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

Tapetkick! 

30%  

rabatt  
på alla våra tapeter

Rabatt gäller på alla  
beställningstapeter
t.o.m. 30 september

På Rudevi i lördags fanns celebra gäster tillsammans med Åsebros ideella kämpar. Från vänster Stefan Broberg, Olof Lundh, 
Stefan Alven och Bengt Janveden. Foto: Tobias Coster

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 37.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

10:-/st

för Bonuskunder

Potatismos
Felix, 
12 port. 
Jfr-pris
22,52/kg 10:-

 

/st

Tvättmedel
Fixa, 850 g, jfr-pris 0,42/tvätt.

Toalettpapper
Eldorado, 8-pack jfr-pris 18,42/kg.

Mozzarella
Wernersson, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.

10:-
 

/st

Kycklingkorv
Eldorado, 400 g. Jfr-pris 25:00/kg.

Svensk fläskkotlett
Garant, 350 g, jfr pris 28,57/kg.

5:-/st10:-
 

/st

10:-/st

för Bonuskunder

Klipp! !

I fem år kämpade Åsebro IF för rättvisa mot IFK 
Göteborg. Tvisten gällde pengar för den unge åsebro-
spelaren Sebastian Eriksson, som gick från görborgs-
klubben till Italiens högsta liga. Något som skulle 
ge pengar i kassan för Åsebro enligt avtal. Pengarna 

kom aldrig. Hjälp kom till slut från Tv-profilen Olof 
Lundh och advokaten Stefan Alven. I lördags besökte 
de Rudevi och träffade tacksamma spelare, förenings-
medlemmar och ledare.

Celebra gäster på Rudevi

Bygdefesten  
i Brålanda

– Sidan 9 –

Fixarkväll på 
Fagerlidsskolan

– Sidan 5 –

Festligheter 
i Kyrkans hus

– Sidan 4 –

Stipendium för 
unga spelare

– Sidan 11 –

– Sidan 11 –
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M US E I CAFÉ

M US E I CAFÉ

Höstens utställningar

Elsa Beskow 
»Tomtebobarnen 
kommer till Upperud« 

Öppet: ons–sön 11–17

Fri
entré

Celia Dackenberg 
Ur: Sagornas stickbok

Vernissage lördag 
17 september kl 14

©
 E

ls
a 

B
es

ko
w

Hannah Streefkerk 
och Greger Ståhlgren 
»One place after another«

Unikt tillfälle!
Fredagen 16 september kl 18:30– 19:30 
berättar Celia Dackenberg författare 
till »Sagorna stickbok« om Alfons tröja, 
Mymlans klänning och Poms lilla kofta.

Alla är varmt välkomna! 
(även icke vänföreningsmedlemmar) 

Upperud 
464 40 Åsensbruk
Tel: 0530-300 98 

www.dalslandskonstmuseum.se

ROCKABILLY
SNAKEBITE
& TT Grace
Grillbuffé 20-21

Boka bord
Övriga 21-02

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lördag 17/9

The Magnificent Seven
Söndag 25/9  kl. 19.00
Onsdag 28/9  kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Bridget Jones Baby
Söndag 18/9 kl. 19.00
Onsdag 21/9 kl. 19.00
Från 7 år. Pris 80 kr

2 tim. 3 min

Kvällens film

Den Allvarsamma 
Leken (Sv.text)

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

1 tim. 56 min

 

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Vi har hörslinga

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

Barn 50:- Vuxen 60:-

 

Torsdag 22 sep • kl. 19.00
Föreläsning
Lars Brink om Raoul Wallenberg

Författaren och forska ren 
Lars Brink från Skållerud 
berättar om den svenske 
diplomaten Raoul Wallen
berg, som 1944, under 
andra världskrigets slut
skede räddade tiotusen

tals unger
ska judar 
undan för
intelsen.

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 150 kr för vuxna; 100 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. 
Gratis entré för barn under 15 år i sällskap med betalande 
vuxen när biljetterna köps i Kulturbruket på Dals entré.
Kaféet är öppet. 
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00.

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

14 sep – 21 sep 2016
17:e sönd eft Trefaldighet.
”Rik inför Gud”
Reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyr-
kan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Cafégudstjänst i Erikstads bygdegård, 
  Kerstin Öqvist. Fika.
Ons 21/9 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
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. 0530-362 00.
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.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Lena Hildén och 
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
  sångkör.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans hus, därefter gudstjänst. 
  Peter Lundgren spelar ”Ragtime”
Sön 9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tis 20/9 11.30  Andakt på Fagerlidshemmet, Irja Lignell.
Tis 20/9  14.30  Andakt på Berg, Irja Lignell.
Ons 21/9 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Maria 
  Reschke talar om den helige Franciskus 
  ”Att leva helhjärtat”
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. 0530-362 00 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 10.00  Mässa i Kyrkan, Lena Hildén.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på 
  Karolinen.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Örs kyrka, Lena Hildén. 
  Sång: Anna Forsebo och Martin Nagashima 
  Toft. 
Ons 21/9 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 21/9  17.00 ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja 
  Lignell.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  20.000  - 55 rop
VSH - JACK 5.000 – 38 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 15/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

BINGO
DRIVE IN

Quilty
– traditional irish music –

Lördagen den 24 september 
kl. 19.00

Kulturbruket på Dal
Biljetter:  Ticketmaster; pris vuxna 225 kr, ungdom 160 kr

VÄLKOMNA!

Quilty är närmast att betrakta som levande legender på den irländska folkmusikscenen i Nor-
den. Med sitt fantastiska musikanteri, sin djuplodande kunskap i genren och sitt egenhändigt 
framslipande sound har bandet satt sin prägel på den irländska folkmusiken och fortsatt att 
hänföra sin publik i över 20 år. 
Efter en paus släppte de albumet ”Apples in Winter” 2015 och nu kommer de till Kulturbru-
ket på Dal. 

I samarbete med:

Quilty - Sveriges bästa irländska band! 
Lördagen den 24 september kl. 19.00

Kulturbruket på Dal
Biljetter: Ticketmaster; pris vuxna 225 kr, ungdom 160 kr

Tisdagskaffet

Välkomna!

Missionskyrkan Mellerud

Tisdag 20/9 kl. 11.00
Daniel Jensen  

berättar om 
              familjens tid  

             i Burundi.

Rotary
Mellerud

Elisabeth Niklasson 
berättar om 

Goda råd i kris

Måndag 19/9
Café Gruzzolo kl. 18.15

www.mellerudsnyheter.se

MELLERUD  

MÅNADSMÖTE 
onsdag 14 september kl. 17.00 

Templargården IOGT-NTO
Musikunderhållning av Tveta Trion

 Kaffe  - Lotteri
     Välkomna!                                Styrelsen

Har du frågor om demens?  
Är du anhörig?

På internationella Alzheimerdagen
onsdag 21 september träffar du

den lokala Demensföreningen vid
ICA Kronan kl.11.00-13.00

Stöd föreningen och bli 
medlem idag så bjuder vi 
på avgiften för 2016.
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SEMESTERSTÄNGT
Lördag 17/9 till lördag 24/9

Öppnar åter den 26/9

Storgatan 28 • MELLERUD • Tel. 0530-101 62

 BUGGKURS
Info: 0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Måndag 19/9 Kl. 1845

start

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

Oktoberfest
i Bremen, 20/10

4-dagars bussresa inkl. 
3 hotellövernattningar, 3 frukostar, 
1 entré ............................... 3.240:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

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

Kaffe i missionskyrkan
Nu har Tisdagskaffet 
startat upp i Missions-
kyrkan Mellerud efter 
sommaruppehållet.                
Man träffas ett par 
timmar varje tisdags-
förmiddag.

På tisdag 20 september 
kommer Daniel Jensen och 
berättar från tiden när han 
och hustrun Carina var i 
Afrika och vad det har betytt 
för familjen. De var i Burun-

di 1989 – 1992. Carina, som 
är lärare, arbetade i Svenska 
skolan där. Skolan är ett in-
ternat med elever från Sveri-
ge, Finland och Danmark. 
Daniel var handledare för 
äldre elever och fick också 
vara både vaktmästare, tek-
niker och materialförvaltare.  
Besökarna kommer att få se 
några bilder från den tiden 
och en senare resa till Afrika.

Daniel är nu bland annat 
småbrukare och odlar och 

bevarar gamla kultursorter 
av säd. I dessa gamla sädes-
slag finns mycket av mikro-
näringsämnen kvar. I nyare 
sorter har ämnena förädlats 
bort. Vi kommer att baka 
bröd med mjöl av lantvete 
och vårråg, så att alla får en 
smakbit. 

Om Daniel hinner göra 
äppelmust av årets skörd, tar 
han också med det för av-
smakning.  

Gunbritt Ek

Daniel Jensen föreläser.

Under tisdagskaffet i missionskyrkan kommer Daniel Jensen 
att berätta vad  arbetet Afrika har betytt för  honom och fa-
miljen.

Nu startar rockabillyn
Den 17 september 
startar Café Gruz-
zolo upp sina rocka-
billykvällar. 
Strax innan värmländska 
Snakebites ger sig av på sin 
turnévecka till Japan kom-
mer de till Mellerud, denna 
gång tillsammans med po-
pulära TT Grace från Stock-
holms södra utkanter.

Det blir härlig och glad 
rockabilly av två band som 
som vet att leverera. 

TT Grace från Stockholm spelar på Café Gruzzolo.

Höst på konstmuséet
Lördag 17 september 
är det vernissage för 
höstens utställningar 
på Dalslands konst-
museum i Upperud.
Det blir museichefen 
Helen Backlunds sista 
vernissage på museet. 

Tomtebobarnen och stämningen i Elsa Beskows bilder kan upplevas i nedre utställningshallen 
på Dalslands konstmuseum. ©Elsa Beskow.

Bridget Jones Baby
I denna film får Bridget reda 
på att hon är gravid, utan 
att vara helt hundra på vem 
pappan är. Efter att ha läm-
nat Mark Darcy (Firth) blir 
det plågsamt uppenbart för 
Bridget Jones (Zellweger) 
att ”lyckliga till döden skiljer 
oss åt” inte var ett löfte hon 
kunde leva upp till. Som 
”fyrtio-nånting” och singel 
igen, bestämmer sig Bridget 
för att satsa på sin karriär och 
omge sig med gamla och nya 
vänner. För en gångs skull 
har hon fullständig kontroll 
på saker och ting. Vad skulle 
någonsin kunna gå fel? 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag den 18 
september.  

Aktuellt
 på bio

”Efter elva år som museichef 
lämnar jag snart över till min 
efterträdare. Själv skall jag 
försjunka i den fiktiva bild-
världen, den som en gång i 
tiden väckte mitt intresse 
för bild, konst och hantverk. 
Att som liten flicka befinna 
sig i en uppdiktad värld satte 
igång min fantasi och fång-
ade mig totalt, fick mig att 
vilja bli konstnär. Inte minst 
var Elsa Beskows Tomtebo-
barnen en sådan bok. 

Jag kände mig helt inne 
i tomtefamiljens värld, såg 

skogens växter och djur ur 
deras perspektiv. Lite farligt 
kanske, men mest harmo-
niskt. 

Så...I den nedre utställ-
ningshallen har vi försökt att 
återskapa lite av stämningen 
i Tomtebobarnen med upp-
förstoringar ur boken. Med 
oersättlig hjälp från Natio-
nalmuseum i Stockholm, 
som äger originalillustra-
tionerna, och med tillstånd 
från dödsboet, har vi fått 
tillgång till de digitala förla-
gorna. 

Som om inte det vore nog, 
fick jag möjligheten att följa 
upp sagotemat med min an-
dra passion; stickning. 

I Galleriet finns nu Celi-
as Dackenbergs Sagornas 
Stickbok, en utställning som 
följer boken som blev en av 
förra årets mest uppmärk-
sammade kulturhistoriska 
böcker. Jag hoppas den skall 
inspirera till många roliga 
framtida stickprojekt.

I den övre hallen är vi gla-
da för att kunna visa Gre-
ger Ståhlgren och Hannah 
Streefkerk utställning ”One 
place after another” som är 
en reflekterande installation 
över tiden och naturens evi-
ga kretslopp”. 

I museiparken finns också 
Greger Ståhlgrens stora gula 
lampskulptur. Båda dessa 
konstnärer är välkända inom 
Land Art rörelsen och deras 
utställning passar fint in i 
museets motto: ”Naturen 
i konsten- Konsten i natu-
ren.” 

Helen Backlund

En utställning som följer Ce-
cilia Dackenbergs bok Sagor-
nas Stickbok kan ses i galle-
riet. 

Fallfrukt önskas
Hur dåligt kan ett 
äpple vara för att bli 
must ? 
Just nu pågår insamlingar av 
höst- och vinteräpplen till 
musterier och många ställer 
sig frågan när de tittar på 
fallfrukten under äppelträ-
den. 

– Kan du tänka dig att äta 
upp en tredjedel av äpplet är 
det okey, säger Daniel Jen-
sen, kunnig på området. 

Han hoppas få in över 20 
ton äpplen i år, det är re-
kordmycket äpplen på trä-
den. 

Det som ska bli must är 
fallfrukt. Spår av äppelveck-
lare och rönnbärsmal gör 
inget för smaken. Skorv och 
svarat prickar gör heller ing-
et.

– Den bästa frukten ska 
man spara till ätäpplen säger 
Daniel som kommer att ha 

insamling flera gånger i sep-
tember.

Äpplen till mustning ska 
lämnad i pappkartonger, 
trälådor, jutesäckar eller an-
nat luftig. Plastpåsar funge-
rar inte.

– De som vill ha must som 
ersättning får vänta lite, för-
ra årgången är redan slutsåld, 
säger Daniel Jensen.



4 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 14 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 19/9: Kycklingpyttipanna med stekt 
ägg och broccoli. 
Dessert: Äppel/päronsoppa. 
Tisdag 20/9: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 21/9: Panerad sejfilé, gräddfilssås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert:  Blandad fruktkräm.

Torsdag 22/9: Ärtsoppa med fläsktärningar.   
Dessert:  Tunna pannkakor med sylt.

Fredag 23/9: Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 24/9: Stekt rödspätta med Remou-
ladsås, potatis, romanabönor och citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 25/9: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 38 
Mån-tors: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise med potatis-
mos och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker.  

Vecka 38
Måndag Kycklingpyttipanna* med 
mangorajsås och broccoli. 
Alt: Vegetarisk pyttipanna.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor. 
Alt: Grönsaksgryta med bönor. 

Onsdag Panerad sejfilé** med 
gräddfilssås, kokt potatis och gröna 
ärtor. 
Alt: Grönsaksbiff Carribben.

Torsdag Potatisbullar med bacon*/
blodpudding*, vitkålssallad och 
lingonsylt. 
Alt: Potatisbullar.

Fredag Tacobuffé.
Alt: Quornfärs.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

TARBUSH
GRILL 
& KÖK
DAGENS  
LUNCH

Mån-lör  11-20 Sön  12-20
Tel. 0530-301 70

Följ oss på

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

Falafelsallad + dricka

50:-
Kycklingrulle 

shawrama + dricka  

50:-
Korv med sallad & 
pommes + dricka  

55:-

VECKANS LUNCH Eid al- Qurban 
firades med fest
Med lekar, mat och 
musik firades Eid al- 
Qurban av Melleruds 
afghanska förening i 
ett fullsatt Kyrkans 
Hus i söndags.
Festen är en avslutning på 
pilgrimstiden och  när den 
firas  har att göra med nymå-
nen i den arabiska kalen-
dern. 

Festen innebär att man de-
lar med sig av mat och i för-

samlingssalen fanns det gott 
om bakverk och frukt för 
alla. Men först var det musik 
och  andra framträdanden 
i kyrksalen som var fylld 
till sista plats av festklädda 
människor. Stämningen var 
uppsluppen och salen ljöd 
av glada skratt.

Efter festligheterna höll af-
ghanska föreningen sitt för-
sta årsmöte.

Karin Åström

Musik var en viktig del av festligheterna när Eid al- Qurban 
firades i Kyrkans hus.

Frukt och kakor avnjöts i församlingssalen. Flickor från vän-
ster: Sara Mosavi, Sara Masoumi och Nilofar Masoumi.

Dans i kyrkan när Eid al-Qurban firades.

Äntligen tipspromenad
I söndags startade OK 
Kroppefjälls tipsprome-
nader efter sommarup-
pehållet. En efterläng-
tad söndagsaktivitet 
för många.

Inne i OK-stugan sitter Mi-
kael Soppi och delar ut tips-
kuponger och skogsbing-
olappar. Tolv frågor finns 
uppsatta längs stigarna på 
Kroppefjäll, två banor finns 
att välja på, en kortare på 
2,5 kilometer och en längre 
på 3,2. 

När OKK anlägger ba-
norna till tipspromenaden 

används inte bara de mest 
använda slingorna, man pas-
sar på att använda stigar som 
behöver hållas öppna och 
trampade.

Alla åldrar
Människor i alla åldrar ger 
sig ut, de yngsta ligger i 
barnvagn (med inte alltför 
små hjul). Den äldsta delta-
garen är Margareta Östlund, 
94 år, som gått tipspromena-
derna nästan varje söndag i 
25 år, tillsamman med familj 
och vänner.

– Vi går i alla väder säger 
hon.

  Frågorna handlar om allt 
mellan himmel och jord. 
Vem som sätter ihop dem 
varierar från gång till gång 
och Mikael Soppi uppmanar 
alla att lämna in förslag på 
frågor till frågebanken. Tips-
promenaden arrangeras nio 
gånger under hösten och nio 
gånger under våren.

Billigt söndagsnöje
– Varje söndag kommer 
mellan 80 och 100 personer, 
någon gång har vi varit 200. 
Det är ett billigt söndags-
nöje, för under hundralap-
pen kan en hel familj både 

delta i tävlingen och fika, 
säger Mikael. 

I serveringen står denna 
söndag kanslisten Marianne 
Nyman Jansson med dottern 
Natalie. Smörgåsar, mjuk 
kaka, kaffe och dricka har en 
strykande åtgång.

– För det mesta är det 
hembakt vi säljer, det är mest 
populärt, berättar Marianne.

Vid borden sitter familjer 
och kompisgäng och fikar, 
livliga samtal är igång.

 – Vi är så glada att detta 
finns, säger Maria Söderbäck 
Kirksaether. Hon kommer 

Maja Vallhagen, Åsa-Karin Persson, Ida Oscarsson, Bertil 
Vallhagen och Nellie Vallhagen klurade på de sista frågorna.

från Göteborg, har sommar-
hus i Dalsland och går tips-
promenaden tillsammans 

med sina dalsländska  gran-
nar.

Karin Åström
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Magnus & Christer
Mellerud 0530-511 85

www.varmdal.com

Road Show!

Boka 20 september för Kvernelands stora 
Road Show i Mellerud. Programstart kl. 10.00

Fågelbacka gård, 5 km söder om Mellerud intill E45
Välkommen på visning av Kvernelands jordbearbet-
ningsprogram med många nya produkter i praktiskt  
arbete. Vi lovar några timmars intressant information 
om våra stora nyheter inom jordbearbetningsteknik.

En intressant dag med maskner, produktspecialis-
ter, mat och dryck samt chansen att träffa kollegor.  
Vi hoppas att få träffa dig!

Vi släcker dina tvåor
Har du fått en besiktningsanmärkning?
Som ackrediterad verkstad av SWEDAC 
har vi möjlighet att släcka dem åt dig.

Välkommen in för att få mer information.

Fått stenskott?
Vi både byter vindrutor samt lagar sten-
skott på de flesta bilmärken.
Vi lagar stenskott från 100:- och byter 
vindrutor från 1600:- vid nyttjande av 
giltig försäkring.

Se extra bra i höst

Just nu säljer vi extraljusramper med 
LED-belysning från endast 4995:-
monterat och klart på bil.

Mellerud 0530 - 447 70

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!

Toaletter till Gerdsruds 
rastplats föreslås
Ett medborgarför-
slag om toaletter i 
Gerdsrudsparken har 
lämnats in av Ingvar 
Lisius, Mellerud.

Han har lagt märke till att 
rastplatsen i Gerdsrud ofta 
besöks av bilister som tar en 
bensträckare eller läser på 

informationstavlorna. Efter-
som platsen saknar toaletter 
används buskagen i närhe-
ten för att uträtta behov. 

Förslaget är att det kom-
mer ett par toaletter nere 
i Gerdsrudsparken, en bit 
från själva rastplatsen, med 
en röjd väg fram.

Förslag om hundlatrin
Ett medborgarförslag 
har lämnats in till Mel-
leruds kommun  om 
ytterligare en hundla-
trin. 
I nuläget finns ingen hund-
latrin söder om Björkgatan 
om man rastar hunden längs 
45:an söderut. 

Bajsar hunden efter Björk-
gatan får ägaren gå tillbaka 

med påsen. Många gör inte 
det utan kastar den i diket  
efter fartbegränsningsskyl-
tarna. 

I förslaget förslås att det 
sätts upp en hundlatrin pre-
cis vid fartbegränsningssstol-
parna i södra infarten till 
Mellerud. Medborgaförsla-
get har lämnast in av Ingvar 
Lisius i Gerdsrud, Mellerud.

Biodlare reste till Halden

Melleruds Biodlarför-
ening blev inbjuden till 
Halden Birökterlag på 
Röds herrgård lördag 
27 augusti.
Det var 22 förväntansfulla 
biodlare som reste till Röd 
herrgård i Halden för att få 
en inblick i biodling i Nor-
ge. Röds herrgård är en gård 
från 1700-talet. Den västra 
delen byggdes senare, 1875. 

Herrgården har förutom 
en trädgård också en fin vis-

Melleruds biodlarförening gjorde en resa till Röds herrgård i Halden, Norge för att höra om 
biodling där.

Ett smörgåsbord av 
aktiviteter kunde ses 
på Fagerlidsskolans 
förenings- och fixar-
kväll förra onsdagen.

Årets Förenings-och Fixar-
kväll, som brukar vara på 
våren, regnade bort så förra 
onsdagen arrangerade Staf-
fan Andersson på Fritids en 
höstaktivitet istället. 

Full aktivitet på Fagerlidsskolan

Tobias Coster visade film och svarade på frågor om Melleruds 
Kristna Center.

Ahmad Al Halibrahem gör fint på skolgården tillsammans 
med pappa Abdulnasser.

En sådan här årlig kväll 
är en lång tradition på Fa-
gerlidsskolan, en F-3 skola 
som också har en förbere-
delseklass. Föreningarna i 
Melleruds kommun var där 
och berättade om sina olika 
aktiviteter.

Alla elever med vårdnads-
havare var inbjudna dels för 
att fixa och snygga till utom-
hus men även för att ta del 
av de olika föreningarnas ut-
bud och kanske hitta något 
som kan intressera. 

Skolan bjöd alla på kaffe, 
saft och varm korv vilket var 
mycket uppskattat, kanske 
speciellt av barnen.

Samarbete
En sådan här förenings- och 
fixarkväll håller på ett par 

timmar. Tanken är att få en 
trevligare utemiljö genom 
att till exempel putsa fönster, 
måla bänkar eller helt enkelt 
sopa så grus och löv kommer 
bort från asfalten. 

Genom att göra nå-
got tillsammans kommer 
människor närmare varandra 
och är kanske särskilt viktigt 
för nyinflyttade, ett led i in-
tegreringen. En annan viktig 
del i det hela är att det ger 
tillfälle för vårdnadshavare 
att prata med lärare under 
lättsamma former.

– Det är viktigt med bra 
relationer, sade skolans rek-
tor, Lena Andrén Persson.

AnnChristine Ivarsson

ningskupa för bin och ett 
bevarat museum, där allt 
är intakt från byggnadens 
begynnelse. Visningskupan 
är välbesökt. Det en stor 
upplevelse för många att på 
nära håll se hur bina samlar 
in pollen, nektar som sedan 
blir honung.

Öka intresset
Vår tanke med denna resa 
var att se hur Haldens 
Birökterlag har lyckats att 
fördubbla sitt medlemsantal 

senaste året samt också få 
med unga medlemmar.

Det är många bitar som 
skall falla på plats. Det krävs 
ett stort engagemang, inte 
minst av biodlarna själva. Att 
kunna visa på nära håll hur 
bina jobbar, ger en mycket 
bättre förståelse och väcker 
intresse.

Studiecirklar
Biodlarna i Halden ordnar 
studiecirklar i två omgångar 
för intresserade som på egen 

hand får bygga upp sin egen 
kupa första året. Nästkom-
mande år bygger de vidare 
till en fullvärdig kupa. Sam-
tidigt är de behjälpliga i nya 
cirklar. 

Vid all hantering av 
bingäller att ha en bra 
skyddsutrustning, bin är ju 
djur som försvar sitt hem. 
Viktigt är att kunna visa 
skolungdom vid exempelvis 
visningskupan hur man gör. 

Genom aktiviteter som 
dessa bidrar man till att all-
mänheten får en bättre för-
ståelse för hur viktiga bina 
är. Det ligger i tiden att vi 
blir mer och mer miljömed-
vetna. Att bina är en viktig 
bit vår överlevnad är viktigt 
att göra tydligt.

Det var en givande dag 
för biodlarna från Mellerud 
och meningen var att även  
besöka Halden Birökterlags 
stora bigård en bit bort, men 
tiden räckte inte till så det 
finns andledning för ytterli-
gare besök. 

Gunnar Landegren     
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model: 2654 JOHANNISBORG

Nu finns säsongens nyheter i butik!

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

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

 Välkommen in till oss!

20% på höstens bågar
Vid köp av kompletta märkesglasögon

Erbjudandet gäller 1 september - 31 oktober 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Halva priset på par två

Vår käre 

Greger Dahlqvist 
* 1 december 1946  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Mellerud 23 augusti 2016 

Börje och Ingegärd 
Martha 
Michael 
Sergio 

 

Släkt och vänner 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Kyrkans Hus, 
Mellerud fredag 14 oktober 
kl. 13.00. Efter akten inbju-
des till minnessund. Svar 
om deltagande till Fonus 
tel. 0530-10045 senast 4/10. 

Vår kära 

Berit Karlsson 
* 9 oktober 1933  

har idag somnat in 

Mellerud 
10 september 2016 

Benny och Christina 
med familjer 

Släkt och vänner 

Älskad - saknad 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i stillhet.  
Hedra gärna Berits minne 
med gåva till valfri fond. 

Min käre Make och 
Livskamrat 

Vår käre Far, Svärfar, 
Morfar och Gammelmorfar 

Alf Söderkvist 
* 29 november 1931  

har i dag lämnat oss,  
systrar, övrig släkt 

och vänner 
i sorg och saknad 

Mellerud 
9 september 2016 

ULLA-BRITT 
Lena och Per 

Monica och Robert 
Birgitta och Anders 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Stilla och god har 
Du varit i livet 

Stilla och tyst ifrån 
oss Du gick 

Tack för all glädje 
Du skänkt oss. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
fredag 23/9 kl. 11.00. 
Avsked tages i kyrkan. Efter 
akten hälsas alla välkomna 
till Församlingshemmet. 
Svar om deltagande önskas 
till Fonus tel. 0530-10045 
senast 16/9. Lika välkom-
met som blommor är en 
gåva till Hjärnfonden givar-
telefon 020-523523. 
Ett varmt tack till persona-
len på Bergs sjukhem för 
vård och omtanke. 

Veckans 
ros...

...till alla personal inom 
stöd och service för ett 
bra jobb i sommar.

Malin, Evelina, Annelie,  
Maria, Linda & Anette

...till kultursamordnaren-
Lars Nilsson, som tillsam-
mans med andra arrang-
örer och medverkande, 
bjudit på ett mycket lätt-
lyssnat och uppskattat 
sommarprogram i Melle-
ruds kommun, inte minst 
i Håverud.

Ina Svartling

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

Vi vill fira vårt barnbarn 
Vide som fyller 1 år 15 sep-
tember. 

Grattis och många kramar 
från mormor och morfar

Välkommen älskade Leon!
Den 4 augusti föddes Elliots efterlängtade lillebror. Han väg-
de 3.714 g. och var 51 cm lång. Stolta föräldrar är Alexan-
dra Eriksson och Tobias Stålborg. Ett stort tack till all berörd 
personal på NÄL.

Ni som vill fira 
min 40-årsdag är välkomna 
till mig på öppet hus lördag 
24 september efter. 14.00. 

Johan Lindström

UPPVAKTNING
Frostensson, ”Nocturne” av 
E. Taube och som avslut-
ningsmusik spelades ”Stad i 
ljus” av P. Bäckman. Vid kis-
tan togs avskedet av dottern 
Ulla med make och söner, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Inger var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Anhörigas tack framfördes 
av entreprenören som även 
inbjöd till minnesstund i 
samlingslokalen. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Håjums kyrkogård.

Begravningsgudstjänst 
har ägt rum i Holms kyrka 
för Knud Pedersen Krarup. 
Som inledning på akten 

spelade kyrkomusiker Peter 
Söderlund ”Stad i ljus” av P. 
Bäckman. Akten förrättades 
av församlingsherde Ma-
rit Järbel och tillsammans 
sjöng man psalmerna 251, 
248 och 190. Minnesgåvor 
som inkommit genom olika 
fonder upplästes av entrepre-
nören och som avslutnings-
musik spelades folkmelodin 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av barnen Kurt 
och Pia med familjer samt 
släkt och vänner. Till minnet 
av Knud var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrko-
gård.

MELLERUD
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
11 Gudstj. Sophia Sjödin, 
Holmedal. Kyrkkaffe.  Ef-
ter kaffet församlingsmöte 
med Sopiha S. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats 
11 Besök av Daniel Jensen 
som berättar om familjens 
tid i Afrika och har med sig 
smakprov av årets skörd. 18 
Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 18 
Bön. Lörd 15 Höstfest för 
seniorer. Trubaduren Alf 
Lax spelar och sjunger. 
Serv. Sönd 11 Gudstj. Pre-
dikan David C. Vad Kristus 
gjort i oss Ef. 2. Ssk.
Equmeniakyrkan:
Tors 15 Kongogruppen. 
Fred 14.30 Gemenskaps-
träff i servicehuset, musik 
och sång med Ukulelelirar-
na, andakt Sigward K, serv. 

Sön 11 Gudstj. på Rörvik, 
”Vad lever jag för - Vad 
lever jag av?” Sigward K, 
kyrkkaffe, sedan fortsatt 
gemenskapsdag med olika 
aktiviteter..
Brålanda: Fred 20-23 
Pubkväll på Håkans bar. 
Livemusik, program och 
enkel förtäring. Samtal 
kring: ”Hur kan det finnas 
en Gud mitt i allt lidande?”. 
Sönd. Kyrkresa till Lysekil. 
Föranmälan till pastors-
expeditionen, senast 16/9. 
Avresa 8.30 med buss från 
fsh i Brålanda. Måndag 12 
Middagsbön 12.15-13.30 
Lunch i fsh. Månd 17-19 
Kulturcafé i fsh. Tisd 19 
Veckomässa i fsh, Thomas 
Holmström. 19.45 Intro-
duktion till Efesierbrevet, 
Thomas Holmström. 
Sundals-Ryr: Torsd 14 
Kyrkliga syföreningen i fsh. 
Gestad: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Nils Lundbäck. 
Tisd 15 Gestads norra 
sykrets har möte hos Gun 
Fredberg. Torsd (22/9) 10-
11.30 Förmiddagskaffe i 
Gestads fsh.  

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sön 
18 Söndagskväll i kyrkan, 
Sigward K, servering.. 
Frändefors: Sönd 11 Fa-
miljegudstj. Konfirman-

PREDIKOTURER
dinskrivning Lennart Staaf. 
Tisd 13.30 Gudstj. m nattv. 
på Ringhem Lennart Staaf. 
Tisd 19 Församlingsafton i 
fsh. Fjällvandring i Lapp-
land. Göran Forsell visar 
bilder och berättar. Andakt 
Lennart Staaf.

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Kyrkans Hus i 
Mellerud för Inger Unger.
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Nocturne” av 
E. Taube. Akten förrätta-
des av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna  249, 
190 samt 791. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Så 
skimrande var aldrig havet” 
av E. Taube. Vid kistan togs 
avskedet av syskonbarn med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Inger var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor där syskonbarnens 
tack framfördes av entrepre-
nören som även inbjöd till 
minnesstund i samlingsloka-
len i Kyrkans Hus. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

                                       
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Brålanda missions-
kyrka för Inger Jonsson. 

Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Air” av J. S. 
Bach varefter han sjöng ”Jag 
har hört om en stad” av L. 
Lithell. Akten förrättades av 
pastor Sigward Karlsson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 190 och 297. Solisten 
sjöng ”Oändlig nåd” av A. 

JORDFÄSTNING

Uppskattad kyrkresa  till Värmland
Pastoratet i Mellerud 
ordnade i år sin som-
marresa till naturskö-
na Värmland. Det var 
den 13 augusti som 
40-talet resenärer 
styrde kosan norrut. 

Skicklig och körvan chaufför 
var kyrkoherdens fru, Åsa 
Henriksson. Första uppe-
hållet var vid Stavnäs kyrka, 
vackert belägen vid östra/
norra sidan av Glafsfjorden. 

Hela färden från det vi 

svängde av från E 45:an 
strax norr om Åmål till Arvi-
ka, är ett mycket vacker na-
turbygd. Följer Glafsfjorden 
hela tiden.

Sven Årnäs mötte upp på 
kyrkbacken vid Stavnäs och  

Cirka 40 resenärer var med på resan till Värmland.
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VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

 Nya GLC Coupé är här! EnSUVsomälskarattdetärentuffvärlddärute. 
Denklarardetmestasomkommeridessvägochrörsigobehindratiallamiljöer. 
Alltidmedfullkontroll.Lärkännavarjedetaljpå  mercedes-benz.se/4MATIC

Bränsledeklarationblandadkörningenl.EU-norm:5,0–7,3l/100km,CO2131–170g/km.MiljöklassEuro6. 
Bilenpåbildenärextrautrustad.

 Nya GLC 220 d SE Editon 4MATIC Coupé

Prisfrån: 468.900 kr

Äger. Oavsett underlag.

 Alltid med GLC Coupé SE Edition:
• Exclusiveinteriör
• APA&PARKTRONIC
• LED-strålkastare
• Störretank66liter
• Förvaringspaket
• 18”hjuli 

5-ekerdesign

HELGÖPPET
Lördag 10-14
Söndag 11-14

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

www.optimera.se

Fönster och dörrar
Gäller t.o.m. 25 september 2016

Ytterdörr
Opus Traditional.
9x20, 9x21, 10x20 och 10x21.

Pris: 3995:-

Ytterdörr
Opus Classic.
9x21 och 10x21.

Pris: 4995:-

Ytterdörr
Opus Trend.
9x21 och 10x21.

Pris: 5495:- Opus

Köp
4 fönster

betala för 3*
* Gäller SP fönster och 

Tradydfönster. Vi bjuder på 
det billigaste.

Jag blev diskriminerad
Jag gick in och beställde en 
pizza på en pizzeria i Melle-
rud men blev svarad att du 
kan få den gratis men du får 
inte äta den här, utan 500 
meter härifrån. Du luktar 
illa. Jag kände mig djupt dis-

kriminerad av detta. Jag blev 
besviken och tycker inte det 
är tillåtet att göra så. Jag tog 
emot pizzan men jag slängde 
den när jag kom ut.

Besviken

Replik ”Vad görs det mot mobbningen?”
Samtliga skolor i Mellerud 
har utarbetat en likabehand-
lingsplan vilket är en doku-
mentation av det främjande, 
förbyggande och åtgärdan-
de arbetet mot kränkande 
behandling på varje skola. 
I planen finns även rutiner 
för hur akuta situationer ska 
hanteras och lösas när elever 
utsatts för trakasserier eller 
kränkande behandling. Det 
handlar om ansvarsfördel-
ning, anmälan till rektor, 
rutiner för utredning och 
dokumentation. Respektive 
skolas likabehandlingsplan 
finns att beskåda på varje 
skolas hemsida. 

Några exempel på före-
byggande aktiviteter under 
2016 utöver de som gjorts 
enskilt på de olika skolorna 
i kommunen: 1. 60 stycken 

värdegrundsverktyg i form 
av ett spel har delats ut till 
F-6 skolorna i Mellerud. 
Verktyget har utvecklats 
med lärare i svenska skolor 
och handlar om kränkande 
behandling, mobbning och 
diskriminering eftersom per-
sonal upplevt att det saknats 
bra verktyg för att prata med 
elever om svåra saker.

2. Två föreläsningar för 
skolungdomar från årskurs 
sex till nio i Centrumsalong-
en i Mellerud med temat 
mobbing och om att bryta 
normer. 

3. Under året har Dahlsti-
ernska gymnasiet haft två ge-
mensamhetsdagar där elev-
erna fått möjlighet att lära 
känna varandra mellan de 
olika gymnasieprogrammen. 

4. Lärare i en av Hälsokäl-

lan anordnad fortbildning i 
Mellerud om rastverksam-
heten i skolan. 

Visst förekommer det 
kränkningar såväl i Melle-
ruds skolor som i skolor i öv-
riga Sverige. Vi har en noll-
tolerans mot kränkningar 
och arbetar aktivt med detta 
på varje skola. Ett kvitto på 
arbetet är att närmare 100 
procent av eleverna årskurs 
tre till och med gymnasiet 

under vårterminen tyckt till 
om sin skola i en elevenkät. 
En klar majoritet av elever-
na oavsett ålder uppgav att 
de trivdes, kände sig trygga 
och blev väl bemötta på sin 
skola. 

För övrigt kan jag upplysa 
om att en av 1044 Melle-
rudselever har sin skolgång i 
Frändefors.

Anders Pettersson

Kultur- och utbildningschef

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.

www.mellerudsnyheter.se

Uppskattad kyrkresa  till Värmland
vid samlingen i kyrkan be-
rättade han om kyrkan och 
traktens historia. 

Edskogsleden från Norge 
till Sverige anses vara en av 
ett par gamla färdvägar i det-
ta område mellan länderna, 
och räknas som där krist-
nandet kom dels från Norge, 
dels från Västergötland.

Nuvarande kyrkan, som 
invigdes 1705, är i barockstil 
och byggd av natursten och 
vitputsad. 

Klässbol
Nästa stopp på resan var 
i Klässbol med besök på 
linneväveriet. Det startade 
1920 med nuvarande ägar-
förhållande. Det är nu fjärde 
genarationen som har ledan-
de poster. Cenita Johansson 
Åsen tog emot gruppen och 
berättade om historien från 
start till verksamheten i 
dagsläget. 

Väveriet är nu enda da-
mastväveriet i landet. Här 
utförs arbetet både för hand 
och maskinellt. Produkter 
från Klässbol finns ju bland 
annat på Sveriges ambassa-
der, hovet, Nobeldukningen 
med mera. Många passade 
på att inhandla verkliga kva-
litetsvaror från butiken.

Arvika
Så lämnade vi Klässbol och 
efter en kort körning var vi 

i Arvika. Else Marie Svens-
son från Rackstadmuséet 
tog hand om gruppen och 
gav en intressant berättelse 
om museét och fram för allt 
om Rackstadkolonin. Det 
var den gruppen konstnärer 
som kring sekelskiftet 1900 
slog sig ned kring sjön Rack-
en utanför Arvika. 

Tanken att skapa ett mu-
seum hade väckts av grup-
pens centralgestalt Gustaf 
Fjeastad. Det arbetet fick 
fastare former först i mitten 
av 1980-talet. År 1993 öpp-
nades Rackstadmuseét.

 Många kända namn fanns 
på Rackstad. Maja Fjaestad, 
Christian Eriksson, Fritz 
Lindström, Bror Lindh samt 
Ture Ander är några exem-
pel. Christians bröder, Ola, 
Carl och inte minst Elis var 
verksamma på olika sätt. 
Mest känd efter Christian 
är väl Elis i Taserud, duktig 
yrkesman var även mycket 
slagfärdig i sitt tal.

På vägen hem gjorde vi en 
avstickare till Värmskog. Vi 
rastade vid ortens kafé, vid 
natursköna sjön Värmeln. 
Kafeét är vida känt för sina 
stora och goda räksmörgåsar. 

Evert Magnusson
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Gestad Hembygdsförening 70 år
Lördag 17/9 kl. 11-15 på Granbacken

Så gjorde man förr, ystning, kärnade, tvättade, band 
neker, tröskade med hästvandring m.m. 

Försäljning och servering 
Inträde 50:-, barn under 15 år gratis       Välkommen!

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

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

Brålanda • Frändefors

Se hur man gjorde förr
Gestad hembygdsför-
ening fyller 70 år och i 
flera dagar har de för-
berett utvändigt och 
invändigt på Granback-
en i Gestad inför den 
stora hushållsdagen 
lördag 17 september. 
Samtidigt firar Dalslands 
fornminnes- och hembygds-
förbund 100 år. Det kom-
mer att märkas på Hem-
bygdsgården Granbacken. 

– Vi tycker det var bra att 
fira alltsammans på en och 
samma gång och slår ihop 
det med Hushållsdagen vi 
planerat, säger föreningens 
mångårige ordförande Allan 
Sahlbom. 

Vid fem tillfällen har 

Hushållsdag på Granbacken blir det på lördag. Arkivbild.

främst damerna varit där och 
bakat den omtyckta hällka-
kan i den vedeldade bakug-
nen, cirka 300 kakor har det 
bakats. De har även ystat ost.

 På arbetsdagarna har det 
fejats och sopats i stuga och 
uthus, trimmats och rakats 
löv runt gården. Runt köks-
bordet planerades det mesta 
och alla är entusiastiska inför 
dagen.

Den 100-åriga handdrivna 
stenkvarnen fick gubbarna, 
efter att klurat en stund, att 
fungera. Ved av björk och 
al till bakugnen och ved till 
tvättgrytan klövs med lånad 
vedklyv.

På lördag får man se hur det 
förr gick till att kärna smör, 
separera grädde ur mjölken, 
tvätta, mala mjöl, binda ne-
kar, slå med lie och tillverka-
de ryssolja.

Det blir även hökörning 
och hästvandring med bland 
annat en ardenner från fram-
lidne Torsten Frendberg.

– Det kommer att finnas 
provsmakning av ost och vi 
erbjuder hembakad kaka, 
kalvost, vassle, mjöl med 
mera, berättar Inez Larsson, 
och så händer det mycket 
runt omkring.

Marianne Karlsson

Tillsammans för bygden

Tidigare i år fick de 
reda på att de tillde-
lats Dalslandsmedal-
jen och på hemmaplan 
på bygdefesten fick de 
den. Brålanda företa-
garförening fick också 
hederspris i 250 möj-
ligheter.
Göran Eriksson, Dalslands 
kommunalförbund, delade 
ut medaljen till Brålanda 
företagarförenings represen-
tanter Christina Milén Ja-
cobsson, Thore Johansson, 
Lennart Skoog, Joakim Wal-
lin, Christer Waldemarson 
och Gunnar Olsson, med 
motiveringen ”Dalslands-
medaljören 2016 infriar 
Dalslandsvisionen på ett ut-
märkt sätt ”Dalslänningen är 
driftig och skapar förutsätt-
ningar för att driva sin egen 
och Dalslands utveckling 
framåt”  

Tillsammans
– Det är ett mångårigt arbete 
som ligger bakom att vi fått 
medaljen. Vi är många som 
samarbetar om det vi tror 
på. Man måste våga. Tem-
adagarna andra lördagen i 
månaden, sommarjobben är 
exempel och vi arbetar vida-
re på att få tågstopp i Brålan-
da, tillsammans med er, sade 
Christina Milén Jacobsson, 
ordförande i Brålanda före-
tagaförening.

Möjligheter
Brålanda företagarförening 
fick även ett hederspris när 
de i veckan deltog på kon-
ferensen ”250 möjligheter” 
i Jönköping. Internationella 
Handelshögskolan i Jönkö-
ping, Jordbruksverket, LRF, 
Länsstyrelsen, med flera har 
fokus på minde kommuners 
utmaningar och möjligheter.

Föreningen var en av 

tre nominerade och Thore 
Johansson representerade 
Brålanda. Kiladalens Ut-
vecklings AB vann priset. 
Tunbygdens intressefören-
ing och Brålanda företagar-
förening fick hederspris.

– Jättebra dag. Det var en 
imponerande samling och 
juryns val av vinnare var helt 
rätt, de var otroligt duktiga. 
De föreläsningar jag hann 
med var otroligt fina. Det är 
tyngd bakom priset. Vilken 
kväll, 150 personer, närpro-
ducerad mat och underhåll-
ning. Men framför allt gav 
det tillfälle till nätverkande, 
säger en mycket nöjd och 
entusiastisk Thore Johans-
son.

 Marianne Karlsson

Göran Eriksson, Dalslands kommunalförbund, överlämnade Dalslandsmedaljen till represen-
tanter för Brålanda företagarförening

Lokala politiker avgör

Monika Andersson Skall, Vd och Robert Svensson, ordförande 
i Hushållningssällskapet Väst, informerade om viljan att få till 
en modern utbildning för de gröna näringarna.

Det finns framtidstro 
inom de gröna näring-
arna men hur är det 
inom politiken? Bygde-
festen gav en vink.

Robert Svensson, ordföran-
de och Monika Andersson 
Skall, VD, Hushållnings-
sällskapet Väst berättade om 
hur arbetet med att starta en 
friskola med naturbruksut-
bildning på Nuntorp pågår.

Tanken är också att utvid-
ga utbudet i samarbete med 
näringen.

Dalslands Naturbruksut-
bildning AB har bildats där 
vinsten ska återinvesteras i 
skolans verksamhet. Aktie-
försäljningen pågår. De har 
lämnat in en ansökan till 
Skolinspektionen om att få 
starta en friskola. Svaret är 
aviserat till kommande må-
nadsskifte. De är beroende 
av en långsiktig fastighetsä-
gare då de inte har möjlighet 
att köpa lokalerna.

Hur kommunfullmäkti-

gebeslutet senare i år blir är 
oklart.

 – Vi hoppas att Väners-
borgs kommun köper fastig-
heten, om kommunfullmäk-
tige säger nej, blir det inget, 
säger Svensson.

– Lokala entreprenörer in-
går i arbetsgruppen och det 
finns stor entusiasm för att 
få till en bra behovsanpassad 
utbildning för framtiden, sä-
ger Andersson Skall.

 Marianne Karlsson
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Bygdefest med många aktiviteter
Vädret var perfekt och 
många människor, i 
alla åldrar, från när 
och fjärran, besökte 
Brålanda då det i 
lördags var bygdefest. 
Det minglades bland 
utställare, underhåll-
ning och god mat.
Tivoli, ponnyridning, al-
packor från Flybo, kalven 
Alma från Wässby, Mulles 
kompisar Laxe & Fjällfina 
och Lions tåg var uppskattat 
av de yngre besökarna.

En lång rad med bakluck-
eloppisar bjöd på fyndmöj-
ligheter. Hos MHF kunde 
man kasta boll i hink, iförd 
promilleglasögon, vilket var 
svårt och gav en tankeställare 
om alkoholens risker.

Veteranfordon glänste i 
solen när Dalsland Veteran 
Classic, Rud Moppers och 
Traktorklubben Dotorp vi-
sade upp sina klenoder.

– Vi har varit hos den lo-
kala krögaren och ätit en 
mycket god lunch, säger 
Gunnel Augustsson, Lidkö-

Konferencier Carl Ceder trivdes i rollen och minglade bland 
publiken.

Mycket roligt fanns för barnen under bygdefesten.

Bygdefesten i Brålanda avlöpte i lördags och lockade besökare 
från när och fjärran.

”Vi får sikta in oss 
på tredjeplatsen”

SLUTRESULTAT
Vallen lag  2 –  

Åsebro/Brålanda 
5-2 (4-2)

Div. 2 Bohuslän/dal
Målskyttar:
1’ 1-0 Alexandra Strandberg
25’ 1-1 Elin Svensson
26’ 2-1 Lana Finley
39’ 3-1 Emma Åvall
45’ 4-1 Alexandra Strandberg
57’ 4-2 Sandra Petersson
59’ 5-2 Lana Finley

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda hade 
tänk kamma hem full 
pott i de avslutande 
tre matcherna och 
därmed kunna kriga 
om andraplatsen. Men 
efter 2-5 borta mot 
Vallens andralag blir 
det istället tredjeplat-
sen man får fokusera 
på.
– Det blev uppförsbacke 
redan från början, de gjor-
de mål efter bara en minut, 
berättar tränaren Lennart 
Lindström efter debaclet.

Konstgräset på Stora Höga 
IP var inte de dalsländska 
damerna bekväma med och 
fick inte alls till varken pass-
ningar eller mottagningar.

– Vi skyller inte på något, 
men vi är inte så vana med 
konstgräs. Vi fick inte igång 
vårt spel och tjejerna hade 
mycket bolltapp och miss-
lyckade passningar, säger 
Lindström.

Det hela såg dock fint ut 
efter 25 minuter, då Elin 
Svensson satte kvitteringen 
till 1-1. Men det dröjde bara 
några sekunder efter avspark 
innan Vallen återigen hade 

ledningen i sitt knyte.
Innan pausen kom ytterli-

gare två mål från hemmala-
get och det var ridå ner för 
gästerna, nästan i alla fall.

– När det sedan blev 2-4 
genom Sandra Petersson 
blev man lite hoppfull, men 
det grusades snabbt, konsta-
terade Lindström.

Vallen kunde på nytt repli-
kera snabbt, när man gjorde 
5-2 som också blev slutresul-
tatet.

– Jag hoppas verkligen att 
vi vinner mot Rössö, vi tänk-
te ta full pott på de sista tre. 
Men nu får vi sikta in oss på 
tredje platsen istället för an-
dra platsen, säger tränaren.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Efter en jobbig period 
för Håfreströms IF kun-
de man i lördags ta en 
stabil seger efter stort 
övertag hemma mot 
Ärtemark/Billingsfors. 
5-2 skrevs siffrorna 
till efter 90 minuter 
fotboll.

– Väldigt skönt även om 
det inte betyder så mycket i 
tabellen, säger spelande trä-
naren Kreshnik Bytyqi efter 
matchen och efter ännu ett 
mål av anfallaren.

Förutom Bytyqi själv kun-
de Florijan Fejzulovic fort-
satt tillskriva sig en plats i 
målprotokollet. Detta efter 
två snabba mål i mitten av 
den första halvleken, som 
Håfreström dominerade.

– Vi ägde matchen, sä-
kert 80 procent bollinnehav. 
Vi ledde hela matchen och 
kände aldrig något hot från 
dem, säger Bytyqi.

I paus stod det 3-2 till 
hemmalaget efter att Ärte-
mark/Billingsfors kommit 
tillbaka i slutminuterna och 
reducerat två gånger.

Håfreström vann 
på hemmaplan

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Ärtemark/Billingsfors 
5-2 (3-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
9’ 1-0 Kreshnik Bytyqi
30’ 2-0 Florijan Fejzulovic
30’ 3-0 Florijan Fejzulovic
33’ 3-1 Axel Lindström
42’ 3-2 Marcel Bruin
74’ 4-2 Flamur Mollapolci
83’ 5-2 Mortaza Yaghoobi

I den andra halvleken drog 
hemmalaget ifrån och kunde 
vinna komfortabelt.

– Det är skönt att vinna 
matcher. Som jag sa till kil-
larna före matchen, vi måste 
göra ett bra slut på serien 
trots att det inte gått som vi 
velat i år. Så det känns bra 
ändå, säger Bytyqi.

Håfreström har chans på 
tredjeplatsen med tre match-
er kvar, där Frändefors nu 
finns på 27 poäng, sex före 
”Håfre” med sina stabila 
21. Bakom hotar däremot 
Ellenö IK på 20 och Bengts-

fors på 17 poäng.
Tobias Coster

SPORT

Rekordmånga sprang skördeloppet
I många år har SK Gra-
nan arrangerat Skörde-
loppet i samband med 
Bygdefesten i Brå-
landa. Det har under 
de senaste åren varit 
drygt 70 barn som har 
startat i åldrarna 2-12 
år. I år var det 83 barn 
som sprang, ett  nytt 
rekord. 

Eftersom trycket på att få 
springa Skördeloppet som 
barn är så stort hade man 
premiär för att även vuxna 
skulle få springa i år. 

Det var ett motionslopp 
som startade i centrumpar-
ken, vidare upp till Thån, en 
runda på elljusspåret, Bam-
serundan, Storgatan och in i 
mål. Drygt 7,1 kilometer var 
sträckan. Det var 20 ungdo-

mar, damer och herrar som 
startade. 

Två av deltagarna valde 
att utmana sig själva lite 
extra genom att tävla med 
full brandmansutrustning. 
10-12 kilo på ryggen och en 
varm dräkt i ett mycket fint 
september väder. 

Löparna tyckte banan var 
kul då det fanns allt, terräng, 
grus, asfalt och mycket pu-

83 barn sprang skördeloppet under Bygdefesten i Brålanda och i år hade man premiär även för 
vuxna deltagare. Foto: Peter Johansson.

blik på Storgatan.  Nu har 
alla som inte sprang i år ett 
år på er att träna inför nästa 
års Skördelopp då man åter-
kommer med både barn och 
vuxenloppet 

Alla löpare som tävlade i 
Skördeloppet i år fick dess-
utom äran att inviga de nya 
nummer lappar som Dals-
lands sparbank delvis har 
varit med och sponsrat. Te-
leverkets nummer lappar går 
nu i graven.

Resultat: Motionsklassen 
ungdomar: 1. Karl Wahl-
ström SK Granan 2. Simon 
Kjörk, Karlslund 3. Albin 
Persson SK Granan. Mo-
tionsklass damer: 1. Caroli-
ne Westman SK Granan 2. 
Malin Johnsson SK Granan 
3. Anna Constantin Hå-
freströms IF. Motionsklass 
herrar: 1. Jonny Jonasson 
SK Granan  2. Magnus 
Malmstråle Dals Södra 3. 
Erik Andersson SK Granan.

Susanne Broberg

ping, som trivs med att träffa 
bekanta på bygdefesten som 
är lite av en hemvänardag.  

Från scenen spelade Mu-
sikskolans lilla blåsorkester 
med elever från Brålanda, 
Skerrud och Frändefors sko-
lor. Musikquizet med kon-
ferencier Carl Ceder, från 
Vänersborg hade frågor om 
Brålanda och Dalsland.  Det 

blev utslagsfrågan, hur högt 
över havet ligger Dalslands 
högsta punkt? som fällde 
avgörandet. Svaret är 302 
meter. Gunilla Aronsson, 
Ingegerd Pettersson och Ro-
land Aronsson fanns på pris-
pallen.

– De var mycket dukti-
ga och har kunskap om sin 
hembygd, alla rätt är inte 

dåligt, tyckte Ceder, som 
trivdes i rollen som konfe-
rencier.

Valley Land Rockers, av-
slutade scenprogrammet 
med fartfylld Rockabilly.

– En bra dag med mycket 
folk, sammanfattar bygde-
festgeneralen, Thore Johans-
son. 

 Marianne Karlsson

www.mellerudsnyheter.se
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Bäckefors vill snabbt 
glömma blek insats

SLUTRESULTAT
Bengtsfors lag 2 – 

Bäckefors IF
5-0 (2-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
8’ 1-0 Benjamin Maloku
36’ 2-0 Abdihamid Abikar
52’ 3-0 Benjamin Maloku
74’ 4-0 Mahmoud Shehade
86’ 5-0 Mahmoud Shehade

FOTBOLL 
Det var ingen vacker 
uppvisning från Bäck-
efors sida när man 
i söndags gästade 
Bengtsfors och dess 
andralag. Man fick 
åka hem med 0-5 i 
baken, i bottenmötet i 
division 6.

Det var botten, mot bot-
ten. De båda jumbolagen 
Bengtsfors och Bäckefors 
har nu sju poäng var när en 
match återstår. 

Gästerna kunde med viss 
förståelse skylla på uppvis-
ningsmatchen som laget spe-
lade dagen innan, som en del 
i klubbens 40-års firande.

– Vi spelade ju matchen 
där på lördagen och Bengts-
fors tog vara på sin chans 
kan man säga. Vi kämpade 
och gjorde så gott vi kunde, 
berättar spelande tränaren 
Shaip Bajrami efter match-

en. Hemmalaget gjorde 1-0 
efter åtta minuter och kunde 
sedan öka till 2-0 tio minu-
ter före pausen.

I den andra halvleken 
fortsatte hemmalaget att 
dominera medan Bäckefors 
fick stå och se på, 5-0 slu-
tade matchen som Bajrami 
snabbt vill glömma.

– Vi får tänka att det här 
kanske gör oss starkare i 
framtiden, säger han.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Det var stundtals 
krampaktigt spel på 
Rudevi inför nästan 
150 åskådare. Till slut 
lossnade det för Åse-
bro som tog tre viktiga 
poäng mot Tösse IF, 
som stod upp bra mot 
serietvåan.

Med celebert besök på läk-
taren kunde man nästan tro 
att det var lite nerver som 
spelade Åsebro ett spratt i 
den första halvleken. För 
när man kom i närheten av 
Tösses målbur ville det sig 
inte riktigt. Samtidigt ska 
det föras in i protokollet att 
gästernas defensiv var solid i 
den första halvleken. 

Det var en hyfsad snäll till-
ställning, men under match-
en utbrast Olof Lundh på lä-
karen: ”det är lite brittiskt”, 
efter en hård duell mellan 

Åsebro tog tre säkra poäng

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Tösse IF 

2-0 (0-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
48’ 1-0 Marcus Larsson
54’ 2-0 Peter Eriksson

Peter Eriksson, spelande tränare och målskytt för Åsebro, jagar 
Tösses Ted Elf.

FOTBOLL 
Det såg länge ut att 
bli förlust för titel-ja-
gande Mellerud när 
Uddevallalaget Her-
restads AIF gästade 
på söndag eftermid-
dag. Men i matchens 
näst sista minut 
kunde skytteligaleda-
ren Simon Svensson 
skjuta in 2-2.
Melleruds IF har länge haft 
första platsen i sikte i divi-
sion 4, men i och med sön-
dagens poängtapp hemma 
mot Herrestad, så ser det ut 
att bli kval. 

Det började bra när Oscar 
Jonasson nickade in 1-0 efter 
tio spelade minuter. 

Men den fina inledningen, 
med bra passningsspel, blås-
te bort med den friska vin-
den på Rådavallen och kvar 
fanns bara oskärpa och slarv.

 Ett flertal situationer upp-
stod som gav publiken en 
känsla av att man redan gått 
för pausvila, trots att halva 
halvleken återstod. Det enda 
som återstod var ett mål för 
gästerna, vilket också kom 
fem minuter innan pausen.

– Jadu, jag vill inte vara för 
negativ, men det känns inte 
så bra, sade målskytten Os-
car Jonasson efter matchen.

Byten utan effekt
Efter paus gjordes ett byte i 
elvan och flera rotationer på 
planen, vilket inte gav någon 
effekt. Istället var det gäster-
na som tog ledningen med 
en halvtimma kvar. Detta 
efter en missad mottagning 
i ett MIF-anfall, som Her-
restad snabbt kontrade på. 

Målvakten Fredric Johans-

son försökte rusa ut för att 
rädda situationen, men fick 
istället se ett långskott som 
gick in i öppet mål.

Därefter var det fortsatt 
ängsligt i Mellerud som 
dock vaskade fram några 
vassa chanser, bland annat 
ett skott från Viktor Öhrling 
som dock räddades av mål-
vakten.

Även Fredric Johansson 
fick till en fin räddning, mi-
rakulöst, med ena handen 
lyckades han stoppa bollen 
från ett till synes öppet mål.

Sen poäng
Som plåster på såren kom 
2-2 på stopptid genom Si-
mon Svensson på volley, ett 
av flera liknande försök un-
der matchen.

Mellerud tryckte på i slu-
tet, men domaren blåste av 
och poängen fick delas bro-
derligt mellan lagen.

– Vi skulle ha vunnit den-
na, det blir tufft att vinna 
serien nu, säger Jonasson be-
sviket och fortsätter:

– Konstigt nog var tagg-
ningen lite dålig tycker jag. 
Vi gör det lite svårt, vi får 
inte fast bollen. Vi är ett 
bättre lag och ska vinna, vi 
gör väll något fel och får gå 
igenom det på träninge.

Tobias Coster

MIF i trångmål 
på Rådavallen

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 

Herrestads AIF 
2-2 (1-1)

Div. 4 bohuslän/Dal
Målskyttar:
10’ 1-0 Oscar Jonasson
40’ 1-1 Tony Fremming
65’ 1-2 Linus Åsberg
90’ 2-2 Simon Svensson

redan tre minuter in i den 
andra halvleken.

– Det var mest tur. Jag tog 
ner den på brösten, det var 
kanske fint, men skottet bor-
de kanske målvakten tagit, 
sade den ödmjuke målskyt-
ten vars volleyskott letade sig 
in intill stolpen.

Trummade på
Målet förlöste Åsebros spel 
som trummade på. Pigga 
Johan Sylvesson fick publi-
ken att applådera flera gång-
er under matchen för sina 
bravader på kanten, när han 

Åsebros Peter Eriksson och 
Tösses Sebastian Andersson.

Larssons volley 
öppnade upp
Den bästa chansen fick lag-
kapten Martin Scherdin ef-
ter fint väggspel med Peter 
Eriksson, men skottet drog 
sig åt vänster, utanför stol-
pen.

– Vi var lite trevande i den 
första halvleken, vi kom inte 
till riktigt, sade mittfältsmo-
torn Marcus Larsson efter 
matchen. Det var han som 
såg till att dödläget bröts, 

Gjorde hattrick – på tre minuter

Brålanda IF lag 2– 
Kroppefjälls IF 
2-4 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
38’ 1-0 Tobias Svensson
52’ 1-1 Dennis Karlsson
57’ 2-1 Tobias Svensson
79’ 2-2 Elias Wernheden
80’ 2-3 Elias Wernheden
81’ 2-4 Elias Wernheden

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Som ny för säsongen 
har Elias Wernheden 
klivit fram som en 

FOTBOLL 
Nästjumbon Brålanda 
IF spelade i lördags 
borta mot serietrean 
Ödsmåls IK. Med en 
seger i ryggen var tan-
ken att BIF skulle bör-
ja resan mot säkrare 
mark, istället med det 
en kollektiv kollaps 
och förlust med 8-1.
Det började ganska bra för 
Brålanda på Ödsmåls IP in-
för knappt 50 åskådare på 
lördagseftermiddagen. Efter 
bara någon minut fanns läge 
att göra 1-0. Istället blev det 
hemmalaget som fick göra 
matchens första mål, detta 
på ett långt inkast som ställ-
de Brålanda.

– Efter deras mål har vi ett 
friläge, för Fredrik Falk, men 

han blir nedriven och doma-
ren borde dömt målchans-
utvisning. Hade vi fått den 
chansen hade vi kanske fått 
1-1 och det hade blivit en 
helt annan match, berättar 
Reine Mattsson, assisterande 
tränare.

Men när inte domslutet 
gick Brålandas väg gick man 
ner sig och nåde inte upp i 
duglig nivå, som hade be-
hövts i denna match.

Ödsmål trummade däre-
mot på och inom loppet av 
tio minuter i slutet av den 
första halvleken kom tre mål 
för hemmalaget, vilket gav 
pausresultatet 4-0.

– Vi blir lätt bortvända i 
försvaret och kom fel i mar-
keringarna. Samtidigt blir vi 
inte utspelade, för de gjorde 
mål på de chanser de fick, 

säger Mattson. I andra halv-
leken fortsatte målkalaset 
för Ödsmåls del. När andra 
halvleken var tio minuter 
gammal stod det 7-0 till 
hemmalaget.

– I andra halvlek byter 
vi inte alla fem som satt på 
bänken och då blev det klart 
bättre, de kom in med ener-
gi, berömmer Mattsson som 
dock fick se ett mål från de 
grönvita.

Martin Gustavsson, pla-
cerad på en kant i denna 
match, levererade en dju-
pledsboll som Fredrik Falk 
förvaltade, vilket också blev 
matchens sista mål.

Nu blir det en hård av-
slutning för Brålanda som 
dock inte har ett allt för tufft 
spelschema framför sig, med 
tre matcher kvar att spela.

Brålanda kollapsade mot Ödsmål

SLUTRESULTAT
Ödsmåls IK – 
Brålanda IF 
8-1 (4-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
10’ 1-0 Cristobal Cruz Aliaga
31’ 2-0 Adam Bergholtz
37’ 3-0 Adam Bergholtz
43’ 4-0 Gustav Kjellström
49’ 5-0 Cristobal Cruz Aliaga
54’ 6-0 Gustav Kjellström
56’ 7-0 Eric Otinder
76’ 8-0 Gustav Kjellström
77’ 8-1 Fredrik Falk

målspruta för Kroppe-
fjälls IF. Detta i lagets 
4-2 seger borta mot 
Brålandas andralag i 
lördags på Sörbyval-
len.
Kroppefjälls IF har en match 
kvar att spela av säsongen. 
Trots att seriesegern nu är 
utom räckhåll så stod man 
upp bra mot ett andralag i 
Brålanda, som ledde match-
en två gånger om.

– Vi fick resultatet med 
oss, Brålanda gjorde 1-0  
före paus men vi spelade rätt 
skapligt, berättar Michael 

”Svea” Eriksson, Kroppe-
fjälls tränare.

I den andra halvleken 
ändrade han om en del och 
flyttade fram positionerna, 
så man spelade med tre for-
wards. Ett genidrag sett över 
90 minuter.

– Jag ändrade om en del 
och sedan kom målen, be-
rättar ”Svea”

Dennis ”Liane” Karlsson 
nickade in 1-1, men åter-
vändaren Tobias Svensson 
visade sin målfarlighet och 
gjorde sitt andra mål för 
dagen kort därefter när Brå-
landa återtog ledningen. Då 

klev Elias Wernheden fram.
Hattrick för några veckor 

sedan och ett nytt hattrick 
nu igen, inom loppet av tre 
minuter.

– Jag var nära på att byta 
ut honom då han såg lite 
trött ut, men sedan fick han 
ett mål och då lossande allt, 
säger tränaren.

Matchen slutade 4-2 till 
Kroppefjäll, som nu har 
IF Viken kvar att möta, en 
match som kan bli helt avgö-
rande om andraplatsen.

Tobias Coster

gång på gång fick till fina 
inspel.

2-0 kom dock inte på ett 
av dessa. Det var spelan-
de tränaren Peter Eriksson 
som enkelt kunde vända 
upp några meter utanför 
straffområdet och testade att 
trycka till bollen, som skru-
vade sig in vid den högre 
stolproten, en fin prestation 
av Eriksson.

– Det tog ett tag innan vi 
fick hål på Tösse, men de 
hade kunnat göra mål på 
oss också. Det kommer till 
för att vi gör misstag, men 
annars var det bra, sade mål-
skytten Larsson.

Efteråt fick matchens li-
rare mottaga pris av journa-
listen och författaren Olof 
Lund samt advokaten och 
före detta elitspelaren Stefan 
Alven. Pristagare var Åse-
bros Johan Sylvesson och 
Tösses Viktor Johansson.

Åsebro hänger fortsatt 
på Färgelanda i toppen och 
med tre matcher kvar är av-
ståndet fem poäng.

Tobias Coster

– Det är nio poäng kvar 
att spela om och det är det 
som gäller, inget annat. Vi 
ska strida till sista blods-
droppe, sade Mattsson.

Tobias Coster
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Året var 2005 och Sebasti-
an Eriksson tog drömsteget 
från Rudevi till Ullevi, som 
16-åring. Åsebro IF och IFK 
Göteborg slöt ett avtal, som 
bland annat innehöll klausu-
ler om eventuella procent på 
framtida övergångar för den 
energiske mittfältaren.

2011 blev det då en flytt 
till Italiens högsta liga, men 
pengarna Åsebro skulle få, 
kom aldrig.

Sedan dess har Bengt Jan-
veden och Stefan Broberg 
kämpat för att få rätten på 
sin sida. Men det var inte 
förrän duon kontaktade 
Olof Lundh, som bland an-
nat jobbar på fotbollskana-
len och Cmore, som det hela 
fick en upplösning.

– Bengt ringde mig när 
jag höll på att avsluta skri-
vandet av min bok ”Vad 
jag pratar om när jag pratar 
fotboll” och skulle lämna in 
manuset. När jag fick höra 
detta så tände det till, det är 
sådant här jag brinner för, 
att få göra en skillnad. Så vi 
träffades i Göteborg och jag 
bestämde mig för att skriva 
om det i boken. Vi behöver 
belysa såna här saker, för det 
är så lätt att bränna de små 
klubbarna, berättar Olof 
Lundh i Åsebros klubbstuga 
och fortsätter.

– Jag är både stolt och 
glad att jag har fått vara med 

Hjältar besökte Rudevi

Även Åsebrosonen Sebastian 
Eriksson fanns på plats den-
na soliga lördag. På Rudevis 
läktare gled han runt och 
pratade hjärtligt med gamla 
vänner och bekanta medan 
han inemellan skojade med 
Olof Lundh. 

Olof Lundh sålde och signerade sin bok på Rudevi, till alla 
som önskade. 

spelare till elitklubbar, för att 
slippa vara med om liknande 
saker. Det måste ju fungera 
så här att de mindre klub-
barna utbildar spelarna som 
sedan går vidare högre upp, 
utan att vara rädda för att bli 
lurade.

Åsebro slöt till slut ett avtal 
med IFK Göteborg i somras, 
ett avtal som är hemligt, 
men ÅIF är trots det nöjda 
med vad som bestämts. Men 
det finns fler fall tillbaka i 
tiden och fler liknande avtal 
kommer att ske i framtiden, 
tror Lundh.

– Världen ser ut på det 
här sättet, i hela samhället i 
övrigt. Det finns säkert flera 
liknande fall, men klubbar-
na är rädda. Det är vanliga 
människor som jobbar ide-
ellt och okunskapen är stor, 
man vet inte sina rättigheter. 
Det är lätt att bli naiva som 
klubb då man är stolt att få 
sälja en egen fostrad spelare 
till en större klubb.

I solskenet på Rudevi stro-
sar de båda Åsebro-hjältarna 
runt, guidade av nuvarande 

ordförande Åke Dahlman 
samt de förra styrelsemed-
lemmarna Bengt och Stefan. 

Advokat Stefan Alven, 
som bland annat spelat i 
Malmö FF, Djurgården & 
IFK Norrköping, berömmer 
anläggningen och framför 
allt gräsmattan. 

Lundh, som till vardags 
jobbar på Friends Arena, 
Swedbank Stadion och 
Gamla Ullevi förklarar att 
det är strängt förbjudet att 
promenera på de gräsmat-
torna före en match.

– Det känns roligt att få 
träffa styrelsen, spelarna och 
ledarna för det här är en 
viktig del av fotbollen. Man 
får ju en speciell relation till 
Åsebro nu och jag kommer 
ha koll på dem. Här känns 
det verkligen som att jag 
har bidragit med något, be-
rätta Olof Lundh som efter 
matchen blev avtackad på 
festplatsen av klubbens in-
bjudna medlemmar tillsam-
mans med Stefan Alven.

Tobias Coster

FOTBOLL 
I samband med hel-
gens festligheter 
och besök på Rudevi 
presenterade Åsebros 
styrelse ett nytt initi-
ativ, för föreningens 
unga spelare. Det är 
Bengt Janveden och 
Stefan Broberg som 
kommer att vara jury 
och prisutdelare fem 
år framöver.
Stipendiet är på 10 000 kro-
nor och skall delas ut till 
ungdomsspelare de kom-
mande fem åren. 

En kille och en tjej kom-
mer att få tusen kronor var, 
utsedda av Bengt och Mor-
gan, som tack för allt de 
gjort för klubben.

– Vi har satt av tio tusen 

kronor från klubben, pengar 
som skall delas ut till en spe-
lare i föreningen. Vad de har 
för krav eller kriterier är helt 
upp till dem, men det är en 
gåva från oss för allt jobb de 
gjort, berättar föreningens 
ordförande Åke Dahlman 
under förberedelserna på 
Åsebros festplats inför lör-
dagskvällens festligheter.

Det hela kom han och sty-
relsen på när man på något 
sätt ville tacka Bengt Jan-
veden och Stefan Broberg.

– Vi ville ge något och 
detta är perfekt, för då går 
det också tillbaka till ungdo-
marna. Detta vet de inte om, 
det är bara vi i styrelsen som 
vet om detta, förklarade Åke 
någon timma före stipendiet 
skulle presenteras.

Tobias Coster

Stipendium till 
Åsebros unga

Bengt Janveden och Stefan Broberg med stipendiet som skall 
delas ut till klubbens ungdomsspelare de kommande fem åren. 
Foto: Cecilia Dahlin

FOTBOLL 
I fem år hade Åsebro kämpat för rättvisa gent-
emot allsvenska fotbollsklubben IFK Göteborg 
i en tvist om pengar för Åsebro-sonen Sebasti-
an Eriksson. I lördags besökte Olof Lundh och 
advokat Stefan Alven Rudevi, för att ta emot 
tacken från Åsebro, för all hjälp med fallet.

och göra en skillnad. Ibland 
skriver man om saker, men 
det händer inte ett skit. Här 
hade Bengt och Stefan käm-
pat i fem år, men så skriver 
jag om det och klubbarna 
når en överenskommelse på 
mindre än 30 dagar, säger 
Lundh, med advokaten och 
före detta allsvenska spela-
ren Stefan Alven vid sin sida 
som fortsätter:

– Okunskapen i ämnet är 
stor. Det bästa hade varit om 
det hade funnits något form 
av standardavtal för mindre 
klubbar att kunna få ta del 
av från svenska fotbollsför-
bundet om man ska sälja 

HANDBOLL 
Det är tack vare 
eldsjälsarbete och 
kärleken till sporten 
som gör att Melleruds 
juniorer kan skatta sig 
lyckliga att det ordnas 
ett riktigt handbollse-
vent under helgen 17 
- 18 september. 
Tanken och visionen är att 
skapa en årlig träningscamp 
där upplägget ska passar alla 
olika ålderskategorier inom 
juniorverksamheten. Ge-
menskap, glädje och utveck-
ling är ledord för arrangö-
rerna som målmedvetet vill 
sätta Melleruds IF på hand-
bollskartan.

De absolut stora profilerna 
inom Melleruds juniorhand-
boll, är eldsjälarna Ann Ugg-
la, Johan Eriksson och Petra 
Gull. Deras olika roller i allt 
som skall göras, kompletteras 
perfekt med vad var och en 
är bra på. Naturligtvis har 
de den gemensamma tanken 
om att kunna utöka utbudet 
för ungdomar att kunna trä-
na och spela handboll,   då 
idrott bidrar till friskvård och 

Melleruds IF startar handbollscamp

Lagfoto minuten efter seriesegern för F -03, -04 tillsammans 
med tränarna och ledarna Johan Eriksson, Ann Uggla och 
Petra Gull. Foto: Privat

laganda med viktig gruppge-
menskap i dagens samhälle.

Landslagsprofil 
på plats
Campen kommer återigen 
att gästas av landslagsprofi-
len Johan Pettersson, därtill 
Weronica Rundberg (mål-
vaktstränare) samt alla ledar-
na för de olika juniorlagen i 
Melleruds IF. 

Inbjudna är juniorer från 
sju år (medverkar en dag) 
upp till 13-åringarna som 
tränar båda dagarna. 

– De som fick tillfälle att 
träna för Johan sist gång han 
gästade Mellerud, kommer 
att få en uppföljningsträning 
där ”kantavslut” ligger som 
fokuspunkt, berättar Petra 
Gull. 

De yngre får träning i 
handbollens grundteknik 
och även Johans uttalade 
”Kompis med boll”-övning-
ar. Veronica kommer främst 
att inrikta sig på att träna 
nya, blivande målvakter.

Nya ungdomsdomare 
utbildas
Dessutom har arrangören 
dragit igång ett projekt med 

satta ”lite för ofta” och vill 
jobba för att alla skall känna 
delaktighet och gemenskap i 
handbollsfamiljen.

Med under helgen kom-
mer några ur MIF:s damlag 
att vara för att ge understöd, 
inspiration och fungera som 
de förebilder de är för de 
unga handbollsspelarna. 

Föräldrar och publik kan 
se lördagens träning i Råda-
hallen.

Lena Arwedahl

att utbilda nya ungdomsdo-
mare som kommer att få ut-
bildning under lördagen.

I dagsläget är fyra anmäl-
da och de kommer även att 
få testa på att döma under 
helgen där interna matcher 
kommer att spelas.

– Vi anser att det går att 
bygga upp ett positivt och 
bra klimat får våra domare 
där vi kommer att ha en stå-
ende slogan ”Jag dömer - Ni 
applåderar” med nolltolerans 
från spelare och inte minst 
publik / föräldrar, säger Petra 
som har upplevt det mot-

Fiffen med i toppen

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – Feng-

ersfors IK 

4-1 (2-0)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
40’ 1-0 Självmål
43’ 2-0 Victor Mattsson
48’ 3-0 Mahmoud Alghoul
49’ 4-0 Mahmoud Alghoul
84’ 4-1 Mauli Kyekye

FOTBOLL 
Frändefors tog tredje 
raka segern i lördags 
hemma mot Feng-
ersfors efter fyra mål 
inom loppet av nio 
minuter, före och efter 
halvleksvilan.
Målet att ta 14 poäng på 
höstsäsongen är nästan av-
klarat nu för Frändefors IF 
som fortsätter spela bra i di-
vision 5. 13 poäng med tre 
matcher kvar och med andra 
platsen inom räckhåll efter 
ny seger. Tränaren Suad Has-
sani var nöjd efter matchen.

– Vi gör en riktigt riktigt 
bra match även om första 
20 var lite trevande. Vi hade 
mycket boll och har kanske 
lite svårt framför mål inled-
ningsvis

Det var ett Frändefors 
med självförtroende som tog 
emot Fengersfors IK i mitten 
av tabellen. Inledningsvis 
ville bollen inte in för hem-
malaget, till slut fick gäster-
na själva hjälpa till.

 Både 1-0 och 2-0 är 
nästan identiska. Låga in-
lägg där det första styrs in 
på en Fengersforsback och 
det andra styrs in av Victor 

Mattsson. Efter pausen kom 
ytterligare två snabba mål, 
genom Mahmoud Alghoul 
som piggt kunde avgöra 
matchen trots att 40 minu-
ter återstod.

– Det var skönt att spela 
fotboll och få med oss lite 
mål. Vi spelar fin fotboll i 
andra och har bud på ännu 
fler, men när de får sitt röda 
kort dör matchen lite även 
om de får ett mål i slutet ef-
ter en slarvig hemåtpass från 
oss, säger Hassani.

Med tre matcher kvar är 
det sex poäng upp till Åse-
bro, men lika många poäng 
ner till Håfreström vilket 
gör att inget ännu är avgjort 
i ”Dalfemman”.

Tobias Coster
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 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

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

Kvinna sökes
70-75 år. Du ska vara rökfri, 
tycka om resor. Skriv några ra-
der om dig själv. Lämna in det 
till Melleruds Nyheter. Märk 
kuvertet: ”Söker sällskap”.

PERSONLIGT

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

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

UTHYRES

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Ring 
så gräver jag!

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

87 personer gick söndagens 
promenad. Svar vuxenfrå-
gor: 1. 1  Dalaborg, 2. 1  Kre-
atin, 3. 1  Sara, Margareta, 
Johanna, Magdalena, Emma 
och Kristina, 4. X  Torsten 
Lindblom, 5. X  Illipika, 6. 
2  Short Message service, 7. 
X  Ratata, 8. 1  Åkerö, 9. X  
Gorilla, 10. 2  Mahogny, 11. 
1  Jamala,  Ukraina, 12. 2  
Nasdaq. Svar barnfrågor: 1. 
X  Oktober, 2. 2  B1&B2, 
3. 1 st, 4. 1  Golfboll, 5. X  
J.K Rowling, 6. X  Orm, 7. 2  
Olof, 8. 2  Radion, 9. 1  De 

som föder levande ungar, 10. 
2  Nej, 11. X  En sil, 12. 1  
112. Skiljefråga:  255 sidor. 
1:a pris:  Fredrik Almqvist  
12 rätt, 250 sidor, 2:a pris:  
Kerstin Almqvist 12 rätt,  
278 sidor, 3:e pris:  Siv Nils-
son 12 rätt, 217 sidor. Extra 
vinster: Per-Olof Olofsson, 
Johannes Kirksäter, Mattias 
Axelsson. Barnvinnare: Leia 
Eden, Mellerud, Nellie Vall-
hagen, D-R, Ella Stengård, 
Mellerud, Ida Oscarsson.  
Välkomna nästa söndag 9.00-
12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 11/9

Idrottsföräldrar – är ni 
delaktiga i era barn?
Om inte - varför? Är det rätt 
att andra skall ha ansvaret för 
dina barn? Vill du inte vara 
delaktig i ditt egna barns 
ungdomsår som är så viktiga 
för er relation? Har du kan-
ske inte tänkt vad mycket 
det skulle innebära både för 
dig och ditt barn att uppleva 
tid och idrott tillsammans?

Jag gratulerar till att ert 
barn idrottar, det är en fan-
tastisk friskvårdsinvestering 
men också en viktig del i ert 
barns liv att tillhöra en ge-
menskap med andra indivi-
der. Laganda, träningsdisci-
plin, att lära sig ta med- och 
motgångar - listan kan göras 
lång på de bonusresultat det 
ger inför barnens vuxenliv så 
småningom.

Idrottens tränare och 
ledare går på knäna
Det är dock anmärknings-
värt många tränare och led-
are som idag går på knäna 
bokstavligt talat. Det talas 
om stora problem att få 
föräldrar att ställa upp med 
skjuts till matcher, hjälpa 
till att tvätta träningskläder, 
vara närvarande vid sina 
egna barns aktiviteter  och 
så vidare. 

Att planera för läger och 
träningar där det ofta gäl-
ler att med egna krafter få 
in pengar för att ha råd till  
att alla skall få åka på cuper 
och andra roliga saker ihop, 
faller allt som oftast på de få 
ledare som finns idag.

Den viktiga 
föräldrarelationen 
Glädjen att få tillhöra ett 
lag är en sak, men glädjen 
att mamma/pappa kommer 
och ser mig när jag presterar 
är en otroligt stor del som 
många föräldrar verkar ha 
glömt. Är det att man inte 
orkar, stressen är för stor el-
ler är man helt enkelt för lat 
för att engagera sig, att man 
hellre prioriterar sig själv? 

Svårigheten att rekrytera 
nya ledare nämns som ett 
stort orosmoln. Vad är det 

som händer och sker kan 
man fråga sig? Varför vill 
inte våra ungdomars föräld-
rar vara delaktiga i sina barn?
Alla vill bli sedda, det gäller 
både barn och vuxna. Tänk 
på att tiden är så kort, det är 
nu som du har möjlighet att 
bygga en stark relation med 
ditt barn och visst är det 
fantastiskt kul att få vara till-
sammans och uppleva saker 
ihop. 

Visst lever vi i ett stressi-
gare samhälle, men som för-
älder har du en livslång rela-
tion med ditt/dina barn att 
förvalta. Se det som din vik-
tigaste investering! Att lägga 
hela ansvaret på tränarna 
och ledarna för att ert barn 
skall kunna idrotta kommer 
att bli förödande på sikt, de 
kommer inte att orka ta hela 
ansvaret. Till slut kanske 
verksamheten läggs ner och 
ditt barn har ingen idrott 
kvar - hemska tanke.

Lägg därtill att ditt ”oin-
tresse” för ditt barns ung-
domstid som du inte kan 
backa tillbaka när din insikt 
kommer ikapp dig, för sent. 

Äkta delaktighet
Det finns inget bättre än 
att vara genuint involverad 
i sina barn där man med 
spänning och förtjusning ser 
hur de är stolta över att deras 
föräldrar spenderar tid ihop 
med dem. Tro mig, du får 
alltid tillbaka det du ger till 
dina barn om du är delaktig i 
deras liv på ett äkta sätt.

Ta beslutet att bli en del-
aktig förälder, det gynnar 
både dig, barnet och fören-
ingen. 

Ta dig en funderare på hur 
just Du kan bidra till ditt 
barns intresse och bli en del-
aktig förälder. Är det verk-
ligen så mycket begärt att 
hjälpa till med träningarna? 
Kan man bidra med att sam-
åka med andra föräldrar till 
matcherna och därmed köra 
varannan gång? Att göra upp 
ett schema om att tvätta trä-

ningskläderna någon gång 
per termin? 

Jag tror att du nu börjar 
förstå värdet i att vara föräld-
er - något av det finaste man 
kan få uppleva! 

Försök att prioritera och 
se vad just Du kan föränd-
ra för att få mesta mervärdet 
för din familj, idrottsfören-
ingen och i förlängningen 
samhället, för det är just det 
det handlar om!

Lena Arwedahl

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.

SPORT
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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

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

EKONOMITJÄNSTER

FRISÖRER
Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

M Gustafsson Ekonomi AB
Testamente, Samboavtal, 
Bo uppteckningar, Gåvor mm
Kontor 0521-308 00
Helena Norrman 076-163 81 48

FAMILJEJURIDIK

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

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

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.xlbygg.se

BYGGHANDEL

BILAR

BILDELAR

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

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

FÄRG
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

ENTREPRENAD
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

RÖRMOKARE
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

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

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

Vänersborgs Psykoterapi & samtal
Belfragegatan 2, Vänersborg
072-005 74 78
vänersborgspsykoterapiochsamtal.se

PSYKOTERAPI
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Melodikrysset v.37 - 17 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. 37 – 17 september

21.00  Jenni möter
21.30  Lore
23.20  Millennium
00.50  Medicin med Mosley
01.40  Tro, hopp och kärlek
02.40  Genikampen 

21.00  Djävulsdansen 
 - teckentolkat
22.00  Follow the money
23.00  Suits
23.45  Strandhugg med Puk och 
 Herman
00.45  Fångade
01.40  En kväll i New York 

21.00  Pantertanter och 
 krutgubbar: Youtube
21.50  Fångade
22.45  Kropp, sex och samba
23.15  Opinion live
00.00  Riksmötets öppnande: 
 Konserten
02.00  Vem tror du att du är? 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Må underbart med Tiffany 
 Persson
21.55  Skavlan

22.55  Grantchester
23.40  Djävulsdansen
00.40  Kropp, sex och samba
01.10  Vem tror du att du är?
02.10  Landgång 

13.00  UR Samtiden
16.00  Arkitektens hem
16.30  Svenska hemlig-
 heter special
17.00  Studio natur
17.30  Berlin-Tokyo med bil
18.15  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
19.00  Grekland med Simon 
 Reeve
20.00  Centralamerikas okända 
 kungadömen
21.00  Hjältar i eldhaven
21.45  Vintagelyx i LA
22.30  Första världskrigets öden
23.20  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien 

13.00  UR Samtiden
16.00  Designreportage
16.10  Författarliv mellan 
 dikt och verklighet
16.40  Antikmagasinet
17.10  Artityd
17.40  Bretts fenomenala fötter
18.40  I motorriksha genom 
 Indien
19.10  Extrema svärmar
20.00  Punk och perestrojka
21.00  Studio natur
21.30  Världens natur: Katter
22.20  Grekland med Simon 
 Reeve
23.20  Hjältar i eldhaven 

13.00  UR Samtiden
16.00  Världen i vår skola
16.45  Konsten att klona 
 en mammut
17.30  Studio natur
18.00  Extrema svärmar
18.50  Lära sig leva med autism
19.45  Antikmagasinet
20.15  Första världskrigets öden
21.00  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
21.45  Svenska hemligheter special
22.15  Punk och perestrojka
23.15  Världens fakta: Kvinnorna 
 som förändrade historien
00.10  Författarliv mellan dikt 
 och verklighet 

09.00  UR Samtiden
15.00  Vintagelyx i LA
15.45  Lära sig leva med 
 autism
16.40  Centralamerikas okända 
 kungadömen
17.40  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
18.25  Hjältar i eldhaven
19.10  Planet Earth
20.00  Svenska hemligheter special
20.30  Grekland med Simon 
 Reeve
21.30  Härdsmältan i Fukushima
22.25  Berlin-Tokyo med bil
23.10  Dokument utifrån: Flykting
  - nej tack!
00.10  Världen i vår skola
00.55  Antikmagasinet

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  Bounty hunter
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.45  Family guy
03.10  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.20  Grimm
05.05  Våra värsta år
05.30  Våra värsta år 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
17.30  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00 Captain Phillips
23.40  Family guy
00.40  American dad
01.10  Scrubs
02.15 How I met your mother
03.05  Family guy
03.55  My name is Earl
04.20  American dad
04.40  Våra värsta år
05.35  Frasier 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  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: Apocalypse
23.55  Family guy
00.55  Scrubs
01.55  My name is Earl
02.20  Frasier
02.45  Family guy
03.35  Cops
04.30  Nattsändningar

06.00  Knight rider
07.00  Jim Henson's creature 
 shop challenge
07.55  Seinfeld
08.45  Jims värld
10.15  Frasier
11.15  Ink master USA
12.15  NCIS: Los Angeles
14.15  Continuum
15.15  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
16.15  Franklin & Bash
17.15  Dragonball evolution
19.00  Simpsons
21.00  Social network
23.30  End of watch
01.45  The three stooges
03.20  Last resort
04.05  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
04.55  Seinfeld

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Tro, hopp och kärlek
11.45  Kropp, sex och samba
12.15  Genikampen
13.15  Matiné: Guldfeber
14.25  Vem vet mest?
14.55  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  Uppdrag granskning
21.00  Fråga Lund
22.00 	Lagom	mycket	finsk
22.30  Det handlar om oss
23.00  Tänk till snackar stress
23.15  SVT Nyheter
23.20 - 03.00  Paralympics
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Uppdrag granskning
11.45  Sverige!
12.15  Fråga Lund
13.15  Receptet på lycka
13.55  Vem vet mest?
14.25  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  Djävulsdansen
22.00  Opinion live
22.45  Kropp, sex och samba
23.15  SVT Nyheter
23.20  Tro, hopp och kärlek
00.20 - 03.45  Paralympics
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Medicin med Mosley
11.35  Landgång
12.35  Djävulsdansen
13.35  Enkel resa till Korfu
14.25  Vem vet mest?
14.55  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  Doobidoo
21.00  Skavlan
22.00  Grantchester
22.50  Må underbart med Tiffany 
 Persson
23.05  SVT Nyheter
23.10  Suits
23.55  Top gear
00.45 - 03.00  Paralympics
04.55  Go'kväll
05.40  Fråga doktorn 

06.25  Medicin med Mosley
07.20  Opinion live
08.05  Uppdrag granskning
09.05  Go'kväll
09.50  Landgång
10.50  Skavlan
11.50  Riksmötets öppnande
13.50  Må underbart med Tiffany 
 Persson
14.05  Top gear
14.55  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
21.45  Lördagsbio: Adjustment 
 bureau
23.30  SVT Nyheter
23.35  Fråga Lund
00.35 - 03.00  Paralympics
04.40  Sverige!
05.10  Go'kväll
05.55 Strandhugg med Puk och 
 Herman 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Pantertanter och krut-
 gubbar: Youtube
17.05  Gränsexpressen
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  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  Paralympics
23.20  Babel
00.20  Förväxlingen
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Pantertanter och krut-
 gubbar: Permobilkriget
17.05  Trollstigen
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  MonaLisa story
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Paralympics
00.20  Förväxlingen
00.50  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  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  Kirkebys universum
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Mr. Robot
22.45  Paralympics
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Förväxlingen
02.00  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Touchdown
09.35  Med uggla och falk i 
 monitorn
10.00  Djurfotografering i 
 trädgården
10.05  Det blomstrar över 
 nationsgränserna
10.30  Vem vet mest?
13.05  Det söta livet - sommar
13.20  När Norge låg söder om 
 ekvatorn
13.45  MonaLisa story
14.45  Vetenskapens värld
15.45  Sverige idag på romani
16.00  Resan till Taube
17.00  Resan till Taube
18.00  Paralympics 2016 - studio-
 magasin
19.00  Astri Taube - håll fast solen
20.00  Kulturstudion
20.05  Lighthouse Stories – sånger
  vid havet
21.00  Kulturstudion
21.05  Hommage till mina vänner 
 och min far
22.35  Kulturstudion
22.40  Paralympics
00.35  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 Dröm-
 vinsten
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  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  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  Holby city
14.00  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
14.55  Sommar med Ernst
15.55  Bygglov
16.50  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  Baksmällan - del III
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Baksmällan - del III, forts
23.45  Semi pro
01.40  De omutbara
04.05  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
04.50  Sändningsuppehåll 

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
14.30  Ishockey: Studio
15.00  Ishockey: Malmö–Frölunda
15.40  Ishockey: Studio
15.50  Ishockey: Malmö–Frölunda
16.35  Ishockey: Studio
16.45  Ishockey: Malmö–Frölunda
17.35  Ishockey: Studio
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten-
20.00  Sveriges bästa
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Blackway
00.05  Clash of the titans
02.05  A man apart
04.20  Brynolf & Ljung - Street 
 magic 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– 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

JORD & 
SKOG

Onsdag 21 september
Manusstopp:

Torsdag 15 september

TEMASIDOR
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Ring för visning

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 15/9 kl. 17.00-18.00Nyinkommet!

Mellerud / Ängenäs / Strågatan 5
Trevlig bostadsrätt i ett attraktivt, lugnt och barnväligt område. 5 rok. Boyta 124,5 kvm. Månadsavgift 3 962:- Kallhyra Pris 790 000:-

Mellerud / Sunnanå / Kulingvägen 93
Mycket fräsch sjöbod med utsikt över Vänern. Badstege och båtplats i direkt anslutning till sjöboden.
Här finns tillgång till servicehus med bl. gästrum. 2 rok varav ett sovrum boarea: 35 kvm. Pris: 1 490 000:-

Sänkt pris!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Hanna campar med en kändis
21.15  Dreamhack Open
23.45  Mr. Robot
00.25  Landet runt - teckenspråkstolkat
01.10  Sportspegeln
01.40  Hundra procent bonde
02.10  Uppdrag granskning
03.10  Doobidoo 

21.00  Landgång
22.00  Genikampen
23.00  Gift vid första ögonkastet USA
23.40  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.10  Må underbart med Tiffany Persson
00.25  Tro, hopp och kärlek
01.25  Suits
02.10  Skavlan 

21.00  Fråga Lund
22.00  Hundra procent bond
22.30  Gomorra
23.20  Enkel resa till Korfu
00.05  Hanna campar med en kändis
00.20  Perfektion
00.50  MonaLisa story
01.50  Strandhugg med Puk och Herman 

09.00  UR Samtiden
15.00  Flugor
15.05  Härdsmältan i Fukushima
16.00  I motorriksha genom Indien
16.30  Seriestart: Lärlabbet Student
17.00  Historiska personligheter
17.25  Punk och perestrojka
18.25  Berlin-Tokyo med bil
19.10  Artityd
19.40  Studio natur
20.10  Planet Earth
21.00  Muhammad Ali
22.00  Första världskrigets öden
22.45  Svenska hemligheter special
23.15  Vintagelyx i LA 

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska personligheter
16.20  Artityd
16.50  Muhammad Ali
17.50  Arkitektens hem
18.20  Författarliv mellan dikt och 
 verklighet
18.50  Härdsmältan i Fukushima
19.45  Svenska hemligheter special
20.15  Hjältar i eldhaven
21.00  Min dotter och islam
21.50  Världen i vår skola
22.35  Lärlabbet Student
23.05  Antikmagasinet 

13.00  UR Samtiden
16.00  K-märkt form
16.05  Antikmagasinet
16.35  Centralamerikas okända 
 kungadömen
17.35  Världens natur: Katter
18.25  Första världskrigets öden
19.10  Antikmagasinet
19.40  I motorriksha genom Indien
20.10  Världens natur: De kloka fåglarna
21.00  Seriestart: Dödsdömd - min sista 
 sommar
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån
23.35  Arkitektens hem 

06.00  Knight rider
07.00  Heroes of cosplay
07.55  Seinfeld
09.15  Jims värld
10.15  Simpsons
11.15  Franklin & Bash
12.15  Dragonball evolution
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  Movie 43
23.50  112 Aina
00.15  2 1/2 män
00.40  Anger management
01.10  How I met your mother
02.15  28 dagar senare
04.10  Amazing race
05.00  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  Family guy
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  Family guy
03.20  Man seeking woman
03.40  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  Hummingbird
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.15  Nattsändningar

06.55  Genikampen
07.55  Djävulsdansen
08.55  Sverige!
09.25  Go'kväll
10.10  Fråga Lund
11.10  Receptet på lycka
11.50  Tro, hopp och kärlek
12.50  Vem tror du att du är?
13.50  Kronprinsessan Victorias fond
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  Må underbart med Tiffany Persson
00.50 - 03.00  Paralympics
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Paralympics
12.10  Må underbart med Tiffany Persson
12.25  Strandhugg med Puk och Herman
13.25  Skavlan
14.25  Matiné: Hotell Kåkbrinken
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Seriestart: Vildmarkstjejer
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
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  Seriestart: 56:orna - en historia 
 om Sverige
22.00  Top gear
22.55  SVT Nyheter
23.00  Gomorra
23.50  Follow the money
00.50 - 01.50  Happy Valley
04.45  Sverige idag
05.15  Fråga doktorn 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Fråga doktorn
11.35 	Lagom	mycket	finsk
12.05  Det handlar om oss
12.35  Tänk till snackar stress
12.45  En kväll i New York
13.45  Vem tror du att du är?
14.45  Matiné: Mitt hem är Copacabana
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Seriestart: Strömsö
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  Tro, hopp och kärlek
21.00  Medicin med Mosley
21.50  Fångade
22.40  SVT Nyheter
22.45 	Nattfilm:	Morgondagen	är	vår
00.10 - 00.50  Vildmarkstjejer
04.45 Nattsändningar

06.00  Astri Taube - håll fast solen
07.00  Resan till Taube
09.00  SVT Nyheter
09.05  Jenni möter
09.35  Svansjön
10.00  Broderad gatukonst
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Lighthouse Stories – sånger vid 
 havet
12.00  SVT Nyheter
12.05  Hommage till mina vänner och 
 min far
13.35  Övergivna rum
13.55  Sverige idag på meänkieli
14.00  Motor: VM rallycross
15.55  SVT Nyheter
16.00  Kirkebys universum
17.00  Alors parle !
17.11 	Kortfilmsklubben
18.00  Seriestart: Perfektion
18.30  Jenni möter
19.00  Paralympics 2016 - studiomagasin
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Dopningsjakten
22.55  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Alors parle !
08.11 	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  Engelska Antikrundan
18.55  Larvigt i trädgården
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  Dox: The Wolf pack
23.45  Agenda
00.30  Förväxlingen
01.00  Nattsändningar

08.58  SVT Forum: Budgetdebatt
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum: Budgetdebatt
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum: Budgetdebatt
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  En natt med vargar
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Riket
20.30  MiffoTV
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Mitt psyke och jag
22.45  Seriestart: Iran inifrån
23.30  Jenni möter
00.00  Förväxlingen
00.30  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
13.00  Sveriges bästa
14.20  Parlamentet
14.50  Halvvägs till himlen
15.20  Brynolf & Ljung - Street magic
15.55  Bytt är bytt
16.50  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: Saknaden
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Wallander: saknaden, forts
23.05  Thelma & Louise
01.50  Matrix revolutions
04.15 - 04.45  Hundcoachen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  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  Idol 2016
21.00  Äntligen hemma
21.55  Idol 2016: Röstningsprogram
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.39  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
12.40  Holby city
14.00  Jamie Oliver: Middag på 15 minuter
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
21.55  Idol 2016: Röstningsprogram
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 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  
NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

ÅSENSBRUK - Valsvägen 2 
Villa med natursköna omgivningar.  Renoverats 
mellan 2002-2013 omdränering, nya 3-glas-
fönster, nytt tak, nytt kök och badrum. Delvis 
inglasad altan på baksidan. 

Pris 975.000:-

VITA SANNAR - Sjöskogsvägen 18 
Ett drömställe vid Vänerns vackra strand! Här finns 
allt man kan önska! Nyrenoverad stuga med härlig 
atmosfär och en fantastiskt trädgårdtomt som går 
mot vattnet. Gäststuga. 

Pris 2.095.000:- 

MELLERUD - Assareby Berga 5 
Lantligt belägen enplans tegelvilla! Grönskande 
trädgård angränsande mot skog och äng. 124 kvm 
boyta med vidbyggt garage. Stor verkstadsbygg-
nad med goda arbets- och förvaringsytor. 

Pris 670.000:-

Visning torsd 15/9 kl. 1730-1830

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

Pris 1.375.000:-

Visning lörd. 17/9 kl. 11-13

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 595.000:-

NYTT PRIS!

Visning lörd 17/9 kl. 1400-1500
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 37. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Smör & rapsolja 
Arla. 500 ml. Jfr pris 30:00/liter. 

Avfallspåse
ICA Home. 25-pack. Finns i flera olika 
färger. Jfr pris 0:60/st.

Brödmarknad
Fazer, Skogaholms, Lövånger. 250-775 g. 
Gäller Aktiv flerkorn, Frasrost, Mini tunn-
bröd, Skogaholmskaka, Skogaholmslimpa, 
Sviktat 8-pack. Jfr pris 19:35-60:00/kg.

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

Fläskfilé
Danish Crown. Ursprung Danmark.
Ca 570 g.  Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Grillad kyckling
Kronfågel. Ursprung Sverige.
935-1225 g. Nettovikt kan variera. Jfr 
pris39:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

Bacon
Tulip. 110-150 g. Skivat, tärnat, Original, kot-
lett, torrsaltat, kalkon. Jfr pris 62:22-84:85/kg.

Formpasta
ICA. 500 g. Gäller ej lasagne, 
tagliatelle, glutenfritt & eko. 
Jfr pris 10:00/kg.

Svenska äpplen
Klass 1. 

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp
Schampo, Balsam
Gliss. 200-250 ml. Jfr pris 60:00-75:00/liter.

30:-
2 för

15:- 
/kg

Diskborste
ICA Home. Finns i flera olika färger.

39:-
/kg

59:-
/stMinst

25%
rabatt

15:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

28:-
3 för

KORT 
PRIS

4990
/kg

KORT 
PRIS

4990
/kg

15:-
/st

Var medmbraå

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:-

Fordonsträffarna i Sunnanå hamn

”Sommaren är kort” sjunger ju Tomas Ledin och 
det stämmer bra in på hur fort sommaren går 
och inte minst hur fort Veteran Classic Dals-
lands tisdagsträffar på Sunnanå hamn har gått. 

Ett av de många gamla fordonen som deltog i sommarens träffar.

Två tuffa grabbar som anlände med omgjorda gräsklippar-
traktorer. Fr.v: Hugo Berg-Larsson och Pontus Hallberg.

100 fordon i snitt
Antal fordon är uppskattat 
till drygt 100 fordon per 
träff.

Finalen på tisdagsträffar-
na var på Västerråda gamla 
skola den 6 september, en 

klubblokal som Veteran 
Classic Dalsland samsas med 
Big Lake Cruise och Dals 
Motorklubb under samma 
tak.

VCD ligger inte på latsi-
dan trots att träffarna har 
slutat. Nu på lördag syns 
VCD på bygdefesten i Brå-
landa, den 24 september är 
det veteranmarknad hos Bil-
delsshopen i Mellerud och 

det blir en resa till Rubens 
maskinsamlingar i Götene 
och Husqvarna museum den 
1 oktober. 

Nu siktas det mot nya tis-
dagsträffar 2017 med start 
den 30 maj.

Text: Gunnar Landegren 
Foto: Gunnar Landegren  

& Maria Larsson

Släktforskning 
på kvällstid
Släktforskarkurser på 
dagtid har i många år 
bedrivits på Melleruds 
Museum i hembygds-
föreningens regi. Nu 
har Släktforskare på 
Dahl startat en kurs 
på kvällstid.
Detta för att även de som 
arbetar, skall ha chans att 
lära sig. I samarbete med 
Vuxenskolan gör man detta 
i studiecirkelform.  Man har 
redan avverkat två av de åtta 
gångerna, som man skall hål-
la på. 

Man börjar varje gång 
med teoretisk genomgång, så 
att man lär in de rätta tagen 
och undviker misstag i fort-
sättningen. Därefter blir det 
forskning vid datorerna.

 Redan vid första tillfäl-
let var man ute och sökte 
släktingar över hela landet, 
till exempel långt uppe i 
Norrland, i Göteborg och 
Uppsala. Det är inget fel på 
entusiasmen. Man kan tän-
ka sig att de flesta har väntat 
på denna chans att sätta sig 
in i släktforskningens ”mys-
terier”. Det tar dock en viss 
tid innan man vant sig läsa 
skrivstil, som är etthundra 
till tvåhundra år gammal. 

Kursledarna och de som 
hjälper till som handledare 
ingår i föreningens styrelse 
och ställer upp helt ideellt. 
Vi hoppas givetvis, att vi 
skall få fler medlemmar på 
det här sättet.

Håkan Hultman

VCD har haft 14 tisdagsträf-
far och det kommer fler och 
fler fordon och besökare för 
varje år.

På premiärkvällen den 31 
maj kom inte mindre än 120 
bilar och 50 mc/mopeder 
men höjdpunkten är tredje 
veckan i juli, då ett 150-
tal bilar och ett 60-tal mc/
mopeder besökte hamnen. 
Vädret har stor betydelse 
och det har vi haft med oss 

i år. Långa fina kvällar blev 
det som man kunde strosa 
omkring och se alla fina for-
don som rullade in.

VCD vill ha mångfald på 
sina träffar med alla typer av 
fordon är välkomna. Denna 
sommar har det verkligen 
blivit uppfyllt med bilar, bå-
tar, traktor, mc, moped och 
inte minst på sista träffen 
den 30 augusti då två små 
grabbar kom med omgjorda 

gräsklippartraktorer – myck-
et uppskattat inslag.

Man säger ju att det skall 
börjas i tid. Det ryktas att 
fler liknande objekt kommer 
besöka träffen nästa år.

Allt fler besökare
Besökarantalet har också 
ökat eftersom det är cykel-
avstånd från Melleruds cen-
trum och i närheten av en 
fin camping. Träffarna har 
blivit en stor turistmagnet, 
vilket är roligt.

Många fordon har kom-
mit för första gången, bland 
annat på grund av att de 
tycker att träffen har fin om-
givning, är familjär och lät-
töverskådlig. Tyvärr stannar 
de alldeles för kort tid. 

VCD har fått synpunkter. 
Många jobbar i butik och 
slutar vid 18-tiden,  långvä-
ga besökare kommer till en 
nästan tom träff vilket inte  
är bra. VCD skall i höst ta 
upp problemet med sina 
medlemmar, att kanske kor-
ta ner tiden på träffen.

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se


