra bra. Efter 23 
minuter lobbade Michaela 
Landström in bollen över 
målvakten, när denne gick 
ut för att stoppa målskytten.

 – Alla mål räknas, även de 
allra konstigaste, sade Öder 

och skrattade till över Land-
ströms snygga fullträff.

Före paus kom ytterligare 
två mål som nästan satte spi-
ken i kistan i finalen. Först 
kunde Jennie Larsson peta 
in 2-0 efter en hörna och 3-0 
var en riktig delikatess från 
Jessica Vänerlöv, som tryckte 
in bollen från 25 meters håll.

Ed tog över
I andra halvlek tog hem-
malaget över och kämpade 
trots tre-måls underläge. Ti-

digt kom en reducering som 
gjorde att det blev lite match 
igen. En passning snett inåt 
bakåt som Emelie Larsson 
bredsidade in.

– I andra halvlek hade vi 
tänkt att trumma på, men 
så tänkte ju Ed också. De 
var bättre och kämpade hela 
halvleken även om de inte 
skapade speciellt mycket för-
utom målet. Det var en bra 
fotbollsmatch, men vi åker 
dit och gör det vi ska helt 
enkelt, konstaterade Glenn 
Öder nöjd med en titel.

En titel är en titel och 
självklart ska man vara nöjd 
med den.

Tobias Coster

Topp tre i SK Granans Mountainbikelopp.
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Hus/lägenhet
önskas hyra i Brålandaområ-
det. Tel. 070-542 27 97.

ÖNSKAS HYRA

Hundkurser 
startar v. 36

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Bostäder sökes
Kroppefjälls asylboende  
söker lägenheter/hus att 
hyra för enskilda och famil-
jer som fått uppehållstill-
stånd och vill etablera sig i 
kommunen. Allt av intresse. 
För mer info: kontakta Lasse 
på tel. 073-633  59  60 eller  
epost: lasse.johansson@
kroppefjall.com

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

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

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

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

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

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

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

TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Barntrikå 
120:-/m

Sammet 139:-/m

Finns även i längder!

Galon 80-135:-/m

HP & Twill 50-60:-/m

Längder & Öljettlängder

Sprayfärg, spraylim & 
Impregneringsspray! 

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Div.4 Herrar Bohuslän/Dal

Munkedals IF - Högsäters GF 1 - 1 
Ödsmåls IK - Vallens IF 5 - 0 
Kungshamns IF - Herrestads AIF 1 - 1 IF 
Viken - Skärhamns IK 3 - 0 
Brålanda IF - IFK Åmål 1 - 3 
Eds FF - Melleruds IF 0 - 4 
Vallens IF - IF Viken 3 - 3 
Högsäters GF - Ödsmåls IK 1 - 0 
Skärhamns IK - Kungshamns IF 6 - 2 
Herrestads AIF - Eds FF 1 - 2 
Melleruds IF - Brålanda IF 3 - 1 
IFK Åmål - Munkedals IF 2 - 0

Melleruds IF 16 11 3 2 45-25 20 36
IFK Åmål 16 11 2 3 51-22 29 35
Högsäters GF 16 8 3 5 29-26 3 27
Ödsmåls IK 16 7 4 5 34-26 8 25
Kungshamns IF 16 7 4 5 35-36 -1 25
Eds FF 16 7 2 7 35-33 2 23
Munkedals IF 16 7 2 7 27-28 -1 23
Herrestads AIF 16 5 6 5 28-34 -6 21
Vallens IF 16 5 4 7 32-38 -6 19
IF Viken 16 3 7 6 25-28 -3 16
Brålanda IF 16 3 2 11 18-31 -13 11
Skärhamns IK 16 2 1 13 20-52 -32 7

Division 5 herrar

Färgelanda IF - Frändefors IF 2 - 1  
Bengtsfors IF - Åsebro IF 1 - 3  
Fengersfors IK - Ärtemarks IF /Billingsfors 2 - 0  
Ellenö IK - Tösse IF 1 - 2 
Melleruds IF lag 2 - Håfreströms IF 2 - 6

Färgelanda IF 12 10 1 1 34-17 17 31
Åsebro IF 12 7 3 2 34-20 14 24
Ellenö IK 12 6 2 4 31-22 9 20
Håfreströms IF 12 5 3 4 41-29 12 18
Frändefors IF 12 5 3 4 27-22 5 18
Bengtsfors IF 12 3 4 5 24-31 -7 13
Ärtemarks IF / Billingsfors 12 3 3 6 24-26 -2 12
Fengersfors IK 12 3 3 6 16-33 -17 12
Tösse IF 12 2 4 6 20-34 -14 10
Melleruds IF lag 2 12 3 0 9 25-42 -17 9

Division 6 herrar

Brålanda IF lag 2 - Eds FF Lag 2 0 - 2 
Kroppefjälls IF - Bäckefors IF 4 - 2 
DLIK/LIF - Högsäters GF lag 2 1 - 4

Eds FF Lag 2 10 9 0 1 34-11 23 27
Kroppefjälls IF 10 8 0 2 31-14 17 24
IF Viken lag 2 9 5 1 3 26-17 9 16
Brålanda IF lag 2 10 5 0 5 20-16 4 15
Högsäters GF lag 2 10 3 3 4 23-23 0 12
Bäckefors IF 10 3 1 6 18-27 -9 10
Bengtsfors IF lag 2 9 2 1 6 15-33 -18 7
DLIK/ LIF 10 1 0 9 13-39 -26 3

Division 7 herrar

Kroppefjälls IF lag 3 - Färgelanda IF lag 2 2 - 4  
Ärtemarks IF /Billingsfors lag 2 - Tösse IF lag 2 9-manna 7 - 2 
Frändefors IF lag 2 - Kroppefjälls IF lag 2 0 - 1

Färgelanda IF lag 2 11 8 2 1 58-25 33 26
Håfreströms IF lag 2 10 7 1 2 66-26 40 22
Ärtemarks IF / Billingsfors lag 2 10 5 1 4 42-35 7 16
Tösse IF lag 2 9-manna 9 4 0 5 39-59 -20 12
Eds FF lag 3 8 3 2 3 23-21 2 11
Frändefors IF lag 2 10 3 1 6 21-34 -13 10
Kroppefjälls IF lag 3 10 3 1 6 18-48 -30 10
Kroppefjälls IF lag 2 10 2 0 8 16-35 -19 6

Div.2 Damer Bohuslän/Dal

Bullarens GOIF - Herrestads AIF 2 - 1
G-S Orust FC - Vallens IF Lag 2 8 - 2

G-S Orust FC 10 8 1 1 64-12 52 25
Herrestads AIF 11 7 2 2 33-11 22 23
Tjörns DFF 10 5 4 1 26-12 14 19
Bullarens GOIF 9 5 0 4 55-18 37 15
Åsebro/ Brålanda 9 4 1 4 18-27 -9 13
Vallens IF Lag 2 10 2 2 6 17-46 -29 8
IK Rössö Uddevalla Lag 2 10 2 1 7 13-65 -52 7
Stenungsunds IF Lag 2 9 0 1 8 11-46 -35 1

Div.3 Damer Bohuslän Dal

Herrestads AIF U-lag - Eds FF 0 - 1 
H.E.F. Valbo BK - Munkedals IF 0 - 3

G-S Orust FC U-lag 8 6 2 0 30-5 25 20
Herrestads AIF U-lag 10 5 2 3 18-21 -3 17
Tjörns DFF Lag 2 9 5 1 3 39-28 11 16
Smögens IF 9 4 2 3 26-17 9 14
Åsebro/ Brålanda Lag 2 9 3 3 3 25-27 -2 12
Munkedals IF 10 3 1 6 19-22 -3 10
Eds FF 9 3 1 5 22-33 -11 10
H.E.F. Valbo BK 10 1 2 7 15-41 -26 5

Div. 4 Bohuslän-Dal Damer

Svarteborg/Stångenäs - Bengtsfors IF 0 - 6
 Henåns IF - Eds FF 6 - 3 
LDB Dalsland - Frändefors IF 5 - 1
Bengtsfors IF - Svarteborg/Stångenäs 3 - 0

Bengtsfors IF 11 10 0 1 37-11 26 30
LDB Dalsland 11 9 0 2 47-15 32 27
Frändefors IF 11 3 1 7 20-29 -9 10
Henåns IF 10 3 1 6 23-42 -19 10
Eds FF 10 3 0 7 20-28 -8 9
Svarteborg/ Stångenäs 11 2 2 7 9-31 -22 8

Pojkar Div.1 15-17 år - Kompisligan

Sotenäs Ungdom Div.1 - Melleruds IF 6 - 1
Orust fotboll Div.1 - Svarteborg/Hedekas 5 - 8

Eds FF 8 7 1 0 25-9 16 22
Stenungsunds IF 9 6 2 1 38-16 22 20
Melleruds IF 10 5 2 3 27-23 4 17
Sotenäs Ungdom Div.1 9 4 2 3 33-18 15 14
Svarteborg/ Hedekas 9 4 0 5 24-27 -3 12
Orust fotboll Div.1 9 3 0 6 34-45 -11 9
Herrestads AIF Div.1 8 2 0 6 21-29 -8 6
IK Oddevold Div.1 8 0 1 7 10-45 -35 1

Skrällseger för Tösse

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Tösse IF 

1-2 (0-1)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
7’ 0-1 Pontus Nilsson
55’ 0-2 Pontus Nilsson
85’ 1-2 Johan Nilsson

TABELLER

FOTBOLL 
Tösse IF vann med vad 
som kan anses som 

en skräll på fredags-
kvällen. Nästjumbon 
Tösse besegrade de 
gulsvarta Ellenö borta 
på Håmulevallen inför 
ett femtiotal åskådare 
i Dalslandsfemman.

Ellenö hade häng på Åsebro 
IF, på andraplats i division 
5 Dalsland. Så hemmamat-
chen mot Tösse IF, nästjum-
bon med sju insamlade po-
äng före matchen, sågs nog 

som ett lätt byte. Istället blev 
det gästerna som tog kom-
mandot och kunde åka hem 
med tre poäng.

TIF tog ledningen redan i 
den sjunde minuten genom 
Pontus Nilsson, som skulle 
bli tvåmålskytt. Gästernas 
andra mål kom i den 55:e 
minuten.

Men Ellenö hade sina 
chanser att göra något åt un-
derläget, men det var först i 
85:e minuten en reducering 
kom. Då på ett inlägg som 
Ellenös kapten Christoffer 
Jansson skarvade till Ellenös 
Johan Nilsson som satte bol-
len. 

Närmare kom inte hem-
malaget som fick se Tösse 
åka hem med alla poängen 
och gå om Melleruds IFs an-
dralag i botten.

Tobias Coster

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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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
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
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
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Melodikrysset v.34 - 27 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. 34 – 27 augusti

21.00  Skolstart
21.05  Before the devil knows 
 you're dead
23.00  Medicin med Mosley
23.50  Fisketur i Finnmark
00.15  Gymnasten som lärde sig 
 gå
01.40  The Insider
02.40  Lagens längsta arm 

21.00  Skolstart
21.05  Bettans Taxi
21.35  Sally
22.05  Follow the money
23.05  En liten fransk stad
23.55  Det blodröda fältet
00.50  I mopedbil genom Finland
01.30  Trädgårdstider
02.30  The Insider
03.30  Lagens längsta arm 

21.00  Skolstart
21.05  Sex och utseende 
 - kvinnliga idrottens villkor
21.55  Dag
22.35  Fångade
23.25  Simply Italian
23.55  Opinion live
00.40  Strandhugg med Puk och 
 Herman
01.40  Stopptid deluxe
02.10  The Insider
03.10  Lagens längsta arm 

21.00  Skolstart
21.05  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.45  Djävulsdansen - tecken-
 språkstolkat
22.30  Den våldsamma vilda 
 västern
23.15 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
00.15  Made in Finland: Evelin 
 Kask
00.45  Ibland är det tungt att vara
  människa
01.45  Landgång, Ambassadören
03.15  Lagens längsta arm 

16.00  UR Samtiden
19.00  Island runt
19.35  Ett barns första 
 dag: USA
20.20  Världens fakta: Hajarnas ö
21.10  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien
22.00  USA enligt Oliver Stone
23.00  Studio natur
23.30 	Världens	dyraste	fisk
00.25  Extremt kallt och vått 

16.00  UR Samtiden
19.00 	Pulp:	a	film	about	
 life, death & super-
 markets
20.25  Cosmos
21.10  Världens fakta: Valhajen
22.00  Antikmagasinet
22.30  Svenska hemligheter 
 special
23.00  Vintagelyx i LA
23.45  I motorriksha genom 
 Indien
00.15  Livet är en tågresa 

16.00  UR Samtiden
19.00  Island runt
19.40  Vårt uppdrag 
 - adoption
20.30  Vem tror du att du är?
21.15  Seriestart: Första världs-
 krigets öden
22.00  Cosmos
22.45  Ett barns första dag: 
 Indien
23.30 	Mekongfloden
00.25  Livet är en tågresa 

09.00  UR Samtiden
15.00  Island runt
15.45  Vintagelyx i LA
16.30  Vårt uppdrag - adoption
17.20  Världen i vår skola
18.05 	Pulp:	a	film	about	life,	
 death & supermarkets
19.30  Världens fakta: Valhajen
20.20  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien
21.10  Pingviner, pingviner
22.00  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  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 2
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.35  Family guy
02.55  Family guy
03.15  My name is Earl
03.35  American dad
04.00  Grimm
04.45  Våra värsta år
05.35  Men at work 

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 3
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.50  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.20  Grimm
05.05  Våra värsta år
05.30  Våra värsta år

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  Man of Tai Chi
23.20  Limitless
01.15  Family guy
02.20  Scrubs
03.05  How I met your mother
03.50  Family guy
04.35  My name is Earl
05.00  Våra värsta år
05.25  Våra värsta år 

06.00  Knight rider
07.00  Jim Henson's 
 creature shop 
 challenge
07.55  Seinfeld
09.25  Jims värld
09.55  Jims värld
10.55  Frasier
11.25  Frasier
11.55  NCIS: Los Angeles
12.55  NCIS: Los Angeles
13.55  Continuum
14.55  99 saker med Erik 
 & Mackan
15.55  Franklin & Bash
16.50  Star Trek: Insurrection
19.00  Simpsons
19.30  Simpsons
21.00  American pie presents: 
 The book of love
22.55  Broken arrow
01.10  Screwed
02.40  Last resort
03.25  99 saker med Erik 
 & Mackan
04.10  Seinfeld
04.35  Frasier
05.00  Frasier

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Spisa med Price på tur
11.30  Trädgårdstider
12.30  Bör de gifta sig?
14.35  Sally
15.05  Matiné: Mannen från Le 
 Havre
16.35  Skolstart
16.40  Gomorron Sverige
17.00  Made in Finland: Lotta 
 Nieminen
17.30  Vem vet mest?
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Lagens längsta arm
19.25  Abiogenesis
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
21.00  Seriestart: Fråga Lund
22.00  Känselsinnets ABC
22.30  Det handlar om dig
23.00  Tänk till snackar stress
23.15  Ambassadören

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Arkitekturens pärlor
11.00  Ambassadören
11.30  Medicin med Mosley
12.20  Fråga Lund
13.20  Vem vet mest?
13.50  Skolstart
13.55  Orientering: VM
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Lagens längsta arm
19.25  Ett bättre ställe
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Landgång
21.00  Ibland är det tungt att vara
  människa
22.00  Säsongstart: Opinion live
22.45  I skuggan av oron
23.00  SVT Nyheter
23.05  Trädgårdstider
00.05  Sally
00.35  Made in Finland: Evelin 
 Kask
01.05 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Made in Finland: Evelin 
 Kask
11.20  Made in Finland: Lotta 
 Nieminen
11.50 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
12.50  Landgång
13.50  Spisa med Price på tur
14.30  Opinion live
15.15  Det bästa ur Antikrundan
16.15  Gomorron Sverige
16.35  Skolstart
16.40  Mord och inga visor
17.30  Vem vet mest?
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Lagens längsta arm
19.25  Skolstart
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Säsongstart: Doobidoo
21.00  Sally
21.30  Saknad, aldrig glömd
23.00  SVT Nyheter
23.05  Nattsändningar

06.00 	Uppfinnaren
06.05  Opinion live
06.50  Trädgårdstider
07.50  Simply Italian
08.20  Landgång
09.20 	Folkhemspojken	-	en	film	
 om Ingvar Carlsson
11.20  Doobidoo
12.20  Downton Abbey - julspecial
13.55  Ishockey: Champions 
 hockey league
16.30  Top gear
17.20  Sally
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Lagens längsta arm
18.55  15 somrar senare
19.00  Säsongstart: Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Seriestart: En kväll i New 
 York
21.00  Indian summers
22.35  Friidrotts-SM
23.05  SVT Nyheter
23.10  The Sweeney
01.00  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05 	Motståndsmannens	flykt
12.35  The Insider
13.35  The School
14.25  Skolstart
14.30  Riket
15.00  MiffoTV
15.30 	Motståndsmannens	flykt
16.00  SVT Nyheter
16.05  Husdjurens hemliga liv
16.30  Flykten från Anderna
16.45  Mitt psyke och jag
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  K-märkt
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  En natt eller mer?
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Nattsändningar

12.00  SVT Nyheter
12.05 	Motståndsmannens	flykt
12.35  The Insider
13.35  En natt eller mer?
14.05  Husdjurens hemliga liv
14.30  Från Sápmi till Botswana
15.00 	Hallå,	vi	finns	också
15.30 	Motståndsmannens	flykt
16.00  SVT Nyheter
16.05  Duvhöken - skogens rovfågel
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  K-märkt
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hej svensk
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Mr. Robot
22.55  Djupet
00.30  Förväxlingen
01.00  Nattsändningar

11.30 	Motståndsmannens	flykt
12.00  SVT Nyheter
12.05  Läkarkandidaterna
12.35  The Insider
13.35  The School
14.25  Skolstart
14.30  Hej svensk
15.30 	Motståndsmannens	flykt
16.00  SVT Nyheter
16.05  En ny start
16.15  Killer magic
16.45  Hundra procent bonde
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  K-märkt
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Ulla Billquist
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Friidrotts-SM
22.15  Cloud Atlas
01.05  Nattsändningar

08.00  Världens bästa pappa
09.00  SVT Nyheter
09.05  Stamningens helvete
09.55  Skolstart
10.00  SVT Nyheter
10.05  Fisketur i Finnmark
10.30  Vem vet mest?
11.00  SVT Nyheter
11.05  Vem vet mest?
12.05  SVT Nyheter
12.10  Vem vet mest?
13.10 	Motståndsmannens	flykt
13.40  Radiohjälpen: Filippinerna 
 - ett år senare
13.45  Orientering: VM
18.00  Världens bästa pappa
19.00  Kulturstudion
19.10  Barbara Hannigan, kolora
 tur i läder och lack
20.20  Kulturstudion
20.25  Den gömda symfonin
21.10  Kulturstudion
21.15  En liten fransk stad
22.10  Seriestart: Det stora tågrånet
23.40  Cizzi - en berättelse från 
 andra sidan längtan
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

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
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18.35  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  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.50 	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  Sommar med Ernst
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  Brottskod: Försvunnen
02.50  Gotham
03.45 Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.50  Familjen Annorlunda
12.50 	Jamie's	fish	suppers
13.00  Jamie granskar
14.00  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
15.00  Sommar med Ernst
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Äntligen hemma
17.50  Hästen är din
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären XXII
20.00  Fångarna på fortet
21.30  Tyst vittne
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Tyst vittne
23.55  GI Joe: The rise of Cobra
02.10  The night manager
03.05  The night manager
04.10  Från ett hus till ett hem 

06.00  Paul O'Gradys älskade 
 hundar
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
14.20  Vid första ögonkastet
16.55  Solsidan
17.55  Keno
18.00  Trav: V75 Direkt
19.00  Nyheterna
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Postkodmiljonären XXII
19.55  Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00  Tack för dansen
21.30  Jägarna 2
22.00  Nyheterna
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Jägarna 2, forts
00.15  Notes on a scandal
02.00  The night manager
03.00  The night manager
03.55  Trinny och Susannah stylar
  om Norge 

Boka nu!
Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Skolstart
21.05  Det bästa ur Antikrundan 2016
22.05  Mr. Robot
22.45  Mitt psyke och jag
23.15  Bör de gifta sig?
00.15  Sportspegeln
00.45  Det blodröda fältet
01.40  Doobidoo
02.40  Hundra procent bonde 

21.00  Landgång
22.00  Genikampen - syntolkat
23.00  Gift vid första ögonkastet USA
23.40  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.10  Dokument utifrån: Exodus
01.10  Saknad, aldrig glömd
02.40  The Last Kingdom 

21.00  Fråga Lund
22.00  Hundra procent bonde
22.30  Gomorra
23.20  The Last Kingdom
00.20  Dokument utifrån: Exodus
01.20  Bör de gifta sig?
02.20  Guld på godset 

09.00  UR Samtiden
15.00  Din plats i historien
15.05  Världen i vår skola
15.50  Livet är en tågresa
16.40  I motorriksha genom Indien
17.10  Extremt kallt och vått
17.40  Svenska hemligheter special
18.10  Ett barns första dag: Indien
18.55  Antikmagasinet
19.25  Första världskrigets öden
20.10 	Mekongfloden
21.00  Vithajens hemliga fulländning
21.50  Gonzo: the life and works of Dr. 
 Hunter S. Thompson
23.45  USA enligt Oliver Stone
00.45  Andra världskrigets sista soldater
01.35  Livet är en tågresa 

16.00  UR Samtiden
19.00  Franska kusten från ovan
19.10  Studio natur
19.40  Stephen Frys moraliska
 dilemman
20.25  Första världskrigets öden
21.10  Dokument utifrån: Frihandelns 
 pris
22.00  Världen
22.55  Världen i vår skola
23.40  Livet är en tågresa
00.35  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  I motorriksha genom Indien
22.00 	Mekongfloden	-	en	resa	genom	
 Asien
22.50  Världens fakta: Vithajens hemliga 
 fulländning
23.45  Svenska hemligheter special
00.15  Livet är en tågresa 

06.00  Knight rider
07.00  Heroes of cosplay
07.55  Seinfeld
08.50  Jims värld
09.50  Simpsons
10.50  Star Trek: Insurrection
13.00  Franklin & Bash
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
17.30  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
20.30  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  21 & over
23.55  The comedians
00.25  2 1/2 män
00.55  Anger management
01.25  How I met your mother
01.55  How I met your mother
02.25  American pie presents: The book 
 of love
03.55  The comedians
04.15  Seinfeld
04.40  Amazing race
05.25  Seinfeld 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
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  112 Aina
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.25  2 1/2 män
03.15  Man seeking woman
03.35  American dad
04.00  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  Riddick
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.50  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.20  Nattsändningar

06.35  Strandhugg med Puk 
 och Herman
07.35  Guld på godset
08.35  Made in Finland
09.35  Sverige!
10.05  Ibland är det tungt att vara människa
11.05  En kväll i New York
12.05  Fråga Lund
13.05  Det bästa ur Antikrundan 2016
14.05  Receptet på lycka
14.45  Fotboll: Svenska cupen
17.10  I mopedbil genom Finland
17.50  By the pool
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Säsongstart: Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Genikampen
21.00  Follow the money
22.00  The Last Kingdom
23.00  SVT Nyheter
23.05  Friidrotts-SM
23.35 - 01.10  Indian summers
04.45  Sportspegeln
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.55  Landet runt
11.40  Strandhugg med Puk och Herman
12.40  Doobidoo
13.40  Matiné: Oppåt med gröna hissen
15.00  Gomorron Sverige sammandrag
15.20  Guld på godset
16.20  I mopedbil genom Finland
17.00  Vem vet mest?
17.30  Säsongstart: Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Säsongstart: Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Säsongstart: Vem tror du att du är
21.00  Doctor Foster
22.00  Medicin med Mosley
22.55  SVT Nyheter
23.00  Gomorra
23.50 - 00.50  Follow the money
04.45  Sverige idag
05.15  Säsongstart: Fråga doktorn 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Fråga doktorn
11.35  Känselsinnets ABC
12.05  Det handlar om dig
12.35  Anslagstavlan
12.40  En kväll i New York
13.40  Vem tror du att du är
14.40  Matiné: Kamrater i vapenrocken
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Made in Finland: Kristiina Tolvanen
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Säsongstart: Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Trädgårdstider
21.00  Top gear
21.50  Fångade
22.45  SVT Nyheter
22.50 	Nattfilm:	Bitchkram
00.30 - 01.30  Doctor Foster
04.45  Sverige idag, 05.15 Go'kväll 

08.05  Cizzi - en berättelse från andra 
 sidan längtan
09.00  SVT Nyheter
09.05  Vägen till överlevnad
10.00  SVT Nyheter
10.05  Gudstjänst
10.35  Fadden
11.00  SVT Nyheter
11.05  Ulla Billquist: När molnen skingras
12.05  SVT Nyheter
12.10  Kulturstudion
12.20  Barbara Hannigan, koloratur i 
 läder och lack
13.30  Kulturstudion
13.35  Den gömda symfonin
14.20  Kulturstudion
14.25  K-märkt
14.35  En natt eller mer?
15.05  Vetenskapens värld
16.05  SVT Nyheter
16.10  Sex och utseende
17.00 	Kortfilmsklubben
18.00  Från Sápmi till Botswana
18.30  Besök i Karelen
19.00  Världens natur
19.50  Emma hittar hem
20.00  Säsongstart: Babel
21.00  Nattsändningar

08.00 	Kortfilmsklubben
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Killer magic
16.45  Gudstjänst
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  K-märkt
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Dokument utifrån: Exodus
23.20  Agenda
00.00  Besök i Karelen
00.05  Förväxlingen
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  Kvinna för sin hatt
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  Mitt psyke och jag
22.45  Dokument utifrån: Exodus
23.45  Ulla Billquist: När molnen skingras
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

06.00  Paul O'Gradys älskade 
 hundar
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
12.55  Tack för dansen
14.10  Sommar med Ernst
15.15  Dumpa honom
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto
20.00  Parlamentet
20.30  Halvvägs till himlen
21.00  Wallander: Den orolige mannen
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Wallander - den orolige mannen, 
 forts
23.15  Killing season
01.05  Tyst vittne
03.20  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
04.15 - 04.45  Från ett hus till ett hem
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.45  Familjen Annorlunda
13.55  Från ett hus till ett hem
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
15.55  Bygglov
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
23.55  The following
00.55  Extant
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Gotham
03.45  Modus
04.45 - 04.46  Sändningsuppehåll
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.45  Familjen Annorlunda
13.55  Sveriges skönaste gårdar
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
15.55  Bygglov
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
23.55  The following
00.55  Extant
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Gotham
03.45 - 04.45  Modus
05.50  Nyhetsmorgon 

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

NYTT PRIS!

Mellerud / Erlandserud / Långgatan 28
1½-plansvilla med källare beläget i ett lugnt och barnvänligt område. Gångavstånd till skola, dagis samt närbutik. 4 rok. 
Boarea: 105 kvm. Tomtareal: 800 kvm. Pris: 890 000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 30/8 kl. 17.00-18.00

Ånimskog / Kilane / Annenäset
Enplansvilla med ett fantastiskt läge vid Östebosjön, som har direkt anslutning till Dalslands kanal och Vänern. 5 rok. 
Boyta: 133 kvm. Tomtareal: 3.715 kvm. Pris: 1.900 000:-

Ring för visning

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

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 - 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:-

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:-

MELLERUD – Sunnanå Kullen 1 
Bekvämt och bekymmerslöst boende i en mycket 
trevlig bostadsrätt med balkong och uteplats mot 
grönskande landskapsvyer och med Melleruds 
golfbana och restaurang som närmsta granne.

Pris: 425.000:-
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ONSDAG 24 AUGUSTI 2016
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

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

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 34. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Sötmeloner
Piel de sapo-, Cantaloupe-, Galla-, Honungsmelon.
ICA. Spanien. Klass 1. Gäller hel melon. 

Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. Fetthalt 17-26%.
Jfr pris 49:90/kg.

Var medmbraå

Mat-, Bakmargarin
ICA. 1000 g. 
Jfr pris 15:00/kg.

Surdegsbröd
Pågen 600-700 g. Kärnsund, Lantgoda, 
Lanttoast. Jfr pris 28:57-33:33/kg.

Revbensspjäll
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800 g. 
Tjocka. Knäckta. Jfr pris 39:90/kg.

Kiwi Sungold
Zespri. Nya Zeeland. 90-95 g. 
Klass 1. Jfr pris 52:63-55:55/kg.

Matlagningsprodukter
Kelda. 250 ml. Gäller matlagnings-
grädde 15%, Mellangrädde 27%. Jfr 
pris 20:00/liter.

Falukorv
Lithells. 800 g. Jfr pris 18:75/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

10:- 
/st

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

10:-
2 för

3990
/kg

20:-
/st

Championjoner i ask
ICA. Polen/Litauen. 250 g Klass 1.
 Jfr pris 40:00/kg.

Formpasta, Spaghetti
Zeta Una Pasta Classica. 400-800 
g. Gäller ej EKO. Jfr pris 9:38-18:75/
kg. Max 1 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Dra kortet!

5:-
/st

Kortpris

Dra kortet!

4990
/kg

Kortpris

Minst
25%

rabatt

25:-
+ pant

2 
för

superklipp
Läsk
Coca-Cola, Fanta, Sprite. 1,5 liter.
Jfr pris 8:33/liter + pant 4 kr.

12:-
/kg

15:- 
2 för

Dalslands kanal viktig för turistnäringen
I söndags stängde 
Dalslands kanal för 
båttrafiken, men tre 
slussar i norra delen 
har öppet denna veck-
an ut. I september har 
kanalen öppet endast 
för passagerarbåtarna. 
Säsongen var varit 
varierad på grund av 
vädret, även om den 
ser ut att slå fjolårets.

– I slutet av september har 

vi siffrorna för hur säsong-
en gått. Inledningen var be-
drövligt dålig, det var tvär-
stopp på grund av regnet. 
Sedan blev det fint och full 
aktivitet under tre-fyra veck-
or. Därefter blev det tvär-
stopp igen. Inget, allt, inget 
– så kan man sammanfatta 
båttrafiken i år, säger Benny 
Ruus, vd på Dalslands kanal 
AB.

Han poängterar att kanal-
en är en betydelsefull kataly-

sator i turistnäringen, en av 
de viktigaste  kulturinstitu-
tionerna i Västsverige.

– Hela vår verksamhet är 
så speciell. Jag var jobbat 
med detta i 25 år och ser 
vad verksamheten betyder 
för näringen i Dalsland och 
sydvästra Värmland. Båttu-
rismen ger stora intäkter till 
alla näringar, understryker 
Ruus. Han fortsätter:

– Arbetet har fungerat bra, 
vi får mycket cred för vad 

vi kan erbjuda. Fast vi vill 
mer än vad vi har kapacitet 
för. Slussvaktarna gör ett 
enastående jobb. De är våra 
ansikten utåt, så vi är ganska 
petiga vid rekryteringen.

Slussvakt –  
ett hantverk
På lönelistan finns 50-55 
sommarpersonal, av dem är 
cirka 40 slussvakter och bi-
träden. Slussvaktarna arbetar 
hela säsongen, medan biträ-
dena jobbar fem-sex veckor. 

– Det är en ynnest att ha ett kontor som ligger så här vackert i Upperud, säger Benny Ruus. Slussvakterna gör en mycket viktigt arbete. Här anländer en båt till slussen i Upperud.

• 31 slussar
• 56 slussportar
• 20-tal bostäder
• 100-tal ekonomibyggnader
• 7 vägbroar
• 2 vattenregleringsdammar
• 2 sjömackar (Töcksfors och 
Köpmannebro)
• Plus markområden, 
kajer och bryggor från 
Köpmannebro i söder till 
Östervallskog nära norska 
gränsen

Verksamheten 
omfattar:

Dalslands Kanal AB 
har etablerat ett sam-
arbete med Högskolan 
i Jönköping som  har 
utbildning för ljusde-
signers. 
Nu ska man se över möjlig-
heten att ljussätta slussområ-
det i Håverud och Upperud 
med permanent ljus. 

– Detta är otroligt spän-
nande! 40 högskolestudenter 
kommer hit i oktober under 
en dag för att göra research. 
Sedan ska de jobba med det 
under oktober och novem-

ber. De kommer tillbaka för 
en provljussättning, detta är 
en del av deras examensar-
bete. Allt ska vara klart i de-
cember. Sedan ska det even-
tuellt implementeras hos 
oss, berättar Benny Ruus, vd 
Dalslands Kanal AB.

Håverud har varit ljussatt 
tidigare och den anläggning-
en finns kvar, men är för dyr 
för att användas. Nu handlar 
det om en nyare teknik med 
en bråkdel av den driftskost-
naden.

Susanne Emanuelsson

Ljussatta slussar

Att vara slussvakt är ett hant-
verk, enligt Ruus. Många 
börjar som unga studenter 
och återkommer varje som-
marlov under skoltiden. Så 
finns de gamla trotjänarna. 
Ett exempel är Bernt Qvist, 
han slutade som slussvakt i 
Snäcke kanal 2015 – 90 år 
gammal.

De fyra reparatörerna fyl-
ler en mycket viktig funk-
tion, de måste kunna allt; 
snickeri, svets, el, smide med 
mera.

– De är tusenkonstnärer, 
konstaterar Ruus.

Under oktober till decem-
ber sker underhållsarbete och 
vintertid jobbar personalen 
framför allt med fastigheter-
na. Runt 15 december stängs 
allt ner och personalen går 
hem för att återkomma en 
månad senare.

– Då blir det intensivt med 
mässor, marknadsföring, 
personaladministration och 
all rekrytering. Under vå-
ren servas alla anläggningar, 
prickar och farleder. I början 
av juni har vi säkerhetsöv-
ningar och ny personal ska 
introduceras.

Nätverksarbete
Nätverksarbete mellan kana-
ler i Sverige är en angelägen 
del av Ruus arbete. Han är 
ordförande i Föreningen 
Sverige och Norges kanaler 
som träffas två gånger årli-
gen. Ruus sitter även med i 

styrelsen i Inland Waterways 
International, en paraplyor-
ganisation för alla kanaler i 
hela världen.

– Vi har möten via nätet 
och träffas en gång om året 
i anslutning till världskanal-
konferensen som förläggs 
vid någon kanal. I år blir 
det i Skottland, i fjol var vi 
i Belgien. Detta ger mycket 
inspiration.

Han har dessutom nyligen 
erbjudits uppdraget att sitta 
med som rådgivare i Kinas 
kanalorganisation. Ruus be-
sökte Kina 2008, då startade 
processen att få världsarvs-
status på Kinas Kejsarkanal, 
vilket skedde 2015. 

– Arbetet handlar om att 
bibehålla gamla industri-
minnen. Vi delar också tan-
kar hur vi kan utveckla och 
öka båttrafiken, förklarar 
Ruus.

Susanne Emanuelsson


