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Nr 31  Årg 23 ONSDAG 7 SEPTEMBER • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Släckningsarbetet av timmerbilens förarhytt pågår. Spridningsrisken kunde snabbt elimineras på grund av en snabb utryckning av Räddnings-
tjänsten och en rådig lastbilschaufför som lyckades parkera ekipaget på en avfart från E45 in mot Skållerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

Timmerbil började brinna

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 36.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

5:-/kg

för Bonuskunder

Ägg 15-pack
Garant, från frigående höns inomhus, stl M. 
pfr -pris 2,00/st.

 

Nötfärs
Irland, ca 1 kg.

Baguette
Garant Eko, ekologisk, 400 g, 
jfr-pris 25,00/kg.

Cocktailtomater
Land se förp., klass 1, i ask, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

5995
 

/st

Isbergssallat
Sverige, klass 1. 
Jfr-pris ca 10:00/kg.

Svensk fläskkotlett
Garant, Sverige, färsk, med ben, ca 1,1-1,8 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 36

5:-/st4995
 

/kg

10:-
 

/st

2995
/st

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

Vi gör plats för  
höstens nyheter

Just nu 

10% rabatt  
på alla lagervaror 

från

Så långt lagret räcker

Strax före 08.00 på tisdagsmorgonen inkom larmet om brand 
i en lastbil strax söder om Köpmannebro. Chauffören hade 
lyckligtvis kunnat svänga av E45 och stannat vid infarten mot 
Skållerud. Där fick han bara med sig sin kylväska ut ur hytten. 

Sedan tog det bara en minut så var lastbilshytten övertänd. 
Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden spreds 
vare sig till timmerlasten eller den omkringliggande skogen.

– Sidan 8 –

Temasidor
Fastigheter 
och mäklare

– Sidorna 9 till 17 –

Full fart 
hos MBK
Melleruds BK anordnade 
rallylydnad i fredags med fina 
lokala resultat. Dessutom var 
SM för australian shephard-
hundar förlagt på klubbens 
planer och i skogen runtom.

– Sista sidan –

Bygdefest 
i Brålanda
På lördag vankas det tradi-
tionell bygdefest i Brålanda. 
Dalslandsmedaljen delas ut, 
det blir musikunderhållning, 
skördelopp, bakelsetävling, 
knallar, djur och mycket mer.

– Sidan 20 –

Fyndade 
i centrum
Under lördagen anordnades 
dels en skördelördag i centra-
la Mellerud och dels en lopp-
marknad vid motorklubben 
på Västerråda. Många passade 
på att fynda i solskenet.

– Sidan 5 –
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Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

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

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

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

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

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

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

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

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

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

Extra 
årsmöte

Tors 29 sep kl. 18.30
Brandstationen
Angående den bordlagda 

frågan om  
ordförandeskapet

Välkomna!       Styrelsen

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

7 sep – 14 sep 2016
16:e sönd eft Trefaldighet.
”Döden och livet”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Daniel Westin.
Sön 25/9 13.00  Välkomna till ”Pensionärernas dag” i Grin-
  stads församlingshem. Nuvarande och före 
  detta boende i Bolstad, Erikstad och Grin-
  stads socknar. Åldersgräns 65 år och uppåt 
  med respektive maka/make. Vi börjar med 
  lunch avslutar med gudstjänst. Se nedan. 
  Anmälan senast 19/9 tel. 0530-36200.
Sön 25/9 15.00  Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Tradjazzgruppen ”For Evert” 
  medverkar. 

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00. 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  hus.
Fre 17.00  Vardagsgudstjänst ”Vi är alla lika olika” i 
  Kyrkans hus, Lena Hildén. Fredagsfika.
Sön  11.00  Gudstjänst i Holms kyrka, Marit Järbel.
Mån 12/9 18.00 Föreläsning av Antidiskrimineringsbyrån i 
  Kyrkans Hus. Motverka och förebygga 
  diskriminering av funktionshindrade.
Tis 13/9 11.30  Andakt på Fagerlidshemmet, Daniel Westin.
Tis 13/9  14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 13/9  15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 14/9 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00, tel.0530-362 00. 
Lör 1/10 10-14 Kaffe och Klengås i Kyrkans Hus. Lotterier, 
  brödförsäljning Arr: Svenska kyrkans inter-
  nationella arbete. Loppis ute och i källaren, 
  det finns möjlighet att hyra bord för 50:- 
  upplysningar diakon Irja Lignell,
   tel. 0530-36200 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst och terminsupptakt i Skålleruds 
  församlingshem, Marit Järbel.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 15.00 Prat och Kakkafé  i Örs församlingshem.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja 
  Lignell.
Sön  18.00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin.
Mån 12/9  15.00  Örs kyrkliga syförening träffas i Örs 
  församlingshem.
Ons 14/9 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  19.000  - 54 rop
VSH - JACK 4.000 – 37 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 8/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:-

MOTVERKA OCH
FÖREBYGGA

DISKRIMINERING AV
FUNKTIONSHINDRADE

Föreläsning av
Antidiskrimineringsbyrån
12 september kl. 18.00-20.00

i Kyrkans Hus, Mellerud

Fri entré            Välkommen!

Frågor kring bristande tillgänglighet och insikt
 om diskrimineringslagstiftningen

Funktionshinderrörelsen i Mellerud

TIPSPROMENADSSTART
Sönd 11/9 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor.
Servering • Lotterier • Välkomna!

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

Söndag 2 oktober kl. 16.00 Kulturbruket på Dal
 Entré: 295:- Biljetter: Ticketmaster.se 0771-70 70 70

2,5 timmar inkl. paus
Arrangör: Hasses Loges vänner i samarbete med 

Scenorama Produktion

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 13/9  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Onsd 14/9 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 2:-/kg

mob. 0709-51 21 24 
daniel.jensen.mellerud@spray.se

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 20 september sammanträder  
regionfullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer Västra 
Götalandsregionens kulturpris att delas ut. 

Tid: 
Tisdagen den 20 september kl 09.30.
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
kulturpris kl.13.00

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Budgetförslagen och den kompletta 
ärendelistan finns tillgänglig på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige.  
För mer information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via  
www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och  
sjukvårdens inriktning, kulturlivets utveckling,  
kommunikationer, vägar, transporter och andra  
frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

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:-

Informationskväll på Mejeriet
. معلومات عن املساء يف املياريت

14/9 Onsdag 18.00 – 21.00 
Hur är det att vara förälder i Sverige?

كيف تكونوا والدين يف السويد ؟

Sonia Sherefay delar med sig om sina 
erfarenheter av föräldrarollen i Sverige

.. باملشاركة مع سونيا الرشيفي و تجربتها لتعليمنا كيف نكون والدين يف السويد

En kväll för Alla som är intresserade av 
föräldrafrågor

. لجميع الراغبني بأن يكونوا والدين جيدين يف السويد

Fritt inträde
. الحضور مجاين

Arr: MKC, Bilda, Melleruds kommun

www.mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

Hyresgäster hos Mellbo

Grillträff  
om vädret tillåter

Grönområde: Backegat. Torsd. 8 sept. kl. 16.00
 Korsgat. Torsd. 15 sept. kl. 16.00

VÄLKOMNA!              Hyresgästföreningen
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SPANSKA
5 ggr/15 tim..........465:-

ENGELSKA
5 ggr/15 tim..........465:-

MÅLNING
5 ggr/15 tim..........525:-

POD-RADIO
5 ggr/15 tim..........525:-

DATA Grund/Forts.
5ggr./15 tim..........825:-
MATEMATIK
- Läxhjälp på Svenska
- Läxhjälp på Arabiska
10 ggr/20 tim........620:-
FOTOGRAFERING 
grundkurs
10 ggr/20 tim........700:-

VAD VILL DU LÄRA DIG? 

Välkommen med din anmälan till:
Tel. 010 - 209 31 31
eller på: www.abf.se

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Livet Efter Dig
Onsdag 7/9 kl. 19.00

Barntillåten. Pris 80 kr
1 tim. 50 min

 

Sully
Söndag 11/9 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 80 kr
1 tim. 36 min

Kvällens film

Den Allvarsamma 
Leken (Sv.text)

Onsdag 14/9 kl. 19.00
Från 7 år. Pris 80 kr

1 tim. 56 min

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Absolutely Fabulous 
Torsdag 8/9 kl. 19.00

Barntillåten    1 tim 30 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Vi har hörslinga

Hitta Doris
Söndag 11/9 kl. 16.00

Barntillåten    1 tim 30 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Bridget Jones’s Baby
Söndag 18/9 kl. 19.00
Från 7 år    2 tim 3 min

Barn 50:- Vuxen 60:-

 

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

0555-130 15, www.grums.nu

Tyrolen
med utflykter & 
musikfest, 3/10

8-dagars bussresa inkl. 2 övernatt- 
ningar i Hannover och 5 övernatt- 
ningar i S:t Johann, 7 x halvp. utflykter, 
4 entréer. ............................... 9.380:-

www.musikherbst.at

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 
27/9, 31/10, 29/11

KIELKRYSS med Cittimarket
fr 1995:- 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

Du som vill vara med och 
sjunga eller spela på Torget 
lördag 8 oktober kl 10.00-
13.00 för att samla in peng-
ar till Världens Barn kan 
kontakta Lars Nilsson. Man 

behöver inte vara med hela 
tiden om man inte vill utan 
kan få en bestämd tid för ett 
gästspel. För den som vill 
ordnas komp (gitarr samt 
eventuellt bas och slagverk).

Spela för Världens Barn

Pridefestival i Mellerud
23-24 september blir det 
Pride-festival i Mellerud. 
Det är ungdomsrådet som 
anordnar efter att ett par 
tolvåriga flickor tagit initia-

tivet. Detaljerna är inte kla-
ra, men evenemanget finns 
på Facebook och det kom-
mer information på www.
mellerudsungdomsrad.se.

Anmäl till julmarknad
26-27 november är det åter 
igen dags för julmarknad i 
Dalsland Center. Det är en 
julmarknad som växer för 
varje år och 2015 kom det 
drygt 1 500 besökare. Den 
som har något att sälja eller 

på annat sätt är intresserad 
av att delta kan kontakta Eva 
Nilsson-Olsson på Dalsland 
Center. Anmälningstiden 
för att boka ett bord går ut 
måndag 7 november.

Sully
Den 15 januari 2009 fick 
världen uppleva ”miraklet på 
Hudson” då kapten Chesley 
”Sully” Sullenberger landa-
de ett nödställt flygplan på 
floden och räddade därmed 
livet på de 155 passagerar-
na. Men samtidigt som han 
hyllades av allmänheten och 
media pågick det en under-

Föreläsning om 
antidiskrimeringslagen
Måndag 12 september blir 
det föreläsning i Kyrkans 
hus om det nya tillägget i 
antidiskrimineringslagen.

Det är Cathrin Boström, 
handläggare på Antidiskri-
mineringsbyrån i Trollhättan 

och infomatören Dadil Zai-
nal Kamil från samma or-
ganisation som kommer att 
prata om vad lagen säger om 
funktionsnedsattas tillgäng-
lighet till offentliga lokaler.

Nytt om Mellerudsmässan

Nu är det spikat att det blir modevisning även i år på mässan. Arkivbild från 2014.

Nu är det klart att det 
som vanligt blir en 
modevisning på mäss-
san. Den kommer att 
äga rum söndag 23 
oktober vid tolvtiden. 
I vanlig ordning blir 
det kläd- och sportaf-
färerna i Mellerud som 
visar upp sina nyheter 

Brukarundersökning 
funktionshinder
Melleruds kommun kom-
mer under september och 
oktober genomföra en bru-
karundersökning i samarbe-
te med SKL.

Syftet med undersök-
ningen är att få brukarens 
uppfattning inom tre kva-
litetsområden: Självbe-
stämmande, trygghet och 
bemötande. Brukarunder-
sökningen är anonym och 
frivillig.

Genom undersökningen 
kan deltagande kommuner 
få jämförbara mått på bru-
karupplevd kvalitet inom 
LSS och personer med psy-
kisk funktionsnedsättning. 
Måtten kan sedan användas 
för jämförelse mellan kom-
muner och över tid.’

med hjälp av lokala 
mannekänger.
Vi kommer också att anstäl-
la mässvärdar. De som är i 
gymnasieåldern och går på 
Dahlstiernska gymnasiet el-
ler bor i Melleruds kommun 
och vill arbeta som mässvärd 
kan kontakta undertecknad. 
Vi kommer totalt att ha tio 
värdar, fem killar och fem 
tjejer.

Förutom mässvärdar sö-
ker vi någon förening som 
kan åta sig att sköta en 
garderob där besökare kan 
lämna in sina ytterkläder. 

Det kommer inte att vara 
obligatoriskt för besökarna, 
mer som en service för dem. 
Den förening som sköter 
detta behåller avgifterna som 
ersättning. Kontakta under-
tecknad.

Bokningsläget
A-hallen börjar bli full. I 
dagsläget har vi 34 utställare 
anmälda dit och de har lagt 
beslag på 80 procent av ut-
rymmet. Vi har plats för åtta 
till tolv företag eller organi-
sationer till, lite beroende på 

hur mycket yta var och en 
vill ha.

I B-hallen har vi elva an-
mälda utställare och 53 pro-
cent av ytan är bokad. Där 
har vi plats för åtta till tio 
föreningar till, också det lite 
beroende på hur mycket yta 
var och en vill ha.

Utomhus finns i dagsläget 
tre anmälda utställare med 
plats för två-tre till.

För Mässgruppen 
Lars Nilsson,  

Melleruds kommun

Aktuellt på bio
sökning kring fallet som 
kunde förstöra både hans 
rykte och karriär. 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag den 11 
september. 

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se



4 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 7 SEPTEMBER 2016

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 12/9: Köttbullar med stuvade 
grönsaker och potatis. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 13/9: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor. 
Dessert: Björnbärskräm.  
Onsdag 14/9: Falukorv med potatismos och 
broccoli.  
Dessert:  Konserverade persikor.

Torsdag 15/9: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert:  Kesokaka med sylt.

Fredag 16/9: Kycklinggryta med potatis och 
romanabönor. 
Dessert: Tropisk kräm. 
Lördag 17/9: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 18/9: Ugnsbakad lax med citron, 
gräddfilssås med dill, potatis och skivade 
morötter. 
Dessert: Drottningmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 37 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Vecka 37
Måndag Köttbullar*,  sås, potatis, 
skivade morötter och lingonsylt. 
Alt:  Falafel.

Tisdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis, gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng med bönor. 

Onsdag Grillkorv* med potatis-
mos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Torsdag Ost- och kycklingsås* med 
pasta och majs. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag Grönsakslasagne med 
vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH
TARBUSH

GRILL 
& KÖK
DAGENS  
LUNCH

Öppet:
Mån-lör  11-21 Sön  12-20

Tel. 0530-301 70
Följ oss på

GRILLMENY
gäller fr.o.m. 1 sept. – 31 dec.

Grillkorv med  
bröd & dricka

25:-
Hamburgare 90 g  

med bröd & dricka  

40:-

Ny karta 
över skansar

Sedan en vecka finns 
en ny karta över 
skansar i Dalsland och 
Värmland. Folderns 
syfte är att väcka in-
tresse för det militär-
historiska kulturarvet 
och fungera som en 
guide.
– Vi vet att det finns ett stort 
intresse för en sådan här kar-
ta. Många skansar är på väg 
att försvinna och de är vikti-
ga att bevara, säger Tommy 
W Johansson, kommunal-
råd i Mellerud, före detta of-
ficer och inkopplad i projek-
tet som expert tillsammans 
med Leif Isberg.

De ingår båda i en dals-
ländsk  skansgrupp som 
jobbat ihop under cirka tio 
år. Leif Isberg, beredskaps-
planerare för Länsstyrelsen 
i Västra Götaland och före 
detta reservofficer, håller för 
övrigt på att skriva en bok 
om Dalslands skansar.

– För två år sedan blev vi 
kontaktade av Värmlands 
Hembygdsförbund som vil-

le inleda ett samarbete för 
att ge ut en gemensam karta 
med militära skansar från 
andra världskriget, förklarar 
Gudrun Rydberg, ordföran-
de i skansgruppen.

Leif Isberg och Tommy 
W Johansson har tagit fram 
information om skansarna 
i Dalsland. Två stycken är 
helt eller delvis restaurerade; 
Skans 453 i Håverud och 
skansen vid Parsetjärn utan-
för Dals Ed.

Conny Westerberg från 
Mellerud har letat upp och 
filmat skansarna i Dalsland, 
som nu finns på dvd.

Kartan finns att hämta på 
turistbyråerna, i Mellerud 
finns den på Medborgar-
kontoret.

Bakom satsningen står 
Dalslands Turism, Vi-
sit Värmland, Dalslands 
Fornminnes- och hem-
bygdsförbund, Värmlands 
Hembygdsförbund samt 
Brigadmuseet i Karlstad.

Susanne Emanuelsson

Framsidan av 
den nya kartan 

med befästningar 
från beredskaps-

tiden 1940-1945 
i Dalsland och 

Värmland.

Stationshuset rustas
Stationshuset i Sun-
nanå hamn rustas för 
att hysa konferenser. I 
början av 2017 hopp-
as Melleruds kommun 
kunna ta den i bruk.
Huset har redan renoverats 
en del både ute och inne, 
men fortfarande fattas toa-
letter. Det blir det nu änd-
ring på. 

I höst ska huset förutom 
att få vatten- och avlopp 
rustas med bord, stolar och 
modern teknologi för att ta 
emot cirka  20 konferensgäs-
ter. Det ska också tillgänglig-
hetsanpassas.

– Vi vill använda huset för 
konferenser, Sunnanå är en 
bra plats för det, säger Tom-
my W Johansson, kommu-
nalråd i Mellerud.

Inte bara kommunen ska 
kunna använda huset, även 
da l s l andskommunerna , 
Länsstyrelsen och föreningar 
kommer att kunna använda 
det. 

Karin Åström

Stationshuset i Sunnanå 
hamn rustas för att hysa 

konferenser från och med 
i vinter.

Börjar restaurera  
Dalaborgs slottsruin

I veckan börjar restau-
reringen av Dalaborgs 
slottsruin i Bolstad. 
En del av ruinen har varit av-
stängd i ett halvår på grund 
av rasrisk. Nu ska den res-
taureras, det ska röjas upp, 
tillgängligheten ska förbätt-
ra och informationstavlor 
och annat ska sättas upp.

Restaureringen kommer 

att kosta 600 000 kronor.
Länsstyrelsen står för två 
tredjedelar, Melleruds kom-
mun för en tredjedel.

Länsstyrelsen har för arbe-
tet med restaureringen gjort 
en upphandling med en en-
treprenör i Trollhättan. Res-
taureringen beräknas vara 
klar i oktober.

Karin Åström

Arbetet med att restaurera Dalaborgs slottsruin har börjat. Det 
beräknas vara klart i oktober. Arkivbild.
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VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

HÖSTREA  
på kvarvarande gräsklippare

Ytterdörrssats Säkra
Nu med dörrhandtag med dubbelverkande 
returfjäder!
Habo ytterdörrsats i borstad krom. Passar 
till låshus EL9192 eller låshus med liknande 
funktion.

Just nu: 
1195:-

Ord. pris: 2618:-

Månadens vara

September

Hög aktivitet hos släktforskarna
Släktforskare på Dahl 
satsar i höst på utbild-
ning och information. 
I lördags hade man 
samlat 20 släktfors-
kare, som ville lära sig 
den senaste versionen 
av dataprogrammet 
DISGEN. 
Deltagarna kom från släkt-
forskarföreningarna i Troll-
hättan, Vänersborg och 
Mellerud. I dataprogrammet 
samlar man sina släktingar 
och uppgifter om deras liv 
och bilder. Detta är nödvän-
dig hjälp, när man släktfors-
kat en tid och skaffat uppgif-
ter om kanske flera hundra 
personer. Att hålla reda på 
dessa med hjälp av papper 

I lördags hade Släktforskare på Dahl utbildning för 20 släktforskare från Mellerud, Vänersborg 
och Trollhättan som ville lära sig den senaste versionen av dataprogrammet DISGEN. 

Många fyndade på loppmarknaden
Under lördagen var det 
loppmarknad utanför 
motorklubben i Melle-
rud med varor av alla 
de slag.

Det första besökarna stötte 
på var kaffeserveringen och 
eftersom solen tittade fram 
så var det inte fel med en 
liten kaffepaus. Drygt ett 
tjugotal försäljare hade radat 
upp sig runt planen vid mo-
torklubben för att göra sig 
av med sina varor. Det fanns 
det mesta som brukar finnas 
på en loppis; kläder, skor, 

skivor tidningar och mycket 
mer.

– Jag tycker det har gått 
riktigt bra, har fått sålt en 
hel del sa Janet Johnson och 
det såg onekligen lite ut-
plockat ut.

Solen tittade fram vil-
ket kanske också gjorde att 
många tog sig en promenad 
till loppmarknaden för att se 
vad som bjöds.

AnnChristine Ivarsson

Yvonne Larsson avslutar köprundan med en trevlig pratstund med Marie Ljungdahl som försö-
ker sälja ”garderobsrensningen”.

och penna är det inte många 
som klarar av. 

I kurslokalen fick man 

information av Christina 
Claesson från föreningen 
DIS-Väst. De flesta delta-

garna hade under olika lång 
tid arbetat med en tidigare 
version av programmet och 

nu behövde man bland an-
nat hjälp att konvertera sina 
uppgifter till den nya versio-
nen.  Några hade inte arbe-
tat alls med programmet och 
behövde hjälp att komma 
igång. 

Efter en hel dags infor-
mation och arbete hade en 
del frågor besvarats, men 
det återstår säkert mycket 
arbete innan släktforskarna 
känner sig säkra med det nya 
programmet. För deltagarna 
från Släktforskare på Dahl 
kommer under hösten att 
ordnas en studiecirkel om 
programmet.

Apropå studiecirkel har en 
sådan startats på kvällstid i 
åtta veckor. Man håller till 
i släktforskningsarkivet på 

Mellerud museum. Släkt-
forskarföreningen hyr lokal 
och datorer av hembygdsför-
eningen. Det är en grund-
kurs i släktforskning, där 
man inte behöver ha några 
förkunskaper annat än nå-
gon datorvana.

På lördag 10 september 
gör föreningen en utflykt 
till Tisselskog med besök på 
hällristningsområdet, kyr-
kan, en gammal Dalslands-
stuga och flera natursköna 
platser.

Under hösten kommer 
man att delta i Melleruds-
mässan med en monter. Där 
kommer man sälja släkt-
forskningslitteratur, hjälpa 
intresserade med släktforsk-
ning under en begränsad tid 
per person. I ett lotteri har 
man bland annat släktfors-
karhjälp som vinster.

Hösten avslutas med en 
resa med egna bilar till något 
ställe i närheten där man kan 
äta julbord. Detta är tänkt i 
kombination med ett besök 
på någon sevärdhet. 

Håkan Hultman

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

Solen tittade fram på skördelördagen

Barbro och Kjell Bjärkby, Dalskog Havtorn, bjuder Gunilla 
och Thomas Jacobsson på kex med välsmakande aroniasylt.

Erica Ericsson från Dalslands struts i Färgelanda berättar om 
företaget och bjuder Astrid och Lasse Törnquist på strutsglass.

Lennart Johansson berättar för Lotta och Mats Robertsson från 
Håverud om olika sorterna honung han har till försäljning.

ducenter tagit med sig till 
årets skördelördag.
 Några affärer hade burit 
ut varor för att visa upp sitt 
utbud och överallt var det 
nedsatta priser, från tio till 
femtio procent. Kommersen 
rullade på och som Camil-
la Lindblom Fors inne på 
Modehuset utryckte sig: ”Vi 
skulle behövt en anställd till 
i affären idag”. 

Ju längre dagen gick de-
sto fler människor dök upp, 
kanske beroende på att det 
stilla regnet slutat och istäl-
let tittade solen fram och 
värmde skönt. Överallt stod 
folk och pratade med varan-
dra, såg glada ut och verkade 
njuta av dagen. 

En hel del sommarboende 
passade på att göra de sista 
inköpen av dalslandsvaror 
denna första skördelördag. 
Roligt med något nytt, trev-
ligt att prata med folk hördes 
från alla håll.

AnnChristine Ivarsson

Melleruds skördelör-
dag är en nyhet för i år 
och lockade köpsugna 
människor till cen-
trum.

Skördelördagen är tänkt att 
bli en tradition som varje år 
återkommer första lördagen 
i september och skall ersätta 
höstmarknaden. 

Melleruds Köpmannaför-
ening står som arrangör och 
tanken var att närproduce-
rade varor ska säljas utefter 
Storgatan.

Gatuhandel
Honung, älgblomssaft, 
strutsglass, aroniasylt och 
mycket mer hade lokala pro-
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Vår älskade

Birgitta
Skogsberg

* 8 maj 1958

har hastigt lämnat oss,
alltför tidigt,

 i stor sorg och saknad.

Rökila
 29 augusti 2016

INGVAR
Kristoffer och Jenny

Stefan

Monica och Roland
Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
och ögon som vakat
och strålat så ömt

har stannat och slocknat
till sorg för oss alla

men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brålanda kyrka
tisdag 13/9 kl. 11.00. Akten
avslutas vid graven. Lika
välkommet som blommor är
en gåva till Cancerfonden på
telefon 020-595959.
Blixt Begravningsbyrå.

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café. Sönd 11 Gudstj. med 
församlingsmöte. Tisd 10 
Bönedag i Halden, Norge - 
anmälan.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 
16-19 ”Ett liv värt att leva” 
Film och samtal kring Fi-
lipperbrevet, Thomas Se-
gergren. Fika. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Sönd 11 (Obs! tiden) 
Gudstj. David C. Vad Kris-
tus gjort för oss, nattv. Ssk.
Equmeniakyrkan:
Torsd 19 Stickcafé och 

Inbjudan 
till mitt 70-årskalas. Lördag 
10 sept. kl. 15 på Dalslands 
Konstmuseum. Musik, fö-
redrag, mat och kaffe. Även 
utomhus. ALLA måste 
komma. 

Sten Torstensson

UPPVAKTNING

Stort tack 
till Melleruds Hemsjukvård 
och hemtjänst för all hjälp, 
trevligt bemötande och en 
mycket god omvårdnad av 
vår mamma Märtha Bjur-
ström. 

Thomas, Susanne, Lars, 
Eva och Clas 

TACK

Den 9 september fyller 
charmtrollet Olivia Karls-
son, Brålanda 1 år.

Många grattiskramar från 
mormor och moster Moa

Ett stort grattis till vår fina 
lilla Olivia på hennes 1-års-
dag 9 september.

Många kramar från  
mamma & pappa

Veckans 
ros...

...och en bukett var till 
personalen på Bergs Avd. 
A för ett vänligt och proff-
sigt arbete under den tid 
jag varit hos er.

Siv på 12:an
...till våra barn och barn-
barn med respektive för 
de bjöd ut oss när vi tog 
”GULD”. En extra ros till 
kocken Niclas för en un-
derbar middag och till 
tjejen som serverade oss 
hela kvällen. Vi älskar er 
alla.

Iréne, Lars, Inger & Arne 
...till Martin och Jan-Olof 
Gustafsson i Holm och 
Magnus Johansson i Ga-
tan samt alla andra vän-
ner som hjälpte och stöt-
tade oss med vår stugflytt 
till Bolstad. Ni är alla guld 
värda!

Maria och Roland Smedbäck

kvällsmacka. Andakt 
Sigward. Lörd 10 Kaffe & 
våffla i Equmeniakyrkan. 
19 Gospelkonsert med 
Huggenäs Gospel, Ulri-
ka Danielsson, Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Nattv. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Skördegudstj. i fsh. Tho-
mas Holmström. Sång och 
musik Dan Rosengren med 
flera. Ssk. Kyrkkaffe. Månd 
12 Middagsbön 12.15-
13.30 Lunch i fsh. 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Gudstj. Sigward 
K. Servering.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Bygdegården i 
samarbete med LRF.  Sönd 
15 Gudstj. på hembygds-
gården Granbacken. Tho-
mas Holmström.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal, Sigward K. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj Ralph Liljegren. 
Månd 15 träffas sykretsen 
hos Maj-Britt Svensson, 
Muraregatan 22 C.

Sten fyller 70 år

Sten Torstensson fyller 70 år 
och bjuder in allmänheten 
till kalas på lördag.

Folk från hela Norden 
är inbjudna till Sten 
Torstenssons 70-års-
kalas på lördag 10 
september.
Festligheterna är förlagda 
till Dalslands konstmuseum 
i Upperud och startar på ef-
termiddagen. Sten hoppas 
att många kommer, alla är 
välkomna.

Det blir en föreläsning av 
en smyckesexpert från Mal-
mö under temat ”Europas 
kungahus smycken” och 
musikunderhållning med 
musikanter från Norge, Skå-
ne och Värmland.

– Vi kommer att vara ute 
i parken och på scenen. Det 
kommer antikintresserade 
från hela Norden och många 
vänner, säger Sten.

Han bjuder på mat och 
kaffe och tårta.

– Vi ska fest! Det är bara 
att köra, gasen i botten, un-
derstryker den pigge blivan-
de 70-åringen.

Sten har bland annat dri-
vit Stens Antik i Mellerud i 
42 år, han startade Dalslands 
konstmuseum 1995 och dri-
ver sedan åtta år Nordiska 
Tomtemuseet i Mellerud.

Susanne Emanuelsson

Ny biskop i Karlstads stift

Sören Dalevi vigdes till biskop i Karlstads stift. Foto: Evert 
Magnusson.

Kyrkan får ny utsida

Dorin Petruri, PE Lindströms Måleri AB, Bo Alfredsson, Jan Carlsson, Roger Svedberg, Puts & 
Tegel, Maud Forsberg, antikvarie, Per Lindström, PE Lindströms Måleri AB och Bernt Johans-
son, Keim är några av de som står för renoveringen av kyrkan.

Holms kyrka i Melle-
ruds pastorat har varit 
i stort behov av en 
yttre renovering. Nu 
är det i full gång och 
byggnadsställningarna 
reser sig runt kyrkan.

Det är ett stort arbete och 
inget som kyrkan och dess 
vaktmästare kan klara själva. 
En antikvarie är inkopplad 
för att se till så allt blir be-
varat på rätt sätt. Specialister 
inom färg, puts och plåt är 
inkopplade för att allt skall 
bli rätt.  Torsdagens byggmö-
te var det tredje i ordningen 
och från kyrkan deltog Jan 
Carlsson, Bo Alfredsson och 
AnnChristine Ivarsson. Där-
utöver var PE Lindströms 

Måleri AB, Keim-Scandina-
via Färg samt Puts & Tegel 
i Örebro AB närvarande. 
Håller i kyrkans byggmöte 
gör Antikvarietjänst Eld & 
Forsberg AB. Allt för att det 
ska gå rätt till hela vägen, 
dels för att det ska bli håll-
bart men även för att kyrkan 
ska bevaras till eftervärlden i 
rätt skick.

Färgnyanser
Dagens möte var en kon-
troll av de färgnyanser som 
var uppmålade så de över-
ensstämde med det val som 
tidigare gjorts. Nu är slut-
strykning av fönster närmast 
på programmet och de målas 
i engelskt rött. 

Nästa vecka börjar renove-
ringen av kyrkans fasad som 

även i fortsättningen kom-
mer att vara ljus. Ett stort 
arbete som sker i många del-
moment, bland annat tvätt-
ning, algbekämpning, kalk-
grund och sist spritputs (det 
är när man får den knaggliga 
ytan). Mellan varje moment 
måste ytan torka så det kom-
mer att ta sin tid. Även bår-
huset kommer att fräschas 
upp men kyrkan kommer i 
första hand. 

Det går inte i en hand-
vändning att renovera en 
kyrka, det är viktigt att det 
blir rätt gjort och nu är det 
bara att vänta och så små-
ningom få se resultatet, en 
fräsch kyrka i Holms för-
samling.

AnnChristine Ivarsson

Sören Dalevi vigdes till 
biskop för Karlstads 
stift söndagen den 
28 augusti. Vignings-
gudstjänsten i Uppsa-
la domkyrka leddes 

av ärkebiskop Antje 
Jackelén i närvaro 
av utländska gäster 
och Svenska kyrkans 
biskopar.
Med på vigningen fanns två 

representanter från Dals-
land; Evert Magnusson, 
Mellerud och Anna-Lena 
Forsdahl, Dals Ed. Båda sit-
ter med i stiftsstyrelsen, öv-
riga åtta ledamöter kommer 
från Värmland.

– Det var en högtidlig 
upplevelse, konstaterar Evert 
Magnusson, som sitter tred-
je mandatperioden i stifts-
styrelsen. I stiftsfullmäktige 
har han suttit i drygt 20 år.

Dalevi sa bland annat i 

sitt tal: ”I Karlstads stift vill 

jag främja den folkkyrka 

där barn och gamla, oavsett 

klass, kön, sexuell läggning 

eller bakgrund skall känna 

sig bejakade och tillhöriga. 

Alla ska med.” Som sitt val-

språk har Sören Dalevi valt: 

Människa bland människor. 

Det är taget från teologen 

Ireneus, 130-200 e. Kr.
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Följ oss på

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

Gummistövlar
Dam och herr, stl. 36-46

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

149:-

149:-

Fodrade
gummistövlar
Stl. 20-35

Fodrad
regnoverall

Fodrade
regnkläder

149:-

149:-

199:-

Jacka

Byxa

Skördetider!
Lördag 10 september kl. 9-13

kommer vi att ha höstrensning på Brålanda Trä!
 Utförsäljning av hela Metabos sortiment

Rea på utgående produkter från Hitachi samt Einhell
Fina priser på fönster, dörrar, laminatgolv, fönsterbänkar mm

Glödlampor, kläder, fågelfrö, kakel och mycket mer!

Missa heller inte våra pågående fönsterkampanjer 
på ERA, Elit och Outline!

0521-77 88 50 • bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab

Älgjakt, vargjakt, björnjakt 
och rävjakt har sina jaktti-
der och är några jakter som 
förekommer i den svenska 
naturen. Men sedan finns 
också andra jakter som inte 
är så trevliga och som inte är 
reglerat i jaktstadgan. 

Det är terroristjakt, rånar-
jakt och jakt på brottslingar 

som vi läser om varje dag i 
våra nyhetstidningar, radio 
och TV. Dessa jakter har 
under senare år ökat i antal 
och är ett bevis på att Sverige 
blivit ett mer ”laglöst land” 
än tidigare. Otryggheten 
har spridit sig i hela landet 
i takt med att de som skall 
se till vårt land och vara en 

”garant” för vår trygghet inte 
längre räcker till. Det saknas 
resurser (pengar). Det sak-
nas kanske  också något mer, 
nämligen beslutfattare och 
en regering som värnar om 
Sveriges befolkning?

Rolf L 
september 2016 

Bäckefors

Jakttider i ett laglöst land

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.

Tänk så typiskt att den 
mobbade uppmanas att byta 
skola eller klass. Vad hjälper 
det? 

Vi har haft och känner 
många som har haft ungdo-
mar som blivit mobbade på 
Rådaskolan i Mellerud, un-
der flera år ! Vi hade kontakt 
med både lärare och rektor ( 
inte den rektor som arbetar 
där nu) om att detta mob-
bande skulle sluta. Vi tyckte 
inte att vi fick någon större 
respons. 

Vi besökte då kommu-
nens dåvarande barn- och 
utbildningschef. Han sade 

att det var den rätta vägen 
att gå om man ville ha en 
förändring. Vi satte ulti-
matum. Den retade eleven 
skulle ha hemundervisning, 
läraren skulle bytas ut och 
den som mobbade, person-
lig assistent. 

Läraren fick sluta, den 
som mobbade fick person-
lig assistent och en ny lärare 
anställdes. Den nya läraren 
hade ordning och reda och 
de läste in det de missat i en 
hel termin. Den mobbade 
eleven behövde inte byta 
skola eller klass. 

Vi vet att en del föräld-

rar hellre kör sina barn till 
Frändefors än att de ska gå 
på högstadiet på Rådaskolan 
i Mellerud. Det behövs fler 
vuxna personer både ute och 
inne på Rådaskolan. Perso-
ner som ser och hör och kan 
ta itu med saker som sker 
direkt. En som kan kon-
takta föräldrar, fixa möten 
och vara en bra förebild. Vi 
känner mycket för drabbade 
barn och ungdomar och de-
ras föräldrar efter det hem-
ska som hänt på Rådaskolan 
i Mellerud.

En före detta  
drabbad familj

Vad görs det mot 
mobbningen i skolorna?

Nostalgi i prästgården
Det blev en riktig 
nostalgitripp för be-
sökarna hos Bolstads 
prästgårds vänner när 
Ulf Andersson bjöd på 
skivor till kaffet, på 
söndagseftermidda-
gen. 

Ulf Andersson är uppvuxen 
i Uddevalla, boende i Vä-
nersborg och sedan 41 år 
sommarboende i Dalbergså. 
Han är även är känd som 
musikunderhållare via ski-
va. Ulf ordnar bland annat 
quizz i olika sammanhang 
och spelar på äldreboenden. 
I sin samling av 800 vinyl-
skivor finns EP, singel och 
LP.

– Jag har ingen speciell 
musiksmak, sedan ett 20-tal 

år samlar jag på skivor jag 
tycker om, säger Ulf.

 Möte i monsunen med 
Evert Taube är första låten. 
Till den har Ulf fina barn-
domsminnen. På 50-talet 
blev det populärt att idrotts-
män skulle sjunga. Fot-
bollspelaren i AIK, Ingvar 
28 Olsson, sjöng En sista 
ros. Världen förändrades av 
rock’n’ rollmusiken. Elvis, 
Little Gerhard och Rock 
Ragge. Robban Brobergs 
första skiva, Robban and his 
Skiffle Group, Careless Love 
spelades.

Done by the river side, 
med Chilos. Nelly Grey, 
Louis Armstrong 1930-tal. 
Vild Cats blues med Chris 
Barber. Slit och släng med 
Siv Malmqvist. Zambesi 

med Cool Candys var några 
låtar som avnjöts. Memphis 
Tennesse med Chuck Ber-
ry på grön vinyl fanns i de 
flesta raggarbilar. Uddevallas 
Douglas Holmstedts orkes-
ter och Yvonne Norrman 
spelades.

En ballad med Olle 
Adolfsson avslutade. Försik-
tigt diggande och igenkän-
nande leenden sågs bland 
åhörarna. Minnen berätta-
des och frågor ställdes om 
låtarna.

Åhörarna gillade musiken 
och fick en nostalgitripp 
som gjorde dem 50 år yngre.

Gudrun Rydberg tackade 
Ulf med årets upplaga av 
Hembygden.

 Marianne Karlsson

Ulf Andersson väljer ur sin stora samling vinylskivor. Grammofonen t.h är Ulfs första egna som 
han köpte 1960.

30 procent börjar på högskolan
Förra året började 
cirka 44 procent av 
Sveriges unga studera 
på högskolan. Men 
det är stora skillnader 
mellan kommunerna. 
I Melleruds kommun 
hade 30 procent av 
24-åringarna påbörjat 
en högre utbildning.
Universitetskanslersämbe-
tet har analyserat i vilken 
utsträckning unga kvinnor 

och män börjar studera på 
högskolan, skillnaderna mel-
lan olika kommuner och län 
samt vid olika åldrar. Bland 
de yngsta i undersökning-
en,19-åringarna, börjar färre 
att studera, medan det för 
24-åringarna har varit un-
gefär samma antal i flera år, 
drygt 43 procent. Det finns 
dock stora skillnader mellan 
olika regioner i Sverige.

– Det är tydligt att unga 
på mindre orter mer sällan 

söker sig till högre utbild-
ning. Alla vill inte studera 
på högskola och universitet, 
men det är viktigt att skapa 
förutsättningar så att fler ser 
att möjligheten finns, säger 
Annika Pontén, chef för 
UKÄ:s analysavdelning.

I Melleruds kommun har 
30 procent av 24-åringarna 
börjat studera. Snittet för 
Västra Götalands län är 43 
procent.
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Brand i timmerbil
Vid 08-tiden på tis-
dagsmorgonen fick 
Räddningstjänsten 
larm om  brand i tim-
merbil strax söder om 
Köpmannebro. Chauf-
fören hade lyckats 
köra av E45 och ställt 
bilen på infarten mot 
Skållerud.

– Det var en fullt utvecklad 
brand i lastbilshytten när vi 
kom med stor risk för sprid-
ning till timret på bil och 
släp. Det var spridningsrisk 
till skogen också, berättar 

insatsledaren Anders Nilsson 
från Mellerudstyrkan.

Räddningstjänsten kunde 
slå ner branden på några mi-
nuter och 08.20 syntes bara 
en massa rök (vattenånga) 
runt lastbilshytten.

– Det har gått väldigt bra. 
Vi kunde åka snabbt efter-
som vi redan var ute på larm 
i Mellerud och precis höll på 
att packa ihop. Så vi körde 
direkt, förklarar Anders den 
snabba utryckningen som 
innebar att elden inte hann 
spridas.

Att allt slutade såpass bra 
beror även på lastbilschauf-

förens rådiga handlande. 
– Batteriet exploderade 

mitt uppe på bron och jag 
hann precis svänga av E45, 
då gick inte motorn längre. 
Jag fick med mig kylbagen 
och sprang ut ur hytten. Se-
dan tog det bara en minut 
innan den var helt övertänd, 
berättar Fredrik Wedin, 
Tösse som körde pappas 
timmerbil. De har ett åkeri 
tillsammans.

Det var stopp för söder-
gående trafik på E45 under 
cirka en halvtimme.

Susanne Emanuelsson Fullt utvecklad brand i lastbilshytten. Foto: David Naraine, Köpmannebro.

Två bilar kolliderade vid vänstersväng

Bilen i diket gjorde en omkörning när framförvarande bil gjorde en vänstersväng. Bilen som blev omkörd fick lättare skador, 
medan den omkörande bilen fick mer omfattande skador.  Här syns hur bilen sladdat över vägen för att slutligen hamna i diket.

Avvek från olycka
En man i 70-årsåldern är 
åtalad för obehörigt avvi-
kande från trafikolycksplats. 
Mannen sammanstötte med 
annat fordon, varvid det 
uppstod skador. Trots att 
mannen märkte av kollisio-
nen avvek han från olycks-
platsen, han uppgav heller 

inte namn och andra upp-
gifter om händelsen. Detta 
hände den 4 januari på E45 
vid centrala Mellerud. Man-
nen erkänner brott. Målet 
avgörs utan huvudförhand-
ling. Åklagarens påföljds-
förslag är 40 dagsböter á 50 
kronor, totalt 2 000 kronor.

Djurplågeri
Vid tre tillfällen, senast den 30/8, har fåglar hittats fastkläm-
da vid konstgräsplanen, mot B-planen, på Rådavallen. Nå-
gon har tvingat ner fågelns huvud mellan de tätt sittande 
stolparna. Vaktmästaren har lyckats rädda en av fåglarna då 
han upptäckte den i tid. Polisen uppmanar allmänheten att 
hålla utkik när de vistas i detta område. 

Stölder
900 liter diesel stals ur en tank i bergtäkten i Gatan 26-29 
augusti. Tjuvarna tog även med sig pumpen.

Inbrott
31/8- 2/9 Någon krossade ett fönster på kanalbåten Dalslan-
dia och stal alkohol och läskedrycker. 1/9-2/9 var det inbrott 
i en butik i Mellerud. Ett fönster var uppbrutet och kontan-
ter var stulna.

Älgkollisioner
Tåget kolliderade med en älg i Dalskog den 31/8. Den 1/9 
kolliderade en bil med älg i Mellerud.

Olovlig körning
1/9 En bil stoppades mellan Mellerud och Dals Rostock. Fö-
raren hade inte giltigt körkort.

Grovt rattfylleri
3/9 körde en kraftigt berusad man av vägen och ut på en åker 
i Holm. Han fick föras med ambulans till sjukhus.

Beskjuten med luftgevär
4/9 i Dals Rostock blev en man som var ute i sin trädgård 
beskjuten med luftgevär.

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

OK-stugan blir tillgänglig för alla
I veckan väntas 
bygglovet för OK-stu-
gans utbyggnad att 
komma. I framtiden 
kan anläggningen nytt-
jas även av den som 
är rullstolsburen.

– Vi räknar med att få 
bygglovet nu i veckan, säger 

Erik Schuster, ordförande i 
OK-Kroppefjäll och en av 
de drivande krafterna bak-
om satsningen.

Renoveringen innebär  en 
genomgripande uppfräsch-
ning och en utbyggnad av 
lokalerna, med anpassning 
så att även rullstolsburna 
kan använda dem. Klubben 

OK Kroppefjälls klubbstuga ska byggas ut, byggas om och till-
gänglighetsanpassas. En bana för rullstolsburna planeras.

Torsdag klockan 
15.09 inkom larm om 
en trafikolycka vid 
Almås på länsväg 166 
mellan Mellerud och 
Dals Rostock. Två 
bilar kolliderade när 
den ena skulle göra en 
vänstersväng.
En kvinna med ett barn i 
ettårsåldern samt två hun-
dar färdades i bilen som blev 
påkörd. Kvinnan hade precis 
påbörjat en vänstersväng vid 
Almås, strax före Dals Ro-
stock (sett från Mellerud).

Den bakomvarande bilen 
uppmärksammade inte detta 
utan gjorde en omkörning, 
varvid den bilen touchade 

kvinnans bil, körde ner i 
vägrenen på vänster sida och 
sedan över vägbanan för att 
slutligen få stopp i diket i 
höger sida. Den bilen blev 
ganska demolerad. Kvinnans 
bil fick bara mindre skador 
på vänster front.

I den omkörande bilen 
färdades fyra män, men två 
av dem avvek från platsen 
direkt efter olyckan.

– Samtliga klarade sig 
oskadda, även om de klaga-
de på ont i huvudet. Även 
barnet klarade sig utan skad-
or. Kvinnan och barnet körs 
till vårdcentralen för under-
sökning, berättar sjukvårds-
ledaren Linda Alfredsson.

Susanne Emanuelsson

samarbetar i denna fråga 
med DHR Vänersborg (or-
ganisationen för personer 
med nedsatt rörelseförmå-
ga). Och planerna gäller inte 
bara själva stugan.

– Vi kommer i framtiden 
att ha en bana även för rull-
stolsburna, hur den kommer 
att se ut vet vi inte än De ska 
få vara med och säga sitt, sä-
ger Schuster.

Offerter har kommit in 

till klubben och gicks ige-
nom av styrelsen i måndags. 

Ekonomiska bidrag till re-
noveringen kommer bland 
annat från SISU Idrottsut-
bildarna, Allmänna arvs-
fonden och Melleruds kom-
mun.

– Vi vill komma igång 
med bygget senast i vår säger 
Schuster.

Karin Åström
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Fastigheter 
     & Mäklare

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

JohnDeere.se 17
43Alla priser är inkl moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 30/6 2015. 

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00. 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74. 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20. JÖNKÖPING 
Svenssons Motor AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD 
Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal 
& Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans 
Traktorcentrum, 013-36 77 02. LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice 
AB, 0530-511 85. SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 
0142-29 88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 
0155-20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 
50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90
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JS63V
53 cm klippbredd

Ståldäck
Variabel hastighet

Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com

Öppettider 
Mån-fre 7.00-16.00      

Höstpriser
på kvarvarande 

gräsklippare

Bygger nya lägenheter centralt

Flygfoto över området med Magasinsgatan till vänster. De planerade hyreshusen är inskissade på bilden för att få en bra 
översikt.  Bilden lånad av Mellbo.

Melleruds Bostäder (Mellbo) ska bygga två 
lägenhetshus med hiss i kvarteret Järven i Mel-
lerud. Det handlar om totalt 24 lägenheter som 
samtliga får stora balkonger eller uteplatser i 
söder- eller västerläge.

Bygglovet är klart, det åter-
står bara att ta in anbud som 
ska vara inlämnade senast 
30 september.

– Sedan ska vi utvärdera 
dem och flyter allt på kan 
vi starta markarbetet sena-
re i höst. Vi ska försöka ha 
allt inflyttningsklart till 31 
december 2017, säger Hans 
Wikström, Mellbos vd.

Behovet av fler bostäder 
i kommunen är stort, så 
projektet är efterlängtat av 
många. De två tvåplanshu-
sen kommer att innehålla 
tolv lägerheter vardera. Det 
handlar om åtta tvåor på 
42 kvadratmeter, åtta större 
tvåor på 69 kvadratmeter 
och åtta treor på 79 kva-
dratmeter.

– Det som sticker ut är 
att husen utrustas med 
hiss. Kvaliteten blir hög då 
alla lägenheter har stora 
balkonger eller uteplatser 
under tak mot söder eller 
väster så alla får eftermid-

dags- och kvällssol, förklarar 
Wikström.

Balkonger och uteplatser 
mäter 4.30 gånger 2.40 vil-
ket innebär tio kvadratme-
ter. Balkongerna tillhörande 
treorna och de större tvåor-
na får ett litet förråd som 
samtidigt blir en avskiljare 
till grannens balkong. Det-
samma gäller för de som har 
uteplats.

– Det blir ingen inglas-
ning i detta läget iallafall, 
konstaterar Wikström.

Välutrustat
Alla lägenheter blir ut-
rustade med diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumla-
re. Det blir ett kombinerat 
badrum och tvättstuga som 
inreds med bänk, överskåp 
och städskåp. I de större lä-
genheterna fungerar köket 
som ett tillagningskök med 
mycket skåp och bra ut-
rymmen för att laga maten. 
Matbordet placeras utanför 
den delen, mot den öppna 

planlösningen i vardags-
rummet som ligger in mot 
gården.

– Lägenheterna är anpas-
sade för funktionsnedsatta, 
man ska alltså kunna vända 
en rullstol i de olika rum-
men.

Det blir en garagelänga 
utefter Magasinsgatan, den 
fungerar även som buller-
dämpare. En del av längan 
innehåller dessutom förråd.

När Mellbo tecknat hy-
resgäster får de vara med 
och tycka till om utemil-
jöns utformning, som blir 
en viktig del för de här 
fastigheterna. Målgruppen, 
tror Wikström, blir perso-
ner som sålt sina villor och 
vill ha ett annat boende där 
man kan bo kvar så länge 

som möjligt in på ålderns 
höst.

Teckna sig på mässan
– Ambitionen är att kunna 
presentera lägenhetshyrorna 
på Mellerudsmässan. Då ska 
man också kunna teckna sig 
på lägenheter. Vi kommer 
att visa 3D-bilder av möb-
lerade lägenheter på mässan, 
förklarar Wikström.

– Fasaden kommer att gå 
i vitt och ljusgrönt, materi-
alet blir fibercementskivor, 
ett hårt, tåligt och under-
hållsfritt material, berättar 
Wikström.

Mellbo har köpt marken, 
delar av den tillhörde tidi-
gare Melleruds kommun. 
Nu har samtliga småtomter 
slagits ihop och allt heter Hans Wikström, vd Melleruds Bostäder.

Järven 6. Räknar man med 
marken där de befintliga två 
hyreshusen står handlar det 
om en tomtyta på 14 000 
kvadratmeter.

Ärendet ska upp i kom-
munfullmäktige som ska 
godkänna investeringen 

innan kontrakt skrivs och 
bygget startar. Samtidigt tas 
beslut om utökad borgen för 
Mellbo så man kan låna upp 
till satsningen.

Susanne Emanuelsson

Magasinsgatans södra del med skräddare Westerbergs 
hus i bakgrunden. Foto från november 1962, lånat av Åke 
Lindblom.
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www.daloc.se   0506-190 00

Våra säkraste kort

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare 

av säkerhets-, brand- och ljuddörrar. Våra 

dörrar används i allt från lägenheter till 

offentliga miljöer. Men vi tillverkar också 

dörrar och portar för anläggningar som 

kräver skydd utöver det vanliga. I Mellerud 

tillverkas våra allra säkraste produkter som 

t ex entrépartier i stål, högsäkerhetsdörrar 

och brandportar. Här fi nns dessutom unik 

kunskap och erfarenhet som uppskattas 

över hela världen. 

NYHET 

Entréparti 

i stål

Parhusen växer fram på Saturnus

– Eftersom vägen byggs 
nu ges det möjlighet för 
oss att jobba parallellt med 
etapp två och tre. Men det 
är marknaden som styr. Det 
är ett fint område och jag ser 
positivt på att även DGT 
Bygg utökar på området 
också. Man kan hjälpa var-
andra i byggprocessen när 
flera projekt sker samtidigt, 
konstaterar Mattsson.

Tommy Wallentin, an-
ställd av Mabentho AB, 
berättar att man hoppas få 
igång arbetet med grunden 
till nästa parhus så fort som 
möjligt.

Ett drömjobb
– För oss som byggare är 
det ett drömjobb att byg-
ga nyproducerade hus. Allt 
är nytt och man jobbar på 
hemmaplan, säger han.

Ytterväggarna byggs fär-
diga som moduler på XL 
Bygg.

– Vi märker av ett bra 
intresse för lägenheterna. 
De första var uthyrda redan 
innan de stod färdiga. Det är 
attraktiva boenden och om-
rådet håller på att blomma 
upp. Det finns marknad för 
detta, jag tror på konceptet, 
säger Thomas Mattsson, XL 
Bygg.

Han nämner fördelarna 
med att bygga såhär; bättre 
ekonomi, allt blir välisole-
rat och hyresgästerna väljer 
tapeter. En stor del av inne-
väggarna består för övrigt av 
vit träpanel. Uppvärmning-
en är frånluftsvärmepump 
med vattenburen golvvärme.

Susanne Emanuelsson

Här syns de parhus som hittills byggts i kvarteret Saturnus och vägen på området som håller på att färdigställas av kommunen.

Det byggs för fullt i 
kvarteret Saturnus på 
Ängenäs, på vägen ut 
mot Vita Sannar. Ma-
bentho AB står bakom 
satsningen som omfat-
tar totalt elva parhus. 
Två är redan bebodda 
och det tredje är snart 
klart.
Melleruds Nyheter har tidi-
gare skrivit om de två par-
hus med två fyrarummare 
som är färdiga. För tillfället 
pågår arbetet med det tredje 
huset, där ena lägenheten är 
klar. Den är bokad och var 
inflyttningsklar 1 septem-
ber. Den andra lägenheten 
beräknas stå klar under hös-
ten.

– Andra etappen består av 
fem parhus med treor på 87 
kvadratmeter. Inom två år 
beräknar vi att alla fem ska 
vara klara. Vi tänker under-
hållsfritt i byggprocessen. 
Därför har vi bland annat 
valt liggande panel utvän-
digt av fibercementskivor, 
säger Benny Mattsson, Ma-
bentho AB.

I den tredje etappen, som 
byggs söder och öster om 
den väg som kommunen 
håller på att bygga på områ-
det, planeras fyra-fem hus-
kroppar med tvåor.

Torbjörn Dahl 
Andersen startade 

eget byggföretag för 
cirka ett år sedan. 

Nu är han inhyrd för 
Saturnusprojektet.
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Vi säljer och installerar bl.a.

Thermia värmepumpar
Vedpannor från Baxi, Nibe m.fl .
Badrumsinredning från Svedbergs, 
Vedum, IFÖ m.m.
Svenskt sanitetsporslin och blandare

0521-314 60 
Tobias 070-272 99 93

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

Unikt tillfälle!
Att köpa tomt på  

Vita Sannar/Örnudden
Priser från 495.000:-  

inklusive kommunalt  
vatten och avlopp.

Olle Nellbro  
070-828 14 00

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?Varför inte ringa Sveriges största mäklare?Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

 

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Klinker, kakel, våtrum,
mattor m.m.

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

upp en balklänning och lite 
annat hon gjort och blev an-
tagen direkt.

Lärlingsår
– Devisen på skolan är en 
lärare och en elev. Min lä-
rare fanns i Säffle, på Walls 
möbelverkstad. Hos dem 
fick jag under tre år lära mig 
allt från grunden, men jag 
har inte gjort något gesäll-
prov, inte än, säger hon.

Efter lärlingsåren hos 
Walls  öppnade hon eget 
hemma på gården i Grin-
stad, Mossen.

– Gubben och mina två 
pojkar, med kompisar har 
byggt verkstaden åt mig. Jag 
öppnade i början av 2015 
och jag har att göra, speci-
ellt, vår, sommar och höst. 
Jag hoppas det kommer fler 
kunder på vintern också. 
Jag märker att det finns en 
trend att ta tillvara det gam-
la säger Åse.

Bra kvalitet
Åse intygar att äldre möb-

Fler vill ta till vara gamla möbler

Åse Winsvold, möbeltapetserare, i färd med att klä om en fåtölj i verkstaden hemma på 
gården. En sits till en fyrhjuling har precis hämtats, i skick som ny.

Stort tryck på lägenheter
Så fort en av Mellbos 
lägenheter blir ledig, 
blir den bokad. Tryck-
et är högt, enligt vd 
Hans Wikström.
– Exakt hur hårt tryck vi 
har är lite svårt att säga, 
eftersom vi bytte kösystem 
i somras. Det innebär att 

alla, även de som redan stod 
i kö, måste omregistrera sig 
på Mellbos hemsida. Man 
behåller sin tidigare plats i 
kön, förklarar Wikström.

Varje dag man stått i kö 
innebär en poäng. 

När man bytte kösystem 
stod cirka 700 i kö, i dags-
läget är siffran omkring 450. 

Men det beror på att alla 
inte gjort registeringen än.

– Det trillar in registre-
ringar hela tiden, bara un-
der förra veckan hade vi 22 
stycken. I regel har vi mellan 
40-50 intresserade på varje 
ledig lägenhet, säger han.

Susanne Emanuelsson

Åse Winsvold utbilda-
de sig till tapetserare 
och öppnade verkstad 
hemma på gården i 
Grinstad 2015. – Fler 
och fler vill ta till vara 
gamla möblers kvali-
tet, säger hon.
En avskalad fåtölj, bort-
glömd i decennier, står på 
det stora arbetsbordet i Åses 
verkstad och får ny klädsel 

i röd sammet. Hyllor och 
bänkar är fyllda med allt 
som hör tapetseraryrket till. 

Tygprover från olika gros-
sister hänger i rader och 
väcker inspirationen och 
lusten att förvandla gam-
malt slitet till något nytt 
och unikt. Här finns prov 
på italiensk form- och färg-
känsla och den som har en 
sliten malmstenssoffa i sina 
gömmor kan vara säker på 

att hitta originaltyget här i 
Grinstad.

Åse började sin tapetse-
rarbana 2012 när hon blev 
antagen till lärlingsutbild-
ningen på yrkeshösgskolan i 
Leksand. För att komma in 
på utbildningen behövdes 
en passande bakgrund. Åse 
som arbetat som speditör i 
många år, har i hela sitt liv, 
på lediga stunder, handar-
betat och sytt. Hon visade 

Malmstensfåtöljer som har fått  nytt originaltyg. 

ler har ett väldigt bra bra 
innanmäte och stommen är 
mycket bättre än i nya. 

– Naturmaterial håller 
helt klart bäst, säger hon.

En gammal trasig fåtölj 
från 1920-talet, klädd i grön 
sammet som naggats hårt av 
tidens tand står i verkstaden 
i väntan på renovering.

– Den där ska få en art 

deco-klädsel. Tyget kommer 
från österrikisk gossist, det 
är inte helt billigt, men det 
kommer att bli bra. Kvalitén 
är fantastisk och man ska 
använda riktiga möbeltyger 
när man klär om en möbel, 
allt annat är bortkastat, sä-
ger Åse.

Karin Åström
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Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20 www.dina.se/vast

Bo med ro

…men jobbar också för nöjda bil-, djur-, olycksfalls-, 
lantbruks-, och företagsförsäkringskunder

Vi jobbar för nöjda villa- hem- och 
fritidshusförsäkringskunder

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

www.optimera.se

Vilket kök passar dig?
Gäller t.o.m. 10 oktober 2016

Vitvaror  
för 

20 000:-
på köpet!*

*Köper du kökssnickerier för minst 60 000 kr så får du vitvaror för 20 000 kr på köpet ur utvalt sortiment från NEFF/
Siemens/Electrolux. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller under perioden 25/8-10/10 2016.

Tomas Henriksson, 
DGT Bygg, planerar att 
bygga 20 bostadsrät-
ter på Ängenäsområ-
det. Byggstarten beror 
på efterfrågan.
Fem hus med tre rum på 
totalt 78 kvadratmeter och 
femton hus med fyra rum 
på totalt 110 kvadratmeter 
kommer att byggas på tom-
ten öster om det planerade 
äldreboendet på Ängenäs. 

Husen påminner om rad-
husen på Vegagatan i Mel-
lerud och kommer att sitta 
ihop i grupper på tre eller 
fyra stycken. Alla har en car-
port, ett uterum i aftonsol-
släge och en lättskött träd-
gård på 100 kvadratmeter.

Underhållsfritt
–Radhusen är ritade med 
tanke på hur vi tror folk vill 
bo. De kommer att byggas 
i ett plan med öppen plan-
lösning, trägolv och ljusa 
väggar. Även köken går i 
ljusa färger, berättar Tomas. 
Husen är underhållsfria, till 
exempel med aluminium-
fönster och lättskött fasad. 
Uppvärmningen sker med 
med frånluftsvärmepump 
och alla hus har golvvärme.

– För den som speciella 
önskningar finns några till-
val. Till exempel kan en fyra 
göras om till en större trea, 
säger Tomas.

Bygger etappvis
Bygget och försäljningen av 

Bygger 20 bostadsrätter

20 bostadsrätter, i grupper om fyra hus i varje kommar att 
byggas på Ängenäsområdet. DGT Bygg och Fastighetsby-
rån i Mellerud står bakom projektet

Bästa läge för nytt
Fastighetsbyrån i 
Mellerud kommer att 
förmedla de planerade 
bostadsrätterna på Än-
genäs till intresserade 
köpare. – Redan nu har 
vi förfrågningar, säger 
mäklaren Olle Nellbro.
– Det är länge sedan någon 
byggde bostadsrätter i Melle-
rud, nu är tiden för det per-
fekt. Jag har under alla mina 
år som mäklare aldrig varit 
med om ett läge som det vi 
har idag, säger Olle Nellbro 
med tanke på sin och DGT:s 
satsning på  nyproduktion 
och försäljning av 20 bo-
stadsrätter i Ängenäs.

Olle har tidigare sålt ny-
producerat i Trollhättan och  
samarbetet med DGT Bygg 
vilar på ett starkt förtroen-
de. Tomas Henriksson och 

Olle Nellbro känner varan-
dra sedan länge och kan sina 
områden. 

– Det är ett nytt sätt att 
arbeta och det ska bli väl-
digt spännande. Vi tror att 
det kan tilltala medelålders 
köpare och även familjer 
som vill ha något lättskött. 
Många vill ju resa istället 
för att fixa med hus, menar 
Olle.

Avtalen med kunden är 
inte bindande i det första 
skedet, men senare, när 60 
procent av det totala antalet 
bostadsrätter är sålda gäller 
andra villkor, berättar han.

– Vi jobbar också inten-
sivt med Örnudden och har 
sänkt priserna på några av 
tomterna där, berättar Olle 
Nellbro.

Karin Åström

Olle Nellbro ock Catrin Selenwall på Fastighetsbyrån i Mel-
lerud kommer att förmedla bostadsrätterna  i Ängenäs.

bostadsrätterna sker i sam-
arbete med Olle Nellbro på 
Fastighetsbyrån.

– Vi kommer att gå ut 
med intresseförfrågningar 
i slutet av september, både 
med annonser i tidningen, 
Hemnet och i sociala me-
dier, men redan nu har någ-
ra intresserade höst av sig. 
Bygget kommer antagligen 
att ske i etapper, och bygg-
starten beror på efterfrågan, 

säger Tomas Henriksson.
Sedan i somras är DGT 

Bygg på kontorssidan för-
stärkt med Åsa Henriksson 
och företaget övertog ny-
ligen byggfirman Byggare 
Thomas snickare och inven-
tarier. Tio erfarna snickare 
finns nu i personbalstyrkan. 
Även en praktikant kommer 
att börja i företaget inom 
kort.

Karin Åström

Tomas och Åsa Henriksson på DGT Bygg.
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Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60

 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co

Fastighetsvisning

Mellerud – Storgatan 65
Trevlig 1-plansvilla med källare. 4 rok. Stora utrymmen i källaren. Garage. Trädgård mot 
grönområde. Nära skola och affär. Ca 800 m till centrum.

Vita Sannar – Strandvägen 38
Fint fritidshus med underbart läge vid Vänerns fina sandstrand. Lugnt område en bit 
från Vita Sannars camping. Allrum med köksavdelning, 2 sovrum.

Visning: Lör 10/9 kl. 13.00 - 14.00

Visning: Lör 10/9 kl. 11.00 - 12.00

MISSA INTE ÅRETS 
ALUMINIUMKAMPANJ!ALUMINIUMKAMPANJ!

Just nu ingår aluminiumbeklädnad 
när du köper nya svensktillverkade 
fönster och fönster dörrar från ERA!
• Svensktillverkade fönster & fönster dörrar 
• Snygg, smart och ren design
• Aluminium på köpet – för bästa livslängd!

E R B J U D A N D E T  K A N  E J  K O M B I N E R A S  M E D 
A N D R A  R A B AT T E R  E L L E R  E R B J U D A N D E N . 
G Ä L L E R  A L U M I N I U M  I  E R A S  STA N D A R D -
K U L Ö R E R  O C H  STA N D A R D S O R T I M E N T  
G Ä L L E R  V 3 5 - 3 9  2 0 1 6 .

25%
Köp aluminium till priset av trä!

0521-77 88 50 • bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab

Bra tryck på byggandet

Här syns kommunens skissförslag på hur det kommer att se ut vid Rådahallen enligt den nya detaljplanen. Gatan fram-
för Rådahallens entré stängs av för trafik, medan det blir en återvändsgata framför den planerade nya sporthallen.

Karta över området vid Rådahallen, med Cirkusplatsen 
utmarkerad.

– Det är ett bra tryck på byggandet i Mellerud. 
Vi har många förfrågningar på allt från bostäder 
till industriföretag, säger kommunchef Ingmar 
Johansson.
Under sommaren har kom-
munen sålt en tomt strax ut-
anför Mellerud och en i Näs 
samt en på Kurran. Dess-
utom har en sjöbod sålts i 
Sunnanå hamn.

– När det gäller in-
täktsbudgeten för plan 
och bygg har man tagit 
in 400 000 kronor mer 
än budgeterat. Årsbudge-
ten ligger på 1,5 miljoner 
kronor. Man läser av anta-
let invånare i kommunen  
1 november för statsbi-
dragets skull. I fjol hade vi  
9 147 invånare då och den 
26 augusti 2016 var vi 9 238 
invånare. Så jag uppfattar 
det som att det finns det 

man behöver här i kom-
munen, det är bland annat 
viktigt att vi fått ordning på 
skolan på ett bra sätt och vi 
börjar få väldigt bra pend-
lingsmöjligheter. Många 
sommarboende trivs bra här 
till exempel och beslutar sig 
för att bosätta sig i kommu-
nen. Det ser ut att bli tredje 
året med befolkningsök-
ning, konstaterar Ingmar 
Johansson.

När det gäller planerna 
på att bygga lägenheter på 
Cirkusplatsen är det bara på 
”skisstadiet”.

– När detaljplanen för 
Rådahallen är klar är det 
dags för nästa steg där, sä-

ger han. I detaljplanen finns 
bland annat förslag på att 
stänga av Bergsgatan för 
trafik framför Rådahallen. 

Den som kommer norrifrån 
in på Bergsgatan möts av en 
återvändsgata framför den 
planerade nya sporthallen. 

Den som kommer söderi-
från kan köra runt Cirkus-
platsen, från Bergsgatan in 
på Drottningsgatan och ut 

på N. Kungsgatan eller ut 
via Allégatan.

Susanne Emanuelsson
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Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00,
Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17.  Lördag 10-13

Tapeter 

25%
under v. 36 & 37

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

www.mellerudsmaklarna.se

Erikstad, fritidshus
Boyta 27 kvm, 2 rum o kök. Duschrum, toa o 
förråd i sep. byggnad. Tomt 4.351 kvm. 
Grinstadvatten och godkänt avlopp.

Pris: 350.000:-

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

Pris: 2.900.000:-

Mellerudsgatan 16
Äldre delvis nyrenoverad 1½-plansvilla med käl-
lare, 6 rok, stort nytt badrum med bubbelbadkar. 
Äldre ek. byggnad. Tomt: 1.013 kvm. 

Pris: 850.000:- eller bud

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

Pris: 3.950.000:-

Järbo, Högsäter
Bostadsfastighet fr. 1850-talet. Nyare välskött 
lada 305 kvm. 12,75 ha mark o. skog varav 9 ha 
är dränerad jordbruksmark.

Pris: 1.200.000:-

HÖSTMÄSSA HOS 
BAD & VÄRME
LÖRDAG DEN 10 SEPTEMBER 
MELLAN 9.30-16.00 
VASSBOTTENGATAN 8, 
VÄNERSBORG

VÅRA LEVERANTÖRER ÄR PÅ PLATS 
MED FINA MÄSSERBJUDANDEN PÅ 
BÅDE VÄRME OCH BADRUM UTÖVER
20% PÅ HELA VÅRT BADRUMSSORTIMENT!
Se vår hemsida för mer info, ror-anders.se

Allt vi säljer kan vi installera, välkomna!

FIKA & LOTTERI
VI BJUDER PÅ KORV & BRÖD

Vänersborg Vassbottengatan 8 | Butiken: 0521- 65 700 | Installation/service: 
0521-65 710 Vardagar 9.30-18, lördagar 9.30-13.00 | ror-anders.se ®

Fina mässerbjudanden från:

Gilla oss på 
Facebook

-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Visas på Ute & Inne

#aag_industrikonsult 

Vill bygga på fler platser
– Vi skulle vilja bygga 
på fler platser, men vi 
får fokusera på en sak i 
taget. Fast jag har flag-
gat för en detaljplan 
som är färdig i Dals 
Rostock, säger Hans 

Wikström, vd Mellbo.
Han syftar norra delen av 
Blåklintsvägen i Dals Ro-
stock. Där finns det redan 
en färdig detaljplan som an-
togs 1977.

– Det är i princip klart 

Det finns en arbetsgrupp 
som träffas en gång i 
månaden för att diskutera 
bostadsförsörjningen i 
kommunen. Den har tre 
representanter från Mellbo 
och tre från kommunen. 
Mellbo: Hans Wikström, vd, 
Robert Svensson, ordfö-
rande, Thomas Hagman, 
vice ordförande. Melleruds 
kommun: Ingmar Johans-
son, kommunchef, Tommy 
Johansson, kommunsty-
relsens ordförande, Eva 
Pärsson, vice ordförande 
kommunstyrelsen.

Visste du att?

Vi fräser
bort dina
stubbar!

att bygga envånings radhus 
där. I dagsläget är det mer 
omsättning på lägenheter i 
Mellerud än i Dals Rostock. 
Folk trivs väldigt bra där i 
våra hus, menar han.

När hyreshusen i kvarteret 
Järven 6 (se annan artikel) 
är fyllda med hyresgäster 
kommer Mellbo att se sig 
om att bygga fler lägenheter.

– Det är möjligt att bygga 
upp till 20 lägenheter som 
är 60-80 kvadratmeter sto-
ra i Dals Rostock. De skulle 
passa personer som säljer 
sina hus och vill ha ett be-
kvämt boende på hemorten. 
Kommunen har ju dessut-
om satsat på skolan, det är 
en stor fördel. Vi har också 
en hel del från asylboendet 
på Kroppefjäll som vill bo 
kvar i Dals Rostock, de trivs 
väldigt bra där, förklarar 
Wikström.

Mellbo har även en dialog 
med en grupp som kallar sig 
”55+” som vill att det byggs 
någon form av trygghetsbo-
ende med tillgång till hiss, 
gemensamhetsutrymmen, 
utrymmen för besök av 
hemvården med mera.

– Jag är positiv till deras 
förslag på grund av att vi 
inte har den typen av boen-
de i kommunen idag. Efter-
frågan är stor av äldre som 
vill bo centralt med nära 
tillgång till service. Jag för-
väntar mig att de hör av sig 
till mig snart, säger Wik-
ström.

Vad händer  
med Ugglan?
Melleruds kommun äger 
marken och fastigheterna i 

kvarteret Ugglan som ännu 
inte rivits. Mellbo hjälper 
till med viss fastighetssköt-
sel och har som uppdrag att 
hitta lägenheter till de som 
bor kvar.

– Det finns boende i fyra 
lägenheter idag, men vi 
räknar med att de ska lösas 
inom en månad, säger Wik-
ström.

Tre av lägenhetsinneha-
varna flyttar in i ett hus på 
nedsidan av viadukten, som 
kommunen håller på att re-
novera.

– Ja, det har använts för 
rökdykning av Räddnings-
tjänsten tidigare. Det blir 
två ettor och en tvåa, jag 
tror det ska vara klart första 
halvan av oktober, förklarar 
Peter Mossberg, fastighets- 

och fjärrvärmechef i kom-
munen.

När lägenheterna på 
Ugglan står tomma pla-
nerar kommunen för upp-
handling för rivning av de 
återstående fyra husen.

– Det är svårt att säga när, 
men vår förhoppning är att 
rivningen startar inom ett 
halvår. Sedan får politikerna 
bestämma vad som händer 
på området. Det är en bra 
tomt, vi hoppas att någon 
vill satsa på att bygga där, 
säger Mossberg.

Susanne Emanuelsson

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

 Om-, ny- & 
tillbyggnad
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Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Köp komplett – Spara mer
NYA EKENS ÄR HÄR

Rabatterna gäller endast i kombination med köp av säng. Gäller ej Ekens Entré

+40%
PÅ BEN

10%
PÅ SÄNG

+20%
PÅ BÄDDMADRASS

+30%
PÅ GAVEL

Landsvägsgatan 46, Tel. 0530-134 00 
www.svenskfast.se /mellerud

Vi ingår i Sveriges ledande mäklarkedja och  
finns på flera platser runt om i Sverige.

Vi kan våra områden i detalj.

Kontakta oss om du vill ha en mäklare som kan 
sin sak och har koll på hela processen, från var 

köparna finns till värdering och försäljning

Det kan löna sig att fräscha upp
Efterfrågan på hus i 
Mellerud är större än 
någonsin. En välskött 
fastighet, där känslan 
och potentialen i huset 
inte grumlas av ett rö-
rigt intryck, går snabbt 
att sälja.
– Köparna idag är kräsna 
och vill inte renovera. Ett 
snyggt och prydligt intryck 
höjer priset rejält och huset 
går snabbare att sälja, säger 
Carina Udd Stefansson på 
Stefanssons fastighetsbyrå. 

Visst går det att sälja ett 

hus utan att styla det, menar 
Carina, men med några enk-
la grepp gör man det lättare 
för köparen att se husets po-
tential. 

– Känslan man får i ett 
hus är jätteviktig och ibland 
behövs så lite för att fixa till 
det.

Några tips
Det finns många tips på 
homestyling för den som 
har möjlighet att lägga ner 
lite mer jobb inför en för-
säljning. Viktigt är att både 
huset och trädgården är så 

välkomnande som möjligt. 
Att ställa undan soptunnor, 
klippa gräset, och sopa bort 
löv gör gott. 

Invändigt bör huset vara 
välstädat. Putsade fönster, 
och rena ytor på golv, bän-
kar och bord är en fördel.  

Högre tempo
Carina och kolllegan Frida 
Norenby upplever liksom de 
andra mäklarna i Mellerud 
ett högre tryck i husförsälj-
ningen. 

Slut är tiden då man som 
köpare kunde sitta hemma 

Samma rum före... ...och efter en ganska enkel renovering. Väggarna har målats vita. Trägolvet under plast-
mattan har tagits fram.

och fundera. Nu krävs att 
man handlar snabbt och är 
väl förberedd. 

– Redan när man funderar 
på att köpa bör man boka 
tid hos banken och tänka 
igenom hur budgeten ser 
ut. Många köpare kommer 
ifrån större städer och är 
vana vid ett högre tempo i 
bostadsaffärer, säger de.

Hos Stefanssons märker 
man av att köparna från 
storstadsregioner som Gö-
teborg ökar och att ytter-
områden som Åsensbruk 
och Dals Rostock upplever 
en renässans.

– Med de förbättrade 
kommunikationernas alla 
möjligheter finns ett ökat 
intresse för att bo här och 
det är fortfarande billigare 

att köpa hus än att hyra lä-
genhet i Mellerud, påpekar 
Carina.

Karin Åström

Frida Norenby och Carina Udd Stefansson rekommenderar 
säljare att styla husen inför försäljning.
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Liten skogs och åkerfastighet

Mellerud, 19 ha            

Skog, åker och sjö, väster om
Mellerud                 

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 0521-27 27 55

lrfkonsult.se

Skogsfastighet 250 ha, Dalsland
Bengtsfors Skuggetorp 1:8 (område av)

Skogsfastighet om ca 250 ha belägen i ett skifte mellan

Ödskölt och Steneby. Stor andel gallringsskog på goda

boniteter. Gränsar mot sjön Iväg och med tillhörande ö.

Totalt virkesförråd om ca 35 700 m3sk varav ca 9 000

m3sk i avverkningsbara klasser.

Fastighetsbeskrivning via internet alt. 0521-572410

Mäklare/skogsmästare Henrik Pålsson 0525-64231

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus

LOKALVÅRD
Lollo: 070-265 47 46

tomas@dgt.se • 070-343 90 67

Hyresrätter på 
gång i centrum
Byggföretaget L:E-
Gruppen har köpt 
tomten i hörnet P.D 
Lundgrensgatan/ 
Algatan. Här kommer 
ett flerfamiljshus med 
hyresrätter att byggas.
– Vi  planerar ett tvåvånings-
hus med fyra trerumslägen-
heter på cirka 70 kvadratme-
ter, berättar Leif Svensson på 
L:E Gruppen.

Huset som står på tom-

ten kommer att rivas innan 
årets är slut och avsikten är 
att komma igång med byg-
get så snart som möjligt.

– Ritningarna är nästan 
klara och vi för en diskus-
sion med bygglovsenheten 
på kommunen just nu. Vi 
har redan en lista med in-
tresserade hyresgäster. Bätt-
re centralt läge kan man inte 
få, säger Leif Svensson.

Karin Åström

Tomten i hörnet P.D Lundgrensgatan/ Algatan är såld till 
L:E Gruppen. Det befintliga huset ska rivas. Här planeras 
ett hus med fyra hyreslägenheter.

Så ser svenskarnas 
drömbadrum ut
Vi älskar att renovera 
och fixa i våra badrum. 
Men nu är det inte 
överdriven lyx som 
gäller utan mer funk-
tionell design. 
Bort med integrerade bad-
rum, TV-skärmar och tvätt-
maskiner. In med prylar 
som får oss att njuta och gör 
stunden i badrummet till 
ren avkoppling. Det visar en 
studie bland 1000 svenskar 
som YouGov har gjort på 
uppdrag av badrumsföreta-
get Geberit.

När svenskarna får dröm-
ma fritt om sitt badrum lig-
ger fokus på enkelhet och 
kvalitet i kombination med 
smarta detaljer och sådant 
som får oss att njuta. 37 pro-
cent skulle till exempel väl-
ja en lättstädad vägghängd 
toalett om de gjorde om 
sitt badrum idag. 33 pro-
cent drömmer om att skaffa 
en jacuzzi och 28 procent 
vill kunna värma upp sig i 
en bastu. Även badkaret är 
populärt – 34 procent vill 
gärna ha ett sådant att krypa 
ner i.

Gärna luktutsug
Annars är det främst de små 
detaljerna man är ute efter. 
Som att ha massage i dusch-
munstycket (49 procent) 
eller ett regn- och dusch-

Enkelhet och kvalitet kombineras med smarta detaljer.

Vitt är en av favoritfärgerna svenskarna önskar sig.

munstycke (29 procent). 
14 procent skulle dessutom 
vilja ha en soldusch för att 
kunna hålla sig naturligt 
bruna hela året.

– Många svenskar ser 
badrummet som en fristad. 
Här kan vi ta en paus från 
vardagen utan att bli stör-
da av mobiler, TV, musik, 
tvättmaskin eller torktumla-
re, säger Jonas Elfborg, pro-
duktchef på Geberit. 

Däremot får praktiska 
och smarta lösningar gärna 
ta plats i våra drömbadrum. 
51 procent skulle gärna ha 

en toalett med integrerat 
luktutsug och lika många 
vill ha en beröringsfri spol-
platta.

Klassiska favoritfärger
Enligt undersökningen är 
61 procent av svenskarna 
intresserade av hur man kan 
designa och inreda bad-
rummet på ett trivsamt sätt. 
Den tillfälliga trenden, att 
slopa dörrarna in till bad-
rummet och integrera det 
med resten av hemmet, är 

helt ute. Istället önskar man 
sig större badrum – 59 pro-
cent tycker att deras bad-
rum är för litet idag.

Favoritfärgerna som top-
par interiören är vitt, grått, 
blått och svart, men inslag 
av guld är också uppskattat. 
Tio procent skulle gärna ha 
guld i sitt badrum. Även sil-
ver, grönt och beige är fär-
ger man kan tänka sig i sitt 
badrum.

Källa: Geberit

www.mellerudsnyheter.se
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DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

glenns murtjänst

glenns murtjänst
Tel. 070-688 80 44

olesensbygg@gmail.com

Vi bygger allt

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

Uterumsdag!
Allt för ditt uterum

Fredag
16 september 

kl. 10-16

Nu startar vi upp 2017 års uterumsprojekt! 
Arne Carlsson från VPP finns hos oss och hjälper dig 

med att utforma ditt rum och lämna en offert.

Tag gärna med ritning eller foto på ditt hus.
Välkommen!

Nya amorteringsregler för bolån
De nya amorterings-
reglerna för bolån 
gäller från och med 
1 juni 2016. Men vad 
innebär de? Vi tar hjälp 
av Dalslands Sparbank 
för att reda ut begrep-
pen.
– Vi har använt oss av regeln 
om ett amorteringskrav på 
två procent sedan diskus-
sionen kom upp våren 2015. 
Man visste ju att kravet 
skulle komma, egentligen 

skulle de nya reglerna ha 
införts 1 september 2015, 
men det flyttades fram, sä-
ger Christer Bränfeldt, pri-
vatrådgivare på Dalslands 
Sparbank.

Han berättar att många 
av deras lånekunder redan 
amorterar två procent, en 
del ännu mer.

– För Dalsland som hel-
het har jag känslan av att 
prisbilden på hus ökat nå-
got, men priserna ligger 
ändå relativt lågt. Jag tror 

att husköparna i städerna får 
det tuffare på grund av den 
högre prisbilden.

På frågan hur de nya 
reglerna tagits emot, tror 
Christer inte att någon 
kund reagerat.

– Hittills har jag inte upp-
levt det som problematiskt 
bland våra kunder, konsta-
terar han.

Ett exempel: Om du 
köper ett hus för 700 000 
kronor måste du amortera 
minst 1 000 kronor i mån-

aden. Här väljer många att 
lägga sig på en högre amor-
teringskostnad.

15-procentig  
kontantinsats
I samband med lagkravet på 
två procents amortering in-
fördes även krav på 15 pro-
cents kontantinsats av husets 
pris. Även detta krav har 
Dalslands Sparbank använt 
sig av sedan 2015.

– Vi har träffat ungdomar 
som inte haft några pengar 

med sig. Men de har fattat 
poängen och kommit tillba-
ka efter att sparat ihop peng-
arna till kontantinsatsen. Då 
är de stolta över att själva ha 
skapat den möjligheten, sä-
ger Christer.

Men bland normalin-
komsttagare i vårt område 
har Christer inte märkt av 
några problem med de nya 
reglerna.

– Vi märker av ett sug ef-
ter fastigheter i ett bra skick, 
de säljs nog väldigt fort.

Den rörliga boräntan 
ligger i dagsläget på 2,01 
procent, då binds den i tre 
månader i stöten. Bunden 
boränta i tre år ligger på 2,02 
procent.

Köper du ett hus för en 
miljon kronor, med 15 pro-
cent i kontantinsats och en 
boränta på två procent samt 
amorterar två procent ham-
nar månadskostnaden på  
2 850 kronor.

Susanne Emanuelsson

Amorteringsgrundande 
värde – objektets värde 
som använts vid beräkning 
av amorteringsbelopp i 
SEK.
Datum för värde – datum 
för fastställande av amorte-
ringsgrundande värde.
Amorteringsgrundande 
skuld – det högsta totala 
kreditbeloppet efter datu-
met för det senaste amor-
teringsgrundande värdet.

Definitioner

Christer Bränfeldt, privatrådgivare på Dalslands Sparbank 
tipsar om de nya amorteringsreglerna. Foto: Susanne 
Emanuelsson.

För dig som tecknar nytt 
bolån i Dalslands Spar-
bank efter den 1 juni 2016 
gäller detta:

Överstiger dina bolån 70 
procent av bostadens värde 
ska du amortera minst två 
procent av den totala skul-
den per år. 

Belåningsgrad mellan 70 
procent – 85 procent  ska 
amorteras med minst två 
procent per år av objektets 
totala skuld i banken  eller 
Swedbank Hypotek.

Exempel: Du köper 
en bostad värd 1 000 000 
kronor och betalar en kon-
tantinsats på 15 procent 
(150 000 kronor). 

Ditt bolån blir 850 

Vad innebär de nya reglerna?
000 kronor (1 000 000 –  
150 000 kronor)

850 000 kronor utgör 85 
procent av 1 000 000 kronor 
och du ska amortera minst 
två procent per år på skul-
den

Årlig amortering bli  
17 000 kronor (två procent 
gånger 850 000 kronor)

Belåningsgrad mellan 50 
– 70 procent ska amorteras 
med minst en procent per 
år av objektets totala skuld i 
banken eller Swedbank Hy-
potek.

Belåningsgrad under 50 
procent bör amorteras. Att 
bevilja amorteringsfritt upp 
till 50 procents belåning 
finns som alternativ.

Vad menar Finansin-
spektionen i sina före-
skrifter när det talas om 
tilläggslån, eller den så 
kallade alternativregeln?

Med tilläggslån menas 
det vi i banken brukar kalla 
”låna mer på befintligt”. Det 
vill säga kunder som redan 
har befintliga bolån och vill 
låna mer, till exempelvis en 
renovering med bostaden 
som säkerhet.

Vad gäller om jag redan 
har ett bolån och vill utö-

ka lånet för att till exempel 
renovera efter 1 juni 2016?
Det finns två amorterings-
möjligheter:

• Beroende på om din to-
tala belåning är över eller 
under 70 procent, inräknat 
ditt nya lån, kommer du 
kunna amortera årligen två 
procent eller en procent på 
ditt totala bolån.

• Det finns även en möj-
lighet att behålla befintlig 
amortering på ursprungliga 
lånet och sedan amortera 
tio procent på det utökade 
lånet.

Vad gäller för värdering 
och omvärdering av bostad 
för att förändra min amor-
tering?

• Vart femte år får en 
omvärdering göras för att 
eventuellt kunna förändra 
amorteringsvillkoren.

• Har du befintliga bolån 
får värdering göras första 
gången lånen utökas efter 
den 1 juni 2016 och därefter 
vart femte år.

• Omvärdering får även 
ske i de fall det skett en av-
sevärd värdeförändring av 
bostaden, som inte beror på 
marknadsutvecklingen. Var-
je fall bedöms enskilt.

Vad gäller för kund som 
tar lån efter 1 juni 2016 an-
gående femårsregeln?

Första gången en köpare 
belånar sin bostad så blir det 
fastställda marknadsvärdet 
även amorteringsgrundan-
de värde. Det amorterings-
grundande värdet får inte 
ändras de kommande fem 
åren. 

I amorteringskravet står 
att jag som kund kan få 
amorteringsfrihet vid sär-
skilda skäl. Vilka skäl är 
det och vad gäller för Dals-
lands sparbank?

Om du tecknar ett bolån 
efter den 1 juni 2016 och 
efter det skulle drabbas av 
något oförutsett som för-
sämrar din ekonomi kan du 
under en begränsad period 
beviljas förändrade amorte-
ringsvillkor.

Dalslands Sparbank 
kommer i varje enskilt fall 
att pröva om det bör ske 
förändringar av kundens 
amortering.

Vad gäller för kunder 
som flyttar sina befintliga 
lån från en annan bank till 
Dalslands Sparbank?

Kunden tar med sig in-
formation om bland annat  

amortering, när lånen togs 
och amorteringsvärdering 
från sin gamla bank. Inom 
Bankföreningen har vi 
kommit överens om vilken 
information kunderna får 
med sig vid bankbyte. 

Även vid bankbyte gäller 

huvudregeln för amortering, 
men undantag kan göras 
om kunden redan har en 
lägre amortering och lånen 
togs före 1 juni.

Christer Bränfeldt,  
privatrådgivare  

Dalslands Sparbank

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

Melleruds Nyheters  

JORD & SKOG
Storutdelning: 21 september   
Manusstopp: 15 september

Kontakta:  
Christina eller Maggan  

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se  
maggan@mellerudsnyheter.se
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

Margareta Nettum,   
Viravägen 12, Åsensbruk

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG ANNONSPLATS

Ledig annonsplats
Vill du att ditt  

företag ska synas
Ring  

0530-125 40 
för info och pris

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

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

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se
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FRISKVÅRDFOTVÅRD

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

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

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

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

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

MÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.600:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus
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Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Välkomna till höstens 
programaktiviteter

Måndag
10.00 Vandring med Ingrid
10.00 Promenad Sinnenas hus
14.30 Stickcafé, start 12/9
Måndag och torsdag
07.30 Rör dig frisk 
(motionsträning)  Lokal: STC 
Ledare: Margaretha G
09.30 Minnesträning 
(gemenskap o kortspel)
Tisdag
10.00 Bridge
15.00 Akvarellcirkel, Jämna 
veckor Sinnenas hus
Onsdag
15.00 Poesi och glädje, Start 14/9 
18.00 Gymnastik, f.d. sjukh.
Torsdag
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus
10.00 Gin Rummy, 
14.00 Bingo (minnesträning)
15.00 Bokcirkel, start 8/9
Sinnenas hus
17.00 Ukulelelirarna, Ojämna 
veckor.Stationshuset. 

En
 d

ag
 fö

r h
ela

 fa
mi

lje
n!

Välkommen till
Bygdefest i Brålanda

lördag 10 september 2016

Program i Centrumparken: (cirkatider)
10.00  Öppnar bygdefesten
10-11 Inlämning Brålandabakelsen
 Inlämnas till Gallerian. För mer info. se Gallerians Facebooksida

11.00 Skördeloppet upp till 12 år
11.30 Skördeloppet vuxna (Nytt för i år)

12.30  Utdelning av Dalslandsmedaljen
13.00 Musikskolan
13.30 Dalslands Naturbruksutbildning
14.00 Musikquiz Carl Ceder från Vänersborg
14.45 Prisutdelning Bakelsetävlingen
15.00 Valley Rockers Ett gäng killar från bygden spelar Rockabilly m.m.

För mer info.
www.skgranan.com

NÄRPRODUCERAD MAT
MC • Veteranbilar • Veterantraktorer och mopeder  

Tivoli • Serveringstält • Utställare
Ponnyridning • Bakluckeloppis • Kvigan Bella,

Lions lilla tåg och Katastroftältet visas

Välkomna! PS. Vi fixar vädret som vanligt!

En
 d

ag
 fö
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mi
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n!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

Brålanda • Frändefors

Skördeloppet för barn och vuxna
En mångårig tradition 
för SK Granan är Skör-
deloppet som arrang-
eras i samband med 
bygdefesten. I år är 
första gången loppet 
arrangeras även för 
vuxna. Klubben visar 
även upp vad unga 
lärt under åren.
Loppet är uppdelat i olika 
klasser och utifrån ålder tar 
man sig så snabbt som möj-
ligt ett antal varv runt kvar-
teret som är cirka 300 meter.
Barn 0-6 år springer ett varv, 
7-9 år två varv och barn 
mellan 10-13 år tre varv.

Ungdom motionsklass 
12-15 år löper 7,5 kilome-
ter. Dam motionsklass 16 år 
och uppåt springer samma 
sträcka liksom Herr mo-
tionsklass 16 år och uppåt.

Under bygdefesten anordnas det Skördeloppet. Arkivbild.

Delar ut Dalslandsmedaljen
Dalslandsmedaljen är 
ett pris som delats ut 
varje år sedan 1960. 
Brålanda företagarför-
ening har tidigare i år 
utsetts till mottagare 
av Dalslandsmedaljen 
2016 och nu ska de 
få den i samband med 
bygdefesten.

Brålanda företagarförening 
är även aktuella för ett annat 
pris. För tredje året i rad ar-
rangeras ”250 möjligheter” 
i Jönköping, en konferens 
med fokus på de mindre 
kommunernas utmaningar 
och möjligheter. Föreläsare 
är ledande akademiker och 
inspiratörer inom området. 
Tre representanter åker till 
konferensen som är 7-8 sep-
tember vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönkö-
ping.

Bo Pettersson, Christina Milén Jacobsson och Thore Johansson, 
Brålanda företagarförening när de tog emot beskedet tidigare i 
år. Foto: Susanne Emanuelsson.

Bygdefest med stort utbud
På lördag 10 sep-
tember är det dags 
för septembers stora 
händelse i Brålanda – 
bygdefesten. Här finns 
något för alla.
Bygdefesten i Brålanda är en 
återkommande familjefest 
mitt i samhället med många 

Passa på att ta en tur med Lions populära tåg.

olika utställare, knallar, djur, 
närproducerad mat, bagage-
luckeloppis och underhåll-
ning

Nytt för i år är att alla ut-
ställare finns på grusplanen 
vid scenen i Centrumpar-
ken.

Scenen
Från scenen kommer det att 
bli utdelning av Dalslands-
medaljen som i år går till 
Brålanda företagarförening.

Det bjuds på sång och 
musik av Vänersborgs 
kommuns musikskola och 
unga Valley Land Rockers 
kommer att framföra härlig 
rock’n roll.

I ett musik-quizz med 
musikern Carl Ceder, Vä-
nersborg, ges tillfälle att testa 
sina kunskaper på området.

I år blir det ingen tävling 
med småstjärnor.

Gamla skönheter
Rud Moppers, Veteran Clas-
sic Dalsland och Traktor-
klubben Dotorp visar upp 
sina klenoder. Kanske kör de 
en sväng.

Lions Club Brålanda kom-
mer att erbjuda besökarna 
en tur i sitt populära tåg. De 
kommer även att visa upp 
sitt katastroftält.

Hästridning erbjuds och 
berömda kvigan 103 Bella 
från Wässby Gård kommer 
på besök.

Framtidssatsning
Dalslands naturbruksutbild-
ning AB finns på plats för att 
berätta aktuella tankar kring 
ett nytt naturbruksgymnasi-
um på Nuntorp.

– Det ser lovande ut med 
många engagerade utställa-
re. Vi hoppas på fint väder. 
Detta är ju också ett tillfälle 
att träffa vänner och bekan-
ta från när och fjärran, säger 
ansvarige Thore Johansson, 
Brålanda företagarförening. 

 Marianne Karlsson

Bakelsetävling
Brålanda Galleria har öppet 
som vanligt under bygdefes-
ten. De anordnar en bakel-
setävling.

– Det blir en bakelsetäv-
ling också, som Brålanda 
galleria ansvarar för. Lämna 
in ditt bidrag, två stycken 
bakelser av samma sort, en 
till juryn och en till fotogra-
fering samt receptet, till Gal-
lerian mellan klockan 10-

11 på lördag 10 september, 
uppmanar Christina Milén 
Jacobsson, ordförande Brå-
landa företagarförening.

Den bakelse juryn faller 
för blir korad till Brålanda-
bakelsen 2016. Förhopp-
ningen är att  detta blir en 
tradition och att bakelsen 
blir en efterfrågad delikatess.

Marianne Karlsson

Susanne Broberg, SK Gra-
nan, tycker det är roligt att 
även vuxna nu har möjlighet 
att delta i Skördeloppet och 
berättar:

– Start och mål är som 
vanligt vid brandstationen i 
Brålanda. Banan i barnklas-
serna är på asfalt och i ung-
doms- och vuxenklasserna 
är det på asfalt och grus på 
elljusspåret. Det blir prisut-
delning efter målgång och 
möjlighet till omklädning 
och dusch finns i Brålanda 
idrottshall. 

Skördeloppet är ett mo-
tionsarrangemang och all-
männa trafikregler gäller. 
Man anmäler och betalar 
på plats före start. I år är SK 

Granan även med och visar 
delar av verksamheten runt 
ett tipitält. Mulles kompis 
Laxe finns på plats med fis-
kedamm.  Det blir hinder-
bana för barnen.  Lufsarna 

och TVM-ungdomarna 
kommer att visa vad de lärt 
under åren.

Marianne Karlsson

Brålanda Företagarfören-
ing har nominerats för att 
”De har ett stort engage-
mang inom ett stort antal 
frågor som berör människor-
na i bygden, man samarbetar 
med föreningslivet i bygden 
och skapar engagemang hos 
innevånarna. Arbetet präglas 
av lyhördhet för vilka frågor 
som bidrar till ett attraktivt 
samhälle.”

– Det är ju jättekul att vi 

blivit uppmärksammade för 
allt arbete som vi tillsam-
mans gjort under många år. 
Vi är ju många som samver-
kar och det är bra och roligt 
att Brålanda sätts på kartan, 
säger Christina Milén Ja-
cobsson, ordförande Brålan-
da företagarförening.

På bygdefesten får vi sva-
ret på hur det gick för Brå-
landa företagarförening, en 
av tre nominerade till ”250 
möjligheter”.

Medaljkommittén består 
för övrigt av representan-
ter för Dalslands Fornmin-
nes- och hembygdsförbund, 
Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund, Dals-
lands konstförening och 
Vänersborgs kommun. Kri-
terierna lyder: ”Medaljen 
utdelas årligen till personer/
föreningar/organisationer 
som gjort landskapet ”fram-
stående tjänster”.

Marianne Karlsson
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SPORT
Lundh till Rudevi

På lördag kommer 
journalisten, tv-pro-
filen och författaren 
Olof Lundh till Rudevi 
och besöker Åsebro 
IF. Detta tillsammans 
med advokat Stefan 
Alven, som kommer 
hyllas för sin hjälp med 
ÅIF:s tvist med all-
svenska IFK Göteborg.
I våras kom det fram, genom 
Olof Lundhs nysläppta bok, 
att IFK Göteborg var skyldi-
ga Åsebro IF pengar efter Se-
bastian Erikssons övergång 
till italienska klubben Cag-

liari. På lördag besöker de 
Åsebro där de skall berätta 
om processen samtidigt som 
klubben vill tacka de båda 
för sitt engagemang.

– Vi kommer att visa vår 
tacksamhet till dem och 
samtidigt få visa upp vår för-
ening. De kommer att titta 
på matchen mot Tösse IF, 
dela ut pris till matchens li-
rare och sedan finnas med på 
en middag efteråt, berättar 
ordförande Åke Dahlman, 
som är mitt uppe i förbere-
delserna.

Text: Tobias Coster

TV-profilen, författaren och journalisten Olof Lundh besöker 
Rudevi på lördag tillsammans med advokaten och förre all-
svenska spelaren Stefan Alven. Foto: Pressbild/TV4

Johan matchvinnare för MIF

Johan Larsson blev matchvinnare för MIF med hans nickmål i 
den 93:e minuten, via ribban. Foto: Arkivbild.

”Där rök nog 
seriesegern”

SLUTRESULTAT
KIF – Eds FF lag 2

0-2 (0-1)
Division 6 Dalsland
Målskyttar:
28’ 0-1 Ahmed Ziku Jaggwe
83’ 0-2 Peter Svensson

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF har kri-
gat om första platsen i 
division 6 hela säsong-
en och stundtals även 
varit där. Men i serie-
finalen i fredagskväll 
mot Eds andralag rök 
förmodligen serie-
segern. 0-2 slutade 
matchen som avgjor-
des först i slutet.
Med fyra poäng upp till se-
rieledarna Eds FF ser det 
tufft ut för Kroppefjäll att 
vinna division 6. 

Inför fredagens seriefinal 
skiljde det endast ett poäng 
mellan lagen, men Eds FF 
drog det längsta strået på 
Brunnsvallen.

– Vi var värda en poäng 
och vi hade chanserna. Men 
Ed är det bästa laget vi mött 
i serien, sade en besviken trä-
nare i Michael ”Svea” Eriks-
son efter matchen.

Gästerna tog ledningen 
efter en halvtimma inför 
närmare 100 åskådare den-
na fina fredagskväll, något 
KIF ville ändra på. Dock var 
både ribbor och motståndare 
i vägen, när Kroppefjäll för-
sökte kvittera. 

– Vi hade ett ribbskott 
direkt efter deras 1-0 och 
i andra halvlek tog vi över 

matchen. Men det gäller att 
göra mål också. Vi försökte 
förändra matchen genom 
att möblera om lite mer of-
fensivt med bara tre backar 
och tryckte upp tre anfallare. 
Men när vi satsade offensivt 
i slutet så kunde dom kontra 
in 2-0 och då var det över, 
sade ”Svea”.

0-2 kom oturligt med 
knappt tio minuter kvar, när 
KIF satsade allt på ett kort. 
Peter Svensson i Ed skarvade 
in ett inlägg i bortre burga-
veln.

– Där rök förmodligen se-
riesegern, men vi får försöka 
komma tvåa istället. Orkar 
vi vinna de två sista matcher-
na så är det inte så dåligt det. 
Vi deppar idag men startar 
om imorgon inför Brålan-
da-matchen, sade ”Svea”.

Kroppefjäll har kvar Brå-
landa och Vikens andralag 
innan säsongen är över för 
denna gången.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Frändefors inledde 
bortamatchen mot 
Ellenö på bästa möjli-

Suverän start bäddade för seger

SLUTRESULTAT
Ellenö IK –  

Frändefors IF
3-4 (1-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
3’ 0-1 Christer Karlsson
10’ 0-2 Victor Mattsson
13’ 0-3 Christer Karlsson
26’ 1-3 Christofer Jansson
54’ 2-3 Pontus Larsson
76’ 2-4 Victor Mattsson
88’ 3-4 Christofer Jansson (straff)

ga sätt. 3-0 efter 13 
minuter lade grunden 
för segern som blev 
nervig till slut, då 
matchen slutade 4-3.

Christer Karlsson satte 1-0 
redan efter tre minuter på 
Håmulevallen inför knappa 
40 åskådare. Hans lagkam-
rat satte 2-0 efter tio, innan 
Karlsson själv gjorde 3-0 tre 
minuter senare. En fantas-
tisk start för Frändefors som 
satsar på andraplatsen i divi-
sion 5 Dalsland.

– Vi ledde med 3-0 efter 
13 minuter men match-
en slutar 4-3, det är ingen 

match som en tränare gillar. 
Vi slappnade av efter den 
perfekta starten och blev lite 
övermodiga, sade tränaren 
Suad Hassani efter matchen.

Ellenös lagkapten Chris-
tofer Jansson nickade in 1-3 
efter en halvtimma spelad, 
men Fiffen höll ihop till 
halvleksvilan.

– De får 2-3 tidigt i den 
andra och efter det hade vi 
en massa lägen, både frilägen 
och ribbskott, men bollen 
ville inte in. Till slut skruva-
de Mattsson in en läcker fris-
park till 4-2 och då kändes 
det avgjort, sade Hassani.

Trots att bara en kvart 

återstod så blev avslutning-
en av matchen nervig. I den 
88:e tilldömdes hemmalaget 
straff, som deras lagkapten 
Jansson förvaltade.

– Jag sade till killarna inn-
an matchen att det var en 
viktig match och vi fick re-
sultatet vi ville. Vi satsar på 
andraplatsen där Åsebro nu 
finns, men vi tar en match i 
taget och håller på vårt mål, 
sade Suad.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Det var med en kraf-
tigt desarmerad trupp 
som Melleruds IF åkte 
till Tjörn för att möta 
jumbon Skärhamn. Det 
såg länge ut att bli 
oavgjort i mötet, men 
Melleruds Johan Lars-
son såg till att nicka 
in 2-1 på Fergie Time.

Hemmalaget kom från en 
bra period med två segrar 
de senaste tre matcherna. 
Mellerud däremot tappade 
ledning senast hemma mot 
Kungshamn och fick samti-
digt sex startspelare avstäng-
da.

– Vi gör det stabilt ef-
ter alla förändringar vi var 
tvungna att göra. Vi får ut 
det vi vet att truppen kan, 
sade assisterande tränaren 
Rikard Westman efter se-
gern.

Mellerud fick 1-0 efter en 
djupledsboll från Ahmed 
Bachalan, som Viktor Öhr-
ling inte hann upp. Istället 
skulle målvakten skjuta bort 
bollen, men lyckas istället 
fippla in den i eget mål. Det-

ta efter halvtimman spelad 
på konstgräset i Skärhamn. 

Halvleken bjöd annars 
inte på några större farliga 
chanser, även om det fanns 
en del som kunde blivit far-
liga.

Andra halvlek
Inledningen på den andra 

halvleken var Skärhamns, 
detta resulterade i 1-1 ef-
ter tre hörnor, där den sist-
nämnda lyckades sparkas in 
i mål av lagkapten Thoren.

– Det var en jämn match, 
väldigt låst stundtals, men 
många målchanser ändå. Vi 
har mycket boll, men Skär-
hamn kontrade. Fredric 

”Slägga” räddade oss flera 
gånger, bland annat hade de 
ett stolpskott i slutet av an-
dra, sade Westman. 

Johan fixade poängen
Trots ett övertag chansmäs-
sigt för hemmalaget, kun-
de MIF åka hem med tre 
poäng. Allt tack vare Johan 
Larsson, mittbacken som 
fick chansen från start.

En frispark utifrån lyftes 
in i den 93:e minuten, som 
rensades till hörna av Skär-
hamn. På denna, från Vik-
tor Öhrling, kunde Larsson 
nicka in bollen via ribban.

– Vi trycker på och får 
målet till slut, rättvist enligt 
mig, sade Westman.

Tobias Coster

SLUTRESULTAT
Skärhamns IK - 

Melleruds IF
1-2 (0-1)

Div.4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
32' 0-1 Självmål
56' 1-1 Jakob Thoren
94' 1-2 Johan Larsson

FOTBOLL 
Med fyra omgångar 
kvar och tolv poäng 
att kamma hem, så 
känns det helt plöts-
ligt möjligt att se 
Åsebro i topp. Detta 
efter ännu en seger för 
ÅIF i division 5, borta 
mot Fengersfors IK.

För några veckor sedan skilj-
de det 10 poäng mellan se-
rieledarna Färgelanda och 
tvåan Åsebro. Med fyra om-
gångar kvar är glappet bara 
fem poäng.

– Det känns självklart bra, 
det kan bli riktigt nervigt 
hos dem nu. Hoppas de kän-

ÅIF knappar in på serieledarna

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK – ÅIF

1-2 (0-1)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
31’ 0-1 Alassane Ouarma
48’ 0-2 Martin Scherdin
75’ 1-2 Najib Sultani

han snyggt väggspelade med 
Martin Scherdin. Lagkap-
tenen Scherdin satte sedan 
bollen distinkt bakom Feng-
ersfors keeper.

Trots ett reduceringsmål, 
via ribban, med kvarten kvar 
kändes Åsebros ledning so-
lid.

– Det kändes lugnt ändå, 
vi hade koll på dem, säger 
Eriksson som påpekar lagets 
form och styrka inför slut-
striden.

– Vi känner oss starka och 
har många alternativ att sätta 
in.

Tobias Coster

ner flåset i nacken, säger en 
nöjd spelande tränare i Peter 
Eriksson efter söndagskväl-
lens seger.

Åsebros trepoängare var 
inte självklar, den satt hårt 
inne, men det var gästande 
ÅIF som hade kommandot i 
stora delar av kampen.

– De började bra och vi 

var lite passiva inlednings-
vis. Vi får vara glada att vi 
inte låg under där. Men bra 
lag har tur, och en bra mål-
vakt. Henrik Eriksson var 
bäst idag, han räddade flera 
lägen och det är viktigt för 
oss att han är i form nu inför 
slutskedet av serien, berättar 
Eriksson.

Grenander med 
2 assist
Åsebro gjorde 1-0 efter en 
halvtimma genom Alassane 
Ouarma som hittade målet 
efter en fin framspelning av 
Fredrik Grenander. 

Framspelaren skulle slå 
till igen, strax efter paus, då 
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Det går tungt för 
Håfreström i division 
5, detta efter en ny 
förlust mot jumbon 
Tösse som vände och 
vann hemma på Tösse-
vallen. 
Håfreströms IF har det 
tungt i division 5 efter en 
ny förlust mot ett lag bakom 
dem i serien. Nu har man 
bara en seger på de senaste 
sex matcherna, en sportslig 
tillbakagång för laget. 

Det finns dock positiva sa-
ker att se på, enligt tränaren 
Kreshnik Bytyqi.

– Vi har förbättrats och är 
på god väg mot något bätt-
re. Vi får ta med det som är 
positivt. Sen hoppas jag att 
alla ser och förstår att vi har 
blivit bättre på vissa grejer 
även om det går dåligt resul-
tatmässigt.

Precis som i tidigare 
matcher tog motståndarna 
ledningen i matchen. Tös-
se ledde med 2-0 efter åtta 
minuter, men Håfreström 
vände till 3-2 före paus och 
kunde göra 4-2 strax efter 
och såg ut att gå mot tre skö-
na poäng.

– Jag sade innan match-
en att vi måste gå ut och 
ha roligt och se till att inte 
tappa huvudena, det var 
det enda direktivet jag gav 
killarna. Men efter vårt 4-2 

Håfreström i 
negativ spiral

SLUTRESULTAT
Tösse IF – HIF 
5-4 (2-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
3’ 1-0 Filip Lindstedt
8’ 2-0 Timmy Melchersson
21’ 2-1 Kreshnik Bytyqi
33’ 2-2 Kreshnik Bytyqi
36’ 2-3 Kreshnik Bytyqi
50’ 2-4 Ismail Jamal Haji
54’ 3-4 Sebastian Andersson
79’ 4-4 Emil Ahlqvist
87’ 5-4 Pontus Nilsson

mål blev vi bekväma och 
slarvade i hemjobbet, berät-
tare Bytyqi som själv stod för 
Håfreströms tre första mål i 
matchen.

Tappade ledningen
Tösse kunde reducera och 
kvittera på frispark i liknan-
de lägen strax utanför straff-
området. Pricken över i:et 
kom med sju minuter kvar 
då hemmalaget fullbordade 
vändningen med 5-4-målet 
genom Pontus Nilsson.

– Vi blir bekväma och alla 
vill göra saker på egen hand. 
Gör man fyra mål framåt 
så ska man vinna matchen, 
sade Bytyqi.

Håfreström har nu 18 po-
äng, två upp till Ellenö IK på 
fjärdeplatsen men tre ner till 
Fengersfors närmast bakom.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Det var över två må-
nader sedan Åsebro/
Brålandas represen-
tationslag spelade en 
tävlingsmatch, men 
trots detta visade 
man inga tecken på 
dålig matchform i 4-2 
segern hemma mot 
Tjörns DFF.

Jennie Larsson inledde mål-
skyttet på Rudevi på lör-
dagseftermiddagen. Anna 
Dahlberg fortsatte genom 
att sätta 2-0, allt innan en 
halvtimma gått av matchen.

– Det var riktigt skönt, 
vi hade lite flyt och fick lite 
saker med oss. Samtidigt gör 
tjejerna en väldigt bra match 
kämparmässigt, men kanske 
inte spelmässigt, sade träna-
ren Glenn Öder efter segern.

Tjörn reducerade strax 
före paus och var det spel-
förande laget. Åsebro/Brå-
landa kontrade och det ef-
fektivt och giftigt.

– Halvlekarna var lika 
egentligen. De styrde spelet 

Långt uppehåll 
stoppade inte 
Åsebro/Brålanda

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Tjörns DFF 
4-2 (2-1) 

Div. 2 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
20’ 1-0 Jennie Larsson
24’ 2-0 Anna Dahlberg
35’ 2-1 Linda Marie Nilsson
63’ 2-2 Linda Marie Nilsson
65’ 3-2 Gunilla Fredin
77’ 4-2 Anna Dahlberg

och hade mest boll medan vi 
kontrade på dem. Alla fyra 
målen var fina, flera snabba 
omställningar, sade Öder.

Gästerna kvitterade efter 
en timmas spel, men Gunilla 
Fredin satte 3-2 två minuter 
senare och Anna Dahlberg 
satte spiken i kistan med 
kvarten kvar.

– Vi fick verkligen kämpa 
för poängen och vi gjorde 
det väldigt bra. Vi hade spe-
lat bättre om tjejerna haft 
några matcher i benen, sade 
Öder.

Tobias Coster

”Jag blev bra sent”

Landslagsmeriterade Malena Norrman in action 2016. Foto: 
Privat.

BADMINTON 
Det stora dalslandslöftet och Melleruds stol-
het i badminton, 15-åriga Malena Norrman, 
elitsatsar på Riksgymnasiet (RIG) i Malmö där 
sporten kombineras med en 3-årig ekonomiut-
bildning.
Det är tidiga morgnar för 
träning innan skolan och 
efter när lektionerna är slut 
för dagen. 

– Det finns ingen tid över 
för kompisar och i och med 
att studiepassen på denna 
idrottsskolan är kortare än 
normalt, beviljas därmed 
ingen ledighet under kursti-
den, berättar Malena.

Malena är en driven och 
målinriktad elitidrottare 
som satsar 100 procent på 
det hon gör, men därmed 
inte sagt att hon inte har 
båda fötterna på jorden. 

– Jag satsar på att bli ad-
vokat efter min badminton-
karriär. Att vara elitidrottare 
kräver enormt mycket och 
bara den som upplevt det 
kan förstå det fullt ut. Att 
träna tidiga morgnar, träna 
flera pass per dag utöver att 
studierna skall skötas samt 
äta rätt kost och få tillräck-
ligt med sömn är något som 
är en resa i sig att vänja sig 
vid, säger hon. 

Antal pass för Malena 
läggs upp av hennes träna-
re och trappas upp stegvis 
för att undvika att hon blir 
överbelastad och nedtränad 
istället för att byggas upp. 
Beroende på vad varje indi-
vid har för träningsvana från 
sin hemmaklubb läggs det 
upp ett fungerande schema.

Träningsförbud
I dagsläget har Malena trä-

ningsförbud då hon inte får 
anstränga sig efter att sjuk-
domen körtelfeber drabbat 
henne mitt under ett viktigt 
landslagsläger på Bosön i 
sensomras. Hon gjorde trots 
detta bra resultat och finns 
numera med i landslagstrup-
pen för sin åldersgrupp. 
Nästa uttagning sker i janu-
ari 2017.

Malena har trots tränings-
förbudet stora förhoppning-
ar att kunna vara redo för 
Danish Junior Cup 14-18 
oktober.

Framtidstro
Det här är en idrottstjej som 
vet precis vad hon vill och 
när frågan ställs om vad hon 
anser om möjligheterna att 
bli proffs, svarar hon; 

–  Det är ruskigt svårt 
att tjäna pengar så att man 
kan klara sig på badminton 
i Sverige, men däremot i 
grannlandet Danmark, där 
sporten är som störst och bra 
inkomst finns. Där skulle jag 
gärna vilja testa om jag får 
chansen, säger Malena. 

Även Indonesien vore ett 
alternativ men Malaysia av-
färdar hon trots att de bästa 
spelarna finns där. Anled-
ning är att hon inte vill bo 
där, landet lockar helt enkelt 
inte, trots kvalitetsspelarna.

Idag har Malena sponsring 
från ett företag som är en av 
de största aktörerna på den 
svenska badmintonmark-

naden. Hon är väldigt nöjd 
och tacksam för deras samar-
bete som innebär att hon får 
utrustning i form av rackets, 
skor, strumpor och  kläder.

Styrkor och  
förbättringspunkter
Malena beskriver att hennes 
styrka främst är det flacka 
spelet där man försöker att 
lägga undan bollen och att 
motståndaren inte riktigt 
kan utläsa var den placeras. 

Det innebär att man får 
vara både snabb och offen-
siv framåt i banan. Förbätt-
ringspunkt är att skaffa bätt-
re kondition för att kunna 
hålla fokus bättre i matcher 
som kan bli långdragna och 
täta.

Glädjen och familjen
Malena poängterar att det är 
tack vare sina föräldrar och 
även sin framgångsrike bror, 
Martin, som hon har lyckats 
så bra hittills. 

–  Pappa är verkligen lite 
av min klippa i badminto-
nen. Det har gjort att jag 
bibehållit min glädje till 
sporten att ha stödet av dem 
och förståelsen i med- och 
motgångar, säger hon. 

– Jag blev bra ganska sent 
för att vara en badmin-
tonspelare, men det spelar ju 
mindre roll idag. 

Malena känner själv att 
får hon vara frisk och utan 
skador, tillhör hon en av 
landslagsspelarna för Sverige 
i sin åldersklass.

Lena Arwedahl
Info:
Tränare på RIG-gymnasiet 
är Rickard Magnusson, före 
detta landslagsspelare med 
två SM-guld i singel och tre 
lagmästerskap i Tyskland,  
samt Maria Bengtsson, före 
detta landslagsspelare med 
flera VM- och EM-medaljer 
i dubbel och mixed.

Arbetade under orienterings-VM

Ett gäng från OK Kroppefjäll arbetade vid målgången under  Vm i orientering i Strömstad. Foto: Privat.

Ett gäng frivilliga från 
OK Kroppefjäll arbe-
tade vid målgången 
under VM i orientering 
som hölls i Strömstad 
20-27 augusti.
Redan för sex år sedan be-
slutades att VM i orientering 

skulle hållas i Bohuslän/Dal. 
Då startade arbetet med att 
rita kartor och förbereda 
allt annat inför tävlingarna 
som samlat deltagare ifrån 
32 länder. Många förening-
ar har under varit delaktiga 
som funktionärer under 
tävlingarna, däribland OK 

Kroppefjäll. I  ett och ett 
halvt år har klubben jobbat 
för att få ihop en trupp som 
skulle ta emot löparna vid 
målet.  De har tränat inten-
sivt, bland annat på att han-
tera utrustningen som mäter 
tid och kontrollerar att man 
varit vid rätt kontroll. 

– Vi var ett gott gäng på 
11-17 personer  som arbeta-
de vid målet under tävlings-
veckan. Det var roligt och 
väldigt intensivt, berättar 
Kicki Halvarsson, OK Krop-
pefjäll.
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 10 september kl. 16.00

Åsebro IF – Tösse IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Fonus Familjejuridik Mellerud, Kents Åkeri i Berg AB,  

Stefan Broberg, Axima, Dals Bygg, Quantenburgs Säteri 

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Grinstads Lanthandel

Huvudsponsor:

Lördag 10/9 kl. 13.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Ärtemark/Billingsfors
Matchbollarna skänkta av: 

Elmontage på Dal, Bertil Johansson Bygg

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Herrestads AIF
Söndag 11/9 KL. 16.00

Handarbetsboden, Konsumentkemi, Värmdal & Traktorservice

FOTBOLL 
Frändefors är tillbaka 
på vinnarspåret. Den 
svåra bortamatchen 
mot Henåns IF på 
Orust slutade 4-1 till 
gästerna från Frende-
vi.
Frändefors gjorde 1-0 ge-
nom Sabina Kahla Eden, 
med huvudet, efter ett fint 
inspel från högerkanten. En 
bra start för ”Fiffen” som 
hittat formen lagom till slut-
kampen. 

– Vi gick in i matchen 
med målet att pressa högt, 
det lyckades första 20 och 
vi var jätte bra. Vi skapade 
mängder med chanser, men 
bollen ville inte in. Sedan 
orkar vi inte hålla den höga 
pressen så länge, så vi tappar 
och börjar slarva och slår 
bort enkla passningar. Men 
vi ledde med 1-0 i paus, 
berättar tränaren Christer 
Stolt.

Dock kunde hemmalaget 
göra 1-1 på en misstänkt off-
side, där Frändefors försvar 
blev stående och fick se kvit-
teringen utan att ha en chans 
att stoppa målskytten.

Men istället för att hänga 
med huvudena så klev Sabi-
na fram igen, och petade in 

Frändefors damer 
vinnare igen

SLUTRESULTAT
Henåns IF  

– Frändefors IF  

1-4 (0-1)
Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
29’ 0-1 Sabina Kalha Edén
47’ 1-1 Tilde Blomqvist
53’ 1-2 Sabina Kalha Edén
75’ 1-3 Johanna Hjoberg
88’  1-4 Johanna Hjoberg

en retur på måltjuvs maner. 
3-1 och 4-1 stod Johanna 

Hjoberg för där det sista var 
en fin prestation. Hjoberg 
klev in från kanten, vann en 
duell och kunde rulla in se-
germålet.

– Vi närmar oss vårt mål, 
att sluta trea. Men det vik-
tiga att vi gör detta tillsam-
mans. Vi har varit på en resa 
sedan förra året och för den-
na säsong har det alltid gällt 
att sluta trea, även om det är 
en bit kvar, säger Stolt.

Frändefors har i nuläget 
tredjeplatsen i förvar med 
14 poäng, fyra poäng före 
Henån på fjärdeplats. Men 
andraplatsen är utom räck-
håll med två omgångar kvar 
att spela, LDB Dalsland har 
nämligen 33 poäng.

Tobias Coster

segern, som var den första 
under höstsäsongen. 

Men det är långt ifrån sä-
kert för BIF som nu har ett 
poäng upp till IF Viken och 
fem ner till jumbon Skär-
hamn.

– Vi är inte klara, inget 

andrum, vi behöver ta fler 
poäng. Men någonstans 
måste redan börja, skönt 
att få marginalerna med sig, 
sade en lättat Daniel efter 
matchen.

Tobias Coster

BIF:s vändning signerad Falk

Fredrik Falk – Fredrik Falk blev stor matchvinnare för Brå-
landa som var i stort poäng-behov. Detta efter sina två mål i 
slutet av matchen mot Vallens IF hemma på Sörbyvallen. Foto: 
Arkivbild

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – Vallens IF  

2-1 (0-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
51’ 0-1 Hampus Andersson
81’ 1-1 Fredrik Falk
87’ 2-1 Fredrik Falk

FOTBOLL 
Fredrik Falk gjorde två mål i slutet av matchen 
hemma på Sörbyvallen mot Vallens IF. Detta be-
tydde tre poäng för ett vilt kämpande Brålanda i 
botten av division 4 Bohuslän/Dal.
Brålanda är i akut behov av 
poäng, framför allt i form av 
segrar. 

Hemma mot Vallens IF 
såg det länge ut att bli ännu 
en förlust, innan Fredrik 
Falk klev fram som den led-
are han är i BIF.

– Vi gör mål som ett lag 
och släpper in mål som ett 
lag. Det är bara ni omkring 
som bryr sig om hur många 
mål som görs. Som forward 
förväntas man att göra mål, 
men det är inget vi har tänkt 
på något vidare. Vi vet vad 
han kan, sade tränaren Da-
niel Olsen efter matchen i 
samband med diskussionen 

om det släppt målmässigt för 
anfallaren Falk som nu gjort 
åtta mål denna säsong.

Det var en hyfsat jämn 
match utan några större 
chanser från något av lagen. 
Brålanda var det bättre laget 
i den första halvleken, men 
den slutade 0-0. 

– Andra halvleken fortsat-
te vara jämn, men de fick det 
viktiga 1-0 målet och då var 
det riktigt tungt, sade Olsen.

Falk matchvinnare
Men Fredrik Falk skulle 
skjuta hem tre poäng, detta 
med mindre än tio minuter 
kvar av matchen.

1-1 kom i den 81:a minu-
ten, där Fredrik fick till det 
med en riktig kanon i Val-
lens högre kryss.

– Sista kvarten mobilise-
rade vi och laget kämpade. 
Då klippte Falk till med ett 
drömmål och vi fick luft un-
der vingarna.

Fredrik slog till igen fyra 
minuter senare och Brålan-
da försvarade sedan hem 

Innebandydamlag i Mellerud

Glada innebandytjejer under söndagens träningspass i Råda-
hallen. 

Hellman slutade fyra
CYKEL 

I Bockstensturen i 
Varberg, en deltävling 
i Svenska långloppscu-
pen MTB, kom Stefan 
Hellman fyra i H40 - 
klassen. 

Detta efter att vacklat om 
start eller inte då han hade 
feber under fredagskvällen.

 Stefan beslutade sig till 
sist för att köra då han kände 
sig bättre på lördagen och då 
han är indragen i striden om 
total cupseger i H40. 

Med bara milen kvar ledde 
han, men krafterna tröt och 
det blev tillslut en 4:e plats. 
Det räckte för att nu vara i 
delad ledning i cupen. 

Även lillebror Johan Hell-
man stod på startlinjen och 

var på väg mot ett strålande 
resultat men drabbades av 
dubbla punkteringar och 
därmed försvann möjlighe-
ten. 

Till helgen blir det nya tag, 
då under MTB-SM i mara-
tondistans. Förhoppnings-
vis kan det då bli medalj til 
Team Swesports / Swesports 
CK.

INNEBANDY 
Det är Melleruds 
IBK:s spelande träna-
re Filip Falander som 
tillsammans med Cissi 
Ömnehag som startat 
upp verksamhet för 
att tjejer skall kunna 
träna innebandy. 

– Alla från 15 år och uppåt 
är varmt välkomna, säger 
Cissi.

Idag är det cirka tolv spe-
lare som tränar kontinuerligt 
på söndagar i Rådahallen, 
där det finns ett fåtal kvar av 
de gamla spelarna från tidi-
gare lag för åtta år sedan.  

– Vi vill att fler kommer 
och prövar att spela och 
träna innebandy. I år till-
hör inte damlaget något se-
riespel, utan vi siktar på att 
bygga upp teknik, spelför-
ståelse, klubbhantering samt 
lagandan först, innan vi tar 
steget ut och börjar spela se-
riematcher, säger Filip. 

En träningsmatch mot 

Älvhög är planerad den 18/9 
i Rådahallen.

–  Alla är välkomna! Vi 
har kul på träningarna, säger 
spelarna på söndagens trä-
ning med ett leende.

Nybörjare och nygamla
Detta öppnar upp för nya 
och gamla spelare att börja. 
Man får lära sig grunderna 
om regler och hur sporten 
skall spelas.  

– Det skall vara kul helt 
enkelt. Vi vill att den som 
fyllt 15 år och uppåt kom-
mer hit och tränar med oss; 
det är bara att ta med sig 
inneskor och träningskläder 
så får ni låna klubba av oss, 
säger Cissi. 

Ideellt arbete
Båda tränarna, Filip Falan-
der och Christoffer Vågberg 
spelar i Melleruds Giants 
och tycker det känns roligt 
och inspirerande att få ge 
tillbaka genom att träna tje-
jerna. 

–  Det är viktigt att klub-
ben har ett damlag, säger de 
båda två.

Lena Arwedahl

Info: Filip Falander har spe-
lat i Bäckefors, Billingsfors, 
Åmål och Mellerud. Han 
har tränat Åmåls B-lag (her-
rar) samt damlaget i två år. 
Christoffer Vågberg har va-
rit målvakt många år i Mel-
leruds IBK.
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Nyckelknippa på vift
bestående av 3 nycklar. 1 vit 
m. röda hjärtan, 1 husnyckel 
och 1 bilnyckel. Hittelön 300 
kr. Lämnas hos Melleruds 
Nyheter.

BORTTAPPAT

1-planshus med garage
Västerläge, centrala Mellerud. 
Intresseanmälan lämnas se-
nast 30/9 till Melleruds Ny-
heter. Märk: ”Västerläge”.

UTHYRES

Katt i Bränna
Grå/vit, mycket rädd. För-
svann i fredags lunch. Ring 
Maria 070-672 80 74 el. Elias 
073-030 91 15.

BORTSPRUNGEN

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

KONST Tyra Salomonsson 
500:-. Maria Ruth 450:-. 
Tel 076-270 37 02.

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

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

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

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

DATASERVICESK
SÄLJER • BYGGER

REPARERAR • UPPGRADERAR
RÄDDAR DATA

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

www.skdataservice.se

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

Ring 
så gräver jag!

olesensbygg@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Stefan

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Hundkurser 
startar v. 36

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Boka in din bröllopsfotografering
under september!

...vid  
bokning av 

bröllopspaket 
BASIC 20%

mer info: www.tmfoto.n.nu

RAB
ATT

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Division 5 herrar

Fengersfors IK - Åsebro IF 1 - 2
Bengtsfors IF - Färgelanda IF 0 - 0
Tösse IF - Håfreströms IF 5 - 4
Melleruds IF lag 2 - Ärtemarks IF /Billingsfors 12 - 0
Ellenö IK - Frändefors IF 3 - 4

Färgelanda IF 14 11 2 1 39-17 22 35
Åsebro IF 14 9 3 2 41-23 18 30
Frändefors IF 14 7 3 4 34-25 9 24
Ellenö IK 14 6 2 6 34-31 3 20
Håfreströms IF 14 5 3 6 49-42 7 18
Fengersfors IK 14 4 3 7 25-39 -14 15
Bengtsfors IF 14 3 5 6 24-34 -10 14
Tösse IF 14 3 5 6 27-40 -13 14
Ärtemarks IF / Billingsfors 14 3 4 7 26-40 -14 13
Melleruds IF lag 2 14 4 0 10 39-47 -8 12

Division 6 herrar

Högsäters GF lag 2 - Bengtsfors IF lag 2 5 - 0 
Kroppefjälls IF - Eds FF Lag 2 0 - 2

Eds FF Lag 2 12 10 1 1 37-12 25 31
Kroppefjälls IF 12 9 0 3 34-16 18 27
IF Viken lag 2 11 6 2 3 31-19 12 20
Högsäters GF lag 2 12 5 3 4 30-24 6 18
Brålanda IF lag 2 12 6 0 6 24-20 4 18
Bäckefors IF 11 3 1 7 19-29 -10 10
Bengtsfors IF lag 2 11 2 1 8 15-41 -26 7
DLIK/ LIF 11 1 0 10 13-42 -29 3

Division 7 herrar

Kroppefjälls IF lag 3 - Tösse IF lag 2 9-manna 1 - 2
Kroppefjälls IF lag 2 - Kroppefjälls IF lag 3 2 - 4
Tösse IF lag 2 9-manna - Eds FF lag 3 5 - 2

Färgelanda IF lag 2 12 8 3 1 64-31 33 27
Håfreströms IF lag 2 10 7 1 2 66-26 40 22
Tösse IF lag 2 9-manna 11 6 0 5 46-62 -16 18
Ärtemarks/Billingsfors lag 2 10 5 1 4 42-35 7 16
Kroppefjälls IF lag 3 12 4 1 7 23-52 -29 13
Eds FF lag 3 9 3 2 4 25-26 -1 11
Frändefors IF lag 2 11 3 2 6 27-40 -13 11
Kroppefjälls IF lag 2 11 2 0 9 18-39 -21 6

Div.2 Damer Bohuslän/Dal

Åsebro/Brålanda - Tjörns DFF 4 - 2 
Herrestads AIF - Vallens IF Lag 2 0 - 1

G-S Orust FC 10 8 1 1 59-13 46 25
Herrestads AIF 12 6 2 4 29-13 16 20
Bullarens GOIF 9 5 0 4 43-20 23 15
Tjörns DFF 9 3 4 2 23-16 7 13
Åsebro/ Brålanda 9 4 1 4 19-28 -9 13
IK Rössö Uddevalla Lag 2 9 2 0 7 11-63 -52 6
Vallens IF Lag 2 10 1 2 7 11-42 -31 5

Div.3 Damer Bohuslän Dal

H.E.F. Valbo BK - Tjörns DFF Lag 2 0 - 1 
G-S Orust FC U-lag - Munkedals IF 4 - 1 
Tjörns DFF Lag 2 - Åsebro/Brålanda Lag 2 3 - 8  
G-S Orust FC U-lag - Eds FF 3 - 2

G-S Orust FC U-lag 10 8 2 0 37-8 29 26
Tjörns DFF Lag 2 12 6 1 5 44-40 4 19
Smögens IF 10 5 2 3 30-18 12 17
Herrestads AIF U-lag 11 5 2 4 19-24 -5 17
Åsebro/ Brålanda Lag 2 11 4 3 4 38-36 2 15
Munkedals IF 12 4 1 7 23-27 -4 13
Eds FF 10 3 1 6 24-36 -12 10
H.E.F. Valbo BK 12 2 2 8 21-47 -26 8

Div. 4 Bohuslän-Dal Damer

Henåns IF - Frändefors IF 1 - 4
Svarteborg/Stångenäs - LDB Dalsland 0 - 2 
Bengtsfors IF - Henåns IF 11 - 0 
Bengtsfors IF - Eds FF 3 - 0

Bengtsfors IF 13 12 0 1 51-11 40 36
LDB Dalsland 13 11 0 2 54-15 39 33
Frändefors IF 13 4 2 7 25-31 -6 14
Henåns IF 12 3 1 8 24-57 -33 10
Eds FF 12 3 0 9 20-36 -16 9
Svarteborg/ Stångenäs 13 2 3 8 10-34 -24 9

Pojkar Div.1 15-17 år - Kompisligan

Orust fotboll Div.1 - Sotenäs Ungdom Div.1 2 - 7
Stenungsunds IF - Herrestads AIF Div.1 2 - 3
Stenungsunds IF - Eds FF 2 - 4
Eds FF - Orust fotboll Div.1 WO (3 - 0)

Eds FF 10 9 1 0 32-11 21 28
Stenungsunds IF 12 6 2 4 43-25 18 20
Sotenäs Ungdom Div.1 10 5 2 3 40-20 20 17
Melleruds IF 10 5 2 3 27-23 4 17
Svarteborg/ Hedekas 10 5 0 5 26-28 -2 15
Herrestads AIF Div.1 10 3 0 7 27-35 -8 9
Orust fotboll Div.1 11 3 0 8 36-55 -19 9
IK Oddevold Div.1 9 1 1 7 14-48 -34 4

Div.4 Herrar Bohuslän/Dal

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

IFK Åmål 18 13 2 3 63-25 38 41
Melleruds IF 18 12 4 2 48-27 21 40
Ödsmåls IK 18 9 4 5 41-28 13 31
Högsäters GF 18 8 5 5 33-30 3 29
Munkedals IF 18 8 2 8 31-31 0 26
Kungshamns IF 18 7 5 6 36-41 -5 26
Eds FF 18 7 3 8 41-44 -3 24
Herrestads AIF 18 6 6 6 30-36 -6 24
Vallens IF 18 5 4 9 33-44 -11 19
IF Viken 18 3 7 8 27-33 -6 16
Brålanda IF 18 4 3 11 21-33 -12 15
Skärhamns IK 18 3 1 14 23-55 -32 10

TABELLER

Medalj till Ella
FRIIDROTT 
Ella Helmström från 
Dals Södra FFI i klass 
F13, tog på lördagen 
en tredjeplats vid 
årets Skarakamp i 
Skara.
Det var på 600 meter med 
nytt personligt rekord på 

1.53.78, en putsning med 
1,5 sekund som innebär nytt 
klubbrekord för distansen.   

Segrade gjorde Ida Ge-
nitz från Istrums SK med 
tiden 1.51.24 och två blev 
Meja Kjellberg Larsson från 
Lidköpings IS med tiden 
1.52.38.

 Göran Hallsten

Vinterförvaring!
Bil • Båt
Husvagn

Husbil
MC

Pris från 3.300:- Varmgarage
MC, vattenskoter 1.000:-

0531-69 00 18
VINTERFÖRVARING I BENGTSFORS

Bengtsfors Motorbåtsklubb

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till 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

Nyströms
Tel. 0530-122 47 eller 
070-601 88 47
www.nystromsband.se

DANS OCH  
UNDERHÅLLNING
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Melodikrysset v.36 - 10 september

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. 36 – 10 september

20.00  Ishockey: Champions 
hockey league
22.30  Millennium
00.00  Dox: Sonita
01.30  Medicin med Mosley
02.20  Spisa med Price på tur
03.00  Genikampen 

20.00  Ishockey: Champions 
 hockey league
22.30  Djävulsdansen
  - teckentolkat
23.30  Follow the money
00.30  Suits
01.15  Det stora tågrånet
02.45  En kväll i New York 

20.00  Ishockey
22.30  Prins Alexanders dop
  - syntolkat
00.00  Fångade
00.50  Kropp, sex och samba
01.20  Opinion live
02.05 Nattsändningar

21.00  Gift vid första ögonkastet
21.40  Må underbart med Tiffany
 Persson
21.55  Skavlan
22.55  Prins Alexanders dop - 
 sammandrag
23.40  Djävulsdansen
00.40  Imopedbil genom Finland
01.20  Made in Finland
02.20  Landgång 

13.00  UR Samtiden
16.00  Det söta livet
16.10  Antikmagasinet
16.40  Svenska hemligheter special
17.10  Studio natur
17.40  Cosmos
18.25  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
19.10  Ett barns första dag: 
 Belgien
20.00  Seriestart: Centralamerikas
  okända kungadömen
21.00  Seriestart: Hjältar i 
 eldhaven
21.45  Vintagelyx i LA
22.30  Studio natur
23.00  Mästerspionens hemlighet 

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska 
 personligheter
16.20  Författarliv mellan dikt 
 och verklighet
16.50  Antikmagasinet
17.20  Arkitektens hem
17.50  Atari - Game Over
18.50  I motorriksha genom 
 Indien
19.20 	Amazonas	elektriska	fiskar
20.10  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien
21.00  Studio natur
21.30  Världens natur: Katter
22.20  Ett barns första dag: Belgien
23.10  Hjältar i eldhaven 

13.00  UR Samtiden
16.00  Franska kusten från
  ovan
16.10  I motorriksha genom Indien
16.40  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
17.25  Studio natur
17.55  Världens natur
18.45  Dubbelliv i New York
19.45  Antikmagasinet
20.15  Första världskrigets öden
21.00  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
21.45  Svenska hemligheter special
22.15  Världens fakta
23.05  Vintagelyx i LA
23.50  Arkitektens hem 

09.00  UR Samtiden
15.00  Världen i vår skola
15.45  Dubbelliv i New York
16.40  Centralamerikas okända 
 kungadömen
17.40  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
18.25  Hjältar i eldhaven
19.10 	Savannens	fighter
20.00  Svenska hemligheter
 special
20.30  Seriestart: Grekland med 
 Simon Reeve
21.30  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  Grown ups
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.05  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.35  Family guy
03.00  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.15  Grimm
05.00  Våra värsta år

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  Grown ups 2
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.35  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.15  Grimm
05.00  Våra värsta år
05.25  Våra värsta år 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  Cops
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  The strain
22.00  Resident evil: Afterlife
00.00  Family guy
01.00  Scrubs
02.00  My name is Earl
02.30  Frasier
02.55  Family guy
03.45  Cops
04.10 Nattsändningar

06.00  Knight rider
07.00  Jim Henson's 
 creature shop 
 challenge
07.50  Seinfeld
08.55  Jims värld
09.55  Frasier
10.25  Frasier
10.55  Ink master USA
11.55  NCIS: Los Angeles
12.55  NCIS: Los Angeles
13.55  Continuum
14.55  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
15.55  Franklin & Bash
16.55  Grown ups 2
19.00  Simpsons
19.30  Simpsons
21.00  The bank job
23.20  Big game
01.15 	Five	fingers
02.50  Last resort
03.30  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
04.20  Seinfeld
04.45  Seinfeld
05.10  Seinfeld
05.35 Seinfeld 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  En bild berättar
11.40  Spisa med Price på tur
12.20  Trädgårdstider
13.20  Tänk till snackar stress
13.35  Genikampen
14.35  Matiné: En dam försvinner
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Made in Finland: Antti 
 Pikkanen
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Uppdrag granskning
21.00  Fråga Lund
22.00  Känselsinnets ABC
22.30  Det handlar om dig
23.00  SVT Nyheter
23.05 - 02.00  Paralympics
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  En bild berättar
11.40  Uppdrag granskning
12.40  Fråga Lund
13.40  Radiohjälpen 75 år
13.55  Paralympics
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Landgång
21.00  Seriestart: Djävulsdansen
22.00  Opinion live
22.45  Kropp, sex och samba
23.15  SVT Nyheter
23.20  Trädgårdstider
00.20  Sally
00.50 - 03.00  Paralympics
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  En bild berättar
11.40  Uppdrag granskning
12.40  Fråga Lund
13.40  Radiohjälpen 75 år
13.55  Paralympics
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Landgång
21.00  Seriestart: Djävulsdansen
22.00  Opinion live
22.45  Kropp, sex och samba
23.15  SVT Nyheter
23.20  Trädgårdstider
00.20  Sally
00.50 - 03.00  Paralympics
05.15  Go'kväll 

06.15  Opinion live
07.00  Uppdrag granskning
08.00  Medicin med Mosley
08.50  Trädgårdstider
09.50  Landgång
10.50  Prinsbröllopet 
 - sammandrag
11.35  Prins Alexanders dop - 
 sammandrag
12.20  Skavlan
13.20  Må underbart med Tiffany 
 Persson
13.35  Top gear
14.25  Paralympics
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  En kväll i New York
21.00  Enkel resa till Korfu
21.50  Lördagsbio: Flimmer
23.25  SVT Nyheter
23.30  Winchester '73
01.00 - 03.00  Paralympics
04.35  Sverige!
05.05  Go'kväll 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Riket
16.45  MiffoTV
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  En kärlek för tre
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  Babel
23.15  Eva Hesse – banbrytande 
 konstnär
00.10  Förväxlingen
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Elias pekingopera
16.45  Mitt psyke och jag
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Paralympics 2016 - studio-
 magasin
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Det är inte så dumt att bli 
 gammal: Livet börjar vid 
 hundra
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Paralympics
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  En natt eller mer?
16.45  Hundra procent bonde
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Paralympics 2016 - studio-
 magasin
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Ingegerd Råman – framtid 
 i varje andetag
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Mr. Robot
22.35  Paralympics
00.45  24 Vision
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

08.00  Det är inte så dumt att bli 
 gammal: Livet börjar vid 
 hundra
09.00  SVT Nyheter
09.05  Karaoke, den magiska 
 maskinen
10.00  Flygplan i trä
10.05  När Norge låg söder om 
 ekvatorn
10.30  Vem vet mest?
13.05  Förgasarmannen
13.10  Vetenskapens värld
14.10 	Uppfinnaren
14.15  Hundra procent bonde
14.45  Sverige idag på romani
14.55  Ishockey: Champions 
 hockey league
17.30  Touchdown
18.00  Paralympics 2016 - studio-
 magasin
19.00  Tolv minuter violin
19.15  Kulturstudion
19.17  Edinburghs tattoo 2015
20.10  Kulturstudion
20.15  Direkt från London: Last 
 Night of the Proms
23.05  Paralympics
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Holby city
14.00  Sveriges skönaste gårdar
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
15.55  Bygglov
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  I huvudet på Gunde Svan
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  Extant
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Holby city
14.00  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  Bytt är bytt
21.00  Riktiga karlar
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  Extant
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  Gotham
03.40 Nattsändningar

12.00  Hem till gården
12.30  Hem till gården
13.00  Holby city
14.20  Hemma hos Jamie
14.55  Sommar med Ernst
15.55  Bygglov
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
20.00  Fångarna på fortet
21.30  Mr & Mrs Smith
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Mr. & Mrs. Smith, forts
00.00  Blade
02.35  Kalla fakta
03.40  Paul Hollywoods pajer och
  desserter

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
14.25  Brynolf & Ljung - Street 
 magic
15.55  Riktiga karlar
16.55  Äntligen hemma
17.55  Keno
18.00  Trav: V75 Direkt
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00  Tack för dansen
21.30 	Hur	många	lingon	finns	
det i världen?
21.55  Nyheterna
22.05  Väder
22.10 	Hur	många	lingon	finns	
det i världen?, forts
23.50  Blade 2
02.15  Age of heroes
04.10  Jamie Oliver: Middag på 
 30 minuter 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER
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Erikstad
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Bäckefors Åsensbruk

Håverud
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JORD & 
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Onsdag 21 september
Manusstopp:

Torsdag 15 september
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Vem tror du att du är?
22.00  Mr. Robot
22.40  Mitt psyke och jag
23.10  Grantchester
23.55  Landet runt - teckenspråkstolkat
00.40  Sportspegeln
01.10  Uppdrag granskning
02.10  Doobidoo
03.10  Hundra procent bonde
03.40  Kropp, sex och samba 

21.00  Landgång
22.00  Genikampen
23.00  Gift vid första ögonkastet USA
23.40  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.10  Happy Valley
01.10  Suits
01.55  Må underbart med Tiffany Persson
02.10  Trädgårdstider 

21.00  Fråga Lund
22.00  Hundra procent bonde
22.30  Gomorra
23.20  Enkel resa till Korfu
00.05  Doctor Foster
01.05  Prins Alexanders dop 
 - sammandrag
01.50  Det är inte så dumt att bli 
 gammal: Livet börjar vid hundra 

09.00  UR Samtiden
15.00  Franska kusten från ovan
15.10  Antikmagasinet
15.40  Konsten att klona en mammut
16.30  I motorriksha genom Indien
17.00  Författarliv mellan dikt och 
 verklighet
17.30  Världens fakta: Kvinnorna som 
 förändrade historien
18.20  Berlin-Tokyo med bil
19.10  Seriestart: Artityd
19.40  Studio natur
20.10  Planet Earth
21.00  Bretts fenomenala fötter
22.00  Första världskrigets öden
22.45  Svenska hemligheter special
23.15  Vintagelyx i LA 

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska personligheter
16.25  Artityd
16.55  Bretts fenomenala fötter
17.55  Arkitektens hem
18.25  Författarliv mellan dikt och 
 verklighet
18.55  Konsten att klona en mammut
19.45  Svenska hemligheter special
20.15  Hjältar i eldhaven
21.00  Lära sig leva med autism
21.55  Världen i vår skola
22.40  Antikmagasinet
23.10  Världens fakta: Kvinnorna som 
 förändrade historien 

13.00  UR Samtiden
16.00  Svenska hemligheter 
 special
16.30  Centralamerikas okända 
 kungadömen
17.30  Världens natur: Katter
18.20  Första världskrigets öden
19.10  Antikmagasinet
19.40  I motorriksha genom Indien
20.10  Extrema svärmar
21.00  Världen i vår skola
21.45  Planet Earth
22.35  Dokument utifrån: Flykting 
 - nej tack!
23.30  Arkitektens hem 

06.00  Knight rider
07.00  Heroes of cosplay
07.55  Seinfeld
09.00  Jims värld
10.00  Simpsons
11.00  Franklin & Bash
12.00  Uncle Buck
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Vampire academy
00.05  112 Aina
00.35  2 1/2 män
01.05  Anger management
01.35  How I met your mother
02.25  4.3.2.1
04.15  Amazing race
05.05  Seinfeld
05.30  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  112 Aina
22.30  Man seeking woman
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  2 1/2 män
03.15  Man seeking woman
03.35  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  Dead man down
23.20  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  Nattsändningar

06.50  I mopedbil genom 
 Finland
07.30  Made in Finland: Paavo J 
 Heinonen
08.00  Made in Finland: Antti Pikkanen
08.30  Sverige!
09.00  Go'kväll
09.45  Djävulsdansen
10.45  Arkitekturens pärlor
10.55  Fråga Lund
11.55  En kväll i New York
12.55  Vem tror du att du är?
13.55  Paralympics
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Genikampen
21.00  Follow the money
22.00  Happy Valley
23.00  SVT Nyheter
23.05  Millennium
00.35 - 03.00  Paralympics
04.45  Sportspegeln
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Skavlan
11.45  Strandhugg med Puk och Herman
12.45  Tänk till snackar stress
12.55  Matiné: Nattens ljus
14.25  Vem vet mest?
14.55  Paralympics
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Vem tror du att du är?
21.00  Doctor Foster
22.00  Top gear
22.50  SVT Nyheter
22.55  Gomorra
23.45  Follow the money
00.45 - 03.00  Paralympics
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  En kväll i New York
11.00  Känselsinnets ABC
11.30  Det handlar om dig
12.00  Matiné: Vi hemslavinnor
13.25  Vem vet mest?
13.55  Paralympics
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Tro, hopp och kärlek
21.00  Medicin med Mosley
21.50  Fångade
22.45  SVT Nyheter
22.50 	Nattfilm:	Farlig	främling
00.35 - 03.00  Paralympics
05.15  Go'kväll 

08.00  Ingegerd Råman – framtid i varje 
 andetag
09.00  SVT Nyheter
09.05  Världens natur: Amazonas 
	 elektriska	fiskar
09.55  Örtskolan
10.00  Förgasarmannen
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Babel
12.00  SVT Nyheter
12.05  Edinburghs tattoo 2015
13.00  Porgy och Bess
15.40  Dripped
15.50  Flygplan i trä
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.00  SVT Nyheter
16.05  Riket
16.35  När Norge låg söder om ekvatorn
17.00  Alors parle !
17.10 	Kortfilmsklubben
18.00  Sápmi love
18.30  Seriestart: Jenni möter
19.00  Paralympics 2016 - studiomagasin
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Alors parle !
08.10 	Kortfilmsklubben	
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Gudstjänst
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Paralympics 2016 - studiomagasin
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  Paralympics
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.25 Nattsändningar

08.15  Agenda
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
13.15  Riksmötets öppnande
16.00  SVT Nyheter
16.05  Riksmötets öppnande
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Paralympics 2016 - studiomagasin
19.00  Riksmötets öppnande: Konserten
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Vem vet mest?
22.45  Jinkx Monsoon - dragqueen
23.45  Paralympics
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Gomorron Sverige sammandrag
01.50 Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
13.00  Tack för dansen
14.20  Parlamentet
14.50  Halvvägs till himlen
15.20  Brynolf & Ljung - Street magic
15.55  Bytt är bytt
16.55  I huvudet på Gunde Svan
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: Sveket
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Wallander: Sveket, forts
23.05  Blade trinity
01.15  Matrix reloaded
03.55  Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
04.35 - 04.40 	Jamie's	fish	suppers
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  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  Äntligen hemma
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  Extant
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  Gotham
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  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  Kalla fakta
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  Extant
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  Gotham
03.40  Brottskod: Försvunnen
04.45 - 04.46  Sändningsuppehåll
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

NYINKOMMET!

Visning lörd. 10/9 kl. 11-12

ÅSENSBRUK - Tallvägen 18 
Högt vackert läge med sjöutsikt! Lättskött hörn-
tomt, beläget i ytterkant av lugnt villakvarter. 
1½-plans villa med genomtänkt planlösning och 
stor härlig altan på baksidan. 

Pris 1.395.000:-

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

Pris 775.000:-

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

Pris 695.000:-

MELLERUD -Jakobsbyn 21 
Jordbruksfastighet på ca. 10 ha i ett skifte med 
gräns ner mot Vänerns strand. Äldre bostadshus, 
stall med flera boxar och hagar i direkt anslut-
ning till stallet. Förråd/garage.

Pris 1.375.000:-

TROLLHÄTTAN - Slättbergsvägen 28A 
Välskött villa med en trevlig trädgård! Lugnt och 
trivsamt område! Villan är på 200 kvm med sju rok, 
två badrum och praktisk tvättstuga/groventré. 
Härlig altan i vinkel på baksidan. Fristående garage. 

Pris 2.950.000:-

Visning lörd. 10/9 kl. 11-13

Visning lörd. 17/9 kl. 11-13

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Åsensbruk / Holländarvägen 6
I ett lugnt och barnvänligt område ligger denna välvårdade villa, med närhet till skola och busstation.  
3 rok. Boyta: 77 kvm. Tomtareal: 693 kvm. Pris: 750.000:-

Visning: Onsdag 14/9 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Centralt / Kärragatan 24
Som hörntomt är denna fastighet med källare belägen. En lummig trädgård och plats för den stora familjen.
5 rok. Boyta: 105 kvm. Tomtareal: 637 kvm. Pris: 540.000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 13/9 kl.17.00-18.00



MELLERUDS
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Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

ONSDAG 7 SEPTEMBER 2016
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

RÖJSÅG FS 460 C-EM K
Stark, lättstartad röjsåg för proffs som ställer 
höga krav på prestanda och driftssäkerhet. 
Easy2Start,  M-Tronic

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

7.990:-

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

KAMPANJPRIS 

5.990:-

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg. 
M-Tronic, Bränslesnål

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg. 
M-Tronic, Bränslesnål

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg. 
M-Tronic, Bränslesnål

INKL.

2 EXTRA
KEDJOR

Rek. pris 7.190:-

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 36. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Dubbla stycksaker
Marabou. 35-60 g. Gäller ej Bubblig mjölkchoklad. 
Jfr pris 83:33-142:86/kg. 

Glasspinne
ICA. 12-pack. Jfr pris 1:25/st.

Toalett-, Hushållspapper
Edet. 8, 4-pack. Jfr pris 16:01-16:39/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Kaffe
Zoégas. 450-500 g. Gäller 
Dark temptation, Moll-
bergs blandning. Intenzo, 
Blue java. Skånerost, 
Mezzo, Equator och 
Fikastund. Gäller ej hela 
bönor. Jfr pris 72:22/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Karré
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1100 g. 
Benfri. I bit.  Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Chips, Rings, Ostbågar
Estrella. 180-275 g.
Jfr pris 54:55-83:33/kg.    

Flytande margarin
1CA. 500 ml.
Jfr pris 20:00/liter.

Färsk hel kyckling
Kronfågel. Ursprung Sverige. Ca 1138 g.
Naturell, grillkryddad.  Jfr pris 20:00/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

20:- 
/kg

Minst
25%

rabatt

20:-
/kg

superklipp

15:-
/st

65:-
2 för

Päron Conference
ICA. Belgien, Holland. Klass 1.
Jfr pris 20:00/kg.

Isbergssallat
Sverige. Klass 1. Jfr pris 5:00/kg. 

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Tortillachips
ICA. 200 g. Chili, ost, naturell. Jfr pris 25:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

15:-
/st

5:- 
/kg

Apelsin i nät
ICA. Sydafrika. 1 kg. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg.

10:-
/st

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

15:-
/st

4990 
/kg

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

Fina placeringar för MBK i rallylydnad

HUNDSPORT 

Det kryllade av hundar 
vid Melleruds BK:s 
klubbstuga och ute i 
skogarna den gångna 
helgen. Svenska aus-
tralian shephard-klub-
ben hade SM i lydnad 
och bruks och det 
anordnades även rall-
ylydnad för alla raser.

Under fredagen startade ett 
40-tal ekipage i rallylydna-
den, som är uppdelad i fyra 
klasser; nybörjare, fortsätt-
ning, avancerad och mäs-
tare. Från hemmaklubben 
startade tre ekipage som 
samtliga gjorde mycket bra 
ifrån sig.

Chicki Wallin och hennes 
blandras Ozzy gjorde sin 
första officiella start i nybör-
jarklassen. De blev godkän-

da och hamnade på en fin 
tredjeplats. Elin Brorson och 
blandrasen Grabben blev 
godkända och vann i fort-
sättningsklassen.

Grabben har problem 
med eksem och har varit 
lite hängig periodvis, men 
denna dagen var han pigg 
och följsam. På grund av 
hudproblemen  är han del-
vis nedklippt, som syns på 
bilden.

Tvåa i USM
Diana Bergström och bor-
der collien Tindra tävlade 
i avancerad. De blev också 
godkända och slutade på en 
andraplats. De tävlar i lyd-
nad elitklass och deltog för 
övrigt i Ungdoms-SM den 
22-23 augusti.

– Det gick jättebra och vi 
blev tvåa, avslöjar Diana le-
ende.

Chicki Wallin får en puss av sin blandras Ozzy. De ställde upp 
i sin första officiella rallylydnadstävling och blev godkända.

Elin Brorson och blandrasen Grabben tog hem segern i fort-
sättningsklassen.

Diana Bergström, Melleruds BK med sin border collie Tindra 
blev tvåa i rallylydnadsklassen avancerad.

Fem ”aussies” som deltog i SM:et. Fr.v: Milo och Triston från 
Skövde, Penny och Gin från Enköping och Edith från Örebro.

När det gäller rallylyd-
nad finns ett antal skyltar 
inne på tävlingsplanen med 
instruktioner hur övning-
arna ska utföras. Föraren 
får exempelvis inte röra vid 
hunden och hunden får inte 
hoppa upp på föraren.

– Vid vanlig lydnad kan 
hunden lätt tröttna på öv-
ningarna, detta är mer krav-
löst. Rallylydnad är en jätte-
rolig aktivitet för både hund 
och förare, förklarar Maria 
Ihrén, ordförande i Melle-
ruds BK och spindeln i nätet 
under hela SM:et.

Hon har själv en australi-
an sherhard (aussie), femåri-
ga hanen Coach. De tävlar i 
elitklass spår och elitlydnad.

150 starter
SM-tävlingarna, som ar-
rangerades i vårt område för 
fjärde året i rad, hade cirka 
150 starter under helgen. 
Spår- och sökdelen genom-

fördes i skogarna i Håver-
udsområdet och en del runt 
omkring Mellerud. Lydna-
dedelen kördes på MBK:s 
fina planer. Klubben lånade 
ut sin anläggning och stöt-
tade med ett antal funktio-
närer.

– Det är mycket jobb med 
alla förberedelser, som att 
snitsla och mäta spår. Det är 
en stor tävling och det finns 
inte så många platser med så 
mycket skog och bra logistik 
som här, berättar Maria.

I Sverige växer australian 
shephard stadigt, den har 
cirka 200 registreringar om 
året.

– I början köpte många 
rasen för att den så söt, men 
man upptäcker snart att det 
är en ras som behöver job-
ba. de flesta har den som en 
arbetshund idag och många 
vallar med sina hundar, för-
klarar Maria.

Susanne Emanuelsson


