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

Vi gör plats för  
höstens nyheter

Just nu 

10% rabatt  
på alla lagervaror 

från

Så långt lagret räcker

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 38.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

4995
/kg

för Bonuskunder 5:-/st

för Bonuskunder

Salladsost
Salakis, 
150 g, 
Jfr-pris
66,67/kg

Toalettpapper
 Serla, 6-pack, jfr-pris 22,59/kg   

Enportionsrätter 
Findus, frysta, 340-400g

Finbladig sallad
Dole, Ruccola, Babyspenat, Maché, Piccante, 70g, 

jfr-pris 71,43/kg    

Gurka
Sverige, klass 1, ca 400 g, jfr-pris ca 12,50/kg

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, max 20% fetthalt, ca 
1-2,2 kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 38

5:-/st

Klipp! !

20:-/st

för Bonuskunder

10:-
 

/st

45:-
2 för

för Bonuskunder

Melleruds Nyheters Joachim Friberg, i mitten, överlämnade vinnarpokalerna till Stefan  Andreasson, till vänster, och Björn Andersson.
– Sidan 22 –

Lyckornaduo vann Dalsland TourMångfald 
på muséet

– Sidan 8 –

Birgers 
fina brev

– Sista sidan –

Mellerud 
väl framme

– Sidan 9 –

Jord- och 
Skogtema

– Sidorna 11 till 17 –
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Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

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

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

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

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

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

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

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

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

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

Allsångskväll
Onsdag 5 oktober kl. 18.00
Motorgården Västerråda

Gunbritt G:son med PRO-kören
Inträde 50:- inkl. kaffe o kaka

Anmälan 0530-100 58 el. 073-352 00 72 senast 3/10

ALLA VÄLKOMNA!

Bolstad
Prästgård

Onsdag 28 sept kl 19
Anders Björhammar 

Mellerud:  
Släkten Broberg i 

Erikstad och Bolstad.
Entré m. kaffe: 75 kr.
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst.

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

Från 15 år Pris 80:-
2 tim 13 min

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

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

2 tim. 3 min

Kvällens film

Miss Peregrins Hem 
För Besynnerliga  

Barn (3D)
Lördag 1/10 kl. 16.00
Söndag 2/10 kl. 16.00

Från 11 år. Pris 80 kr
2 tim. 6 min

 

Jag Älskar Dig – En 
Skilsmässo Komedi

Söndag 2/10 kl. 19.00
Onsdag 5/10 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 80 kr
1 tim. 36 min

Det händer på biblioteket

Biblioteket i Mellerud
info: 0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.

”Ögonblick”
Måleri av Märit Gustafsson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 24/9 – 15/10
Vernissage lördag 24/9 kl.11-13

Välkomna!

Informationsmöte
DalNet fiberförening

Torsdag 29/9 kl. 18.00 i Grinstad församlingshem
Statusprojekt, redovisning av tjänster från tjänsteleverantörerna

Välkomna!                 www.dalnet.nu   

SÖNDAG 25/9 KL. 11-16

Ekologis
k

Honung
Från dalboslätten

Ljuvlig vitklöverhonung direkt från 
obesprutade nektarkällor

Varsamt behandlad, inte uppvärmd

Bidrar till pollinering och ökad 
biologisk mångfald i ditt närområde

Naturligt full av vitaminer, mineraler       
och andra nyttigheter

Hitta närmaste återförsäljare:
www.mariannesbiodling.se Mariannes biodl ng

LANTLIGT ANNO 1785
Lantlig heminredning & Café

NÄRPRODUCERAT I  V Ä S T S VER IGE

Britts Bakstuga

Månadsträff
Första söndagen varje 

månad kl. 17.00
på Västerråda

Har ni motorintresse 
så kom och hälsa  

på oss!

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal i Mellerud 
onsdag 28 september 2016, kl. 18.00

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

21 sep – 28 sep 2016
18:e sönd eft Trefaldighet.
”Att lyssna i tro”
Reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyr-
kan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads
  församlingshem, Kerstin Öqvist.
Sön 13.00  Välkomna till ”Pensionärernas dag” i
  Grinstads församlingshem. Nuvarande och
  före detta boende i Bolstad, Erikstad och 
  Grinstads socknar. Åldersgräns 65 år och
  uppåt med respektive maka/make. Vi börjar 
  med lunch avslutar med gudstjänst.
  Anmälan till lunch senast 19/9.
Sön 15.00  Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke
  Henriksson. Tradjazzgruppen
  ”For Evert” medverkar. 

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Maria
  Reschke talar om den helige Franciskus
  ”Att leva helhjärtat”
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
hus.
Sön 11.00 Högmässa i Järns kyrka, Daniel Westin.
Tis 27/9 15.00   Melleruds kyrkliga syförening träffas i
  Kyrkans hus. 
Ons 28/9 12.00   Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00. 
Lör 1/10 10-14  Kaffe och Klengås i Kyrkans Hus. Lotterier,
  brödförsäljning Arr: Svenska kyrkans
  internationella arbete. Loppis ute och i
  källaren, det fi nns möjlighet att hyra bord för  
  50:- upplysningar diakon Irja Lignell
  tel. 0530-36200 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Kyrkan, Melleruds
  Flöjtensemble. Andakt: Marit Järbel.
Ons 28/9 14-16   Öppet café i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja
  Lignell.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Gunnarsnäs
  kyrka, Daniel Westin. Barnens bibel delas ut 
  till församlingens 5-åringar.
Ons 28/9 17.00   ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund,
  Kerstin Öqvist.
Sön 9/10 12.30   ”De äldres dag” startar med lunch i Örs
  församlingshem. Anmälan senast 3/10 till  
  exp 0530-362 00
Sön 9/10 14.00   Skördegudstjänst i Örs kyrka och ”De äldres
  dag”, Marit Järbel. Sång: Eva Göransson
  och Signe Nilsson.

TRAVRESA
UNIONSTRAVET

V75  
LÖRDAG 1 OKT.

BUSS FRÅN 
MELLERUD (BIBLIOTEKET) 12.00 

ÅMÅL (DALHALL) 12.40 
ANDELAR, LOTTERI  

VI BJUDER PÅ FIKA!
RESA, FIKA, ENTRÉ, PROGRAM
200:- FÖR MEDLEM

250:- ICKE MEDLEM
BINDANDE ANMÄLAN 
(FÖRST TILL KVARN)

ANMÄLAN PÅ HEMSIDAN 
www.mellerudstravklubb.se

OVE J 070-551 44 07
JAN A 070-329 34 04

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  21.000  - 56 rop
VSH - JACK 6.000 – 39 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 22/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

BINGO
DRIVE IN

Söndagscafé
Söndag 2/10 kl. 15.00
i Knuthuset Dalbergså
Jan Albertsson och Alf 
Ivarsson från Kungälv 
underhåller med stor 
variation av visor som 
varvas med historier.

Inträde: 100:- inkl. kaffe 
och smörgås
Välkomna!

Knuthusets kamratförening

TORSDAGSKAFFET
börjar torsdag 22/9 kl. 10-12

Föreningshuset, Åsensbruk
Välkomna önskar Byalaget

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

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

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

Scenorama Produktion

Rotary
Mellerud

Kommunfullmäktiges 
ordförande  

Morgan E. Andersson 
berättar

Måndag 26/9
Café Gruzzolo kl. 18.15

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

44
BLOMMOR

YOU
GÖTEBORG AB

Magnus 0723-281006

Fredag

Massor av 
höstlökar

Ljung

4 för 
100:-

el. 30:-/st

 Torget, Mellerud

 Även  

Bäckefors  

marknad 

lördag 

24/9

4 för 
100:-

el. 30:-/st

0555-130 15, www.grums.nu

Se Europa!
Oktoberfest i Bremen
20/10, 4 dgr ....................... 3.240:-
Lübecks Julmarknad
24/11, 3 dgr ....................... 1.960:-
Kiels Julmarknad
5/12, 3 dgr ......................... 1.635:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Telefonöppet även  
lördagar & söndagar!

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juli

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 2 augusti

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 september

Blåbärslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juli

Jordgubbslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 16 augusti

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 30 augusti

Butterkaka
20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 september

Kakor
4 burkar 70:-

Välkommen till Melleruds ridklubb
finns platser för träning i grupper  

mån-, tis-, tors- och fredag.
Introduktionskurser lördagar till prova på pris

Ny grupp startar lördag 24/9 kl. 12. 00
Anm. till Helena tel. 070-832 22 81
Finns möjlighet att hyra ridhuset  
före och efter lektionstid även helger.  
Anm om intresse till Birgitta 070-766 19 61

ANNA´S 
   design

Välkomna till oss 
och inspireras av massor med höstnyheter!

0530-300 51

Sväng av från E45 
(strax norr om Mel-
lerud) mot Håverud. 
Efter ca 8 km  ligger 
Annas Design på 
vänster sida

Butiken är STÄNGD 
 lördag 24/9

Ord. öppettider:
Ons-fre 10-18
lör 10-14

FREDAG 23/9!
Pride i Skolan!
Fredag eftermiddag i skolan 
Pyssel, filmvisning, värderingsövningar och roliga aktiviteter.!
allt med fokus på: PRIDE! 
Detta kommer att hållas enbart under skoltid, och är anpassat 
efter de olika åldersspannen.  
Eftermiddagen kommer även att innehålla en dikttävling, där alla 
får delta och ha chansen att vinna ett fint pris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pride-panelen!
19.00 på Kulturbruket på Dal!
Kvällen börjar med ett föredrag av Johanna Löfgren som är 
medlem i RFSL Ung Strömstad och en av hjärnorna bakom årets 
Strömstad Love.!
Detta följs av panelsamtal lett av Mia Palm, där fokuset ligger på 
frågor till HBTQ-personer. Musik kommer även att framföras av 
Caroline Anderberg och Petter Olsson. Möjlighet att köpa fika av 
estetiska programmet på Dahlstiernska Gymnasiet finns.!!

 
!
  
 
 
 

LÖRDAG 24/9!
Pride-brunch  
10.00 på Ungdomshuset Stinsen. 
Brunch-tallrik Vuxen 50kr / Skolungdom 30kr 
(10.30 öppnar vi även för workshops och politikerprat.) Detta 
pågår fram till Paraden.!
 
Paraden  
12.00 Vi samlas vid Stinsen och går via Cirkusplatsen, upp till 
! torget, flaggar med färger och har kul. Flaggor kommer att 
! finnas att köpa. !

13.00-14.00 Lunch-paus.  
 
14.00! Pyssel, roliga workshops, politikermontrar och god fika på 
! Ungdomshuset Stinsen. Under tiden pågår även en fem-
! kamp och en tipspromenad med finfina priser.!

17.00-19.00 Paus för förberedelser på stinsen.!

Blue Night!
19.00 Avslutning på Ungdomshuset Stinsen med alkoholfria !
! regnbågsdrinkar och spelning med banden ! !
! Blue Penny, Indigo och Blue House.!!

Obs! Informationen är preliminär. Tider  
och information kan därför komma att 

ändras. 
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får delta och ha chansen att vinna ett fint pris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pride-panelen!
19.00 på Kulturbruket på Dal!
Kvällen börjar med ett föredrag av Johanna Löfgren som är 
medlem i RFSL Ung Strömstad och en av hjärnorna bakom årets 
Strömstad Love.!
Detta följs av panelsamtal lett av Mia Palm, där fokuset ligger på 
frågor till HBTQ-personer. Musik kommer även att framföras av 
Caroline Anderberg och Petter Olsson. Möjlighet att köpa fika av 
estetiska programmet på Dahlstiernska Gymnasiet finns.!!

 
!
  
 
 
 

LÖRDAG 24/9!
Pride-brunch  
10.00 på Ungdomshuset Stinsen. 
Brunch-tallrik Vuxen 50kr / Skolungdom 30kr 
(10.30 öppnar vi även för workshops och politikerprat.) Detta 
pågår fram till Paraden.!
 
Paraden  
12.00 Vi samlas vid Stinsen och går via Cirkusplatsen, upp till 
! torget, flaggar med färger och har kul. Flaggor kommer att 
! finnas att köpa. !

13.00-14.00 Lunch-paus.  
 
14.00! Pyssel, roliga workshops, politikermontrar och god fika på 
! Ungdomshuset Stinsen. Under tiden pågår även en fem-
! kamp och en tipspromenad med finfina priser.!

17.00-19.00 Paus för förberedelser på stinsen.!

Blue Night!
19.00 Avslutning på Ungdomshuset Stinsen med alkoholfria !
! regnbågsdrinkar och spelning med banden ! !
! Blue Penny, Indigo och Blue House.!!

Obs! Informationen är preliminär. Tider  
och information kan därför komma att 

ändras. 
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Blue Night
19.00 Avslutning på Ungdomshuset Stinsen 
med alkoholfria regnbågsdrinkar och spelning 
med banden Blue Penny, Indigo och Blue House.
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Kvällen börjar med ett föredrag av Johanna Löfgren som är 
medlem i RFSL Ung Strömstad och en av hjärnorna bakom årets 
Strömstad Love.!
Detta följs av panelsamtal lett av Mia Palm, där fokuset ligger på 
frågor till HBTQ-personer. Musik kommer även att framföras av 
Caroline Anderberg och Petter Olsson. Möjlighet att köpa fika av 
estetiska programmet på Dahlstiernska Gymnasiet finns.!!

 
!
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Pride-brunch  
10.00 på Ungdomshuset Stinsen. 
Brunch-tallrik Vuxen 50kr / Skolungdom 30kr 
(10.30 öppnar vi även för workshops och politikerprat.) Detta 
pågår fram till Paraden.!
 
Paraden  
12.00 Vi samlas vid Stinsen och går via Cirkusplatsen, upp till 
! torget, flaggar med färger och har kul. Flaggor kommer att 
! finnas att köpa. !

13.00-14.00 Lunch-paus.  
 
14.00! Pyssel, roliga workshops, politikermontrar och god fika på 
! Ungdomshuset Stinsen. Under tiden pågår även en fem-
! kamp och en tipspromenad med finfina priser.!

17.00-19.00 Paus för förberedelser på stinsen.!

Blue Night!
19.00 Avslutning på Ungdomshuset Stinsen med alkoholfria !
! regnbågsdrinkar och spelning med banden ! !
! Blue Penny, Indigo och Blue House.!!

Obs! Informationen är preliminär. Tider  
och information kan därför komma att 

ändras. 

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Månd 26/9 18.00 Stationsplanen, Brålanda
Tisd 27/9  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock

 I retur får du must eller 2:-/kg

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

Matfest på söndag
Söndag 25 september 
är det matfest i Väst-
sverige. I Dalsland, 
Bohuslän, Sjuhärad, 
Trestad och Skaraborg 
håller lokala matpro-
ducenter och hantver-
kare öppet. Nio ställen 

Marianne Westman, Sofia Karlsson, Irene Eriksson och Britt 
Johansson, deltagare i Matfesten 2016, hade planeringsmöte 
på Ekholmen inför kommande söndag.

finns att besöka i 
Dalsland.

För den som inte vill resa 
långt står dörrarna öppna 
hos biodlaren Marianne 
Westman i Vena Säby, hal-
lonodlaren och nötköttspro-
ducenten Sofia Karlsson på 
Evenstorp, caféet och buti-
ken på Ekholmen.

– Vi kommer att har öppet 
i butiken och caféet serverar 
fikabröd från Britt Johans-
sons bakstuga i Brålanda. 
Bland annat kan man sma-
ka den nyligen prisbelönta 
Brålandabakelsen i form 
av tårtbitar och vår ostkaka 

gjord på gårdens egen eko-
mjölk, säger Irene Eriksson 
på Lantlig Anno 1785. I bu-
tiken är det halva priset på 
det mesta denna dag.

På Evenstorps gård har 
både butiken och caféet öp-
pet. Våfflor med hallonsylt, 
hallon/rabarberpaj och hal-
lonmuffins står på menyn 
och den som ännu inte sett 
den nya ladugården med 
växthustak bör ta sig en titt. 
Här har det växt hallon i 
sommar och nu görs plats 
för korna under vintern.

I Vena Säby får man träffa 
biodlaren Marianne West-

man, provsmaka olika sor-
ters honung och lära mer om 
binas livsnödvändiga arbete. 
Ett ämne mer aktuellt än nå-
gonsin.

Förutom dessa ställen kan 
man besöka Baldersnäs, häl-
sa på hos 250 mjölkgetter i 
Ed, kolla strutsarna Åttings-
åker, Färgelanda och köpa 
nybakat bröd i det berömda 
bageriet i Fengersfors.

I hela regionen Västsverige 
finns 190 platser att besöka. 
Från grösaksodlare, ostron-
plockare, musselodlare och 
mycket annat. Intresset för 
närproducerad ekologisk 
mat ökar för varje år. Det är 
tredje året man håller Mat-
fest i Västsverige och antalet 
besökare stiger stadigt.

Karin Åström

På onsdag kväll den 
28 september kom-
mer släktforskaren 
och TV-producenten 
Anders Björhammar, 
Mellerud till Bolstad 
Prästgård.
Han berättar om rotesol-
daten Jonas Andersson från 
Apelbräckan som tog sig 
soldatnamnet Broberg. Jo-
nas blev således upphovet 
till den släktgren på Dal som 
heter Broberg. 

Det var sonen Carl Bro-
berg (1811 – 1892) i Gö-
byn, Erikstad som med sina 
åtta barn har spritt denna 
släktgren i Dalsland, övriga 
Sverige och i Amerika. An-
ders farmors mor var ett av 
dessa barn.

Björhammar har skrivit en 
historik om Brobergsläkten 
och deras gårdar i Erikstads, 
Bolstads och Holms socknar. 

Anders Björhammars in-
tresse för släkten i Dalsland 
beror på att han vistades 
mycket som barn under 
somrarna hos sin farmor och 
farbröder i Björnebol och 
Göbyn, Erikstad. Efternam-
net Björhammar tog hans far 
Carl Björhammar, som var 
jurist, efter föräldragården 
år 1933.  

Anders Björhammar, upp-
vuxen i Stockholm, har bott 
i Luleå och Boden i 43 år 
innan han flyttade till Melle-
rud häromåret. Under 20 års 
tid arbetade han som jour-
nalist och TV-producent på 
Sveriges Television i Luleå. 
Han har även varit idrotts-
ledare och styrelseledamot i 
Svenska Friidrottsförbundet 
och Korpen samt arbetat 
med OS-kampanjer för Öst-
ersund och Stockholm. 

Föredrag om  
släkten Broberg

Miljö-
mässa
I samband med Hopp-kon-
serten i Kultur-bruket 12 
november blir det också en 
miljömässa kring klimats-
marta bostäder och trans-
porter samt närproducerad 
mat.

Inbjudan till utställare 
finns på kommunens hem-
sida.

Pengar till kultur
Kulturenheten i Mellerud 
har ett anslag där personer 
som anordnar kulturaktivi-
teter i kommunen kan söka 
bidrag. Det finns fortfarande 

pengar kvar att söka för akti-
viteter 2016.

Mer information finns på 
bibliotekets avdelning av 
kommunens hemsida.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Lunchöppet med 
förbokning för 

grupper

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

Öjentorps Kök
Serverar 

femrätters 
meny 

kl 18-21 
med 

förbokning. 

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Måndag 26/9: Köttbullar med sås, potatis, 
skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 27/9: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 28/9: Fiskbullar i dillsås med potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert:  Blandad fruktkräm.

Torsdag 29/9: Hedvigsoppa.   
Dessert:  Päronpaj med vaniljsås.

Fredag 30/9: Falukorv med potatismos och 
broccoli. 
Dessert: Aprikossoppa. 
Lördag 1/10: Kräftströmming med potatis 
och blomkål.  
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 2/10: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 39 
Mån-tors: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker. Fre: Sprödbakad fisk med  
potatismos och grönsaker. Lör-sön: Stekt 
falukorv med potatismos och grönsaker.  

Vecka 39
Måndag Köttbullar* med makaro-
ner och skivade morötter. 
Alt: Falafel.

Tisdag Kycklinggryta med vitlök 
och timjan, ris och bukettgrönsaker. 
Alt: Rotsaksgryta. 

Onsdag Fiskbullar i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Torsdag Hedvigsoppa*. Mjukt bröd 
med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Fredag Korvbuffé* med potatismos 
och broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

TARBUSH
GRILL 
& KÖK
DAGENS  
65:-

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

Följ oss på

Serveras vardagar kl. 11.00-14.00

Måndag
Hamburgare meny 150 g

Tisdag
Kebabtallrik meny 

Onsdag
Baconburgare meny 90 g

Torsdag
Korv meny 

Fredag
Ostburgare meny 90 g

VECKANS LUNCH Mellerudsmässan innehåll-
er både utställningar och en 
programdel. Det börjar nu 
fylla på med programpunkter.

På scenen blir det på lör-
dagen ett framträdande med 
Lars Stam och Lilla Bandet. 
Lars är välkänd för alla Melle-
rudsbor. Han har det senaste 
året gjort många spelningar i 
Mellerudstrakten med Lilla 
Bandet, en duo från Färgelan-
da. De senare ledde i somras 
alsångskvällarna i Köpmanne-
bro.

På lördagen kommer ock-
så Moccafin att visa upp sina 
kläder. 

På söndagen blir det för-
utom den tidigare aviserade 
modevisningen också en ju-
douppvisning. Det är den ny-
startade judoverksamheten i 
Kroppefjälls IF som kommer 
att berätta om och visa exem-
pel på sin sport.

Det första seminariet i Sun-
Likes lokaler är också bokat. 
Det är Nyföretagarcentrum 
Väst som kommer att berätta 
om sin verksamhet och hur de 

kan stödja nya företag.
De som vill göra något på 

stora scenen eller hålla ett 
kortare seminarium i SunLike 
ombeds att kontakta under-
tecknad.

Invigningen sker kl 10.30 
på lördagen. I samband med 
den kommer att Alban Faust 
att spela. Han kommer att 
starta vid entrén och säck-
pipsspelande gå runt i lokaler-
na för att nå fram till scenen 
precis till invigningen.

Melleruds scoutkår kom-
mer under mässdagarna att slå 
upp ett tält på en gräsyta intill 
Rådahallen. Där kommer de 
att berätta om och visa upp 
prov på sin verksamhet.

I A-hallen har vi i skrivande 
stund dagsläget 39 utställare. 
87 procent av utrymmet är 
uppbokat. I B-hallen finns 
hittills 13 utställare som lagt 
beslag på 62 procent av ytan. 

Utomhus finns just nu tre 
anmälda utställare.

För Mellerudsmässan 
Lars Nilsson

Nytt om mässan

Pride till helgen
Nu är det dags för Pri-
de i Mellerud. Den 23 
och 24 september är 
det regnbågens färger 
som gäller.
Pride i Mellerud börjar re-
dan på fredag i de skolor 
som valt att deltaga, med 
roliga aktiviteter, värderings-
övningar och en diktartäv-
ling. 

På kvällen är det föredrag 
på Kulturbruket av Johanna 
Löfgren, medlem i RFSU 
och en av hjärnorna bakom 
Strömstad Love. 

Därefter blir det panel-
samtal under ledning av Mia 
Palm med fokus på HBTQ. 

Det blir musik också, Ca-
roline Anderbrg och Petter 
Olsson spelar och sjunger.

På lördag är det Pri-
de-brunch på Ungdoms-
huset Stinsen följt av pyssel, 
workshops, politikermon-
trar och fika. Femkamp och 
tipspromenad pågår hela 
dagen. 

Vi lunchtid samlas alla vid 
Stinsen och går via Cirkus-
platsen till Köpmatorget, 
med färgglada flaggor. 

På kvällen spelar banden 
Blue Penny, Indigo och Blue 
House på Stinsen. I baren 
serveras alkoholfria regn-
bågsdrinkar.

På fredag och lördag pågår Pride i Mellerud med många akti-
viteter. Foto: Karolina Hultman Wessman.

Irländskt med Quilty
Quilty är närmast att 
betrakta som levande 
legender på den irländ-
ska folkmusikscenen 
i Norden. Lördag 24 
september uppträder 
de på Kulturbruket på 
Dal.
Med sitt fantastiska musi-
kanteri, sin djuplodande 
kunskap i genren och sitt 
egenhändigt framslipade 
sound har bandet satt sin 
prägel på den irländska 
folkmusiken och fortsatt att 
hänföra sin publik i över 20 
år.

Quilty bildades 1993 och 

de följande tolv åren fram-
förde gruppen runt tusen 
konserter och höll ett myck-
et stort antal workshops, 
kör- och symfoniorkes-
ter-samarbeten. Ringarna 
på vattnet syns än idag, och 
många är de unga musiker 
runt om i landet som fått 
sina allra första musikaliska 
inspirations-kickar genom 
Quilty.

Quiltys interpretation av 
traditionell irländsk folk-
musik har ett starkt och per-
sonligt uttryck. Jigs och reels 
i hisnande tempon, varvat 
med sea shantys i kraftfull 
stämsång vävs samman med 

sånger om kärlek, emigra-
tion och äventyr.

Efter en paus på nästan 
tio år är Quilty äntligen 
tillbaka! Det efterlängtade 
albumet ”Apples in Winter” 
släpptes 13 mars 2015 med 
releasekonsert på en fullsatt 
Nalen i Stockholm.

Quilty består av Dag 
Westling (sång, gitarr, 5 
string banjo, tin whistle),  
Gideon Andersson (bou-
zouki, bodhran, mandolin, 
sång) och Esbjörn Hazelius 
(fiol, sång, gitarr).

Quilty bjuder på irländsk musik. Foto: Rickard L Eriksson.
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Åk torrt och bekvämt 
i höstrusket

XUV 560  
inkl. tak, framruta 

och torkare

89.900:- 
+ moms

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

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

Just nu: 
1195:-

Ord. pris: 2618:-

Månadens vara

September

Visar nyupptäckt dalslandsfilm
Jan G Andersson, 
filmare, känd för sina 
filmer om bland annat 
hästkarlen Torsten 
Frendberg och Rune 
på Stigstorp, har tagit 
sig an och digitali-
serat en bortglömd 
rulle om Dalsland från 
1957. 27 september 
visas den på Cen-
trumsalongen.

Det handlar om Dalslands-

filmen, i regi av folkskollä-
raren Erling Zackrisson från 
Göteborg. I den förekom-
mer människor och miljöer 
från hela Dalsland, bland 
annat från ett svunnet Mel-
lerud, med karaktärer som 
Pianostämmaren, Stopplyk-
tan och Lundgren på Väs-
terråda. 

Man får även se en liv-
djursauktion på Ekholmens 
Säteri, med flera kända an-
sikten bland köparna och 

Mellerud 1957 får liv i Dalslandsfilmen som visas på Cen-
trumsalongen tisdag 27 september.

Filmaren Jan G Andersson har digitaliserat filmen och träffat 
regissören Erling Zackrisson. På filmduken i bakgrunden ses 
”Pianostämmaren” i Köpmannebro.

Körverk och miljömässa på gång
Körverket Hopp är 
skrivet av musikern 
Simon Ljungman, som 
bland annat spelar 
med Håkan Hellström 
och textförfattaren/ 
miljö- och hållbarhets-
konsulten Mats Al-
fredsson. Det handlar 
om människans plats 
i en hållbar samhälls-
utveckling och om 
möjligheten att känna 
hopp. Nu ska det upp-
föras i Mellerud.
– Det är i första hand ett 
humanistiskt projekt. Det 
handlar om vi- känsla och 
det finns ingen starkare 
vi-känsla än att sjunga i kör, 
säger Simon Ljungman.

Flera lovordade konserter,  
i olika kommuner och i sam-
band med arrangemang som 
till exempel ”Earth Hour” , 
”Världsvattendagen” och ” 

Arbetsgruppen inför Hopp består av Kirsti Aasum, Katarina Johansson Kjörling, Renée Olsåker, 
Jessica Ericsson och Lars Nilsson. Mats Alfredsson och Simon Ljungman bakom dem.

Lars Brink om Raoul Wallenberg
Dagsaktuell inblick i 
forskningsläget kring 
Raoul Wallenberg-gå-
tan och glimtar från 
beredskapstidens 
Dalsland. Det bjuder 
författaren och fors-
karen Lars Brink från 
Skållerud på när han 
gästföreläser hos 
Kulturbruket på Dal 
torsdag 22 september.

Lars Brink har skrivit boken 
”När hoten var starka” och 
sedan arbetet med sin licen-
tiatavhandling om Raoul 

Wallenberg vid Göteborgs 
Universitet har han nära 
kontakt med familjen Wal-
lenberg och med hela den 
internationella forskarvärld 
som arbetar med att leta 
pusselbitar kring vad som 
egentligen hände den svens-
ke diplomaten.

Nya och viktiga pusselbitar 
dyker kanske upp dagarna 
innan besöket i Kulturbru-
ket på Dal! Då besöker näm-
ligen en svensk delegation, 
med Wallenbergs släktingar, 
Moskva för att leta ytterli-
gare information i de ryska 
arkiven från Sovjettiden!

Nu arbetar Lars Brink 
själv med en doktorsavhand-
ling om den unge Raoul 
Wallenberg där han försöker 
kartlägga vilka drivkrafter 
som gjorde att denne, som 
ingick i den tidens överklass, 
valde andra vägar i livet:

– Det räckte inte för ho-
nom att bli bankman och 
”bara” räkna pengar, säger 
Lars Brink.

Bilder från familjen Wal-
lenbergs privata arkiv illus-
trerar föreläsningen som 
också kommer att bjuda på 
lokala glimtar och bilder 
från beredskapstiden:

– Dalsland var ju väldigt 
involverat i bland annat 
hjälp och stöd till den norska 
motståndsrörelsen och det 
finns både platser och hän-
delser värda att lyfta fram, 
säger Lars Brink.

– Det är ju inte en slump 
att vattentornet i Mellerud 
heter ”Motståndstornet”, sä-
ger han.

Efter föreläsningen signe-
rar och säljer Lars Brink sin 
bok.

Författaren och forskaren 
Lars Brink.

Kungälv och planeten” har 
redan ägt rum. Lokala barn- 
och vuxenkörer medverkar  
tillsammans med profes-

sionella musiker och med 
miljöorganisationer och del-
tagande kommuners miljö- 
och kultursektorer.

Till Mellerud
Nu är det Melleruds tur och 
här kommer föreställningen 
att ges i samband med en 

miljömässa på Kulturbruket 
på Dal, lördag 12 november. 

Företag, föreningar och 
organisationer med kli-
matsmart som ledstjärna är 
inbjudna att vara med, helt 
gratis.  Det kan handla om 
klimatsmart boende, kli-
matsmarta transportmedel 
eller närproducerade livs-
medel, allt som görs med 
tanke på planetens välgång 
är välkommet på mässan.

Vill inspirera
Det nyskrivna körverket 
Hopp, är både stillsamt och 
punkigt och  lyfter i den för-
sta av sina två akter fram den 
sårbara människan och den 
oro som många känner inför 
världens utveckling och mil-
jöhoten. 

Den andra akten lyfter 
fram det hoppfulla och det 
som gör att det finns anled-
ning att känna hopp inför 
framtiden. Tanken är att 

inspirera människor till att 
våga formulera hoppfulla 
framtidsvisioner. 

– Föreställningen ska vara 
en musikalisk och känslo-
mässig upplevelse. Den är 
en besvärjelse. Vi vill vara 
hoppfulla och känner en öd-
mjukhet inför hoppet, säger 
textförfattaren Mats Alfreds-
son.

Repetitioner startade
Under besöket i Mellerud 
träffade textförfattaren och 
kompositören arbetsgrup-
pen för Hopp i Mellerud 
bestående av representanter 
för kulturskolan, gymnasiet, 
miljökonoret och kommu-
nen. En uppstart som av-
slutades med den allra första 
repetitionen inför föreställ-
ningen den 12 november. 

Hopp innehåller 16 låtar 
och kör från Mellerud kom-
mer att vara med på några 
av dem. Vid den första kör-
övningen i Mellerud, deltog 
musikelever från Rådaskolan 
och Nordalskolan. 

Arrangerar gör Melleruds 
kommun, Kulturbruket på 
Dal i samarbete med Fyrbo-
dals kommunalförbund, En-
ergi- och klimatsamverkan i 
Dalsland och Dalslands mil-
jökontor.

Karin Åström

för länge sedan gör denna 
filmupplevelse till något all-
deles extra.

Karin Åström

träffa Anna på Näbba på 
Kroppefjäll. Och Mellerud, 
med taxistationen, lekplat-
sen mitt i centrum och den 
livliga Storgatan fortfarande 
intakta.

Brevbäraren och boksam-
laren i Långed, Kalle på 
Kattholmen i Frändefors, 
som så djupt sörjer sin döda 
häst är fler exempel på per-
soner och miljöer som biter 
sig fast i minnet.

Filmen, som hade premiär 
i aulan i Mellerud den 3 no-
vember 1957, visas på Cen-

trumsalongen i Mellerud 
tisdag 27 september, med 
en förfilm om Jan Anders-
sons arbete med filmen och 
det gripande mötet med den 
nu åldrade regissören Erling 
Zackrisson. 

Zackrissons idoga filmar-
bete under 50-talet nästan 
knäckte honom, han tröt-
tade ut sig så totalt att han 
helt slutade att filma. Hans 
fascineraande historia får liv 
i samtalet med Jan. 

Mötet dem emellan och 
bilderna från ett Dalsland 
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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 kära 

Birgit 
Gustavsson 

* 23 juli 1932  

har i dag stilla insomnat. 

Mellerud 
8 september 2016 

Syskonbarn 
Svåger och Svägerska 

 

Släkt och vänner 

Jag skall gå 
genom tysta skyar, 

genom hav av 
stjärnors ljus, 
jag ska vandra 

i vita nätter, 
tills jag funnit min 

faders hus. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Timmerviks 
kyrka fredag 30 september 
kl. 12.00. Akten avslutas i 
kyrkan. Hedra gärna Birgit 
med en gåva till Hjärt-
Lungfonden, givartelefon 
0200-88 24 00. 
FONUS Mellerud. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Rune Anderlid. Som 
inledning på akten spela-
de kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Så skimran-
de var aldrig havet” av Evert 
Taube varefter Elisabette 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell. Akten 
förrättades av komminister 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249, 190 samt 251. Solisten 
sjöng ”Ljus och värme” av Å. 
Aleksandersen och som av-
slutningsmusik spelades, på 
fiol och orgel, ”Änglagård” 
av B. Isfält. Vid kistan togs 
avskedet av sonen Hans-Ru-
ne med maka och son, släkt 
och vänner. Till minnet 
av Rune var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Anhörigas tack framfördes 
av entreprenören som även 
inbjöd till minnesstund i 
Kyrkstugan där officianten 
läste upp inkomna kondole-
anser. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

UPPVAKTNING PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Min älskade make, vår
pappa, svärfar och farfar

Mats Axelsson

* 1 september 1934

har idag  lämnat oss, syskon
övrig släkt och vänner i stor

sorg och saknad

Bäcken, 11 september 2016

INGA-LILL

Ulf och Helene

Tea
Per och Maria

Tor, Vidar

Frid susar träden kring
stugan Du älskat

Farväl bugar
blommorna 

Du vårdat så ömt
Tack viskar fågeln, 
som var morgon Dig
hälsat. Tyst sjunger

vinden, 
Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 30/9 kl.
11.00 i Ärtemarks kyrka.
Efter avskedet, som tages i
kyrkan, inbjudes till minnes-
stund i församlingshemmet.
Svar om deltagande önskas
till Ernstssons begr.byrå
0530-60054. Tänk gärna på
Barncancerfonden
020-902090
www.ernstssons.se

Tack
till er alla som deltog vid 
vårt avsked av vår käre

Tor-Erik Olsen
Samt stort tack 

– för alla fina samtal, 
blommor och meddelan-

den vi tagit emot. 
– till präst Pär-Åke Hen-
riksson för fina, goda ord 
under begravningen och 
till Anders Fredriksson 

och Josefin Dahlqvist för 
ljuvlig musik och sång.
– Anders Grimheden på 
Fonus för ett fantastiskt 
fint stöd och arbete inför 

och på begravningen.
– till Jessicas Delikates-

ser för god mat.
Ni alla bidrog till att vi 

fick ett ljust och fint farväl 
samt ett vackert minne.

Med kärlek
Sonen Adam Olsen och 
systern Siv Johansson

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes vänligen. 

Margareta Johansson

SORGTACK

Alf Söderkvist har gått 
bort efter en tids sjukdom 
i en ålder av 85 år. Under 
många år har hustrun Ul-
la-Britt och han bott i Hå-
verud och nu under senare 
år inne i Mellerud. 

Han utbildade sig vid 
Lantbrukshögskolan till 
agronom. Det var under stu-
dietiden, som jag lärde kän-
na och uppskatta Alf. Tidvis 
så delade vi en dubblett och 
hjälpte varandra för att klara 
av de många proven. Han 
kom att ägna sig åt mejeri-
näringen under hela sitt yr-
kesverksamma liv.  

Det var han som arbetade 
med den första datorn inom 

Veckans 
ros...

...till Ingegerd, Grönhult 
för vattning och tillsyn 
av gravarna på Skålleruds 
kyrkogård hela somma-
ren. Du är guld värd.

Gun Hegge

...till Er alla för en mängd 
härliga vykort med ”Krya 
på Dig-hälsningar” som 
jag fått från Er alla all-
sångsbesökare och med-
musiker som varit på All-
sångskvällarna i Brålanda 
denna sommar. Era tankar 
och ord gör gott långt in 
i hjärtat! Vi ses om ett tag 
igen

sensommarhälsningar från 
Kent-Ove ”Mille” Melin, 

Grästorp

Vi vill fira goa killen Lemmy 
Tellander i Lilla Edet som 
den 17 september fyllde 7 år. 

Vi som grattar är mamma, 
pappa, Loke, Vidar,  

mormor, morbror,  
mostrar och kusiner

Vill gratta toppenkillen Wil-
le Björklund som den 19 
september fyllde 9 år.  

Vi som firar honom är  
mamma, pappa, Rasmus, 
Aaron, mormor, morbror,  

mostrar och kusiner

Grattis till vår goa Tilda som 
fyller 5 år den 22/9! 

Kramar från mamma,  
pappa och Oscar

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafée. 
Sönd 11 Gudstj. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Månd 19 
Sångövning. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. Tisd 
18 Scout. 
HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 och 19 
Bön. Fred 19 Ungdoms-
samling på Sörgården. Sönd 
11 (Obs! tiden) Ekumenisk 
gudstj. i Equmeniakyrkan. 
Predikan Broder Moses, 
kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19  Stickcafé och kvälls-
macka, andakt Sigward K. 
Lörd 17 Ekumenisk sam-
ling i fsh. Broder Moses 
Islams rötter. Sönd 11 Eku-
menisk gudstj. i Equmenia-
kyrkan. Broder Mose, präs-
ter och pastorer, kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset, 
Anette J Carlson. Kyrk-
bil 308 70. Seminarium i 
Brålanda fsh om ”Islams 
rötter” med Broder Mose. 
Broder Mose berättar om 
sin väg från att vara muslim 
till att bli en kristen. Sönd 
11 Ekumenisk gudstj. i 
Equmeniakyrkan. Predikan 
Broder Mose. Servering. 
Månd 11 Förmiddagsträff 
i fsh. Carl Rytterfalk visar 
foto och berättar om Kina. 
12 Middagsbön. 12-15-
13.30 Lunch i fsh. 15.30 
Kyrkliga syföreningen i 
fsh. 17-19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 18 
Meditationsgudstj., Anette 
J Carlsson.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i Gestads 
fsh. Märta Carlsson läser 
dikter. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 
11 Dagledigträff, förmid-
dagskaffe. Stig Florén be-
rättar om missionshus och 
kapell i Dalsland. Andakt 
Sigward K. Fred 10 Bibel-
samtal. Sönd 18 Musikcafé 
med hela kyrkan sjunger. 
Margareta Sunnemar. An-
dakt Sigward k. servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Torsd 14 Gemenskapsträff 
på Ringhem. ”Flyttfåglar” 
Anna K Larsson: sång och 
Anders Halldén: piano. Kaf-
fe och andakt.

IN MEMORIAM
lantbruket. Den fick namnet 
"Emil", vilket är en förkort-
ning av Elektronisk Maskin 
I Ladugårdsarbetet. Det var 
som en ko-databas där bland 
annat resultaten av prov-
mjölkningarna och semine-
ringarna  registrerades.

Efter hand började Alf att 
arbeta inom SMR, Sveriges 
Mejeriers Riksorganisation. 
Där blev arbetsuppgifterna 
att värdera mjölkens fett- 
och proteinhalt. Efter några 
år tillträdde han en tjänst 
som verkställande direktör 
för MSAB, vilket betyder 
Mjölkbedömningens Service 
AB. Där utfördes olika ana-
lyser på leverantörsmjölken. 
Kemisk, mikrobiologiska 

och sensoniska analyser för 
att säkerställa kvaliteten på 
råvaran.

På fritiden har han varit 
engagerad i Rotary. Dels 
som medlem under många 
år dels tidvis som president. 
En annan verksamhet, som 
han ägnade sig åt var boulen.

Socialt sett var han på 
olika sätt engagerad, vilket 
många i Mellerud och Hå-
verud kommer att sakna. 
Han var aldrig rädd för att 
åtaga sig olika arbetsuppgif-
ter, Inte nog med att åtaga 
sig utan också fullfölja de 
olika uppgifterna på ett ut-
omordentligt bra sätt.

Olle Malmqvist

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Landshövdingen 
kommer på besök
Idag onsdag 21 september 
besöker landshövding Lars 
Bäckström Melleruds kom-
mun. Han träffar kommun-
styrelsens vice ordförande 
Eva Pärsson och kommun-
chef Ingmar Johansson. 
Dessutom kommer Lars 
Bäckström att besöka före-
taget JOAB i Dals Rostock 

och Brunnsvallens IP i Dals 
Rostock. Där ska Martin Er-
iksson informera om Krop-
pefjälls IF:s engagemang när 
asylboendet på Kroppefjäll 
startade för ett par år sedan.

Landshövdingen besöker 
under en treårsperiod samt-
liga 49 kommuner.

Vandring och sång
Söndag eftermiddag den 4 
september vandrade ett glatt 
gäng på drygt 30 personer 
en sträcka på knappt åtta 
kilometer. Vandringen star-
tade från Klöveskogs kyrka 
och gick via Stockenäs till 
Hjortens fyr och åter till 
kyrkan. 

Väl framme vid kyrkan 
fick pilgrimerna möjlighet 

att avnjuta vacker sång av 
Ingrid Langaard, ackompan-
jerad av Anders Fredriksson 
på piano, vid ”Musik i höst-
kväll” där andakten leddes 
av Lena Hildén. 

Vandringen var ett samar-
rangemang mellan Dalskogs 
tennisklubb och byalag samt 
Svenska kyrkan i Mellerud.
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Tävla med Melleruds Nyheter

Vilken låt förknippar vi Alf Robertsson med?
1. Hundar, ungar och hembryggt äppelvin
x. Änglahund
2.  Jag är fri, jag har sonat

Var med och tävla om 10 biljetter till  
En kväll med Robertsson och Rådberg
Kulturbruket på Dal, Söndag 2 oktober kl. 16.00

10 personer vinner 1 biljett var

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:

Vinnarna publiceras i nästa nummer. Obs! Biljetterna finns 
att hämta från kl. 15 på Kulturbruket på Dals biljettkassa.  
Medtag giltig id-handling

Så här gör du:
Ringa in rätt svar på frågan.

Sänd in hela annonsen senast 29/9 till:  
Melleruds Nyheter, Box 43, 464 21 Mellerud 
eller lämna in svaret på Melleruds Nyheters 
kontor,  Storgatan 20, Mellerud. Märk kuvertet 
”Robertsson”

Söndag 2 oktober kl. 16.00 Kulturbruket på Dal Entré: 295:- Biljetter: Ticketmaster.se 0771-70 70 702,5 timmar inkl. pausArrangör: Hasses Loges vänner i samarbete med Scenorama Produktion

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

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

149:-

Fodrade gummistövlar
Stl. 20-35

Avslutade sommaren
med skön musik
Lyckliga de som i 
söndags kväll bänka-
de sig i Örs kyrka för 
musikgudstjänt. Anna 
Forsebo och Mar-
tin Nagashima Toft 
avslutade sommarmu-
siken med ett varierat 
program.
Wilhelm Petterson Berger, 
folkvisor och Stenham-
mar. Pianomusik av Edvard 
Grieg. Den oförliknelige 
Mozart och så Gustav Mah-
ler, som kunde erbjuda så 

mycket kärlek, men inte 
skönhet och inte rikedom. 
Musiken kom från olika håll 
i Europa i Annas och Mar-
tins konsert. Språken väx-
ldades, men Anna översatte 
innehållet innan varje ut-
ländsk sång så att alla skulle 
förstå vad det handlade om.

Denna söndags tema var 
”Rik inför Gud” och en kort 
andakt hölls.  Prästen Lena 
Hildén talade om arv och 
vad det kan vara. Kakrecept, 
pengar, sagostunder, värde-
ringar eller levande skogar 

Martin Nagashima Toft och Anna Forsebo spelade och sjöng i 
Örs kyrka i söndags kväll.

Föreläste om antidiskrimineringslagen

Hadil Zainal Kamil och Cathrin Boström föreläste om anti-
diskrimeringslagen.

Måndag 12 septem-
ber besökte Antidis-
krimineringsbyrån i 
Trollhättan Kyrkans 
hus i Mellerud och 
gav insikt i den nya 
antidiskrimineringsla-
gen.

Det var funktionshinderrö-
relsen i Mellerud som bju-
dit in de båda föreläsarna 
Cathrin Boström och Hadil 
Zainal Kamil från antidis-
kriminerinsgbyrån och för-
samlingssalen var fylld av 
intresserade.

Antidiskriminerinsgbyrån 
(ADB)är en ideell organisa-
tion som arbetar mot rasism 
och diskriminering, en para-
plyorganisation för 25 olika 
föreningar och organisatio-
ner. De erbjuder bland an-
nat utbildning och rådgiv-
ning i diskrimeringsfrågor, 
gratis. Finansieringen står 
statliga MUCF (Myndighe-
ten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor) för.

Föreläsning denna kväll 
fokuserade på bristande 
tillgänglighet, vilket är en 
form av diskriminering som 

förhindrar att alla ska kunna 
delta i samhället på likvärdi-
ga villkor.

Tandlöst
Antidiskrimineringslagen 
gäller enbart för privatper-
soner. Det måste finnas en 
diskrimineringsgrund och 
ske inom ett skyddat sam-
hällsområde, som till exem-
pel inom sjukvården, skolan 
eller större företag. Undan-
tagna från lagen är företag 
med färre än tio anställda, 
varor, tjänster och bostäder. 
Undantaget är även och dis-

kriminering mellan privat-
personer. Detta gör den till 
en tandlös lag som för till få 
domar, enligt både ADB och 
de församlade i Kyrkan hus.

Tillgänglighet en brist
Det diskuterades i grupper 

hur man ser på tillgänglighe-
ten i Mellerud. Sofia Rost, 
en av de drivande krafter-
na i funktionshinderrörel-
sen berättade att de varit 
på 66 företag i kommunen 
och att tillgängligheten på 
många ställen varit bedröv-
lig. Det går bra att komma 
in i mataffärer och de flesta 
klädaffärerna, men till exem-
pel bara på en av bankerna. 
Det finns ingen badplats 
med fungerande anpass-
ning till funktionshindrade. 
Det är omöjligt för de flesta 
rullstolsburna att ta sig till 
kommunkontoret. Det man 
upplever som största hindret 
är att allt som ska anpassas i 
efterhand blir dyrt för fastig-
hetsägare, som då avstår.

Vad göra?
Alla tillhör en grupp som 
kan bli utsatt för diskrimi-
nering. Det kan vara etniskt 

ursprung, ålder, funktions-
nedsättning, kön, sexuell 
läggning eller något annat. 
En tandlös lag väcker käns-
lor och kämparlust. I okto-
ber anordnar ADB en debatt 
i Vänersborg där politiker 

ska få svara på frågor om 
hur lagen kan stärkas och 
vad som fattas i den. Ett lik-
nande event i Mellerud kan 
komma att bli verklighet.

Karin Åström

till kommande generationer, 
var några variationer på te-
mat rikedom eller arv som 
hon tog upp.

 Musiken fortsatte och ve-
modet hos Mahler avlöstes 
av glädjen som spirar mel-
lan Papageno och Papagena 
i Mozarts opera Trollflöjten, 
Anna och Martin sjöng du-
ett.

Det blev mer operamusik. 
I somras sjöng Anna rollen 
som Lisa i den italienska 
Bellini- operan Sömngång-
erskan på opera Hedeland 
i Danmark. Detta fick för-
samlingen också ett smak-
prov på.
 Applåderna efter konserten 
ville inte sluta och belöning-
en kom i form av Benny 
Anderssons ”Vilar glad i din 
famn” med text av Kristi-
na Lugn, specialskriven till 
Kronprinsessan Victorias 
och Prins Daniels bröllop.

Det klingade underbart-
medan septemberkvällen 
sakta mörknade utanför 
kyrkfönstren. Hösten förkla-
rades invigd.

Karin Åström

SPF seniorerna Melleruds-
bygden gästades vid septem-
bermötet av poliskomissarie 
Steve Sanden Johansson och 
folkhälsosamordnare Glenn 
Nordling. De informerade 

oss om hur man kan öka sä-
kerheten för oss pensionärer 
i Melleruds kommun och 
tryckte hårt på att vi borde 
starta fler samverkansgrup-
per. För närvarande finns det 

FÖRENINGSREFERAT
40 sådana i vår kommun. 
Villainbrotten har minskat 
betydligt i dessa områden. 

På frågan om hur man 
skall bete sig om man blir 
utsatt för till exempel väs-
kryckning blev rådet att 
påkalla omgivningens upp-
märksamhet. Det finns även 
larmanordningar som säkert 
kan skrämma bort en del 
tjuvar. Man skall även ringa 
112 och anmäla brottet.

Många av oss efterlyste 
patrullerande poliser såväl 
dagtid som kvällstid. Tyvärr 
räcker inte antalet poliser 
till för detta behjärtansvärda 
ändamål. Vi fick också med 
oss en enkät där vi kunde 
komma med egna förslag 
om hur tryggheten kan ökas 
i vår kommun.

Efter gott fika avslutade 
vi med den obligatoriska år-
dragningen.

Lars-Åke Svensson
Poliskommissarie Steve Sanden Johansson och folkhälsosam-
ordnare Glenn Nordling.
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VETERANMARKNAD
- LÖR 24/9 • KL. 09-14 -

Varmt välkommen till ny veteranmarknad 
hos oss på BDS. Veteran Classic Dalsland 

anordnar finbilsparkering. Vi har fika- 
servering på plats och fina erbjudanden  

i butiken. Missa inte detta!

BILDELSSHOPEN
KONTAKT:
Landsvägsgatan 80,  
Mellerud  
Tel. 0530-730 740
bildelsshopen.com

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 
Lördag 10–14 

*Gäller ej redan nedsatta produkter

Mångfald på konstmuséet
Lördagens vernissage 
på Dalslands konstmu-
seum bjöd på en härlig 
mångfald. På plats 
fanns konstnärerna 
Celia B Dackenberg 
samt Greger Ståhlgren 
och Hannah Streef-
kerk.
Museichef Helen Backlund 
välkomnade till säsongens 
sista utställningsperiod. Det 
är också hennes sista, då 
Helen slutar sin tjänst när 
utställningen avslutas 13 no-
vember.

I nedre utställningshallen 
visas bilder och miljöer från 
Elsa Beskows älskade bilder-
böcker Tomtebobarnen. Här 
kan barnen sitta och rita om-
givna av Beskows underbara 
bilder.

– Jag fick idén för länge 
sedan. Böckerna har betytt 
så mycket för många barn, 
sade Helen.

I övre utställningshallen 
visar Greger Ståhlgren och 
Hannah Streefkerk ”One 
place after another”. Båda 
arbetar med naturen  som 
utgångspunkt, så kallad 
Land Art.

– Deras utställning passar 
bra in i vår profil med natu-
ren i konsten, konstaterade 
Helen.

Hannah kommer från 
Holland, men bor sedan 
fyra år utanför Alingsås med 
Greger. Hon arbetar ofta 
med verk som har textila in-
slag, som näverbitar ”lagade” 
med stora stygn och stenar 
med virkade överdrag.

Greger jobbar med större 
objekt i trä.

Formspråk
– Som konstnär stöter man 
på arkitektur i mycket och 
det i kombination med na-
turen blir ett formspråk, sä-
ger han.

Saga Nielsen 5,5 år och hen-
nes syster Tindra 9,5 år från 
Orust  passade på att måla i 
den mysiga miljön där Elsa 
Beskows bilder från Tomebo-
barnen ställs ut. Pappa An-
ders berättar att de är fritids-
boende i Åsensbruk. 

Greger Ståhlgrens magiska 
trumpet som drar blickarna 

till sig i övre utställnings-
hallen.

Celia B Dackenberg visar stickade plagg från sagornas värld i 
Galleriet. Hon gav ut den populära ”Sagornas stickbok” i fjol.

Byter namn och utvecklar
I början av året öppna-
de Dalslands Skylt & 
Reklam ett nytt kontor 
i Bengtsfors. Nu 
utvecklar de verksam-
heten ytterligare och 
blir DalSign och går 
med i Skandinaviens 
största kedja på profil.

– Efter sexton år känner vi 
att det var dags att förändra 
oss, därför är vi jättenöjda 
över att vara en del i New 
Wave Profile, berättar Jörgen 
Andersson.

År 2000 köpte Jörgen An-
dersson och Vivian Johansen 
Dalslands Skylt & Reklam. 
De startade sin verksam-
het i lokaler nära Melleruds 
järnvägsstation men flyttade 
2005 till sina nuvarande lo-
kaler på Västerråda i Melle-

rud. I januari 2016 öppnade 
ytterligare en butik och kon-
tor, i Bengtsfors. I dag är det 
förutom Jörgen och Vivian, 
två heltidsanställda och två 
deltidsanställda som arbetar 
i företaget. 

Jörgen förklarar att för 
kunderna betyder namnby-
tet och förändringen ing-
enting mer än att DalSign 
tillsammans med duktiga 
återförsäljare fortsätter er-
bjuda bra service. 

– Vi blir ännu bättre på att 
ge kunden de bästa verkty-
gen för sin profilering.   

Etablering i Dalsland 
New Wave Profile är Skan-
dinaviens största kedja inom 
profil och finns i såväl Sveri-
ge som Norge, Danmark och 
Finland med totalt 154 åter-
försäljare. Det finns många 

dimensioner av att vara sitt 
varumärke och de tror att 
profilering kan skapa det där 
lilla extra som gör att relatio-
nen med såväl personal som 
kunder stärks och förlängs 
ytterligare. Med DalSign får 
New Wave Profile äntligen 
etablering även i Dalsland. 

– DalSign är ett seriöst 
företag med lång erfarenhet 
i branschen och som är det 
självklara förstahandsvalet 
när man vill varumärkeskali-
brera sitt företag i Dalsland. 
Med sin positiva inställning 
och höga servicenivå passar 
de perfekt in i New Wave 
Profile. Vi är övertygade om 
att DalSign kommer bidra 
till att kedjan stärks ytterli-
gare, säger Camilla Fjord-
land, konceptansvarig för 
New Wave Profile.

Vill ha fartkamera
Margareta Bohlin har läm-
nat in ett medborgarförslag 
om att sätta upp en fartka-
mera på Österrådagatan i 
Mellerud. Hon har själv sett 
vansinneskörningar under 
sommaren, bilar som kör 
rally parallellt utan att sakta 

ner för korsningen. Det visas 
ingen hänsyn för högerre-
geln och högst hastighet vin-
ner, enligt Bohlin. En fartka-
mera kan kanske stoppa de 
mest omogna bilförarna och 
hindra att det olyckor.

Dieselstölder
Under en och samma vecka 
utsattes en gård i Järn för tre 
dieselstölder. Natt mellan 
lördag och söndag förra hel-
gen samt natt till onsdag och 
natt till torsdag förra veckan.

Man stal cirka 4 000 liter 
diesel ur en tank och ur olika 
maskiner som stod uppställ-
da på gården. På maskinerna 
var tanklocken uppbrutna.

När ägaren ringde polisen 
hamnade denne i Göteborg, 
som uppgav att man bara 
hade fyra enheter i Fyrbodal.

– Jag vill uppmana alla 
som utsätts för stölder att 
anmäla det, vi måste få fler 
poliser i Dalsland. Det här 
är ju ohållbart, understryker 
ägaren.

Hans enorma trumpet 
som direkt drar blickarna 
till sig  är tillverkad dels av 
ett träd och dels av runda 
trästycken som sammanfo-
gats. Den 4,3 meter höga 
lampskulpturen ”Ligh-
troom” visas i parken där 
Lars Viljks Dalonien tidigare 
stod. Den är deponerad på 
muséet tills vidare.

Celia B Dackenberg vi-
sar ett 20-tal stickade plagg 
från sagornas värld i Galleri-
et. Här kan du bland annat 
se den rödrandiga tröjan 
från Lillebrors segelfärd och 

Mymlans randiga klänning-
ar från Tove Janssons bok 
Hur gick det sen? Flera plagg 
finns från Elsa Beskows sa-
goböcker, som Tomtebo-
barnens luvor, vantar och 
ängsullströja.

– Jag har alltid läst och 
stickat mycket, nu har väg-
arna mötts i min bok Sa-
gornas stickbok. Jag hoppas 
boken ska stimulera både till 
läsning och stickning, säger 
Celia.

Susanne Emanuelsson

Vilket geni är det som funnit 
ordet brukare för våra gam-
la och sjuka? Detta extremt 
nedlåtande och fula ord bor-
de snarast tas bort från den 
svenska vokabulären!

Gamla och sjuka – de fles-
ta – har arbetat och slitit för 
att hålla Sverige igång. Och 

många stackare vågar inte 
yttra sig, utan finner sig i 
allt. Patient eller medmän-
niska går alldeles utmärkt att 
använda.

Vi har alla olika uppgifter 
i livet och efter det är vi alla 
lika.

Leila Rossi

Debatt
Malia 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.

Ta bort ordet brukare
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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

Nu kalibrerar vi   
Dalsland!

Nu blir Dalslands Skylt & Reklam 
medlemmar i Sveriges största 

profi lkedja New Wave Profi le 
under nytt namn: 

NWP DalSign.

För dig som kund betyder det 
att vi även fortsatt har fokus 

på bästa service och dessutom 
blir mer inspirerande och tydliga 
i hur vi kan varumärkeskalibrera

ditt företag.

Utställning & Butik Mellerud
Gatuadress: Kornsjögatan 2 
Telefon: 0530-101 99

Utställning & Butik Bengtsfors
Gatuadress: Ekagatan 1  
Telefon: 0531-101 66

PROFILKLÄDER
ARBETSKLÄDER
PROFILPRODUKTER
FÖRETAGSGÅVOR
EXPONERING

En studiecirkel för 
ökad integration skall 
starta i Mellerud. Det 
med utgångspunkt i 
att nyanlända föräldrar 
skall lära sig hur det 
är att vara i förälder i 
Sverige, tillsammans 
med svenskar. 
Det är ett projekt som Stu-
dieförbundet Bilda har star-
tat tillsammans med Mel-
leruds Kristna Center och 
med stöd från Melleruds 
kommun.

Hösten 2015, när flyk-
tingvågen till Sverige var 
som störst, fick alla studie-
förbund i Sverige i uppdrag 
från regeringen att utbilda 
de asylsökande som kom. 
Ett av dessa förbund är Bil-
da, som nu tillsammans med 
Melleruds Kristna Center 
skall starta studiecirklar i 
Mellerud med fokus på fa-
miljerna och barnen.

– När många asylsökande 
började komma förra hösten 
fick jag direkt många frågor 
om hur det är att vara för-
älder i Sverige och en idé 

föddes. I samband med det-
ta kom jag i kontakt med 
Sonia Sherefays material 
och böcker i serien ”Barnen 
i våra hjärtan”. Då började 
vi prata med Samuel Lund-
gren i Mellerud om att ha 
en studiecirkel i detta ämne, 
hur det är att vara förälder 
i Sverige, berättar Yvonne 
Johansson på Bilda i Västra 
Götaland. 

Föräldrar
På onsdagskvällen samlades 
ett 20-tal föräldrar av oli-
ka nationaliteter, både ny-
svenskar och gammelsvensk-
ar, för en informationsträff 
om den stundande studie-
cirkeln. På plats fanns Sonia 
Sherefay som berättade om 
sitt liv, sina erfarenheter och 
hur det var för henne att vara 
nysvensk.

– Jag har åkt runt och fö-
reläst i 18 år nu. Det började 
med ett projekt 1997 för att 
stärka föräldrar i förorten 
vilket följdes av en studie där 
vi skulle förmedla barnens 
röst i samhället, berättar So-
nia, som i sina föreläsningar 

tolkar åt sig själv på arabiska 
med ett proffsigt flyt.

– I Sverige idag måste vi 
blanda de invandrare som 
kommer med svenskarna. 
Om de inte integreras så 
kommer de utbilda sig själ-
va inom sina grupper och 
många som kommer hit 
kommer inte att lära sig 
svenska. Man ser idag hur 
det brinner bilar i förorter-
na, det är mycket stök. Det 
är bråttom för oss, vi måste 
rädda den unga generation 
som håller på att växa upp 
och det gör vi genom famil-
jerna, genom att stärka dem, 
säger Sonia.

Hon själv har fostrat tre 
söner i Stockholms förorter 
och vet hur svårt det är att 
vara förälder när mörka kraf-
ter drar i barnen. Hon berät-
tar att en av hennes hjärte-
frågor är just föräldrar som 
har kriminella barn.

– I Sverige får de nyanlän-
da barnen gå i skolan, men 
föräldrarna blir kvar hem-
ma. Barnen lär sig svenska 
och blir som tolkar åt sina 
föräldrar vilket gör att de är i 

”Barnen i våra hjärtan”

Ansvariga för den nybildade studiecirkeln är Samuel Lund-
gren, Melleruds Kristna Center och Yvonne Johansson, Studie-
förbundet Bilda. Här flankerar de föreläsaren Sonia Sherefay. 

Mellerud på plats 114
Dals-Ed toppar även i 
år listan i Fyrbodal när 
Svenskt Näringslivs 
igår släppte sin ran-

Melleruds placeringar:
2009: 184
2010: 216
2011: 146
2012: 113
2013: 115
2014: 165
2015: 102
2016: 114

Placeringar:

Rankingen för Fyrbodals kommuner 2016.

king av företagsklima-
tet. Dals-Ed hamnar på 
plats 75 av Sveriges 
290 kommuner. Melle-
rud har plats 114.
– Dals-Ed har bäst företags-
klimat i Fyrbodal. Det beror 
bland annat på ett målmed-
vetet arbete och ett fokus på 
en bra dialog med företagen 
i kommunen, de känner sig 
prioriterade säger Sebastian 
Mårtensson biträdande re-
gionchef Svenskt Näringsliv. 
 Av kommunerna i Fyrbo-
dal så har Bengtsfors klättrat 

mest jämfört med föregåen-
de års ranking med en upp-
gång på hela 53 placeringar. 

Mellerud håller sig fortsatt 
en bra bit över genomsnit-
tet. Kommunen kommer 
på 114:e plats av Sveriges 
290 kommuner. Bland de 
14 kommunerna i Fyrbodal 
hamnar Mellerud på andra 
plats, endast slagen av Dals-
Eds kommun. Mellerud har 
tappat tolv placeringar jäm-
fört med 2015.

Lysekil, Orust och Udde-
valla får sina lägsta place-
ringar någonsin. Lysekil 
hamnar på plats 283 vilket 
är den sämsta placeringen i 
Fyrbodal och länet, Orust på 
264 och Uddevalla på plats 
230.   

Västra Götalands bästa 
företagsklimat finns i Vår-
gårda som har Sveriges åt-
tonde bästa företagsklimat. 
Kommunens bästa placering 
någonsin.  

Årets etta i rankingen är 
återigen Solna, tätt följt av 
Sollentuna och Nacka.  

Årets ranking bygger på 
enkätsvar från 31 400 före-
tagare tillsammans med sta-
tistik från SCB och UC. 

händerna på sina egna barn. 
Vi vet att barn kan mani-
pulera och försöka lura sina 
föräldrar, det blir ännu lätt-
are när föräldrarna inte kan 
läsa eller förstå svenska, säger 
Sonia.

Nya och gamla 
Den kommande studiecir-
keln vänder sig till både ny-
svenskar och gammelsvensk-
ar för att integrationen skall 
bli som bäst.

– I en cirkel bör det vara 
någonstans mellan 8-15 
personer, där det skall vara 
två ledare, en nysvensk och 
en gammelsvensk. Sedan 
kommer grupperna att job-
ba utifrån åtta teman som 
socialtjänst, familjen, lagen 
om aga, skolan och så vida-
re. Materialet vi kommer att 
använda är Sonias ”Barnen i 
våra hjärtan” och en av våra 
rubriker skall vara att ”vi tror 
på människor och möten, 
träffas man så kan det hän-

de bra grejer”, säger Yvonne 
Johansson.

Hon och Samuel Lund-
gren, ansvariga för studie-
cirkeln i Mellerud, hoppas 
att detta kan spridas till fler 
kommuner, för att stärka in-
tegrationen.

– Vi vill göra saker MED 
de nyanlända, inte bara 
FÖR eller TILL dem. Men 
detta är en pilot, ett första 

test, vi får se vilket uppslut-
ning det blir, säger Yvonne.

På fredag blir det en favorit 
i repris, då förra onsdagens 
informationsträff var mycket 
uppskattad. Sonia Sherefays 
kommer då tillbaka till Mel-
lerud, för att sedan på lördag 
ha en ledarutbildning för 
kommande cirkelledare.

Tobias Coster



10 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 21 SEPTEMBER 2016

MISSA INTE ÅRETS 
ALUMINIUMKAMPANJ!ALUMINIUMKAMPANJ!

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

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

25%
Köp aluminium till priset av trä!

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

Nu från 122 900 kr

*Erbjudandet består av 3 års fri service och 4 vinterhjul. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing: Clio 1.2 16V 75 Zen 
från 1 890 kr/mån. 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15.000 
km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Gäller t o m 31/10 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden 
eller företagsstöd. Omfattar inte modeller ur Renault Sport-sortimentet. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km 
3,3-5,6. CO2-utsläpp gram/km: 85-127. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. 
Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

renault.se

inkl. 3 års fri service
 + 4 vinterhjul 

+ 5 års garanti 
Värde upp till 22 900 kr*

Privatleasing från 1 890 kr/mån**

Vänersborg Johannesbergsvägen 1  
Uddevalla Kärranäsvägen 2 
Dingle Kustvägen 1 
Åmål Vänersborgsvägen 17 

Lysekil Förrådsvägen 1 
Strömstad Tångenvägen 1 
Mellerud  Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3

Renault Clio är en av Europas mest älskade bilar.
 Nu är den tillbaka med ännu mer förförande design och komfort.

Nya Renault CLIO
Förälskelse. Igen. 

Melleruds Olympis-
ka Mästerskap, en 
uppskattad tävling 
som gick av stapeln 
på Håvåsens Idrotts-
plats i Åsensbruk förra 
helgen.

LSS, Lagen om Stöd och 
Service, ordnar vartannat år 
en friidrottstävling för bo-
ende på grupp- eller service-
bostad eller korttidsboende i 
Melleruds kommun. 

Detta var femte gången 
som Mellere OM ordnades 
och det är alltid gruppbosta-
den på Magasinsgatan som 
står bakom organisationen 

av dessa tävlingar. Alla inom 
LSS får en inbjudan att ställa 
upp och tävla.

Olika grenar
Tävlingarna började med 
löpning 30 meter i två heat 
och tävlingsandan var det 
inget fel på. Tider togs och 
några jämförde resultat. Ef-
ter det följde rullstolsrally 30 
meter där tre deltagare med 
förare ställde upp.

– Jag ska ställa upp i löp-
ning, kast med liten boll och 
längdhopp sade Micki Iv-
kovic och berättade att han 
tränar varje dag. 

Efter löpningen och rull-

stolsrally blev det längdhopp 
där varje hopp mättes nog-
grant. Kast med liten boll, 
straffspark, pricka hink och 
gång runt fotbollsplanen var 
andra grenar det tävlades i.

Lotteri
Ett lotteri med lika många 
lotter som vinster var snart 
slutsålda. Vinsterna var 
numrerade så alla fick sin 
vinst direkt vilket var po-
pulärt och resulterade i go-
disätande eftersom många 
vinster var just godispåsar av 
olika storlekar.

Det såldes en hel del i ki-
osken, båda fikabröd och 

korv med bröd, allt för en 
billig peng.

Mellere OM är en populär 
händelse, särskilt en dag som 
denna lördag när solen lyser. 
Ungefär 100 personer hade 
samlats på Håvåsens idrotts-
plats och av dem deltog tju-
gosex i tävlingarna. Även för 
de som inte deltog i tävling-
arna var det en härlig dag att 
bara komma ut, fika och äta 
godis i solen. 

AnnChristine Ivarsson

Mellere OM utan förlorare

Löpning andra heatet och det är i början riktigt trångt ute på banan. 

Protestcruising 
genom Mellerud

I lördags gick en 
protestcruising genom 
Melleruds gator. 
Dedikerade ägare till ameri-
kanska bilar ville med den-
na manifestation protestera 
mot att polisen i Dalarna 
börjat bötfälla amerikanare 
för att de till exempel har fel 
färg på blinkers. 

Polisen och bilbesiktning-
arna följer olika regler och 
bilägarna hamnar i kläm 
och polisens ”felriktade ni-
tiskhet” har retat  många. 
Därför ordnades karavaner 
av bilar på många platser i 
Sverige. 

Här i Mellerud samlades 
cirka 70 ekipage på Väster-
råda hos Big lake Cruisers, 
även medlemmar från Hal-
den, Vänersborg och Troll-
hättan strömmade till. 

Det blev en spontan åk-
ning genom Melleruds cen-
trum, ner till södra rondel-
len och tillbaka igen.

– Allt varade i en timma, 
liksom på alla andra platser. 
Det var en lugn protestak-
tion, helt utan våldsamheter, 
säger Anders Tuten Anders-
son.

Karin Åström

Arkivfoto från cruisingen i maj i år, taget av Camilla Alex-
andersson.

www.mellerudsnyheter.se
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Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com

Öppettider 
Mån-fre 7.00-16.00      

Plogar i lager

lagervagnar 
till bra pris

fi skeJakt  
Jord & Skog

Skördevädret bästa tänkbara

Det fina vädret har haft en positiv effekt på tröskningen av spannmål och halm.

I mitten av augusti var tröskningen av 
vete och havre i full gång och det fina 
vädret har varit positivt för att skör-
da spannmål och halm. Nu i mitten av 
september är det enstaka vårvete som 
inte är tröskat och åkerbönan som man 
väntar på att mogna. Höstsådd av vete 
pågår och om vädret håller i sig bådar 
det gott.
Bertil Hagsgård, Bolstad, är spannmåls- och frö-
odlare och ordförande för Västra Sveriges Spann-
målsodlarförening, SPMO.

– Höstveten som såddes i fjol har inte gått bra, 
den blev väldigt tunn och har gett dålig ekonomi. 
För oss spannmålsodlare är det den stora grödan 
och när den fallerar blir det ekonomiskt känn-
bart. För övrigt har skördevädret varit det bästa 
tänkbara.  Det torra vädret har också haft positiv 
inverkan på sniglarna som inte trivs och skadorna 
på höst rapsen har därmed blivit små, säger Bertil.

Han är även nöjd över resultatet på havre, korn, 
timotej- och ängsvingelfröet. Åkerbönan återstår 
att tröska.  Ett orosmoln finns för det höstvete 
som såtts tidigt nu i höst. Risken är att fritflu-
gan lägger ägg och sprider ett virus som påverkar 
nästa års resultat.  Priset vågar han inte spekulera 
om, men kanske torkan i Ryssland och Ukraina 
kan påverka.

– Produktionskostnaden för vete är cirka 1.30 
kronor per kilo, konstaterar Bertil. Så priset be-
höver komma över den nivån.

Marianne Karlsson
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Magnus 0702-80 44 86

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

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

Låt din skog  
förädlas på  
hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten med lokala virkes leverantörer.  
Slå oss gärna en signal. 

Munksjös bruk i Billingsfors har funnits här ända sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och hållbart samarbete med oss.

Jörgen Andersson 
Åmål – Mellerud     
Tel. 070-2292171

Per Larsson 
Bäckefors – Färgelanda   
Tel. 070-3537620

Holländsk inspiration råder när familjen van 
Schie satsar på grönsaker i nytt växthus. Så får 
de ut så mycket som möjligt av insatserna och 
minskar miljöpåverkan. Kundunderlaget hos 
Gällenäs Grönsaker AB ökar.

Från hobbyodlare till proffs

Arbete pågår. Man anar hur det kommer att bli.

Dessa vattenledningsrör ska hålla värmen med 80-gra-
digt vatten.

Anette och Peter van Schie 
bedriver grönsaksodling på 
Anettes föräldragård invid 
Vänern. Odlingen utökas 
nu med ett cirka 5 000 kva-
dratmeter stort växthus av 
holländsk venlotyp. Leve-
rantören är densamma som 
byggde Peters pappas växt-
hus hemma i Holland 1978. 
Budgeten är på 15 miljoner 
kronor. De har sökt investe-
ringsstöd hos Jordbruksver-
ket för ett år sedan, men inte 
fått svar ännu.

– Vänersborgs kommun 
är den myndighet som varit 
bäst att samarbeta med, be-
rättar Anette, som är bygg-
herre i detta fall.

– Vi har i möjligaste mån 
anlitat lokala företagare, de 
är duktiga och det är nära 
till service då det behövs, 
säger Peter.

Geologisk undersökning 
är gjord. De har sprängt 
bort 1 000 kubikmeter 
berg och tagit en del av en 
åker för att få en plats med 

mycket solljus. Sprängste-
nen har använts som grund 
för vägen till flisförrådet, 
pannrummet med en 1 
000 kilowatt flispanna och 
koldioxidtanken med fly-
tande gas, en restprodukt 
från industrin som plantor-
na använder som byggsten 
för att bilda högkvalitativa 
frukter  och syre. Löv- och 
brännved köps i bygden. 
Kulvertar leder värme och 
gas till växthuset.

Runt betonggrunden 
finns en duk som ska hålla 
sorken borta. Stommen är 
av stål och aluminium, taket 
av härdat glas med ”rugglig” 
insida som fördelar  solstrå-

larna så att de  tränger ner 
till botten av plantan.

– Man kan därför bli brun 
i växthuset, avslöjar Anette.

Väggarna är av kanalplast, 
en glasmellanvägg finns vid 
paketeringen, in- och ut-
lastningen. Här ska det även 
bli kontor och personalut-
rymmen. Vattenledningsrör 
i taket ska smälta snön vid 
behov, rören utefter väggar-
na och golvet håller värmen. 
Rören i golvet fungerar även 
som räls.

Hängrännor
Odlingen kommer att ske 
i hängrännor med förnybar 
cocosjord. Bevattningen 
sker i ett slutet droppbevatt-

ningssystem där man mäter 
näringshalten i vattnet och 
tillsätter näring vid behov. 
Klimatsystem och vatten är 
datorstyrt.

– Vi kommer att odla från 
januari till november och 
räknar med en första skörd i 
april, säger Anette. Vi får ju 
två till tre månaders längre 
odlingsperiod.

De satsar så mycket som 
möjligt på kvist; tomater, 
cocktail- och körsbärstoma-

ter. Även gurka, snackgurka, 
spetspaprika, aubergine och 
olika sorters chilipeppar.

 Parets ålder är avgörande 
för satsning, nu eller aldrig.

– Vi går från hobby till 
professionell odling, vi trivs 
med detta och efterfrågan 
ökar, säger Anette och Peter 
van Schie innan de ilar iväg 
till nästa arbetsuppgift.

Marianne Karlsson

Anette och Peter van Schie har målat de cirka 2,5 kilometer långa vattenled-ningsrör som ska sitta i taket och smälta snön vid behov på växthuset, av holländsk venlotyp, som mäter 81 gånger 64 meter. Övriga 7,5 kilometer rör ska målas på plats.
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Boka 
en demo!

Välkommen att kontakta Nisse, Mårten, Lars eller 
Bengt för bokning av demo på följande redskap: 
 Väderstad Carrier CRXL525  Väderstad Swift 560  Väderstad NZA 800
 Väderstad Rapid 400 C  Överum VFCX 5975 med XLD plogkropp 
 Överum VFEX Onland  KUHN Discolander tallriksredskap  KUHN plog

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning Nils Högberg 0706 - 23 47 53
Reservdelar 010 - 556 02 80 
Verkstad 010 - 556 02 90 
www.lantmannenmaskin.se

P
N

16
09

Planera 
inför 

hösten

Rätt olja till 
dina maskiner

Oljekampanj i våra butiker 
vecka 39-42

Just nu 
extra bra 
priser på 

olja!

Ekholmen bygger ut och 
blir ett med Vedbyholm

Vedbyholm har sålts till Fryxell Langensköldska stiftelsen och slås ihop med Ekholmen.

Lars-Göran Svensson 
efterträdde Birger Nils-
son som förvaltare för 
Fryxell Langensköld-
ska stiftelsen 2014. 
Birger hade då förval-
tat stiftelsen i 40 år. 
Lars-Göran, uppväxt i Väs-
tra Tunhem, senare boende 
i Norra Björke, är lantmäs-
tare, utbildad vid Alnarp i 
Skåne. 

Han har arbetat på lant-
bruksnämnden i Väners-
borg, hos LRF med arren-
defrågor, ansvarade för LRF 
Konsults juristavdelning i 
Stockholm och senast varit 
lantbruksansvarig på LRF 
Konsult innan han gick i 
pension i januari 2015.

– Det här är fantastiskt 
roligt. Den här rollen är så 

nära man kan komma eget 
ägande. Man fattar beslut på 
egen hand, med styrelsens 
förtroende. Det är roligt att 
i praktiken få prova allt jag 
givit råd om tidigare, säger 
han.

Ordförande i styrelsen 
för Fryxell Langensköldska 
stiftelsen är stadgeenligt 
landshövdingen i Västra 
Götaland, lagmannen i Vä-
nersborgs Tingsrätt, kyr-
koherden i Gunnarsnäs och 
flera betrodda personer från 
trakten sitter i styrelsen.

Stiftelsen äger nu totalt 
1 050 hektar mark, genom 
Ekholmen och skogsfastig-
heten Skogaryd som blivit 
officiell forskningsstation 
för Göteborgs universitet, 
en av sju i Sverige. 

– Vi äger inte för att tjäna 

pengar. Det överskott vi får 
används på två sätt, inves-
teringar och bidrag. Fryxell 
Langensköldska stiftelsen 
får varje dag ansökningar 
från människor som be-
höver hjälp. Det finns mer 
elände än man tror i Sverige. 
Vi delar ut 130 000 kronor 
om året i bidrag. Det går 
enligt stiftelsens stadgar till 
människor som utan egen 
förskyllan hamnat i taski-
ga situationer, ofta är det 
ensamstående mödrar. Vi 
tycker det är viktigt att verka 
nära stiftarnas ”vagga” och vi 
vill vara ett gott, för bygden 
föredömligt lantbruk som 
det står i stadgarna att vi 
ska vara, säger Lars-Göran 
Svensson.

Karin Åström

Förvaltar sedan 2014

Irene och Kjell Eriksson, med barnbarnen Lukas och Vilgot, flankerar Lars-Göran Svens-
son, förvaltare för Fryxell Langensköldska stiftelsen sedan 2014.

Utbyggnader på gång på Ekholmen, korna ska få mer 
plats...

Fryxell Langensköld-
ska stiftelsen, som 
äger Ekholmens Säteri, 
har köpt Vedbyholm 
för 31 miljoner kronor. 
De båda gårdarna 
blir nu en fastighet 
som kommer att heta 
Ekholmen.
Fryxell Langensköldska 
stiftelsen tillträdde ägan-
det i maj efter att ha skrivit 
avtal redan i början av året. 
Det tog tid eftersom för-
värvstillståndet drog ut på 
tiden, detta med anledning 
av att en stiftelse är en juri-
disk person. 

För att inte juridiska 
personer ska konkurre-
ra ut fysiska personer på 
marknaden för fastigheter 
som används för jord- eller 
skogsbruk, finns strikta reg-
ler som begränsar juridiska 
personers möjligheter att 
köpa mark från fysiska per-
soner.

– Vi kunde genomfö-
ra köpet mot att vi säljer 
skogsfastigheten Skugge-
torp i Bengtsfors kommun. 

Den är till salu nu, berättar 
Lars-Göran Svensson, för-
valtare för Fryxell Lang-
ensköldska stiftelsen sedan 
2014.

Förbundna gårdar
Vedbyholm består av 134 
hektar åker, 10 hektar be-
tesmark och 97 hektar 
produktiv skogsmark.  Den 

sammanlagda arealen för 
Ekholmen och Vedbyholm 
blir 247 hektar åker, 28 hek-
tar betesmark och 327 hek-
tar produktiv skogsmark. 

Det är tre kilometer mel-
lan de båda gårdarna, 2,5 
kilometer gränsar ägorna 
till varandra. En väg genom 
skogen förbinder Vedby-
holm med Ekholmen. Den 

och Irene Eriksson som ar-
renderar Ekholmen brukar 
idag 400 hektar mark. 113 
hektar finns på Ekholmen, 
det andra är arrenden.

– Det är svårt att få tag i 
mark, trots att mycket lig-
ger i träda. Folk vill inte 
sälja och inte heller arren-
dera ut, konstigt nog, säger 
Lars-Göran.

Välkomna tillskott
Den nuvarande arrenda-
torn på Vedbyholm, Bengt 
Bengtzon, kommer att vara 
kvar året ut. Säljarna bor 
kvar i mangårdsbyggnaden 
ett tag till, därefter kommer 
den att hyras ut. Hyresgäs-
terna i övriga hus på fastig-
heten blir kvar. 

Det som redan nu tagits 
i bruk är spannmålstorken, 
ett välkommet tillskott i 
driften av jordbruket på Ek-
holmen. En gödselbrunn på 
3 000 kubikmeter, för rötad 

gödsel, kommer att byggas 
på gården, också den väl-
kommen.

Investeringar för fram-
tiden
Den ekologiska produktio-
nen på Ekholmen har räd-
dat gården från mjölkkrisen 
och framtidstron är stark. 
Nu byggs ladugården ut 
på tre ställen. Det blir nytt 
mjölkrum, ny kalvavdelning, 
tre mjölkningsrobotar och 
mer plats till korna. En in-
vestering på 10- 15 miljoner 
kronor.

– Vi står för en del, arren-
datorn för en. En sådan här 
investering måste ske i nära 
samförstånd. Vi har ett ex-
tremt gott samarbete med 
Kjell och Irene Eriksson, sä-
ger Lars- Göran Svensson.

Karin Åström

är farbar idag, men kommer 
att breddas för att ge plats 
för skördemaskiner och 
tröskor.

– Ekholmen behöver 
mark till sin ekologiska 
mjölkproduktion och kö-
pet av Vedbyholm säkrar en 
rationell produktion även i 
framtiden, säger Lars-Gö-
ran Svensson.

Vallodling är det som blir 
intressant i framtiden. Kjell 
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Äntligen finns det en förvaltningstjänst även 
för små och medelstora skogsfastigheter. 
Företräda & Tillsyn är en helt ny tjänst från 
Stora Enso som låter skogsägaren vara aktiv 
i skogskötseln – utan att behöva vara på plats.  
Ring din köpare nedan för mer info.

Frida Karlsson, Bohuslän 
Telefon 01046-777 80

Per Krokström, S. Dalsland 
Telefon 01046-770 52

Jan Arvidsson, N. Dalsland
Telefon 01046-770 57

Företräda & Tillsyn 
– ett helt nytt sätt att 
förvalta din skog

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE
PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

UTHYRNING AV 

MINIGRÄVAREVid köp av 4 däck bjuder vi

på däckhotell en säsong
DÄCKHOTELL

HAR DU DÄCK
FÖR HÖSTPLÖJET?

PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

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

www.uteinne.se

Vapenskåp

2.990:-
Norma 
• Jaktammunition 
• Övningsammunition
• Hagel

Åtelkameror 
från 1.995:-

5.900:-

Lerduvor & hagel
Stålhagen sport 24g 7:or 
10 askar (25/ask) + 1 låda 
Lerduvor (200 st)

Grillpinne
teleskop

Ryggsäck

595:- 675:-

75:-
Saftybox ingår ej

Begränsat antal.

Jaktradio
Lafayette 155 

2.695:-
Albecom 155 

1.995:-

”Vi är ruskigt nördiga”

Svenne brinner för flugfiske
Sedan tolv år tillbaka reser Svenne Olsson från 
Mellerud till älven Hemsila, Hemsedal för att 
ägna sig åt flugfiske under en vecka tillsammans 
med kompisen Stefan Forsberg, Åmål.

– Vi är ruskigt nördiga. Redan efter jul börjar 
det rycka i fiskearmen, säger Svenne.

Svenne iklädd vadarbyxor, skor med filtsula för att inte 
halka och väska på magen innehållande alla verktyg och 
flugor. Foto: Stefan Forsberg.

”Flugfiske är gentleman-
nens fiske där elegans fören-
as med kraft.” Så står det på 
olika hemsidor som handlar 
om flugfiske. Vad är det då 
som är så lockande?

– Vi ägnar oss åt torr-
flugfiske, så kallat visuellt 
fiske. Alltid hullinglöst och 
”catch and release”. Själva 
tjusningen är när fisken går 
upp och tar min fluga. Dess-
utom är naturupplevelserna 
en viktig del, jag sitter gärna 
och tar en kopp kaffe och 
bara njuter av omgivningar-
na, förklarar Svenne.

Som 16-åring brukade 
han följa med sina föräldrar 
på semester och då fiskades 
det en hel del – även flug-
fiske.

– Men det var en kompis, 
Stefan Forsberg från Åmål, 
som introducerade mig ”på 
riktigt” för tolv år sedan. Vi 
var båda fiskeintresserade, 
men flugfiske var ganska 
nytt för oss båda två. Vi le-

tade information, bland an-
nat på nätet, säger Svenne.

Första gången åkte de till 
Tisleia i Norge tillsammans 
med barnen. Det nappade 
bra och året efter beslutade 
sig Svenne och Stefan för 
att åka själva.

För oerfarna
– Men det var för lite vat-
ten så det gick inte att fiska. 
Vi åkte längre upp på fjället 
mor Hemsedal och hamna-
de vid älven Hemsila. Det 
var svårfiskat med klart vat-
ten och skygga öringar. Vi 
såg dem hela tiden men fick 
inga. Vi var för oerfarna helt 
enkelt, förklarar Svenne.

Stefan kom i kontakt med 
en kille på plats som visade 
dem runt på andra fiskeplat-
ser i samma älv, för att de 
skulle hitta fiskarna.

– Efter det visste vi hur 
fiskarna rörde sig och fisket 
var kanon, säger Svenne.

De reser sedan dess tillba-
ka till samma ställe och hyr 

stuga vecka 27 varje år. Det 
är tydligen lätt att fastna för 
platsen. En en annan fiska-
re har hyrt samma stuga i 
40-45 år... Fiskekort för en 
vecka går på 2 000 kronor. 
En nybörjareutrustning kan 
köpas för tusenlappen.

Öringjakten
– Själva öringjakten är en 
viktig del, berättar Svenne. 
Man kommer till älven och 
smyger sig på en öring som 
står och äter. Alla öringar 
har sin ståndplats året runt. 

De största fiskarna har de 
bästa platserna. 

Svennes rekord ligger 
på två kilo, medan Stefans 
största öring vägde 1,8 kilo.

Flugan kan liknas med 
en dagslända-imitation i 
olika stadier. Dagsländan 
lever som en nymf på älvens 
botten under flera år, sedan 
flyter den upp till ytan för 
att kläckas till en dagslända. 
Vid ytan hänger den som en 
larv och kryper därefter ur 
höljet.

– Sedan står den en stund 

och torkar sina vingar på 
ytan. Det är detta vi för-
söker efterlikna med våra 
flugor. Det är bäst att kasta 
ut när det inte blåser. Den 
optimala vattentemperatu-
ren är 11-12 grader, det vill 
säga en kall älv, understryker 
Svenne.

Närmast spöet sitter en 
kastlina, längst ut sitter en 
tafs med en spets där flu-
gan sitter. Han visar några 
av sina flugor och förklarar 
ingående deras olika utseen-
de. Färgvalet är mest till för 
fiskarens ögon, så att man 
ska kunna se flugan bra. De 
flesta flugorna är tillverkade 
av fjädrar från tuppar och 
änder, men Svenne visar en 
blå som han tillverkat av 
strån från en dammvippa.

– Fast den är inte så bra, 
materialet blir för tungt i 
vattnet, säger han.

Det finns fina fiskevatten 
i Sverige, exempelvis i Jämt-
land, Härjedalen och norrut. 
Svenne flugfiskar även på 
västkusten där premiären är 
1 april. Dit kommer öringen 
från älvarna norröver för att 
äta upp sig efter leken.

– Det börjar rycka i fis-
kearmen redan efter jul, av-
slöjar Svenne.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Enligt den norska 
fiskegurun Tor Grøthe var 
det svenskar som tog flug-
fisket till Norge. Det be-
rättade han när Svenne och 
Stefan träffade honom och 
bytte flugor.

Svenne visar stolt upp sin hittills största öring som 
vägde två kilo. Foto: Stefan Forsberg.
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Allt måste man inte klara av själv.
Servicetjänster till din förmån!
Visste du att garantin för din bil behålls även hos oss?
Bilars serviceprogram varie-
rar beroende på märke och 
modell. Hos Fixus-verkstäder 
sköts service och reparation 
till ett konkurrenskraftigt pris 
och garanterat säkert. 

Fixus-kedjans verkstäder an-
vänder märkesreservdelar som 
motsvarar de ursprungliga och 
är av hög kvalitet. 

Biltillverkarens garanti  
behålls, då servicen utförs 
enligt tillverkarens och im-
portörens serviceprogram 
och genom att beakta de 
svenska förhållandena.

Du får ett serviceerbjudande 
lätt och snabbt antingen på 
plats, per telefon eller e-post. 
Det enda vi behöver är bilens 
registreringsnummer. Be om 
ett erbjudande från din hem- 
orts Fixusverkstad.

SISU SEDAN 1927   |   FIXUS BILVERKSTAD   |   WWW.FIXUS.FI

Behöver du hjälp? 
Välkommen att 

kontakta din lokala 
Fixus  Bilverkstad!

Fixus Bildelar Brålanda
TELEFON 0521-57 14 14

ADRESS Göteborgsvägen 13
464 61 Brålanda

E-MAIL bralanda@fixusbildelar.se

HEMSIDA www.fixus.fi

ÖPPET Måndag–Fredag 8–18 
Lördag 10–14

Vi säljer Reservdelar & Tillbehör till: 
Bilar, Bussar, Lastbilar, Släp, Traktorer 
och Entreprenadmaskiner.
Vi är också fullutrustad återförsäljare av 
Autoglym och Selaclean, Proffesionell Bilvård.

Kom och besök oss i vår butik och se vårt 
utbud. Hos oss hittar ni de bästa priserna!

Hälsningar  
Mikael H., Veronica, Marcus, Helen, 
Anders, Michael L., Börre

Här finns din lokala Fixus Bilverkstad:
Mellerud:
Gustavssons Bil
Kärragatan 15
Tel: 070-74 88 111

Brålanda:
Brålanda Bilverkstad
Industrigatan 2 (Toppfrys)
Tel: 070-62 55 299

Vänersborg:
A.Perssons Verkstad
Finngårdsred 116 (skogen/Öxnered) 
Tel: 073-68 72 745
Vänersborgs Rostskydd & Bilverkstad 
Tenggrenstorpsvägen 15
0521-62 222

Trollhättan:
Trestad Motorservice
Kardanvägen 23
Tel. 0520-790 50

Frändefors:
Jimek AB
Ekenäs
Tel: 073-632 22 42

Margareta ser fram emot älgjakten

Margaretas första star-
ka jaktminne är när hon 
inte långt efter att hon ta-
git jägarexamen för första 
gången fällde ett rådjur. Ett 
ögonblick hon minns, för 
stoltheten i det, känslan av 
att klara av det och se att 
kunskapen fungerade i verk-
ligheten. 

Det är 30 år sedan och 
under åren har det blivit 
många fler fällda djur.

– Varför man jagar är en 
jättekomplex fråga. Givets-
vis är det spänningen som 
lockar, men också stillheten. 
Jag har aldrig studerat så 

mycket småfågel och ekor-
rar som under jakt. Det är 
en ro och en tid för upp-
levelser mitt i spänningen 
och adrenalinkicken. Jakt 
är också gemenskap och 
jag tycker det är ärofyllt 
att kunna fälla ett djur och 
sedan kunna sätta fram en 
gryta på bordet, att ha varit 
delaktig i hela kedjan, säger 
Margareta.

Mentorer saknas
Margaretas far var jägare, 
men han tog aldrig med sin 
dotter på jakt. Däremot sköt 
de gärna prick tillsammans.

– Jag saknar att ha haft 

Margareta Wårlén på ett av passen hemma på ägorna i Anolfsbyn.

Söker efter trafikskadade djur

En finsk stövare och en karelsk björnhund är  i tjänst hos eftersöksjägaren Christian 
Johansson Kjörling i Mellerud. Stövaren används dock inte till eftersök.

Andra måndagen i oktober, den 10:e, är det dags 
för årets älgjakt i vårt område. En av de som 
varje år ser fram emot den är jägaren Margareta 
Wårlén, för många känd som chef och sköterska 
på Närhälsan i Mellerud, nu nybliven pensionär.

Varje år dödas eller 
skadas tusentals djur i 
trafiken. Vad ska man 
tänka på om man råkar 
göra det? Christian Jo-
hansson Kjörling vet. 
Han är samordnare 
för eftersöksjägarna i 
Melleruds kommun.
Enligt nationella viltolycks-
rådet har 25 331 rådjur, 
2 944 älgar och 2 002 vild-
svin dödats i trafiken hittills 
i år. Lika många förare av 
fordon har haft anledning 
att rapportera om det. 

– Kör man på ett djur är 
det viktigt att försöka loka-
lisera var man befinner sig 
och vart djuret tar vägen. 
Man ringer polisen på 112, 
rapporterar viltolycka och 
märker ut platsen där olyck-
an skett. Det är jätteviktigt 
för oss jägare att platsen blir 
utmärkt, säger Christian.

 Även om det är mycket 
trafik, så ska man köra åt 
sidan så gott det går, stanna 
och märka ut platsen. Det är 
farligare att  jägarna efteråt 
går utefter vägen, kanske i 
mörker med ficklampa, för 
att hitta platsen. 

Söker med hund
Christian tycker att det  
funkar bra med angivelsen 
var olyckan skett när det är 
folk härifrån som kört på 
djuret. 

– Den som inte känner 
trakten kan ibland lämna 
uppgifter som ”mellan Frän-
defors och Köpmannebro” 
och då tar det tid att hitta 
rätt, berättar han.

När man ringer 112 till 
polisen svarar larmcentralen 
i Göteborg. De har en lista 
över eftersöksjägare i det 
område olyckan skett. Mel-
leruds kommun är uppdelat 

i nio områden, beroende på 
var eftersöksjägarna bor.

– Då får jägaren uppgifter 
och telefonnummer till fö-
raren. Vi åker ut med hund 
och börjar leta i dikena, be-
rättar Christian.

Själv har han tre hundar 
och är därmed rustad för att 
spåra både älg, rådjur och 
vildsvin. 

– Mycket träning ligger 
bakom en bra spårhund och 
vi är ett gäng som träffas 
och tränar tillsammans,  sä-
ger Christian.

Viktig rapportering
Oftast är det påkörda djuret 
så skadat att det måste av-
livas.

– Markägaren kontaktas 
där eftersök slutar. Djuret 
tillfaller markägaren eller 
jakträttsinnehavaren, säger 
Christian.

Hemma igen efter ett ef-

en mentor, men det var inte 
riktigt okej på den tiden för 
flickor att jaga. Jag tror det 

är viktigt med mentorskap. 
Det behövs och jag är över-
tygad om att många erfarna 

jägare skulle tycka om upp-
giften, säger hon. 

Margareta tog jägarexa-

men i vuxen ålder och tyck-
er att den utbildningen är 
väldigt bra för många, inte 
bara för jägare. 

– Den är bred och handlar 
om så mycket, hela det eko-
logiska spektrat. Det är ju 
också roligt att lära sig skju-
ta, även om man inte tänker 
jaga, säger hon.

Älgskötselområde
Margareta är med i Anolfs-
byns jaktlag, bestående av 
fem skyttar. Anolfsbyn ingår 
i ett större älgskötselområde 
och jakttiden sträcker sig 
från 10 oktober till 28 fe-
bruari. 

Här i distriktet har det va-
rit jaktstopp på älg i några 
år för att det funnits för få 
och det har gjort nytta, i år 
har laget fått tilldelning på 
en kalv. 

Margareta Wårlén tycker 
att älgjakten nog slår alla 
andra former av jakt. Hon 
gillar variationen mellan att 
sitta på pass och att driva. 

– Det har blivit några 
horn på väggen genom åren, 
men jag har inte haft tid att 
vara någon storjägare. Det 
har blivit några dagar om 
året. Arbete, familj och barn 
har tagit det mesta av min 
tid. Men det blir kanske an-
norlunda nu, säger hon. 

Karin Åström

tersök rapporterar jägaren in 
via nätet till nationella vilt-
olycksrådet för statistikens 
skull. Trafikverket utgår från 
denna när de planerar att 
sätta upp viltstaket.

Oftast sker olyckorna i 
gryning och skymning, i 
brunsttider, vid jakt och 
runt tiden för kalvning. Här 

i vårt område är det E45 el-
ler väg 166 som är de mest 
drabbade vägarna. 

– När ni ser ett orange 
varningstält med texten 
viltolycka, så sakta farten or-
dentligt, uppmanar Christi-
an Johansson Kjörling.

Karin Åström
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KLIPPRESULTAT

15%  
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PÅ ALLA LAGER- 
MASKINER

– Köp din maskin hos oss!
KVÄNUM .............. 0512-79 79 70
LIDKÖPING ..............0510-270 80
BRÅLANDA/SÄFFLE  0521-57 73 80
Torvald Borg .............. 070-562 70 80
Mikael Eklöf............... 070-529 24 55
Claes-Göran Mörk....... 070-549 24 55
Tommy Håkansson ..... 070-589 24 55
Per-Olof Jakobsson..... 070-559 24 55
Besök vår hemsida........klmaskin.se

Trailer-
transport

utföres av

Rooth
Skogsvård AB

Flyttning av
skogsmaskiner,

entreprenadmaskiner,
lantbruksmaskiner m.m.
Kontakta Daniel
070-671 89 60

Ung företagare som storsatsar

Maskinerna som hyrs ut används för tung entreprenad. Från vänster: Tommys pappa Peter Sundström, distributionsan-
svarig, Tommy Sundström, vd och företagsledare samt Sherzad Kurdali, uthyrningsansvarig i Göteborg.

Tommy Sundström startade Sundströms Gräv AB 2011. 
Sedan våren 2016 bedriver han uthyrningsverksamhet 
av maskiner och i  höst flyttar han all verksamhet till sin 
föräldragård Korsgården i Järn.

Grävmaskiner på larver från 900 kilo till 22 000 kilo.
Hjulgrävare från 7,5 till 18 ton.
Två självlastande dumprar på 900 kilo. Flera nya Hydrem-
adumprar 912 FS med svängbar balja, steg 4-motorer och 
miljöolja.
Hjullastare kommer att finnas från L25 och uppåt.
Fyra traktorer från 75 hk till 300 hk.
Alla maskiner över 12 ton har grävsystem och GPS.

Maskinparken:

29-årige Tommy Sundström driver Sundström 
Gräv AB sedan 2011. Under hösten flyttar han 
hem till föräldragården Korsgården i Järn och 
kommer att utgå med sin maskinuthyrnings-
verksamhet därifrån. Under 2016 har Tommy 
satsat i 30 nya maskiner.

Från början var Tommy an-
ställd som grävmaskinist, 
men i 20-årsåldern köpte 

han en egen grävmaskin och 
började legoköra på helger-
na. Det blev mer och mer 
uppdrag, framförallt i Gö-
teborgstrakten. Under ett 
halvår hyrde han ut sig som 
chaufför och efter ett tag in-
förskaffades den första egna 
grävmaskinen.

– Men jag fick dåligt 
samvete när den stod stilla 
eftersom den bara kunde 
användas för specifika jobb. 
Så jag byggde om den till 
rälsgående för att kunna ta 
olika järnvägsprojekt. Det 
var en chansning. Jag gick 
på magkänslan, men det gav 
frukt, berättar Tommy.

Från en till tio
Under tre år körde han på 
det sättet. Maskinparken 
ökade från en maskin till tio 
enheter på 3,5 år. Tommy 
hade som mest ett tiotal an-
ställda och hyrde dessutom 

in 20-30 personer vid behov.
– Jag hyrde in ett tiotal 

grävmaskiner och lastbilar 
den perioden. Jag var som 
en iller och jagade jobb, jag 
tackade aldrig nej, konstate-
rar Tommy.

Det handlade om järnväg, 
entreprenad, uthyrning av 
entreprenadmaskiner och 
asfaltering. Bara jobb – ing-
en fritid.

– Jag bodde i Göteborg 
och drev allting själv, säger 
Tommy. 

För att vara effektiv på 
marknaden var han tvungen 
att alltid ha maskiner som 
passade för de olika projek-
ten och det var inte alltid så.

Till slut stod Tommy in-
för ett val; sälja maskinpar-
ken och hyra in rätt maskin 
till de olika projekten eller 
satsa på att köpa in maski-
nerna för uthyrning själv.

– Jag köpte in allt från 
ett till 22-tons grävmaski-
ner, hjullastare, dumprar 
och hjulgrävmaskiner. Det 
handlar om tung entrepre-
nad för uthyrning, förklarar 
han.

Uthyrningsverksamheten 
startade våren 2016.

Ska flytta hem
I oktober 2015 blev Tommy 
pappa till tvillingarna Bian-
ca och Benjamin. Han bor 
med sambon Diana Klaar 
och barnen i Göteborg, men 

familjen är på gång att flyt-
ta hem till föräldragården i 
Järn.

Tanken är att driva går-
den tillsammans med bror-
san Emil som är hovslagare 
och hästtränare.

– Affärsidén är att hjälpa 
entreprenörer med rätt ma-
skin till rätt jobb. Det är en 
fördel för entreprenören då 
man inte behöver låsa upp 
sitt kapital. Det krävs så 
otroligt mycket utbildning 
för de anställda idag vilket 
medför höga kostnader, un-
derstryker Tommy.

Idén att hyra istället för 
att köpa maskiner är vanligt 
runt större orter, men Tom-
my tror att konceptet är på 
gång även i Dalsland.

– Jag ser ju fördelarna. 
Entreprenören kan ta fler 
jobb eftersom de kan sätta 
ihop rätt maskiner till job-
bet och när allt är klart kan 
man bara lämna tillbaka 
dem. Det blir ingen kostnad 
när man inte har något jobb.

Basen för verksamheten 
kommer att vara förlagd på 
Korsgården. 

Än så länge har Tommy 
även en filial i Göteborg och 
en i Kumla. Målet är att ut-
öka utbudet på Korsgården.

– Jag har tänkt vända 
mig till lantbrukare som är 
i behov av traktorer från 75 
hästkrafter till 300 hästkraf-
ter. Jag har fyra traktorer 

i dagsläget. Saknas någon 
maskin investerar jag i den 
om efterfrågan finns, förkla-
rar Tommy.

30 maskiner i år
Hittills under 2016 har 
denne unge entreprenör in-
vesterat i cirka 30 maskiner. 
Bland annat har han köpt 
sex John Deere-maskiner på 
ett företag i Mellerud.

För tillfället har Tommy 
två säljare anställda i Västra 
Götaland. Som samarbets-
partner när det gäller service 
har han ett företag i Frän-
defors.

– Det är bra snurr på 
verksamheten. I stort sett 
alla maskiner jag får in hyrs 
ut direkt och vi hyr ut i hela 
Sverige.

Tommy driver även re-
dovisningsföretaget DKS 
Ekonomi AB sedan 2015, 

där sambon arbetar plus yt-
terligare en anställd. 

– Jag planerar att bygga 
ett kontor här och utveck-
la den verksamheten mer 
eftersom företagare i regel 
inte har tid med pappersar-
betet, understryker Tommy.

I det lösdriftsstall där hans 
bror Emil har sina islands-
hästar idag ska det byggas 
ett kallförråd, verkstad och 
tvätthall. Dessutom hamnar 
kontoret för DKS Ekonomi 
under samma tak. En vis-
ningsplats för två maskiner 
ut mot vägen är också på 
gång. Hästarna kommer att 
flyttas till en närliggande 
byggnad.

Tommy utbildar också fö-
rare av grävmaskiner, hjul-
lastare och teleskoplastare i 
samarbete med ett utbild-
ningsföretag.

Susanne Emanuelsson
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Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Vid silon i Brålanda 
har det varit rusch i en 
dryg månad. I slutet 
av augusti lämnades 
mycket grynhavre. Nu 
i september tippas det 
utanför.
Madelen Larsson, Väners-
borg, säsongsjobbar för an-
dra året och kan alla turerna 
som kan uppstå. Hon finns 
vid vågen.

– Nu arbetar vi tvåskift 
med spannmålsmottagning. 
Jag väger in spannmålslas-
sen och tar prov. Ett arki-
veras och det andra tas det 
prover på. När lantbrukaren 
tömt lasset i silon kommer 
de tillbaka och väger tomt 
och får så fram vikten på 
spannmålen.

Grynhavre
Bosse Johansson kommer 
med ett lass grynhavre från 
svågern Uno Jakobsson, 
Bröttorp, Brålanda. Inse-

Spannmålen svämmar över

Nu är det invägt. 17 040 kilo blev det, säger Madelene 
Larsson och räcker över insedeln till Roger Isaksson.

Bosse Johansson har öppnat och tippar av grynhavren.

Blå och rosa 
balar stödjer 
forskningen

Till förmån för prostatacancerforskningen kommer ensila-
get i vinter att serveras ur inplastade blåa balar till korna 
hos Johan Berglund, Torstorp, Brålanda. 

Fjolårets satsning på 
rosa plastbalar till 
förmån för bröstcan-
cerforskningen blev 
något av en succé. I 
år följdes det upp till 
förmån för prostata-
cancerforskning med 
blå plast. 
Lantmännen tog 2015 fram 
den rosa plasten samt ro-
salackerade traktorer och 
bidrog så med  410 000 
kronor till bröstcancerforsk-
ningen.  Det stora intresset 
ledde till att det i år även 
finns blå plast. Försäljar-
na har haft en kvot av den 
färgade plasten att sälja till 
kunderna. 

Om intresset håller i sig 
beräknas årets bidrag som 
skänks genom Bröstcancer-
föreningarnas Riksorganisa-
tion och Prostatacancerför-
bundet ge 125  000 kronor 
vardera till forskningen.

På gården Torstorp ut-
anför Brålanda nappade 
mjölkproducenten Johan 
Berglund på möjligheten att 
bidra till forskningen.

– Det är ett enkelt sätt 
att bidra till forskningen 
som alla tycker är viktig och 
förhoppningsvis får man en 
tankeställare när man ser 
de färgade balarna. De som 
jag  pressar ensilagebalar åt 
tycker det är en bra grej, 
trots att balen blir lite dyra-
re, säger Johan. 

Det är också positivt att 
de hårt ansatta mjölkprodu-
centerna kan bidra till can-
cerforskningen.

– Grässkördarna har va-
rit bra både vad det gäller 
kvantitet och kvalitet på 
Dalboslätten. Lite posi-
tivt är att mejerijätten Arla 
höjde avräkningspriset med 
elva öre den 1 september, 
säger Johan. 

Marianne Karlsson

Bin till nytta för skörden

Marianne Westman och Uno Carlsson är nöjda över 
spannmålsskörden som de tycker är bättre än normalt. I 
bakgrunden planlagret, som är under byggnation.

Bina bidrar till ett bra skör-
deresultat.  Vitklövern har 
gett bra fröskörd, men inte 
mycket honung. Det mås-
te vara rätt temperatur och 
luftfuktighet för att vitklö-
vern ska släppa nektar och 
detta verkar inte ha infallit 
i år. 

– Lite svårt att veta varför, 
men det har med värmen 
och luftfuktigheten att göra, 
säger Marianne. Men frö-
skörden verkar okej. 

I år odlar de grynhavre 
och höstraps samt utsäde av 
havre, råg, timotej, vitklö-
ver, rödklöver, rörsvingel 
och åkerböna. Rödklöverfrö 
prövar de för första gången. 
Den slogs med rotorslåtter 
den 12 september och fröna 
skall torka i strängen och 
tröskas före regnet. Rödklö-
verns nektar kommer bina 
inte åt då de har för kort 
tunga, men de är där och 
hämtar pollen och polline-
rar då samtidigt. Humlor 
kan däremot njuta av denna 
nektar

Ogräsbekämpningen med 
blindharvning och rad-
hackning i spannmålen har 
fungerat.

– Det har varit ett bra 
spannmålsår, konstaterar 
Marianne och Uno medan 
de kollar rödklövern som 
nyss slagits.

Honung har det blivit 
mindre av än året före. 

– Det verkar gälla även 
resten av landet, vad jag hört 
från andra biodlare, säger 
Marianne.

Duktiga 
sommarjobbare
Marianne fick nyligen sitt 
andra barn så det har varit 
bra med sommarjobbande 
nior som tålmodigt grävt 
upp skräppa i fröodlingen 
och vikt honungskartonger. 
En praktikant från yrkes-
högskolan för biodlare, där 
Marianne varit elev, kom-
mer och prövar biodling i 
praktiken vid de olika ar-
betsmomenten.

Nu finns det inte tillräck-

Marianne Westman driver Vena Säby Lantbruk 
ekologiskt tillsammans med sina föräldrar, Uno 
och Agneta Carlsson. De odlar framförallt till 
utsäde. Marianne har dessutom biodling med 
populär produkt.

ligt med mat ute för bina så 
Marianne har invintrat dem 
och matar dem med socker-
lösning. De flyger ändå ut 
för att dricka vatten i dam-
men och undersöker om det 
finns något att förse sig med 
i den rad av honungsört som 

är sådd igenom rödklöver-
vallen.

Spannmål och frö torkas 
och förvaras hemma tills det 
behövs på marknaden. För 
att få mer förvaringsplats 
bygger de nu ett planlager.

 Marianne Karlsson

deln visar att det var 12 880 
kilo på lasset.

– Han testade hemma, det 

var 17 procent vattenhalt, 
säger Bosse och åker iväg 
för att hämta ett nytt lass. 

Roger Isaksson, Tveten, 
Brålanda, kommer med 17 
040 kilo grynhavre. Han 
torkar hemma och tröskar 
åt andra.

– Då hinner torken med 
hemma och jag kan lämna 
så torr spannmål som möj-
ligt. 

Roger har 400 hektar 
korn och havre och när det 
är tröskat är det dags att 
plöja för att så 100 hektar 
höstvete. 

I silon finns processo-
peratören Martin Larsson 

som ser till att grynhavren 
kommer i rätt silofack.  En 
mångårig säsongsarbetare 
är Frank Stråle, som är allt i 
allo. Den här morgonen har 
han sotat silons värmepan-
na, och det syns.

Fullt
I fredags fanns spannmåls-
högar utanför silotornen 
och lite varstans på området.

– Det är fullt i tornen så 
lantbrukarna får tippa utan-
för i högen direkt, berättar 
Martin Larsson.

Spannmålen lastas på 
lastbil och körs till torkning 
och förvaring.

 Marianne Karlsson
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Välkommen till

Frukostträffar för män
Smyrnaförsamlingen i Brålanda inbjuder till frukostträffar 
för män i Smyrnakyrkans festvåning, Allég. 34, Brålanda 

”Sång och musik” Fredag 30 september 
Thomas o Anita Granath, Uddevalla & Brålanda Dragspelsklubb

”Att aldrig ge upp” Fredag 28 oktober
Gunilla o Håkan Gniste, Uddevalla

”Intryck från Israel” Fredag 25 november
Bertil Gustafsson, Brålanda

berättar om sin resa till Israel under sommaren 2016
Samtliga samlingar börjar kl. 08.00  

med att vi bjuder på en enkel frukost
Smyrnakyrkan  Brålanda

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

Veteran-
traktorplöjning 

Lördag 1 oktober kl. 11.00
Hos fam. Tore Berg, Simonstorp 700, 464 65 Brålanda, 0521-320 67 

Plöjningstävlan Gestad Open  
Dragkraftprov/pulling med veterantraktorer. Täckdikesplog Aashammar

Servering                 Välkomna!  

Brålanda • Frändefors

Brålandabakelsen utsedd
Juryn fastnade för 
den bakelse som allra 
mest speglade Brålan-
dabygden när tävling-
en gick av stapeln 
på bygdefesten. Åtta 
bakverk lämnades in.
Bakelserna lämnades in till 
Gallerian på förmiddagen 
och sedan hade juryn en 
smakrik stund.

Juryn som bestod av Len-
nart Malm, Josefine Karls-

Den vinnande bakelsen garnerad med silotorn och tröska, 
gjord av Malin Isaksson. Foto: Kjerstin Parsmo.

Dags för Gestad Open
Första lördagen i 
oktober bjuder famil-
jen Tore Berg in till 
veterantraktorplöjning. 
De som vill tävla, visa 
upp sina klenoder eller 
bara träffa traktoren-
tusiasterna får styra 
kosan till Simonstorp.
Deltagarna får en teg, 100 
gånger 15 meter, att plöja i 
egen takt. De börjar med att 
lägga upp en konsulentrygg. 
Sedan skall det plöjas jämnt 

och fint utan att det sticker 
upp något grönt. Sist ska en 
snygg slutfåra göras.   

Bo Petersson och Christi-
an Håkansson bedömer re-
sultatet.

– Det är roligt att sätta 
plöjarna på prov, säger en-
tusiasten Tore Berg, som 
hoppas få se många veteran-
traktorer.

Dragkraftprov, eller trak-
torpulling som det benämns, 
blir det även i år. Den om-
tyckta täckdikningsplogen 

Aashammar finns på plats 
för att köras.

Serveringen har fru Sonja 
Berg med barn och barnbarn 
koll på så ingen ska behöva 
gå hungrig. 

Veterantraktorplöjningen 
började med åtta ekipage 
2003 med några i publiken. 
Det har sedan vuxit i popu-
laritet och ett 30-tal delta-
gande ekipage och närmare 
700 personer i publiken.

 Marianne Karlsson

Från tidigare plöjning. IH Farmall 1947, 20 hk. Ägare Anders Torstensson, tredje från vänster. 
Foto: Privat.

Rymdtema på kick-off
Sikta mot stjärnorna 
(rymden) var temat för 
terminens kick off för 
Knytte, Mulle, Ströva-
re, Lufsare och TVM:a-
re i Sundals Ryr. 

Frilutfsfrämjandet har 
många barn och ungdoms-
grupper som är aktiva på 
Granan, Kroppefjäll. Till 
dessa grupper finns det fan-
tastiskt engagerade och ut-
bildade ledare. 

Denna terminen starta-

des upp gemensamt med 
en stor hajk från lördag till 
söndag 17-18 september. 
Det var drygt 70 barn och 
vuxna som tältade, sov i 
vindsskydd eller under bar 
himmel. Kvällsmaten laga-
des gemensamt och natur-
ligtvis var det raketer som 
serverades (tacos). En av 
föräldrarna tog hand om an-
siktsmålningen som bestod 
av stjärnor och måne.  Det 
fanns också aktiviteter som 
att kasta bollar genom olika 

stora stjärnor, en kula (pla-
net) slungas över rep i hink 
(svart hål) med mera.

När mörkret lagt sig kom 
Torbjörn Holmqvist från 
Stenungsund och föreläste 
om himlen och dess stjär-
nor. Barnen fick titta i hans 
stjärnkikare. Som avslutning 
på kvällen var det utomhus-
bio med en film som na-
turligtvis gick i stjärnornas 
tecken. 

Susanne Broberg

Drygt 70 barn och vuxna deltog på hajken den 17-18 september.

Satsar på att bli bonde
Oscar Hjärtåker, 
Lidköping, med rötter 
i Gestad, går sista 
året på Uddetorps 
Naturbruksgymnasium 
i Skara.
Han gjorde vid terminens 
start en fyraveckors praktik 

Oscar Hjärtåker trivs och vill bli lantbrukare så småningom.

son och Lasse Karlsson sma-
kade, tittade och jämförde, 
innan man fastnade för Ma-
lin Isakssons skapelse.

Malins bakelse med silo-
torn och tröska utsågs till 
”Brålandabakelsen 2016”. 
Den innehölls bland annat 
hallonsylt, lemoncurd och 
cocos.

Anna Matiassons höga 
bakelse med en ko tronande 
längst upp fick hederspris.

– Den här gången hade ni 
ju bara drygt en vecka på er 
att baka men nu vet ni ju om 
det ett helt år i förväg, så det 

är bara att låta fantasin flö-
da till nästa års bygdefest, sa 
Agneta Carlsson, Brålanda 
Galleria och tackade de täv-
lande och juryn.

Receptet kan fås på Galle-
rian tisdagar och lördagar.

I lördags fanns den att 
avnjuta, i tårtform, på Gal-
lerian.

– Det är mycket troligt att 
bakelsen kommer att finnas 
på våra temalördagar, berät-
tar dagens bagare Britt Jo-
hansson.

 Marianne Karlsson
  

på en gård i Rökila, Brålan-
da.

De två första veckorna 
hade han varit med om att 
tröska, kalka, kultivera, så 
raps och servat maskinerna.  
Det som tröskas är råg, vete, 
rasp, havre, korn, åkerböna 
och ärtor.

– Hittills har det varit nor-

mal skörd av god kvalitet, 
berättar Oscar, innan han 
sköljer ner den välförtjänta 
fikan och drar iväg med kul-
tivatorn.

Sedan Oscar var tre år har 
han vetat:

– Jag ska bli bonde.

Marianne Karlsson

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft septembermöte i 
Ekebro samlingslokal i Frän-
defors, med stort deltagande. 
Ordförande Uno Löfgren 
hälsade medlemmar och da-
gens underhållare välkomna. 
Det var gruppen Lätt och 
Lagom med Ingvar Johans-
son och Bertil Fransson som 
skötte underhållningen, som 
fick stor uppskattning. Det 
var sånger till gitarr som var-
vades med glada historier. 
De börjafe med Mina dröm-
mar och fortsatte med Fem 
röda rosor och Tack för alla 
åren med flera.

Första delen av program-
met avslutades med Hel 
speleman, innan det blev 

diktläsning som handlade 
om orientering av Ragnar 
Hallsten.

Efter kaffeserveringen 
fortsatte underhållningen 
med bland annat Koster-
valsen, Nidälven med mera 
med historier emellanåt. Det 
blev Viggen som avslutning. 
Gunnar Hallsten påminde 
om reseträffen i Brålanda 
senare i september. Man pla-
nerar en resa till Öland nästa 
sommar.

Det blev dragning på lot-
terierna innan ordföranden 
avslutade mötet och natio-
nalsången sjöngs gemen-
samt.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT
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Ledig 
annonsplats

Ring
0530-125 40
för info och pris

LEDIG PLATS

Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och prisBRÅLANDA – FRÄNDEFORS

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

DÄCK REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER

RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

KG Svets & Maskin AB
Rep av entreprenad-, jord- & skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.
Slipargatan 1, Frändefors @ 0521-400 88 eller 070-330 48 05

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

Lunch ons-tors kl. 12-14
Temakvällar och catering

Tillhagen 6 Bolstad
tel: 0521-330 03, 0705-57 23 15

Mammas Mat

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Vi arbetar med mer än produktion av Melleruds 
Nyheter. Behöver du en jubileumstidning, kund-
tidning eller broschyr – vi hjälper till med allt 
från idé till produktion, tryck och distribution.

– 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

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40

Behöver du en 
egen tidning?

Lions i Brålanda och 
Sverige köper in tält 
som sänds till ka-
tastrofområden. På 
bygdefesten visade de 
upp ett katastroftält.

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, 
arbetar på uppdrag av re-
geringen när de skickar tält 
till katastrofområden. Lions 
klubbar inom Sverige köper 
in tält och skänker till MSB 
som lagrar dem i sin depå i 
Kristinehamn.

– Tälten används vid kris- 
och nödsituationer i världen 
där MSB hjälper till, berät-
tar Nils Nilsson.

– Det finns tält för de fles-
ta klimat, säger Linus Sten-
mark. Sommartält, ökentält, 
tropiktält, vintertält med 
eller utan kamin och sjuk-
vårdstält.

Sedan starten 2004 har 
närmare 4 900 tält sänts ut. 
Lions finns i 200 länder och 
klubbarna samarbetar. Ett 
exempel är när jordbävning-
en inträffade i Pakistan hös-

Tältprojekt underlättar

Gösta Gus-
tafsson, Linus 
Stenmark och 
Nils Nilsson, 

Brålanda 
Lions, vid 

ett av de 
katastroftält 

som sänds 
till kris- och 

nödområden i 
världen.

Perfekt väder för Gestadmilen
Gestad SK anord-
nade Gestadmilen 
traditionsenligt första 
söndagen i september. 
Bland tävlingsmomen-
ten fanns cykling och 
gång med tipsfrågor 
och stövelkastning.
Vädret var perfekt för att 
cykla en mil eller gå/cykla 
tre kilometer och svara på 
tipsfrågor. 

Vid klubbstugan fanns 
fyra stationer, en av dem 
var stövelkastning, en annan 
handlade om att gå på linan 

som låg på marken men tit-
ta genom förminskningen i 
kikaren. 

– Det var besvärligt, be-
nen blev så långa och man 
blev nästan yr, tyckte Sören 
Pettersson.

Vid en annan station skul-
le man fånga en vattenmugg 
genom att först trampa på 
en vippbräda så att muggen 
for upp i luften och sedan 
fånga den i en hink. Inger 
Öst klarade det galant.

Styrelsen serverade korv, 
saft, kaffe och kaka som av-
njöts i solen av ett 60-tal del-

tagare i alla åldrar från Frän-
defors, Brålanda, Gestad och 
Vänersborg.

Katarina Ottosson cyk-
lade först i mål på milen.
Tipspromenadens etta till 
trea blev i barnklassen, Ida 
Pettersson, Karl Pettersson 
och Noa Lindqvist. I vuxen-
klassen Morgan Pettersson, 
Henrik Karlsson och Ric-
hard Håkansson. Extra pris 
fick Elmer Håkansson som 
gissade exakt på utslagsfrå-
gan att snöret var 1000 mm.

 Marianne Karlsson
 

Inger Öst lyckas fånga vattenmuggen i hinken, en av Gestadmilens tävlingsgrenar.

ten 2005. Lions var snabbt 
på plats med 225 tält till-
sammans med Räddnings-
verket och Lions i Paktistan 
var inblandade. 

2010 sändes 395 tält till 
jordbävningsdrabbade Hai-
ti. 2015 gick 240 tält till 
asylsökande i Sverige. 

– Det är tack vare att all-
mänheten i Brålanda och i 
hela Sverige skänker pengar 
och köper lotter som detta 
är möjligt, sammanfattar 
Gösta Gustafsson.

 Marianne Karlsson

Brålanda • Frändefors
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sat på Norge i år, han kör 
i norska mästerskapen, 
NM-serien. Martin kör en 
Volvo 940 i grupp H.

– Det är en tuff satsning 
med hög kvalitet i toppen, 
poängterar Peter.

Den tredje föraren är Joa-
kim Rydholm som kör en 
fyrhjulsdriven Mitsubishi 
Evo X i klassen otrimmat 
4WD.

– Det är ett getingbo 
bland topp-3. Joakim ligger 

trea, nio poäng efter ledaren. 
Då får man tänka på att en 
vinst ger 28 poäng så det kan 
skifta snabbt, säger Peter.

Klubben har en bra bredd 
bland sina tävlingsförare, så-
som de som kör de mindre 
tävlingarna, exempelvis Ove 
Andersson, Dals Rostock 
som kör en Saab V4 med 
barnbarnet som kartläsare.

I klassen Volvo original 
har klubben flera förare, ex-
empelvis Fredrik Karlsson 

som har med sig sin 15-årige 
son och Mattias Jacobsson 
som vann VOC sommarse-
rien 2015.

Per-Åke Forsman har köpt 
ny bil, en Subaru 4WD 
och kör i klassen otrimmat 
4WD. I den klassen hittar vi 
också Dan Johannesson som 
hittat tillbaka och är aktiv 
igen. Han kör också Subaru 
4WD.

Susanne Emanuelsson

I klassen trimmat är Dals MK:s Bosse Sundin favorit till segern. Här i sin BMW M3 E30 som 
han körde Midnattssolsrallyt i år med. Foto: Hans Edvardsson.

SPORT
BIF ger inte upp

Brålanda IF – 
Munkedals IF 
2-2 (1-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
20’ 0-1 Johan Söreklint 
26’ 1-1 Marcus hermansson
47’ 2-1 Marcus Hermansson (straff)
81’ 2-2 Erik Andreasson

SLUTRESULTATFOTBOLL 
Brålanda tog en stark 
poäng hemma mot 
topplaget Munkedal i 
lördags. Hemmalaget 
ledde stora delar av 
matchen, som sluta-
de 2-2, men tappade 
segern i slutet.
Brålanda har inte gett upp 
hoppet trots en jobbig sä-
song i bagaget. Speciellt med 
senaste matchen i åtanke, 
den förkrossande förlusten 
mot Ödsmål på bortaplan.

Dit flög nog tankarna hos 
flera i den 20:e minuten, 
hemma mot Munkedal, då 
gästernas Johan Söreklint 
satte matchens första mål 
bakom Douglas Dahlberg.

Men Marcus Hermansson 
kvitterade kort därefter och 
matchen levde igen.

– Det första målet kom till 
genom att jag vann boll på 
mittplan och tog mig förbi 
två motståndare och slog 
en löpboll på Falk som slog 
ett inlägg som jag nickade 
in, berättar målskytten efter 
matchen.

Straff
Det oavgjorda resultatet höll 
sig till pausen, men nästan 
direkt i den andra halvleken 
tilldömdes Brålanda straff. 
Klev fram gjorde Hermans-
son, som gjorde sitt andra 
mål i matchen.

– Matchen ur mitt per-

spektiv var rätt så låst. De 
hade mycket boll men vi 
hade helt klart klarare chan-
ser än de. Jag tycker resulta-
tet ändå var rättvist, då det 
var en typisk kryssmatch, 
säger han.

Kvittering
Gästerna kvitterade i 81:a 
minuten, vilket gav de båda 
lagen var sina poäng, som 
kommer att vara livsviktiga 
för Brålandas fortsatte spel i 
division 4.

– Huruvida vi kommer  
att klara oss i fyran eller inte, 
vet jag inte. Allt fokus ligger 
på nästa match mot Viken.
Det kommer att bli en väl-
digt avgörande match, säger 
en hoppfull Hermansson.

För Brålandas del gäller 
det att vinna till varje pris då 
Viken har platsen ovanför, 
med tre poängs försprång. 
Sedan är en seger borta mot 
Eds FF också en självklarhet, 
om kontraktet skall säkras.

Tobias Coster

På lördag 24 septem-
ber arrangerar Dals 
MK lokaltävlingen 
BDS-racet vid Livare-
bo, före detta Råsjö 
kross i Håverud.

KM-serien består av fyra del-
tävlingar; BDS-racet KM1, 
Lilljumbon i Falköping, 
Strömkarlen i Trollhättan 
samt BDS-racet KM 2.

– Tävlingsmässigt har vi 
ett uppsving i klubben. På 
lördag har vi ett maxantal på 
40 startande, i fredags hade 
vi 28 anmälningar. Nio av 
dem kommer från Dals MK, 
berättar Peter Karlsson, Dals 
MK.

På lördag deltar ett bra 
startfält med både trimma-
de och otrimmade bilar. 
I otrimmat är Kristoffer 
Olsson, Säffle MC favorit, 
medan Bosse Sundin, Dals 
MK får stå för favoritskapet 
i trimmatklassen.

Rent allmänt om Dals 
MK kan vi nämna tre starka 
förare. Bosse Sundin, som 
kör på lördag, har byggt en 
tuff bil. En BMW M3 E30 
som han körde Midnattssol-
rallyt med i år.

Satsar på Norge
Martin Norenby har sat-

Åsebro/Brålanda 
avgjorde i slutet
FOTBOLL 
Det var en jämn match 
enligt tränaren Glenn 
Öder, när Åsebro/
Brålanda gästade IK 
Rössö andralag. 3-1 
vann Å/B med till slut, 
efter två sena mål.
– Det var ganska jämnt 
ändå. Det kändes stabilt när 
vi gjorde vårt ledningsmål, 
men när deras 1-1 kom blev 
det nervöst, berättade träna-
ren Glenn Öder efter match-
en.

Mål
Pauline Isaksson var förste 
målskytt i matchen efter ett 
fint inspel från Sandra Pe-
tersson på vänsterkanten. 
Målet kom efter 18 minu-
ter i den första halvleken, 
ett ledningsmål som stod 
sig tills en kvart återstod av 
matchen.

– Vi har bud på 4-5 mål 
med bland annat friläge, 
men vi hittade inte riktigt 
rätt i målskyttet, även om 
vi gör tre mål i matchen. 
De var rätt bra framåt ändå, 
utan att skapa några större 
farligheter förutom målet,  

sade Öder. Och mål skulle 
det bli för hemmalaget, som 
ligger sist i serien. I den 76:e 
minuten kom 1-1, ett mål 
som gjorde gästande Åsebro/
Brålanda nervösa. Men man 
ryckte upp sig och kunde 
återta ledningen i den 85:e 
minuten genom Sandra Pe-
tersson och sedan kunde 
Anna Dahlberg peta in slut-
resultatet i 89:e.

Viktig match
Åsebro/Brålanda krigar i 
mitten av tabellen i divi-
sion 2 och söndagens seger 
betydde att man ser ut att 
kunna klara av fjärdeplatsen 
med en match kvar att spela.

Bakom finns Bullarens 
Goif som Åsebro/Brålanda 
ställs emot i den sista om-
gången, en direkt avgörande 
placeringsmatch.

– Vi mötte Bullaren i den 
första matchen i våras och de 
var bättre än många andra 
lag vi mött denna säsong. De 
är duktiga och det kommer 
att bli en tuff match. Men 
det hade varit skönt att av-
sluta säsongen med en seger, 
säger Glenn Öder.

Tobias Coster

KIF snuvade på seriesegern 
FOTBOLL 
Det såg länge ut som 
att det inte skulle 
bli någon avgörande 
match för Kroppefjäll 
i division 6. Men när 
Eds FF spelat mot KIF 
med otillåtna spelare, 
fick KIF 3 poäng och 
kampen om seriese-
gern fanns in i det 
sista.

Besvikelsen hängde som en 
blöt filt över Brunnsvallen 

efter söndagens drabbning 
mot Vikens andralag. Trots 
att laget spelat 1-1 i en vik-
tig match, hade tre poäng 
behövts.

KIF spelade jämnt med ett 
formstarkt Viken i 60 minu-
ter och chanser bjöds åt båda 
håll. Gästerna var aningen 
vassare, men det fanns lägen 
även för Kroppefjäll.

Men när en timma var 
spelad kom 0-1 som en mag-
spark för KIF, genom Vikens 
Adrian Hansen.

– Spelmässigt var det 

jämnt, chanser åt båda håll. 
Jag tyckte vi skapade dåligt 
med chanser och slarvade i 
uppspel och passningsspel. 
Men det klart, mycket stod 
på spel, så det blev myck-
et chansbollar, springa och 
kämpa, sade Kroppefjälls 
tränare Michael ”Svea” Er-
iksson efter matchen.

Stor besvikelse
Kroppefjäll vek inte ner sig 
trots underläge, för bara 
minuten senare kom kvitte-
ringen genom David Karls-

KIF:s formstarkaste spelare, Elias Wernheden skadade sig i denna situation med Vikens målvakt 
och var tvungen att lämna planen, medan hemmalaget tryckte på som mest för ett ledningsmål.

Kroppefjälls IF – 
IF Vikens andralag 

1-1 (0-0)
Div. 6 Dalsland

Målskyttar:
57’ 0-1Adrian Hansen
58’ 1-1 David Karlsson 

SLUTRESULTAT

son som sköt in Dawit Ge-
breyesus passning i den 58:e 
minuten.

Men det räckte inte för 
Kroppefjäll, ett ledningsmål 
kom aldrig även om chanser 
fanns i slutet när hemma-
laget ville framåt. Matchen 
slutade 1-1, till Kroppefjälls 
stora besvikelse.

– Det klart man är besvi-
ken, men det är som det är, 
man ska ju vinna en sådan 
här match. Det är ledsamt, 
andra året i rad man är med i 
toppen, det hade varit roligt 
att gå upp, berättar en myck-
et besviken ”Svea” som inte 
ser sig själv i den röd-svarta 
tröjan nästa år.

– Jag slutar nog, jag tror 
det. Det har varit ett piss-
år rent personligt och det 
känns väldigt tomt nu, be-
rättar han i sin nedstämdhet 
direkt efter slutsignalen.

Eds FFs andralag vann di-
vision 6 Dalsland.

Tobias Coster

Arrangerar lokal tävling
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FOTBOLL 
Med en man mer i 50 
minuter och två man 
mer i femton, så kun-
de Melleruds IF ändå 
inte ta poäng borta 
mot IF Viken. Istället 
klappade man ihop 
helt när det verkligen 
gällde.

Seriesegern är inte längre 
inom rimligt räckhåll för 
MIF, som efter lördagens 
kollaps inte ens kan hoppas 
på en serieseger. I och med 
förlusten måste man göra 
30 mål och ta full pott i de 
återstående två matcherna, 
medans serieledarna IFK 
Åmål måste tappa allt, likt 
Mellerud gjort.

– Så som jag ser matchen 
så är vi absolut det bättre 
laget men vi är nonchalan-
ta och istället för att visa 
karaktär och ta ansvar så 
känns det som om vi går och 
hoppas på att någon annan 
ska göra jobbet åt oss. Som 
lagkapten blir man självklart 
besviken på sig själv och hur 
vi hanterar den här match-

en. 1:a platsen kan vi ju ty-
värr glömma nu när Åmål 
leder serien med sex poäng 
och har en målskillnad som 
är 30 mål fler än oss. Så det 
är ju inte realistiskt att vi ska 
kunna gå om dem. Vi får 
sikta på andraplatsen och 
kval, berättar målvakten och 
lagkapten Fredric Johansson 
efter matchen.

Bra i första
Mellerud såg bra ut i den 
första halvleken, även om 
Viken gjorde matchens för-
sta mål i den 20:e minuten. 
Men åtta minuter senare 
kunde Sebastian Hedlund 
sätta en fin frispark bakom 
Vikens keeper.

– Det kändes bra efter 
första halvlek, vi hade häm-
tat upp 0-1 till 1-1 och var 
mycket hetare än dem. Vi 
var först på nästan alla bol-
lar och pressade dem högt 
på egen planhalva. De hade 
svårt att hänga med oss och 
drog på sig massa gula kort 
och i slutet av halvleken ock-
så ett rött kort, sade Johans-
son.

Kollaps i andra halvlek
Det röda kortet var hemma-
lagets första i matchen, men 
fler skulle komma.

I den andra halvleken fort-
satte MIF att spela bra, men 
i den 59:e minuten kom 
ett misstag som gav Viken 
2-1 på en kontring. Slarvet 
fortsatte i gästande Mellerud 
och 3-1 satt bakom målvak-
ten Fredric, som var besvi-
ken på laginsatsen.

– I början av andra halvlek 
så äger vi hela matchen och 
de får knappt låna bollen. 
Men vi har svårt att kom-
ma till de där riktigt farliga 
målchanserna. Men sedan 
slarvar vi i ett anfall och de 
kontrar in 2-1 på oss. Några 
minuter efter det så åker de-
ras andra spelare ut och vi får 
spela med 2 man mer. Men 
vi slarvar fortsatt på egen 
planhalva och de gör 3-1 och 
senare 4-1 och 5-1.

Ödsmål jagar
Till helgen väntar en ännu 
svårare match, då serieledar-
na IFK Åmål tar emot MIF 
på hemmaplan, med guld-
hattar redo. 

Genomklappning för MIF

SLUTRESULTAT
IF Viken – Melleruds IF

5-1 (1-1)
Division 4 Bohus-

län/Dal
Målskyttar:
20’ 1-0 Tobias Härd
32’ 1-1 Sebastian Hedlund
59’ 2-1 Thomas Sääv
72’ 3-1 Rasmus Facht
85’ 4-1 Erik Fredriksson
88’ 5-1 Tobias Härd

FOTBOLL 
Med två omgångar 
kvar är det inga för-
ändringar i dalslands-
femman. Våra lokala 
lag spelade under 
helgen och det med 
blandade resultat.
Bäst gick det i helgen för 
Åsebro IF som jagar förstap-
latsen och Färgelanda IF. 
På söndagseftermiddagen 
ställdes man mot Ärtemark/
Billingsfors på bortaplan och 
avfärdade tabelljumbon på 
ett enkelt sätt.

5-0 slutade matchen som 
Alassane Ourma avgjorde 
redan i den första halvleken 
med sina två fullträffar. 

Tösse – Frändefors
För Frändefors gick det 
sämre, topplaget gästade 
Tössevallen på lördagen. Ett 
hungrigt Tösse visade att 
man är svåra på hemmaplan 
och vann med hela 6-2. 

Tösse ledde med 2-0, men 
Frändefors kom ikapp till 
2-2 precis före paus. Men 
Tösse tog ledningen i den 
andra halvlekens första mi-
nut genom Daniel Karlsson 
och ökade sedan på till 4-2 i 
51:a minuten. 

Spiken i den berömda kis-
tan kom i slutet då ytterliga-
re två mål gjordes.

Fortsatt tungt 
för ”Håfre”
Håfreström ser ut att sluta i 
mitten av tabellen i division 
5. Laget, som själva trodde 
starkt på sig själva inför sä-
songen, har gått knackigt 
och fick inkassera säsongens 
sjunde seger i söndags.

Ellenö IK tog tre poäng på 
sin hemmaplan vilket gör att 
”Håfre” nu får snegla bakåt 
och försöka hålla Bengtsfors 
bakom sig i de sista två om-
gångarna. Dock är det bara 
två poäng upp till Ellenö på 
fjärdeplatsen.

MIF:s andralag 
på säker mark
Det är som ett getingbo i 
botten av division 5. Mel-
leruds andralag har varit 
cementerade där under sä-
songen, men kunde på sön-

Status Quo 
i ”femman”

SLUTRESULTAT
Mellerud lag 2 – 

Bengtsfors IF 
3-2 (1-2)

Målskyttar:
33’ 1-0 Joel Lundgren
27’ 1-1 Mahmoud Shehade
34’ 1-2 Mahmoud Shehade
67’ 2-2 Tim Svensson
89’ 3-2 Sebastian Hedlund

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Frändefors IF
6-2 (2-2)

Målskyttar:
12’ 1-0 Jacob Gård
31’ 2-0 Fredrik Magnusson
37’ 2-1 Hampus Boman
44’ 2-2 Victor Mattsson
47’ 3-2 Daniel Karlsson
51’ 4-2 Emil Ahlqvist
86’ 5-2 Daniel Karlsson
93’ 6-2 Daniel Karlsson

SLUTRESULTAT
Ärtemark/Billingsfors 

– Åsebro IF 
0-5 (0-3)

Målskyttar:
21’ 0-1 Alassane Ouarma
35’ 0-2 Alassane Ouarma
40’ 0-3 Marcus Larsson
64’ 0-4 Fredrik Grenander
68’ 0-5 Peter Eriksson

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – 

Håfreströms IF 
3-2 (2-1)

Målskyttar:
6’ 1-0 Christofer Jansson
19’ 2-0 Pontus Larsson
38’ 2-1 Kreshnik Bytyqi
82’ 3-1 Christofer Jansson
87’ 3-2 Anton Öhrling

dagseftermiddagen ta tre 
viktiga poäng hemma mot 
Bengtsfors. 

Laget hade stärkt upp med 
några A-lagsspelare, som 
gjorde stor skillnad. Joel 
Lundgren, Tim Svensson 
och Sebastian Hedlund blev 
alla målskyttar och kanske 
kan kontraktet nu vara ett 
steg närmare.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Frändefors damer hade 
som mål att sluta 
trea i tabellen inför 
säsongen. När sista 
matchen spelades i 
söndagskväll kunde 
man konstatera att så 
också blev fallet.
Frändefors slutade långt 
bakom seriens giganter i 
toppen, men tog sin egen 
fight på allvar och slutade 
på tredjeplats, helt enligt de 
uppsatta mål laget hade in-
för säsongen.

– Det känns riktigt bra, 
vi hade som mål att komma 

Säsongen avslutad och 
alla mål blev uppnådda

Frändefors IF – Eds FF 
1-0 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
57’ 1-0 Anna Lisnäs

SLUTRESULTAT

Tung avslutning för Bäckefors IF:s herrlag
FOTBOLL 

Bäckefors herrar 
avslutade säsongen på 
sämsta tänkbara sätt, 
med en storförlust. 
Men tränaren Shaip 
Bajrami höll modet 
uppe och kunde se 
positivt på tillvaron.

– Ed var bättre idag och för-
tjänade segern, inget snack 

om den saken. Vi försökte 
verkligen och gjorde vårt 
bästa, vilket är huvudsaken, 
sade spelande tränaren Suad 
efter matchen som slutade 
7-0 till seriesegrarna.

Tränaren själv fick vikarie-
ra som målvakt i matchen, 
då den ordinarie burväkta-
ren var på resande fot. 

Resultatet till trots så skall 
ingen skugga läggas över 
Bäckefors, som försökte göra 

sin grej så gott man kunde.
– I andra halvlek låg vi 

under med 3-0, men det 
var rätt hyfsat ändå. I andra 
försökte vi också, spelade lite 
mer på backen, men det gav 
ingen utdelning. Vi hade 
bland annat en ribbträff, 
men inte mycket mer än så, 
berättade Shaip.

Gästande Ed vann i och 
med segern division 6 
Dalsland, främför näsan på 

Bäckefors lokalkonkurrenter 
Kroppefjälls IF.

– Det är bästa laget som 
vinner, så är det, men vi för-
sökte stänga till, säger Bajra-
mi.

Bäckefors slutar sist i årets 
tabell, på samma poäng som 
Bengtsfors andralag, men 
med två mål sämre i mål-
skillnaden. 

– Vi har haft ett bra år 
med bra sammanhållning 

i gruppen, haft mycket kul 
och man får inte glömma 
hur viktigt det är på den här 
nivån. Många spelare har 
växt i mina ögon och vi har 
ett ungt lag som gjort det 
riktigt bra. Jag hoppas att 
alla fortsätter, berättar Shaip 
som själv inte vet hur hans 
egen situation ser ut inför 
nästa säsong.

– Jag vet inte riktigt, vi får 
ta en dag i taget. Fotboll är 

Bäckefors IF – Eds FF 
0-7 (0-3)

Div. 6 Dalsland

SLUTRESULTAT

Mellerud får dock snegla 
sig över axeln där Ödsmål 
jagar, fyra poäng bakom, 
och måste verkligen ta sig 
samman.

– Vi har en supertuff 
match borta mot Åmål nu 
på söndag och nu gäller det 
att alla tar sitt ansvar och 
drar sitt strå till stacken och 
kanske det viktigaste av allt,  
hittar glädjen. Den kommer 
att vara helt avgörande för  
om vi kommer att kvala eller 
inte, säger Fredric Johansson 
vars lag måste vinna en av de 
sista två matcherna för att 
vara säkra på kvalplats.

Tobias Coster

kul och jag tycker vi haft det 
roligt, så vi stänger inga dör-
rar., säger han.

Tobias Coster

om sin egen fortsättning 
runt laget;

– Jag har sagt att jag inte 
kommer lämna gruppen, 
men man kanske måste titta 
lite inför nästa år organisa-
tionsmässigt. Jag skulle vilja 
ha någon som mer kontinu-
erligt håller i fotbollen och 
så att det blir en röd tråd i 
träningarna. Jag jobbar skift 
och kan inte vara med var-
je träning och då skulle jag 
vilja ha någon som alltid kan 
vara där, även om jag kanske 
är huvudansvarig.

För Frändefors damer ser 
det ljust ut inför komman-
de säsong. Kan man då även 
förstärka med ytterligare 
några spelare, likt årets ny-
förvärv Anna Lisnäs, så kan 
det inte gå annat än uppåt 
och framåt för damerna.

Tobias Coster

topp tre och tillsammans har 
vi nåt det målet. Inte bara re-
sultatmässigt utan med den 
personliga utvecklingen ock-
så. Vi hade en halvskral vår, 
men reste oss och kunde av-
sluta på ett bra sätt, berättar 
tränaren Christer Stolt.

Säkra platsen
I söndagens match hemma 
mot jumbon Eds FF kunde 
man definitivt säkra tred-
je platsen, två poäng före 
Svarteborg/Stångenäs, ef-
ter ett mål av Anna Lisnäs. 
Målskytten kunde ta emot 
bollen på kanten, drev sedan 
in i boxen, förbi en försvara-
re för att sedan avsluta med 
ett skott som smet in mellan 
målvakten och stolpen.

Målet blev matchens enda, 
men det kunde ha blivit fler 
om skärpan i avslutet funnits 
där för hemmalaget.

– Vi håller i taktpinnen 
även om Ed är ett bra lag. 

Men det märktes att vi var 
lite tyngre och lite bättre. Se-
dan skapar vi en hel del bra 
chanser, men vi fick inget 
tryck i avsluen. I övrigt var 
det stabilt försvarsspel över 
hela planen medan de inte 
hade några riktigt farlighet-
er, berättar Stolt.

Stort steg framåt
För Frändefors del är det ett 
stort steg framåt efter förra 
årets tunga säsong, där laget 
släppte in 81 mål bakom och 
bara gjorde 10 mål framåt.

– Vi summerar säsongen 
med att vi nått vårt mål och 
utvecklats som lag och indi-
viduellt. Förra året hade vi 
10-81 i målskillnad, i år 26-
33. Det är en otroligt stor 
skillnad och det är tjejerna 
själva som tagit ett stort eget 
ansvar, trots att många har 
mycket annat med familj 
och skola, berättade Christer 
efter matchen och tillägger 
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Jämn och hård final i Dalsland Tour

Mellerud GK:s Ingemar Larsson och Morten Topstad spelade 
ihop 45 poäng och kom tvåa.

En elegant chip in på 18:e green av Melleruds 
Urban Svensson och…

… säker puttning av Lennart Karlsson resul-
terade sammantaget i 44 poäng och en tred-
jeplats i finalen.

Onsdagsgolfen avklarad
GOLF 
Onsdagsgolfen på Mel-
leruds GK har lockat 

Ettan och tvåan, Reino Fredriksson t.v och Lennart Karlsson. 
Foto: Håkan Holmgren.

Segraren i damgolfen; Gunilla Andersson i mitten, tvåan 
Berith Lindblad till vänster och trean Tove Olsson. Foto: 
Ann-Marie Ericsson.

Herrgolfen:
1. Reino Fredriksson
2. Lennart Karlsson
3. Gunnar Rydberg
Damgolfen:
1. Gunilla Andersson
2. Berith Lindblad
3. Tove Olsson

SLUTRESULTAT

ronder under samma period 
som herrarna. Tolv spelade 
matchspel över fem hål och 
sex blev kvar. Finalfältet (i 
resultatordning): Gunilla 
Andersson, Berith Lindblad, 
Tove Olsson, Ann-Marie Er-
icsson, Kerstin Larsson och 
Majvor Johansson.

Susanne Emanuelsson

ett stort antal deltaga-
re under säsongen. 

I herrgolfen deltog 30-35 
personer, de har spelat cirka 
400 rundor under 13 veck-
or. Segrade gjorde Reino 
Fredriksson. Först handlar 
det om matchspel med 20 
deltagare. Man spelar över 
nio hål, där en spelare för-
svinner per hål. Då blir alltså 
tio spelare kvar. 

Finalfältet bestod av (i 

resultatordning): Reino Fre-
driksson, Lennart Karlsson, 
Gunnar Rydberg, Håkan 
Olsson, Håkan Berg, Sterner 
Lindblad, Gunnar Granath, 
Göran Ericsson, Morgan 
Tellander och Göran Johans-
son.

I damklassen deltog ett 15-
tal spelare som spelade 195 

Vann golfresa 
till Spanien
GOLF 
Glädjen stod högt 
i tak när resultatet 
avslöjades i finalen av 
golftävlingen Race to 
Espana. Sterner och 
Sverre Lindblad från 
Melleruds GK är ett av 
fyra lag som åker till 
Islantilla Golf Resort 
den 11-18 februari 
2017.
Det var två lag från Melle-
ruds GK som tog sig vidare 
från delkvalet den 5 juni till 
finalen: Sterner och Sverre 
Lindblad (far och son) samt 
Håkan Blomdahl och Mats 
Larsson. Totalt gick 28 lag 
till finalen på Mauritzberg 
GC utanför Norrköping 
och de kvalade in under 14 
omgångar runt om i Sveri-
ge. Man spelade tvåmanna 
scramble med hcp.

De fyra bästa lagen vann 
en resa till Islantilla Golf 
Resort i Costa de la luz i 
Spanien. Sverre och Sterner 
gick runt på 61,2 slag, vilket 
resulterade i en fjärdeplats. 
Vinnarna hade 57,8 slag.

 I finalen spelade alla från 
gul tee och Sterner, som bru-
kar spela från röd tee (kor-
tare avstånd till hål), fick sig 

en rejäl överraskning då det-
ta uppdagades.

Som tändvätska
– Först var det deppigt, men 
sedan blev det som tänd-
vätska, avslöjar 85-årige 
Sterner.

– Det var så otroligt spän-
nande! Sterner satte putten 
från sex-sju meter på sista 
spelhålet. Hade han inte 
gjort det så hade de slutat 
tia, säger Sterners hustru Be-
rith.

– Vi trodde inte det skul-
le gå så bra eftersom vi inte 
trodde att lördagens spel 
skulle hålla i sig, konstaterar 
Sterner.

I priset ingår flygresa tur 
och retur, transfer, hotellrum 
med halvpension, golfspel, 
clinic med utbildad tränare 
samt en golflektion.

Med på Spanienresan 
åker deras fruar; Berith och 
Kerstin.

– Vi har redan bokat re-
san, avslöjar Berith.

Sterner och Sverre har spe-
lat mycket golf tillsammans. 
Men tidigare spelade Sterner 
ihop med barnbarnet Ola 
Lindblad. De har bland an-
nat segrat i Dalsland Tour.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Berith Lindblad

Sverre Lindblad och hans pappa Sterner Lindblad (85 år ung) 
var ett av totalt fyra lag som vann en golfresa till Spanien.

GOLF 
Mellerud och Fors-
backa dominerade 
men segern i årets 
upplaga av Dalsland 
Tour gick i lördags till 
Lyckorna GK. Stefan 
Andreasson och Björn 
Andersson vann en 
jämn och hård final 
före ett koppel av spe-
lare från Dalsland.
2016 års Dalsland Tour av-
gjordes på Sunnanåbanan i 
Mellerud. Hemmaklubben 
hade jobbat hårt för att få 
banan i gott skick. Med ny-
rensade bunkrar var banan 
också bättre än tidigare i 

sommar. Finalen gynnades 
dessutom av strålande golf-
väder.

Lyckornaduon Andreas-
son och Andreassons lägre 
handicap (gemensamt spel-
handicap 14) innebar seger 
före hemmaklubbens Inge-
mar Larsson/Martin Topstad 
med gemensamt hcp 32. 
Båda lagen landade på 45 
poäng, en bättre än Urban 
Svensson/Lennart Karlsson, 
också från Melleruds GK. 

Duon Svensson/Karlsson 
med gemensamt hcp 11 
spelade ihop dagens bästa 
bruttoscore, bland annat 
innefattande fyra birdies av 
Urban Svensson som med 
sitt låga hcp 1,3 inte hade 

några extraslag att tillgå när 
poängen skulle summeras.

Fyra blev Maria Lindberg/
Sara Stålhandske och femma 
den låghandikappade duon 
Catrin Eriksson/Leif Sund-
berg, båda lagen represente-
rar Forsbacka GK. 

De bästa 
resultaten i finalen
1. Stefan Andreasson/Björn 
Andersson, Lyckorna GK 
(spelhandicp 14) 45 po-
äng, 2. Ingemar Larsson/
Morten Topstad, MeGK 
(Melleruds GK) (32) 45 
SHCP, 3. Urban Svensson/
Lennart Karlsson, MeGK 
(11) 44, 4. Maria Lindberg/
Sara Stålhandske, Forsbacka 
GK (35) 43, 5. Leif Sund-
berg/Catrin Eriksson, Fors-
backa GK (13) 42, 6. Mats 
Larsson/Håkan Blomdahl, 
MeGK (14) 41, 7. Reino 
Fredriksson/Sören Johans-
son, MeGK (25) 41 SHCP, 
8. Bror Johansson/Majvor 
Johansson, MeGK (39) 41 
S9, 9. Fredrik Berg/Niklas 
Salomonsson, MeGK (39) 
41 SHCP, 10. Göran Jo-
hansson/Britta Johansson, 
MeGK (45) 41 SHCP, 11. 
Andreas Hedengran, Gö-
teborgs GK/Magnus Jo-
hansson, Öijareds GK (21) 
40, 12. Göran Ericsson/
Ann-Marie Ericsson, MeGK 
(39) 40 SHCP.

Tävlingen i tävlingen om 
att komma närmast hål med 
utslaget på hål åtta vanns av 
Dennis Lindblom i hemma-

klubben. Hans boll stannade 
149 cm från hålet. Magnus 
Johansson, Öijareds GK 
vann tävlingen om längsta 
utslag på fairway på hål 18. 
Damernas dito togs hem av 
Maria Lindberg, Forsbacka 
GK.

Medlemmarna i de tre del-
tagande klubbarna; Melle-
ruds GK, Dagsholm GK och 
Forsbacka GK berömmer 
det fantastiska arbete som 
Stig Bertilsson lagt ner under 
de elva år han varit med och 
arrangerat Dalsland Tour.
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 24 september kl. 14.00

Åsebro IF – Håfreström IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Eds Varuautomater, Melleruds Måleri & Service AB,  

Optimera, Kent Persson, Norgrens Plåt, Erikstad Vind

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Nordisk Service &  
Installation AB

77 personer gick promena-
den denna gång. Rätt svar 
vuxenfrågor: 1. 1  Säfström, 
2. 2  Tomas Fryk, 3. X  Nils 
Horner, 4. 1  Mycket artig 
och världsvan, 5. X  Nöt, 6. 
1  Nutritionist, 7. 2  Bäcke-
bölja, 8. X  Koberg slott, 9. 
2  Marmor, 10. 2  Atom, 11. 
X  Burma, 12. 1 Aloevera. 
Rätt svar barnfrågor: 1. 2  
Batterier, 2. 1  Maränger, 3. 
X  Stina, 4. X  Bokmal, 5. 1  
Stjärnor, 6. 1  Veterinär, 7. X  
Ryggsim, 8. 2  Händerna, 9. 

X  Robin Hood, 10. 2  Mex-
ico, 11. X  En hjälm, 12. 1  
Maskot. Skiljefråga: 30 cl. 
1:a pris:  12 rätt Kerstin 
Almqvist 30 cl  2:a pris:  12 
rätt Per Axel Andersson  28 
cl  3:e pris: 12 rätt Fredrik 
Almqvist  20 cl. Extra vin-
ster: Eiwor Vernersson, Ulla 
Mastersson, Jakob Jansson. 
Barnvinnare: Noel Jansson, 
Milton Lystad, John Harling 
Carlsson. 

Välkomna nästa  
söndag 9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 18/9

Välorganiserad dressyrtävling
HÄSTSPORT 
Melleruds Ridklubb 
anordnade under 
söndagen en division 
2 dressyrtävling med 
banor både utomhus 

och inne i ridhuset.

Söndagens division 2 tävling 
var uppdelad i tre klasser, 
LB:1var förklass, och LB:2 
och LA:3 var lagklasser. 

Drygt 60 startande hade 

kommit till Rearsbyn och 
första starten gick klockan 
nio.

Överdomare var Hasse 
Forsman och tävlingsledare 
Marie Sindler. 

Vänersborg RF med tre av de fyra ryttarna till häst och Nygårds RS, lag1, samt Norra Älvsborgs 
RK till fots.

Bra insatser på mästerskap
FRIIDROTT 
Under Götalands-
mästerskapet, den 
10-11september, visa-
de sig Öland som den 
sommarplats många 
av oss känner igen. 

Arrangerande klubb 
var Högby IF på norra 
Öland. 

Hela 81 föreningar från Gö-
taland deltog med 428 13- 
och 14-åringar som gjorde 1 
130 starter. 

Övernattningen var för 
vår del förlagd till Landgår-
dens vandrarhem, cirka 3 ki-
lometer från tävlingsarenan. 

Bohuslän-Dal deltog med 
24 ungdomar.  Av dessa 
kom tre från Håfreströms IF.  
Minna Geerts, (60 meter, 

Högby IF, Norra Öland. Minna Gerts startar på 60 meter.

Rekordmånga handbollsspelare

Melleruds IF har arrangerat sin första handbollscamp och intresset bland ungdomsspelarna var stort. Campen lockade 74 ung-
domar. Foto: Petra Gull.

Det blev ett kärt återseende när Johan Petersson återigen träf-
fade tjejerna i 03/04-laget. Tröjan som han fick vid förra mö-
tet för ett år sedan hade han på sig till deras förtjusning, på 
ryggen har de skrivit sina autografer. Foto: Petra Gull.

Anna Lind på Devils & 
Dust, som tävlar för Melle-
ruds Ridklubb, placerade sig 
i LA:3 och fick plakett och 
röd rosett. 

Från MeRK startade fyra 
ryttare i de olika klasserna, 
ett par av dem hamnade på 
den försmädliga platsen pre-
cis utanför placering. 

I lagtävlingen ligger Vä-
nersborgs RF först tätt, följ-
da av Nygårds RS, lag1, och 
Norra Älvsborgs RK. Fyra 
ligger Melleruds RK.

Välordnad, välorganise-
rad och trevlig stämning var 
några av de positiva omdö-
men som de tävlande ryttar-
na framförde till överdoma-
ren Hasse Forsman.

AnnChristine Ivarsson

200 meter och längdhopp).
Kim Rodén (spjut och 

höjd) och Shirin Husseini 
(60 meter och 600 meter).

 Alla flickorna gjorde bra 
insatser och satte personliga 
rekord. Minna i längd med 
4,21meter. Kim i höjdhopp 
med 1, 37 meter. Shirin på 
600 meter med 2,13,68 
minuter. Minnas tid på 60 
meter var 8,82 och på 200 
meter 30,09. 

Kims längsta spjutkast 
mätte 14.56 meter och 
Shirins tid på 60 meter var 
10,26 sekunder. 

I den gemensamma di-
striktskampen segrade laget 
från Göteborg. Poäng räknas 
för de sex bästa i varje gren. 
Bohuslän-Dal slutade på en 
6:e plats av de totalt åtta di-
strikten.

Eva Gerdén, tränare.

HANDBOLL 
Melleruds IF arrangerade en handbollscamp 
under helgen. MIF har aldrig haft så många akti-
va handbollsspelare, hela 74 ungdomar deltog 
i campen. Meriterade handbollsspelaren Johan 
Petersson fanns på plats.
Campen startade med att två 
ledare från Friskis&Svettis 
höll i uppvärmningen. Del-
tagarna var mellan sex och 
tretton år, både tjejer och 
killar.

– I höst har vi startat upp 
flera nya grupper och vi har 
aldrig varit så här många, 
förklarar Petra Gull, ansva-
rig för campen tillsammans 
med Johan Eriksson.

Den celebra gästen, Johan 
Petersson från Jönköping, 
är fostrad i Sävehof och har 
spelat i landslaget och varit 
proffs i Kiel. På lördagsför-
middagen körde han ett pass 
med F 03-04, som en upp-
följning av hans förra besök 
för ett år sedan.

– Han följer hur det går 
för tjejerna efter förra besö-
ket. Då fick han en tröja av 
oss och den hade han på sig 
idag, berättar Johan Eriks-
son.

Petersson körde även ett 
pass med ett 20-tal flickor 
och pojkar 05-06 där han 
lärde dem grunderna – att 
bli kompis med bollen. 

Skön person
– Johan Petersson är en så 
skön person, småttingarna 
som höll till i Idrottshuset var 
så nyfikna på honom. Då gick 
han dit och de satt i en ring 
runt honom och fick ställa 
frågor. De fick hans autograf 
på sina armar, berättar Johan.

Christian Andersson, ledare 
i Kungälvs HK, har speciali-
cerat sig på att dra igång nya 
grupper med unga spelare. 
Han höll ett pass med den ny-
startade gruppen med pojkar 
och flickor 09-10. Ledare för 
den gruppen är både aktiva 

och före detta handbollsspe-
lare.

A-lagsspelarna Amanda 
Andersson och Annika Wal-
lentin höll i två pass och 
Weronica Rundberg körde 
målvaktsträning för de som 
anmält sig samt spinning-

pass för 03-04-laget. Peter 
Hartwig höll i ett pass liksom 
Adam Olsen och Oskar An-
dersson.

Samtidigt hölls en fören-
ingsdomarutbildning i klubb-
stugan med sju deltagare. Det 
är tjejer i 13-14-årsåldern som 
då får lov att döma MIF:s 

hemmamatcher. Sex ensam-
kommande killar från HVB 
Blåklinten i Dals Rostock la-
gade all mat till deltagare och 
ledare.

– Det gjorde de kanonbra, 
berömmer Johan.

Susanne Emanuelsson
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lrfkonsult.se

Gård 95 ha, Dals-Rostock
Mellerud Norra Bäckebol 2:19, 2:20

Gård omfattande ca 64 ha skogsmark och ca 17 ha

åkermark. Stort bostadshus i två plan samt maskinhall,

magasin och snickarbod. Stor andel växande skog och med

ett virkesförråd om ca 11 600 m3sk varav ca 5 350 m3sk i

avverkningsbara klasser.

Fastighetsbeskrivning via Internet alt. tel: 0521-572410

Mäklare/Skogsmästare Henrik Pålsson tel: 0525-64231

Häst-/Fritidsgård 13 ha
Åmål Vingnäs 1:11 (område av)

Mindre gård om ca 10 ha skogsmark och ca 2,5 ha

jordbruksmark mellan Ånimmen och Övre Gällsjön ca 2 mil

syd-väst om Åmål. Välhållen Dalslandsstuga med

tillhörande ekonomibyggnader.

Fastighetsbeskrivning via Internet alt. tel: 0521-572410

Mäklare/Skogsmästare Henrik Pålsson tel: 0525-64231

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

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Katt i Bränna
Mörkgrå/vit, mycket rädd. 
Försvann fredag 2/9. Ring 
Maria 070-672 80 74.

BORTSPRUNGEN

Calderys erbjuder kompletta eldfasta lösningar till industrin. Med 
ca 2.000 anställda, 18 produktionsställen, 30 försäljningskontor 
över hela världen och en omsättning på över 500 miljoner euro, 
är Calderys globalt ledande i branschen. Calderys Nordic AB 
omsätter ca 600 miljoner sek. Huvudkontoret ligger i Höganäs, 
produktionsanläggningar finns i Höganäs och Åmål och har 
säljkontor runt om i landet. Läs mer på www.calderys.se 

Calderys söker nu en 

UNDERHÅLLSMEKANIKER 

till sin anläggning i Åmål
Arbetsbeskrivning: Som underhållsmekaniker rappor-
terar du till underhållsansvarig och ingår i Team med 
3 medarbetare. Du ska tillsammans med dina medar-
betare styra underhållet mot ett tillståndsbaserat och 
förbättrande underhåll med målsättningen att hela ti-
den förbättra nuläget.
Andra arbetsuppgifter inom produktionen kan före-
komma.
Du som söker behöver ha följande erfarenheter och 
egenskaper: Vi söker en strukturerad, serviceinriktad 
och prestiglös person med omfattande arbetsliverfa-
renhet av mekaniskt underhåll och manuell svetsning 
MMA/MIG.
Arbetslivserfarenhet från processindustri är  
meriterande men inte ett krav. 
Kvalifikationer: Svets MMA-MIG /  Grovplåt, Meka-
niskt underhåll. Svenska, tal och skrift.
Arbetstid: Heltid 
Varaktighet: Tillsvidare
Vi ser gärna att du ansöker snarast då urvalet sker 
löpande.
Kontaktperson / Ansökan: Peter Jarl, underhålls-
ansvarig , tel: 072 – 529 96 09 
E-post: peter.jarl@calderys.com
Fackling kontaktperson: Dan Andersson, IF Metall,
tel: 072 – 561 26 12
E-post: dan.andersson@calderys.com

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

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum

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

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

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

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Neova
villapellets

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

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

mikael@bilbudet.se

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

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!

Snöskottning

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Fleece  65:-/m

Vadmal 100% ull 
139:-/m

Tvättat tunt linne 
159:-/m

Garn, bland annat 
nyheten Elise!

Skumgummi, vadd & 
fiberstopp!

Möbeltyger 99:-/m

Poplintyg, perfekt till 
vimplar, sängkläder & 

blusar 65:-/m

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

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

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

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

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

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

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

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.38 - 24 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. 38 – 24 september

21.00  Jenni möter
21.30  The Master
23.45  Millennium
01.15  Medicin med Mosley
02.05  Tro, hopp och kärlek
03.05  Genikampen 

21.00  Djävulsdansen 
 - teckentolkat
22.00  Next level
22.15  Follow the money
23.15  Suits
00.00  Vildmarkstjejer
00.40  Strandhugg med Puk och 
 Herman
01.40  Fångade
02.30  En kväll i New York 

21.00  56:orna - 
 en historia om Sverige
22.00  Fångade
22.50  Kropp, sex och samba
23.20  Opinion live
00.05  Strömsö
01.05  Vildmarkstjejer
01.45  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  Karl för sin kilt
23.50  Djävulsdansen
00.50  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Lärlabbet Student
16.30  Arkitektens hem
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 	Tonåringar	på	flykt
22.40  Första världskrigets öden
23.25  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  Muhammad Ali
18.35  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
19.05  De kloka fåglarna
20.00  Rubble Kings - gängkrig i 
 New York
21.00  Världens natur: Katter
21.50  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Island runt
16.45  Bokmässan efter-
 snack
17.15  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
18.00  Världens fakta
18.50  Min dotter och islam
19.40  Världens medicin
20.05  Världens fakta: Barnen 
 som kämpade mot Hitler
21.00  Saltets kraft
21.50  Svenska hemligheter special
22.20  Bokmässan eftersnack
22.50  Rubble Kings - gängkrig i 
 New York
23.55  Arkitektens hem 

09.00  UR Samtiden
15.00  K-märkt form
15.05  Min dotter och islam
15.55  Hjältar i eldhaven
16.40  Bokmässan eftersnack
17.10  Saltets kraft
18.00  Centralamerikas okända 
 kungadömen
19.00  Världens natur: Katter
19.50  Planet Earth
20.40  Djurens hotade vandringar
21.30  Hubbleteleskopet
22.25  Bokmässan eftersnack
22.55  Berlin-Tokyo med bil
23.40  Dokument utifrån: Dop-
 ningsjakten
00.35  Vägen till Nobelpriset 

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  Pompeii
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.10  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Family guy
02.55  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.05 - 04.45  Grimm
05.10  Våra värsta år
05.35  The Mindy project 

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  R.I.P.D.
22.55  Family guy
23.55  American dad
00.25  Scrubs
01.25  How I met your mother
02.20  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
04.00 - 04.40  Grimm
05.05  Våra värsta år
05.30  The Mindy project 

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: Damnation
00.00  Family guy
01.00  Scrubs
02.00  My name is Earl
02.30  Frasier
02.55  Family guy
03.45  Cops
04.10  Nattsändningar

06.00  Knight rider
07.00  Jim Henson's 
 creature shop 
 challenge
07.55  Frasier
08.20  Jims värld
09.45  Fear factor USA
10.45  Ink master USA
11.45  NCIS: Los Angeles
13.45  Continuum
14.45  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
15.45  Franklin & Bash
16.45  Battle of the year
19.00  Community
19.30  Community
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Lone Survivor
23.30  Machete
01.45  Hajen 3
03.20  Last resort
04.05  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
04.55  Seinfeld
05.20  The Mindy project 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  Växthus med kyrkfönster
11.40  Tro, hopp och kärlek
12.40  Landet runt
13.25  Genikampen
14.25  Matiné: Fotnot
16.10  Gomorron Sverige
16.30  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  Uppdrag granskning
21.00  Fråga Lund
22.00 	Lagom	mycket	finsk
22.30  Det handlar om oss
23.00  Tänk till snackar stress
23.10  SVT Nyheter
23.15 - 00.40  Dox: The Wolf 
 pack
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  Uppdrag granskning
12.35  Sverige!
13.05  56:orna - en historia om 
 Sverige
14.05  Fråga Lund
15.05  Receptet på lycka
15.45  Gomorron Sverige
16.05  Seriestart: Karl för sin kilt
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  Landgång
21.00  Djävulsdansen
22.00  Opinion live
22.45  Kropp, sex och samba
23.15  SVT Nyheter
23.20  Tro, hopp och kärlek
00.20-01.20 Uppdrag granskning
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  Medicin med Mosley
12.25  Landgång
13.25  Djävulsdansen
14.25  Opinion live
15.10  Enkel resa till Korfu
15.55  Gomorron Sverige
16.15  Mord och inga visor
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  Doobidoo
21.00  Skavlan
22.00  Grantchester
22.50  Må underbart med Tiffany 
 Persson
23.05  SVT Nyheter
23.10  Suits
23.50  Top gear
00.45 - 01.45  Fråga Lund
04.45  Nattsändningar

06.00  Fråga doktorn
06.45  Medicin med Mosley
07.35  Opinion live
08.20  Uppdrag granskning
09.20  Receptet på lycka
10.00  Go'kväll
10.45 Skavlan
11.45  Landgång
12.45  Motor: STCC/RallyX
16.40  Top gear
17.35  Må underbart med Tiffany 
 Persson
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Seriestart: Gissa låten!
21.00  Enkel resa till Korfu
21.45  Lördagsbio: Contender
23.50  SVT Nyheter
23.55 	Nattfilm:	Hustru	försvunnen
01.25 - 02.10  Mord och inga 
 visor
05.05  Go'kväll
05.50  Strandhugg med Puk och 
 Herman 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  Säsongstart: Rakt på
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Riket
16.45  MiffoTV
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.55  Sensommarängens fjärilar
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  En natt eller mer?
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Babel
23.15  Kirkebys universum
00.15  Förväxlingen
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.30  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Perfektion
16.45  Mitt psyke och jag
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  Lundens hackspettar
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Golden girl
20.55  Längs vägen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Mr. Robot
23.20  Min bit av tårtan
01.05  SVT Nyheter
01.10  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  Engelska Antikrundan
18.50  Rådjursliv
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  David Lagercrantz - året 
 med Millennium 4
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Rättegången 
 - Amsalem vs Amsalem
23.40  Rakt på
00.10 Förväxlingen
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

08.30  Perfektion
09.00  SVT Nyheter
09.05  Jenni möter
09.35  Det stora hjortronkriget
10.00  Seriestart: Det söta livet
10.25  Längs vägen
10.30  Vem vet mest?
13.05  Golden girl
14.00  Babel
15.00  David Lagercrantz - året 
 med Millennium 4
16.00  Sverige idag på romani
16.15  Mitt psyke och jag
16.45  Vetenskapens värld
17.45  Seriestart: Nysvenskar
18.15  Eid al-adha
19.00  Kulturstudion: Östersjö-
 festivalen: Yuja Wang och 
 Esa-Pekka Salonen
 21.05  Seriestart: Gisslan
21.40  Gisslan
22.20  Dox: The Wolf pack
23.45  Riket
00.15  En natt eller mer?
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  24 Vision
02.00  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  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
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Idol 2016
21.00  I huvudet på Gunde Svan
21.55  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Jamie Oliver: Middag 
 på 15 minuter
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sommar med Ernst
16.00  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  Riktiga karlar
21.55  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.45  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  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  Idol 2016
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Teenage mutant ninja 
 turtles
00.25  Six bullets
02.45  Kalla fakta
03.45  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter 

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
12.25  Idol 2016
15.35 	Jamie's	fish	suppers
15.55  Riktiga karlar
16.55  Äntligen hemma
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
21.30  Mig äger ingen
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Mig äger ingen, forts
00.00  Minority report
02.50  In fear 

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

Bil &  
Motor

Onsdag 28 september
Manusstopp:

Torsdag 22 september

TEMASIDOR
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Hanna campar med en kändis
21.15  Vem tror du att du är?
22.15  Mr. Robot
22.55  Mitt psyke och jag
23.25  Landet runt - teckenspråkstolkat
00.10  Sportspegeln
00.40  Hundra procent bonde
01.10  Uppdrag granskning
02.10  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
02.05  Skavlan 

21.00  Fråga Lund
22.00  Hundra procent bonde
22.30  Gisslan
23.10  Gisslan
23.50  Enkel resa till Korfu
00.35  Perfektion
01.05  Golden girl
02.00  Gissa låten! 

09.00  UR Samtiden
15.00  En stad - en historia
15.05  Hubbleteleskopet: att
 förstå vårt universum
16.00  Från mull till guld - Camilla Plums 
 kryddväxter
16.30  Lärlabbet Student
17.00  Bokmässan eftersnack
17.30  Historiska personligheter
17.50  Rubble Kings - gängkrig i New York
18.55  Artityd
19.25  Berlin-Tokyo med bil
20.10  Planet Earth
21.00  Mitt biologiska barn
21.50  Världens fakta: Barnen som 
 kämpade mot Hitler
22.45  Bokmässan eftersnack
23.15  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
16.30  Artityd
17.00  Bokmässan eftersnack
17.30  Mitt biologiska barn
18.20  Arkitektens hem
18.50  Författarliv mellan dikt och 
 verklighet
19.20  Hubbleteleskopet: att förstå vårt 
 universum
20.15  Hjältar i eldhaven
21.00  Crowdfunding
21.55  Dödsdömd - min sista sommar
22.40  Lärlabbet Student
23.10  Världens medicin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Marina mysterier
16.20  Berlinmurens fall
17.10  Centralamerikas okända 
 kungadömen
18.10  Världens fakta: Barnen som 
 kämpade mot Hitler
19.05  Världens medicin
19.30  Från mull till guld - Camilla Plums 
 kryddväxter
20.00  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
21.00  Dödsdömd - min sista sommar
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån: Boko Haram 
 - terror i Afrika
23.35  Arkitektens hem 

06.00  Knight rider
07.00  Fear factor USA
07.55  Frasier
08.45  Jims värld
09.45  Community
10.45  Franklin & Bash
11.45  Battle of the year
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  Accepted
23.55  112 Aina
00.25  2 1/2 män
00.55  Anger management
01.25  How I met your mother
02.15  Baseketball
03.55  Amazing race
04.40  Seinfeld
05.05  Seinfeld
05.25  The Mindy project 

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
21.30  Family guy
22.00  112 Aina
22.30  Family guy
23.30  American dad
00.00  Scrubs
01.00  How I met your mother
02.00 Family guy
02.50 My name is Earl
03.10  American dad
03.35  Grimm
04.15 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  Faster
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.25  Family guy
03.15  My name is Earl
03.40  Nattsändningar 

06.50  Vildmarkstjejer
07.30  Strömsö
08.30  Kropp, sex och samba
09.00  Sverige!
09.30  Landet runt
10.15  Go'kväll
11.00  Fråga Lund
12.00  Djävulsdansen
13.00  Gissa låten!
14.00  56:orna - en historia om Sverige
15.00  Tro, hopp och kärlek
16.00  Vem tror du att du är?
17.00  Motor: STCC Magasin
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 - 01.25  Grantchester
04.45  Sportspegeln
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Landet runt
11.35  Sportspegeln
12.05  Sverige!
12.35  Doobidoo
13.35  Skavlan
14.35  Matiné: Flickornas Alfred
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  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  56:orna - en historia om Sverige
22.00  Seriestart: Billions
23.00  Hopptornet
23.15  SVT Nyheter
23.20  Follow the money
00.20 Nattsändningar

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  Gissa låten!
13.45  Vem tror du att du är?
14.45  Matiné: Hundra dragspel och en 
	 flicka
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Seriestart: Vid lägerelden
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  Seriestart: Resten av Sverige
22.00  Fångade
22.50  SVT Nyheter
22.55 	Nattfilm:	There's	always	tomorrow
00.20 Nattsändningar

08.30  Nysvenskar, 09.00 SVT Nyheter
09.05  Det söta livet - sommar
09.20  Eid al-adha
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  David Lagercrantz
12.00  SVT Nyheter
12.05  Kulturstudion
14.10  Brynsten från Eidsborg
14.25  Rådjursliv
14.35  Det stora hjortronkriget
15.00  Det söta livet
15.25  Riket
16.00  SVT Nyheter
16.05  Hundra procent bonde
16.35  Seriestart: Du är här!
17.00  Alors parle!
17.10  Popreel
17.25  Los, frag!
17.35  Dai, domanda!
17.46  #lovemilla
18.00  Perfektion
18.30  Jenni möter
19.00  Seriestart: Världens natur
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00 Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Alors parle!
08.10  Popreel
08.25  Los, frag!
08.35  Dai, domanda!
08.46  #lovemilla
09.00-16.15  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Gudstjänst
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  VT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  Seriestart: Dansa!
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00 Vetenskapensvärld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Dox: Human
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  Dansa!
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  Iran inifrån
23.30  Agenda
00.15  Förväxlingen
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
13.30  Sveriges bästa
14.50 Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
15.55  Parlamentet
16.25  Halvvägs till himlen
16.55  I huvudet på Gunde Svan
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto
20.00  Parlamentet
20.30  Halvvägs till himlen
21.00  Wallander: Mordbrännaren
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Wallander: Mordbrännaren, forts
23.05  Sudden impact
01.25  Beerfest
03.45 - 04.45  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  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
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Kockarnas kamp
21.00  Äntligen hemma
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
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
12.35  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  Hela Sverige bakar
21.00  Dicte
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Åsensbruk / Skållerud Eriksbyn 6
Mitt i den dalsländska naturen ligger denna trevliga gård. Ca 2,5 hektar mark samt ladugård med boxar. 4 rok. 
Boyta: 146 kvm. Pris: 1.190.000:-

Nyinkommet!

Mellerud / Åsensbruk / Viravägen 4
Välvårdad suterräng villa i Åsensbruk, med närhet till mataffär, bad och akvedukten i Håverud. 5 rok. Boyta: 124 kvm.
Tomtareal: 625 kvm. Pris: 450.000:-

Sänkt pris!

Visning: Tisdag 4/10 kl. 17.00-18.00

Ring för visning

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

 

NYINKOMMET!

MELLERUD - Assareby Berga 5 
Lantligt belägen enplans tegelvilla! Vidbyggt 
garage. Vindskyddad plattlagd uteplats. Stor 
verkstadsbyggnad med goda arbets- och förva-
ringsytor samt gäststuga. 

Pris 670.000:-

Visning torsd 22/9 kl. 15-16

DALS ROSTOCK - Bringsrovägen 29 
1½-plans tegelvilla med närhet till både frilufts- och 
rekreationsområden och vandringsleder på Kroppe-
fjäll. Ett hus med hemtrevlig atmosfär och som har 
genomgått en härlig "makeover". 

Pris 625.000:-

SÅLD!

ÅSENSBRUK - Viravägen 7 
1-plans tegelvilla i Åsensbruk! Flera renoveringar ut-
förda, bl.a. nytt värmesystem som gagnar för en låg 
boendekostnad! Lättskött tomt i lugnt och gemytligt 
område nära gång- och cykelväg till badplatsen. 

Pris 550.000:-

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

Pris 595.000:-

SÄNKT PRIS!

VITA SANNAR - Sjöskogsvägen 18 
Ett drömställe vid Vänerns vackra strand! Här finns 
allt man kan önska för en rofylld och ytterst njutbar 
ledighet! Nyrenoverad stuga med härlig atmosfär 
och en fantastiskt trädgårdtomt ner till stranden.

Pris 2.095.000:- 

TVÅ LÄGENHETER!



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

ONSDAG 21 SEPTEMBER 2016

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 38. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Lagrad ost 
Arla Ko. Ca 500-1400 g. Grevé, Herrgård, Svecia 
28%. Ca 667 g. Lagrad 12-14 månader. Präst 31%. 
Ca 667 g. Lagrad 12-14 månader. Jfr pris 59:00/kg.

Mazariner
ICA. 220 g. Jfr pris 45:45/kg.

Vispgrädde
ICA. 5 dl 40%. Jfr pris 20:00/liter. 
Max 2 köp/hushåll.

Köksägg
ICA. 6-pack. Frigående. M/L. Jfr pris 1:67/st.

Fläskkarré
ICA, Ursprung Sverige. Storpack. Med 
ben. I skivor.  Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Lättmargarin
ICA. 600 g. 40%. Jfr pris 16:67/kg.

Ahlgrens bilar, Gott&Blandat
Ahlgrens, Malaco. 130-210 g.  
Jfr pris 47:62-76:92/kg.

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Ge-
nuin, Harmoni, Serenad och Hela 
Bönor. Jfr pris 40:00-44:44/kg. 
Max 2 köp/hushåll.Fryspåsar, Plastpåsar

ICA. 1-5 liter. 30-100 st. Gäller 
även Miljösmart 
2-3 liter. Jfr pris 
0:10-0:33/st.

10:-
/st

Läsk
Coca-Cola, 2 liter. 
Gäller Coca-Co-
la Regular och 
Coca-Cola Zero. 
Jfr pris 7:50/liter + 
pant 4 kr.

10:-
/st

Minst
25%

rabatt

59:-
/kg

superklipp

KORT 
PRIS

3990
/kg

KORT 
PRIS

10:-
/st

KORT 
PRIS

20:-
/st

KORT 
PRIS

10:-
/st

Äpplen Royal Gala
ICA. Italien/Frankrike. Klass 1. Jfr pris 12:00/kg.

Var medmbraå
12:-

/kg

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

10:-
/st

30:-
+ pant

2 för

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:-

Tankeväckande brev om en flickas död

Det var en gång en flicka. 
Hon levde i ett land långt 
borta. En dag kom en terror-
grupp och skapade ett krig 
som blev större och större. 
Hon tvingades att fly från 
sitt hem, sin före detta störs-
ta trygghet, fly från nära och 
kära, fly från hela hennes 
vardag. Hon är rädd. Hon 
hör skottlossningar och folk 
som skriker. Hon springer 
med sin familj till ett göm-
ställe och åker vidare i bil till 
en båt som ska till Europa, 
tryggheten. 

Båten är till för 100 per-
soner, men båten är fylld så 
att man inte ens kan blinka 
utan att nån står i vägen. 
Folk skriker och flera tril-
lar av båten och drunknar. 
Hon hör folk ropa om att 
de ser en till båt. Hon blir 
rädd igen och tror att det är 
en polisbåt. Om det är det, 
så kan hon bli utvisad och 
får åka tillbaka till kriget, 
det som en gång var hennes 
hem.

Men hon har tur. Det 
var en räddningsbåt. Bå-
ten avlastar nästan hälften 
av människorna och hon 
känner att nu kommer allt 
att gå bra. Hon kommer 
till en flyktingförläggning 
i Grekland. Hon är så trött 
att hon somnar direkt. Hon 

sover oroligt och vaknar 
flera gånger om. Hon vak-
nar två dagar senare och är 
vrålhungrig. Till slut får hon 
mat. Det smakar underbart, 
trots att det bara är lite bröd.

Familjen söker asyl och 
turligt nog kommer hela 
familjen till Sverige. Där får 
hon psykisk vård, hon får 
tillgång till skola, hon får 
mat och hon får trygghet. 
Hon tror nästan att hon är i 
himlen och hon är så lycklig 
att hon hittat ett nytt hem. 
Hon träffar nya vänner och 
lär sig svenska. Hon lever här 
i drygt ett år, men sedan blir 
hon sjuk en dag och inom 
ett dygn somnar hon in... 
För alltid.

Hon har kämpat och är en 
hjälte. Hon var lycklig över 
att ha överlevt och så vänder 
livet så fort. Det är en orätt-
vis värld. Hon har kämpat 
i flera år för att komma till 
trygghet och dör medan nå-
gon som jag klagar över en 
dålig mobil och har levt i 
trygghet hela livet.

Hon var jämngammal 
med mig och trots hennes 
slit så är det jag som kan 
skriva om hennes död.

Världen är vänd upp och 
ned.

Birger Arvidsson 8A

Birgers brev

Birger Arvidsson sitter omgiven av den avlidna flickans klass-
kamrater och vänner som precis ska åka för att delta i begrav-
ningen.

Birger Arvidsson går 
i 8A på Rådaskolan 
i Mellerud. När en 
jämngammal flicka 
som gick i förberedel-
seklass 7-9 avled för 
några veckor sedan, 
skrev han ner sina 
känslor. Resultatet 
blev ett rörande och 
tänkvärt brev.
15-åriga Eleshwa Shadi 
Echoo från Syrien avled has-
tigt på Dalslands sjukhus i 
Bäckefors torsdagskvällen 
den 1 september. Det kom 
som en chock för alla och 
hennes klasskamrater är i 
sorg. I fredags reste alla med 
buss för att närvara vid be-
gravningen i Trollhättan.

– Hon var min bästa vän, 
hon var så snäll. Vi pratade 
om allting. Jag känner en 
stor sorg, säger Beshr Alwa-
ked.

Sakhi Husseini gick ett år i 
hennes klass.

– Hon var både snäll och 
rolig, det känns väldigt kon-
stigt att hon inte finns läng-

re, säger han. Birger kände 
inte Eleshwa personligen, 
men de hade haft engelska 
tillsammans några gånger. 

Kämpat så hårt
– Vi fick skriva eller pra-
ta om det som hänt på vår 
svenskalektion om vi ville. 
Så jag satte ner mina tankar 
på papper. Jag tyckte det var 
så synd det som hände och 
jag började tänka på att hon 
flytt från kriget och hamnat 
i trygghet här i Sverige. Så 
händer det här, livet är så 
orättvist ibland. Hon hade 
kämpat så hårt för att leva i 
fred, medan en annan får allt 
serverat, konstaterar Birger.

Lärarna tog med sig Bir-
ger till den avlidna flickans 
klasskamrater och hans brev 
lästes upp.

– De tyckte det var jätte-
fint skrivet, de tyckte till och 
med att jag skulle bli förfat-
tare. Men jag skriver inte så 
mycket annars, berättar Bir-
ger och ler lite blygt.

Susanne Emanuelsson

15-årige Birger Arvidsson går på Rådaskolan. Han har 
skrivit ett mycket känslosamt och tankeväckande brev.


