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Nr 34  Årg 23       ONSDAG 28 SEPTEMBER • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 39.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Kexchoklad
Cloetta, 60 g, jfr pris 83,33/kg

Mild Yoghurt
 Arla, gäller även Grekisk yoghurt, 1 liter.

Vegetariskt 
Garant, frysta gäller Vegoburgare Broccolipuckar, 
Chilibites, Grönkålsbites, Morot & Ingefärsbollar, 
300-340 g. Jfr-pris 58,82-66.67/kg.

Färsk pasta
Garant, gäller Fettucine, Lasagne, Papardelle, 

 Tagliotini, 200-250 g. Jfr pris 20,00-25,00/kg.

Hel vitkål, 
morötter, gul lök
Sverige, i lösvikt, klass 1.
Max 5 kg / hushåll/ vecka 39.

Rimmad fläsklägg
Moab, Sverige, färsk, ca 1 kg.
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5:-
 

/st

1:-/st

för Bonuskunder
1995

 

/kg

10:-/st

för Bonuskunder

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

Tapetkick! 

30%  

rabatt  
på alla våra tapeter

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

Under helgen anordnades Dalslands första Pridefestival i Mellerud. I Prideparaden som gick från Stinsen via Kungsgatan till Köpmantorget deltog cirka 230 personer. Foto: Andreas Asp.
– Sidan 8 –

Historia skrevs i Mellerud

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

www.uteinne.se

1000 kvm med – 3500 artiklar i lager

Höstmys i butiken! Nyhet! Doftljus från Voluspa Massa fina lyktor 
och ljusstakar!

Härliga kvistar, blommor 
och fina höstdekorationer
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DISTRIBUTION
Tidningen distribueras via Posten. 
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christina@mellerudsnyheter.se

Maggan Lindholm 0530-125 40
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Susanne Emanuelsson
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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!

Informationsmöte
DalNet fiberförening

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

Välkomna!                 www.dalnet.nu   

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

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

Missionskyrkan Mellerud

SKÖRDEFEST
söndag 2 oktober kl. 16.00

Henrik Olsson, Säffle
Lotteri, kaffe, fruktsallad & glass

Välkomna!

The Magnificent Seven
Onsdag 28/9  kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-
2 tim 13 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

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

Florence Foster Jenkins
Lördag 1/10 kl. 19.00

Barntillåten Pris 80 kr
1 tim. 50 min

 

Dalslandsfilmen
Inspelad 1957 av Erling Zackrisson 

Digitaliserad och bearbetad av Jan Andersson

Erikstads bygdegård
Söndag 9 oktober kl.17.00

Entré 100:- inkl. fika. Under 15 år gratis. 
Välkomna!                       

Erikstads bygdegårdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan

Från 26 september till 15 december 2016 bygger vi om vår 
klinik. Vi har öppet under hela perioden och hoppas på ditt 
överseende för eventuellt oljud.

Välkommen att höra av dig till oss på telefon 010-441 80 20 
eller e-post ftv.mellerud@vgregion.se om du har frågor.

Hälsningar Folktandvården Mellerud

Folktandvården 
Mellerud bygger om

0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE

Lördag 1/10
21.30 -02.00

Fri entré före 
22.00

Marknadsnattklubb

DJ FELIX
Trubadur Petter

i puben

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  22.000  - 57 rop
VSH - JACK 7.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 29/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 3.000:-

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

VÄLKOMNA!

Tel.0530-36200
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kapellgatan 6

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

28 sep – 5 oktober 2016
Den helige Mikaels dag
”Änglarna”
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Klöveskogs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson. Barnens bibel 
  delas ut till Bolstads församlings 5-åringar. 
  Sång: Bolstads barnkör. Kyrkfika.
Ons 5/10 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00, tel.0530-362 00. 
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Daniel Westin och 
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
  sångkör
Lör 10-14 Kaffe och Klengås i Kyrkans Hus. Lotterier, 
  brödförsäljning Arr: Svenska kyrkans 
  internationella arbete. Loppis ute och i 
  källaren, det finns möjlighet att hyra bord för 
  50:- upplysningar diakon Irja Lignell tel. 
  0530-36200 
Sön 18.00 Meditationsgudstjänst i Holms kyrka, 
  Marit Järbel.
Tis  11.30 Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis   14.30  Mässa på Berg, Daniel Westin. 
Ons 5/10 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00, tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16  Öppet café i Skålleruds församlingshem.
Tor 16.00  Mässa på Skålleruds hemmet, Marit Järbel.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Kyrkan, 
  Marit Järbel. Barnens bibel delas ut till 
  Skålleruds församlings 5-åringar. Kyrkfika.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 11.00  Högmässa i Dalskogs kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.
Ons 5/10 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Ons 5/10 15.00  Prat och kakkafé i Örs församlingshem.
Ons 5/10 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja 
  Lignell.
Sön 9/10 12.30  ”De äldres dag” startar med lunch i Örs för-
  samlingshem. 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.

HÖSTMARKNAD
Lördag 1 oktober

kl. 10.00 - 15.00
Både knallar och loppis

Vid Motorklubben i Mellerud, Rostocksgatan 4
Servering          Välkommen!

Vid frågor ring 070-74 94 41

Rotary
Mellerud

Klubbsamråd

Måndag 3/10
Café Gruzzolo kl. 18.15

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

Melleruds Demensförening 
Måndag 3 oktober kl. 18.00, Café Älvan
Jeanette Kraft, Melleruds kommun informerar om 

avgifter när man flyttar in på ett särskilt boende 
Vi bjuds på teater

Vi serverar kaffe till självkostnadspris
Alla hjärtligt välkomna!  
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0555-130 15, www.grums.nu

Följ med till
Oktoberfesten
i Bremen 20/10, 4 dgr
Bussresa inkl. färjor, 
3 hotellövern. 3 frukost,
entré till festtält inkl. 
mat & dryck ........... 3.240:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

LIZASRESOR/GTBUSS

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås 

31/10, 29/11
KIELKRYSS med Cittimarket

fr 1995:- 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

Söndagscafé 
i Dalbergså
Den 2 oktober blir det Sön-
dagscafé i Knuthuset på 
Dalbergså Camping och 
Gästhamn. För underhåll-
ningen står Alf Ivarsson och 
Jan Albertsson från Kungälv. 
Jan känns igen från Gudde-
hjälmarna.

Duon bjuder på visor 
med stor variation blandat 
med historier. Det utlovas 
en minnesvärd kväll med 

mycket skratt och glädjetå-
rar. Många av melodierna 
är välkända, medan texterna 
är omskrivna. Jan och Alf 
har förmågan att trollbinda 
sin publik. I pausen serveras 
fika. Arrangör är Knuthusets 
Kamratförening.

Florence Foster  
Jenkins
Historien om Florence 
Foster Jenkins, en rik arv-
tagerska i New York, som 
drömmer om att bli en stor 
operasångerska – trots sin 
totala avsaknad av musika-
litet och sångförmåga. Den 
amerikanska ”sopranen” 
kunde bekosta sin sångkar-
riär och grammofoninspel-
ningar tack vare sitt arv. 
Hennes sista konsert fram-
fördes på New Yorks ledande 
scen – Carnegie Hall, drygt 
en månad före hennes död 
1944. 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud lördag den 1 
oktober. 

Aktuellt
 på bio

En kväll med Robertson & Rådberg
Sveriges countrykung 
Mats Rådberg & 
Rankarna 50-års jubi-
lerar under 2016. På 

söndag eftermiddag 
den 2 oktober gästar 
de Kulturbruket på Dal 
i Mellerud.

Bandet har varit sin musik-
form country trogen under 
hela sin karriär. Den här 
kvällen kommer de att  bju-

Mats Rådberg & Rankarna firar 50 år som band under 2016. Foto: Göran Lomaeus.
Monica Robertson och hennes band framför hennes avlidne 
make Alf Robertsons sånger. Foto: Tommy Holl.

Ensemble tolkar Pink Floyd
Fredag och lördag 18 
och 19 november ger 
ForeverFloydian och 
Järns Sångkör med 
solister och barnkör 
en konsert på Kultur-
bruket på Dal med 
musik från Pink Floyds 
album.

Konserten är en uppföljning 
av bandet P Floyds konsert 
på Baldersnäs 2012. På sce-
nen i Mellerud kommer det 
att finnas drygt 60 personer, 
en unik uppsättning som 
förmodligen aldrig tidigare 
genomförts. Publiken kom-
mer att få höra låtar från 
sex av Pink Floyds plattor, 
exempelvis The Wall, Dark 
Side of the Moon och Wish 
You Were Here.

Förutom Järns Sångkör 
medverkar bandet Lunatics 
med medlemmar från Mel-
lerud, en stråksextett från 
Dalslandsorkestern, saxofo-
nisten och yrkesmusikern 
Dick Karlsson som spelat 
med Robban Broberg, slag-
verkaren Renske Spek samt 
oboisten Staffan Henning. 
Dessutom medverkar en 
barnkör ur Holms pastorat.

Fyra av personerna som medverkar i konserten. Fr.v: Lars-Gun-
nar Larsson, medlem i Lunatics och projektledare, Peter Holm-
ström, sologitarrist i Lunatics, Renske Spek, slagverk och ma-
rimba samt dirigenten Anders Fredriksson.

BALDERSNÄS
8 okt. kl. 21.00
ÖLHÄVNING
TÄVLINGAR m.m.

För mer info, ex. bussar:

www.baldersnas.com

da på sina hits Peta in en 
pinne i brasan, Du kan all-
tid lita på pojkarna över 35, 
Den vita duvan och mycket 
mer.

De delar kvällen med 
Monica Robertson & Ro-
bertson Band. När Alf Ro-
bertson gick bort 2008 tog 
Monica vid.

 Hon kommer att fram-
föra maken Alf Robertsons 
sånger; från En femöres kola 
till Hembryggt äppelvin. 
Monica kommer dessutom 
att bjuda på egna låtar från 
sin senaste cd ”Dagar Som 
Går”.

Det utlovas en kväll med 
mycket musik, minnen, vär-
me och skratt.

Arrangör är Hasses Loges 
vänner i samarbete med Sce-
norama Produktion.

Dirigent är Anders Fre-
driksson. De unika arrang-
emangen har satts ihop av 
Peter Halvordsson från Dals 
Långed.

Sju personer ingår i en 
showgrupp som ska se till att 
det blir en häftig ljusshow, 
något som Pink Floyd bör-
jade med redan på 1060-ta-
let. Två före detta elever 
på estetprogrammet, Julia 
Nordling och Johanna Sop-
pi, kommer att filma konser-
ten under ledning av Abdel 
Massi Nemer, yrkesfilmare 
från Libanon.

Kören är huvuddelen
– Vi har aldrig hört talas om 
någon Pink Floyd-konsert 
där kören är huvuddelen. 
Annars är det vanligt runt 
om i världen med tribute-
band, men inga såhär om-
fattande, säger Lars-Gunnar 
Larsson.

Fem av de sex medlem-
marna i Lunatics spelade 
ihop på 1970-talet; Peter 
Söderlund, Benny Lars-
son, Lennart Malmsköld, 
Lars-Gunnar Larsson och 
Anders Ljungqvist. Peter 
Holmström flyttade från 
Bengtsfors till Mellerud för 
tolv år sedan.

– Jag var ingen Floydfan-
tast från början, men när vi 
började spela i X Project in-
såg jag hur bra de var, säger 
Peter. Vi kollade på videofil-
mer och DVD, ett råd är att 
titta på filmer med bra ljud.

Gitarrist av 
världsklass
– De har en av världens 
bästa gitarrister i David 
Gilmour, han har en melo-
dikänsla och är väldigt ut-
trycksfull i sitt instrument, 
understryker Peter.

Charlie Davidson har 
sett dem två gånger i Lon-
don, bästa konserten gav 
Pink Floyd på Wembley för  
70 000 åskådare.

– Jag älskar 70-talets Pink 
Floyd, det är fantastisk mu-
sik. De spelar otroligt bra 
live, de leker med instru-
ment och effekter. De har 
bra ljud och scenshow, fram-
håller Charlie.

– Jag har aldrig sett dem, 
men hört dem mycket efter-
som en bror spelade deras 
musik när vi växte upp. De-
ras musik är väldigt genom-
tänkt, säger Renske Spek.

– Jag köpte Wish You 
Were Here 1975 för jag 
tyckte omslaget var så roligt. 
Blev helt tagen av Shine On 
You Crazy Diamond. Jag var 
i London 2011 och såg kon-
serten The Wall med Roger 
Waters, då dök Nick Ma-
son upp på scenen som en 
överraskning. Det var häf-
tigt, säger Lars-Gunnar. När 
man lyssnar till deras musik 
aktiveras alla sinnen; den är 
melodiös och lättillgänglig.

Susanne Emanuelsson

Grattis! 
följande personer har vunnit 1 biljett till 

föreställningen ”En kväll med Robertsson 
och Rådberg” på Kulturbruket på Dal,  

söndag 2 oktober kl. 16.00
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Karl-Erik Andersson Nygatan 1 B Mellerud
Eivor Andersson Vegagatan 6 Mellerud
Jan Berglöv Viaduktg. 24 Mellerud
Jan-Åke Andersson Söderg. Mellerud
Irene Eriksson Ryr Köpmannebro
Eva Isaksson Norenby Korsbols Gård Mellerud
Maj Larsson Österrådag. 1 Mellerud
Kerstin Peterson Storg. 14 Mellerud
Ingrid Magnusson N:a Kungsg. 10D Mellerud
Ingegerd Andersson Rörnäs Mellerud

Biljetter finns att hämta från kl. 15.00  
på Kulturbruket på Dals biljettkassa.  

Medtag giltig id-handling
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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 3/10: Fläskköttgryta med potatis 
och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade persikor. 
Tisdag 4/10: Ugnsfärs med sås, potatis,  
broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.  
Onsdag 5/10: Ugnsbakad lax, gräddfilssås 
med dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert:  Aprikoskräm.

Torsdag 6/10: Ängamatsoppa.   
Dessert:  Risgrynskaka med sylt.

Fredag 7/10: Skivad örtkalkon med  
potatisgratäng och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Lördag 8/10: Wallenbergare med sås,  
potatis och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Rabarberkräm.

Söndag 9/10: Fisk- och skaldjursgratäng, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Cheesecake med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 40 
Mån: Järpar med potatismos och grönsaker. 
Tis: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Ons-fre: Järpar med potatismos 
och grönsaker. Lör: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker. Sön: Järpar med 
potatismos och grönsaker.

Vecka 40
Måndag Fläskköttgryta med 
bulgur och skivade morötter. 
Alt: Linsgryta.

Tisdag Köttfärs i ugn* med sås, 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Alt: Vegetarisk ugnsfärs. 

Onsdag Ugnsbakad lax, gräddfilssås 
med dill, potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
morotssallad. 
Alt: Redd grönsakssoppa.

Fredag Skivad örtkalkon med  
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Alt: Kikärtsbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Hon fångar ögonblicken

Märit Gustafsson från Dals Ed ställer ut under temat ”Ögonblick” fram till 15 oktober i 
konstrummet på biblioteket. Här med konstverk från Inkaleden som hon själv vandrat.

Höstmarknad 
i nytappning
På lördag 1 oktober anord-
nas höstmarknad vid mo-
torklubbens lokal på Väs-
terråda. Den ersätter MIF:s 
höstmarknad som brukar 
vara belägen på Köpmantor-
get. Bakom satsningen står 
en loppisgrupp som består 
av Liz Johansson, Margareta 
Ekstein och Mona Gustavs-
son. I fredags var hela 49 

platser bokade och det kan 
bli fler. På plats finns både 
knallar och loppissäljare som 
erbjuder allt från ekologis-
ka grönsaker, havtorn, bröd 
och marmelad till hantverk, 
handstickat, mattor och aloe 
vera. Här finns även kol-
bullar, honung och brända 
mandlar.

Märit Gustafsson, 
småländskan som 
hittade kärleken i Dals 
Ed, ställer ut ett 20-tal 
inspirerande konstverk 
i olja och akryl i kon-
strummet på bibliote-
ket till 15 oktober.
Märit kommer från Växjö, 
men hamnade första gången 
i Dalsland redan 1976 när 
hon gick en sömnadsutbild-
ning på Stenebyskolan i Dals 
Långed. Senare återvände 
hon hit genom kärleken.

– Jag träffade min man 
Sten genom idrotten, vi 
orienterar båda två. Jag flyt-
tade till Dals Ed 1982 och 
bor kvar där än, berättar 
Märit.

Genom åren har hon syss-
lat med både hantverk, söm-
nad och foto. När barnen 
var små började Märit gå ol-
jemålningskurser, sedan blev 
det några akvarellkurser. Vid 
35 års ålder utbildade hon 
sig till lärare.

– Jag hade en fantastisk lä-
rare på bildkursen som spor-
rade mig att utveckla mitt 
måleri, säger Märit.

2008 tog hon tjänstledigt 
och gick ett år på målerilin-
jen på Kyrkeruds folkhög-
skola följt av ett år på Fal-
kensbergs konstskola som 
anordnade utbildning via 
nätet. Sedan arbetade Märit 
halvtid som lärare och halv-

tid som konstnär under två 
år. Idag är hon konstnär på 
heltid även om hon extra-
knäcker som lärare vid be-
hov.

Ateljé Märit
– Vi har byggt en ateljé hem-
ma, den är mitt eget paradis. 
Där har jag också kurser i att 
trycka på tyger, dessutom syr 
jag kuddar, löpare och väs-
kor, förklarar Märit.

Hon älskar att måla stort, 
framför allt med motiv från 
naturen. Hon fångar ögon-
blick med skissblock och ka-
mera. Dessa omsätter Märit 
sedan till färg och form med 
olja eller akryl.

– Alla naturens ögonblick 
är betydelsefulla. Jag tycker 

Linn Slutar
Linn Fridlund (C) har sagt 
upp sitt uppdrag som er-
sättare i kultur- och utbild-
ningsnämnden.

Skolgårdar rustas upp
Det pågår arbete med att 
rusta upp yttre miljön på 
några av kommunens skolor 
där elevantalet ökat mycket 

på senare tid, bland annat 
Karolinerskolan. Det berät-
tar kommunens gata- och 
parkchef Patrik Tellander.

Bygger ramp
Idag startar byggnationen 
av en tillgänglighetsramp på 
framsidan mot parkeringen 
vid Idrottshuset i Mellerud. 
När det arbetet är klart star-
tar dräneringsarbeten på 
baksidan. För att ytterligare 
underlätta för funktions-

hindrade personer ska en 
hiss byggas från entréplanet 
till andra våningen där trä-
ningshallen är belägen. Här 
anordnas även bland annat 
uppskattad bingo på tors-
dagskvällar.

Jonsson slutar
Andreas Jonsson (S) avsä-
ger sig samtliga förtroende-
uppdrag: ledamot i kom-
munfullmäktige, ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot 
i kommunstyrelsens arbets-
utskott, ledamot i förhand-
lingsdelegationen, ledamot 
i Melleruds Industrilokaler 
AB och ersättare i Dalsland-
skommunernas kommunal-
förbund. Anledningen är 
förändrad arbetssituation. Andreas Jonsson (S).

om att måla från en skiss, 
sedan kan man ta bort eller 
lägga till. Ett ögonblick är 
när man fångas av en plats, 
ett annat ögonblick är när 
man målar och det kanske 
tar stopp. Då måste man 
lösa det problemet. Det mo-
mentet gillar jag. Det blir 
magiskt när man hittar rätt 
färg, då lever bilden själv, sä-
ger Märit.

Genom orienteringen har 
Märit och Sten rest mycket 
runt om i världen, båda del-
tar i Veteran-VM och det har 
gett dem många upplevelser. 
Bland annat har de vandrat 
Inkaleden i Sydamerika när 
Veteran-VM gick i Brasilien 
och varit i Australien när 
VM-tävlingarna gick där. 

Då vandrade de i norra terri-
toriet. Veteran-VM 2017 går 
på Nya Zeeland, planer finns 
på att även delta där.

Överallt hittar Märit mo-
tiv till sina konstverk. Det 
kan vara på hemmaplan i 
Dals Ed eller under parets 
resor.

Märit är medlem i Gallri 
Olika där hon även sitter i 
styrelsen. Det är första gång-
en hon ställer ut i Mellerud.

– Det är roligt att kom-
ma till en ny lokal. Tavlorna 
ändrar sig när man kommer 
till ett nytt rum, konstaterar 
Märit.

Susanne Emanuelsson
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Avsked av församlingshem
Processen med att 
avyttra Örs försam-
lingshem är igång, det 
berättar kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson, 
Jan Carlsonn, ordföran-
de i kyrkogårds- och 
fastighetsutskottet 
och prästen i Örs 
församling, Daniel 
Westin.
2013, när patoraten slogs 
samman beslutades att en-
dast ett församlingshem i 
varje gammal församling 

skulle vara kvar. Försam-
lingshemmet i Dalskog sål-
des, liksom det i Bolstad.

När det gäller Örs försam-
lingshem är det rivning som 
föreslås.

– Det är många känslor 
inblandande i detta och 
mycket att tänka på. En 
försäljning kan innebära be-
kymmer, kanske inte med 
den förste köparen, men 
vem vet vad som händer se-
dan, säger Jan Carlsson.

Osäkerheten gör att för-
samlingsrådet föreslår att 

riva. Kyrkorådet ska ta be-
slut i ärendet och i novem-
ber ska ärendet upp i kyrko-
fullmäktige. 

Nyttjas inte
Anledningen till att man vill 
bli av med fastigheten är att 
den inte nyttjas tillräckligt, 
underlaget är inte stort nog 
och det kostar att hålla huset 
i skick.

– Församlingshemmet i 
Ör är byggt på femtiotalet, 
man kan tycka det ser bra ut, 
men det tränger in vatten i 

källaren och det finns sprick-
or i en vägg, plus att taket 
läcker, säger Jan Carlsson.
 Den 6 oktober kommer en 
informationskväll för alla in-
tresserade att hållas.

– Beslutet ska inte dimpa 
ner uppifrån, säger Daniel 
Westin.

Avsked i advent
– Församlingshemmet kom 
till i en tid när människor 
gick man ur huse för det 
gemensamma, så är det inte 
längre, säger Daniel Westin.

Pär- Åke Henriksson, Jan Carlsson och Daniel Westin på trap-
pan till församlingshemmet vid Örs kyrka.

Landshövdingen besökte Mellerud

Hasan Ghali, Magnus Hvit och Martin Eriksson, KIF, Lars Bäckström, landshövding, Eva 
Pärsson och Ingmar Johansson, Melleruds kommun.

Förra veckan var 
landshövdingen i Väs-
tra Götalands län, Lars 
Bäckström, på besök i 
Melleruds kommun. 

Lars Bäckström är också re-
geringens särskilda utredare 
om mottagande och bosätt-
ning av asylsökande och ny-
anlända och visiten startade 

i kommunhuset där Bäck-
ström fick information om 
läget i kommunen av kom-
munchefen Ingmar Johans-
son och kommunstyrelsens 

Processen med att varje 
år på nytt behöva ansöka 
om pengar upplever man i 
som påfrestande för alla och 
man saknar möjligheten till 
längre perspektiv. Detta led-
de in samtalet på en statlig 
satsning på integration som 
innebär  att cirka 25 miljo-
ner kronor för detta syfte 
tillfaller Västra Götaland. 
Kanske innebär det en ljus-
ning för en förening som 
KIF. 

Möjligheter och  
problem
Lars Bäckström uttryckte att 
han har en positiv uppfatt-
ning om Mellerud där han 

ser både problem och möj-
ligheter.

– Alla våra enheter scan-
nar länets kommuner och 
försöker se hur det funge-
rar och vad som fungerar. I 
Mellerud har man en lägre 
inkomst, en lägre utbild-
ningsnivå och en högre skatt 
än genomsnittet. Positivt är 
en hög andel sysselsatta i de 
agrara näringarna, för mat 
kommer alltid att behövas. 
Den låga lönenivån har även 
en positiv förklaring i att det 
i Mellerud finns många ny-
startade företag, sade Bäck-
ström, innan han drog vida-
re till nästa visit, i Göteborg. 

Karin Åström

Om Anders Andersson med 
flera förmått se igenom det 
egna partiets dimridåer hade 
deras bild av vad som egent-
ligen är ”arbetarfientligt” 
sett en smula annorlunda ut.
Att arbetsmarknadens parter 
skall avsäga sig tolknings-
rätten om huruvida avtals-
villkor är uppfyllda till den 
upphandlande myndigheten 
är horribelt, godtycke är ing-
et vi stödjer. Vem kan säga 
hur det slår?

Att ställa upp krav på hur 
ett företags personalsam-
mansättning ska se ut är rena 

övergreppet på den fria före-
tagsamheten, tillika högst 
luddigt specificerat, återigen 
något som den upphandlan-
de myndigheten tolkar som 
man vill.

Att göra undantag för ut-
stationerad personal är inget 
annat än just arbetarfient-
ligt. I alla fall för den svens-
ke arbetaren, vilka vi värnar i 
första hand.

Att inte ha ett huvudentre-
prenörsansvar med i detta är 
även det rakt av arbetarfient-
ligt, varför skall det stå stor-
företagen fritt att importera 

lågavlönad arbetskraft in på 
våra arbetsplatser? Obegrip-
ligt och arbetarfientligt.

Det finns naturligtvis de-
lar i detta som vi kunde ställt 
upp på, vi värnar den svens-
ke arbetaren, men gör S det? 
Menar man allvar med det så 
söker man väl stöd för sina 
förslag? 

Socialdemokratin får be-
stämma sig, vill man ha vårt 
stöd och samarbete eller ej?

Vill man det då skulle man 
haft en dialog med oss, det 
hade nog funnits förutsätt-
ningar för att utarbeta ett 

förslag vi kunnat enats om. 
Men att ena stunden gasta 
om vilka avskyvärda typer 
vi är för att i nästa ögon-
blick gnälla om att vi inte 
godkänner genomgripande 
förslag som vi inte själva 
kunnat vara med att påver-
ka innehållet i är helt enkelt 
inte trovärdigt. Faktiskt inte 
ens värdigt. Definitivt inte 
att värna svenska arbetares 
intressen. Det borde Anders 
och hans likasinnade kunna 
inse.

 SD-Mellerud

Svar till Anders Andersson med flera

När Sverigedemokraterna 
säger nej till ordning och 
reda på svensk arbetsmark-
nad innebär det att de slutli-
gen avslöjar sin arbetarfient-
lighet.
 Regeringens förslag om 
kollektivavtalsvillkor vid of-
fentlig upphandling skulle 
innebära att svindlande 600 
miljarder kronor var garan-
terade att användas i företag 
som bidrar till att bygga Sve-

rige starkt och som skriver 
under på den svenska mo-
dellen. Det skulle innebära 
bättre villkor för arbetare i 
alla led av upphandlingsked-
jan och ett slut på ett system 
där lägsta anbud alltid vin-
ner, oavsett om det är seriöst 
eller ej.

Nu väljer Sverigedemokra-
terna att stoppa lagförslaget i 
riksdagen. De väljer att kry-
pa för näringslivet istället för 

att stå upp för löntagarna. 
Denna chans att stänga dör-
ren till fusk och utnyttjande 
av människor riskeras nu 
och ansvariga för det är SD.

Vi inom LO har länge 
hävdat att Sverigedemokra-
terna är ett arbetarfientligt 
parti med motstånd mot 
bättre villkor för löntagare 
och ett fackföreningsfient-
ligt parti som vill begränsa 
strejkrätten och försämra 

LAS. Men att det var ett par-
ti som så tydligt tar avstånd 
från den svenska model-
len med kollektivavtal som 
norm på arbetsmarknaden 
var förvånande även för oss.

 LO Facken i Dalsland 
Anders Andersson, Mellerud 

Joachim Örtegren, Åmål 
Urban Henriksson,  

Färgelanda 
Jenny Nieminen, Bengtsfors

Sverigedemokraterna är  ett arbetarfientligt parti

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

 Den 4:e advent planeras 
ett avsked av församlings-
hemmet, med julgröt och 
delade minnen från tiden 
som gått. 

All utrustning och alla sa-
ker som finns där kommer 
att tas till vara. Mycket är 
skänkt. 

– I framtiden kommer vi 
att använda oss av Stakelund 
i Gunnarsnäs och dessut-
om jobbar vi på en lösning 
att kunna erbjuda Krokfors 
bygdegård för viss verksam-
het. Samtal förs nu med byg-
degårdsföreningen, berättar 
Pär- Åke Henriksson. 

I samtliga församling-
ar  finns ett stort intresse 
för barn och familjeverk-
samheten. I Örs församling 
har man fått utöka med en 
grupp till på onsdagar och 
i Grinstad församlingshem 
har man utökat  med en öp-
pen föräldra-barn-grupp för 
hela pastoratet. 

På detta sätt kompletteras 
barn och familjeverksam-
heten utifrån ett helhetsper-
spektiv i hela pastoratet.  

Karin Åström

vice ordförande Eva Pärsson.
– Vi pratade om hur det 

påverkat kommunen att få 
25 procent fler elever i sko-
lan och att vi växt med 3,8 
procent befolkningsmässigt 
och hur kontakten med 
Migrationsverket varit, be-
rättar Ingmar Johansson.

Om integration
Därefter fortsatte man till 
företaget Joab i Dals Rostock 
och till Kroppefjälls IF där 
föreningens Martin Eriksson 
och Magnus Hvit berättade 
om det integrationsarbe-
te som görs av föreningens 
medlemmar, i samarbete 
med asylboendet på Kropp-
efjäll. 
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Ett stort, varmt tack 
till Er alla som på olika sätt 

hedrat minnet efter 
vår älskade 

Rune Anderlid 
Ett särskilt tack vill vi ge 
personalen på Skålleruds- 

hemmet för god omvårdnad. 

Hans-Rune & Mona-Lena 
Marcus 

Vår käre 

Anders 
Andersson 

* 5 juli 1929  

har lämnat oss 

Mellerud 
18 september 2016 

Monica & Ove 
Mona-Lena & Hans-Rune 

Ann-Louise & Lars-
Göran 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Sakta, så sakta 
Du tynade bort 

Vi stod vid Din sida 
så hjälplösa blott 
Stilla kom döden, 

den kom som en vän 
Tog Dig vid handen 
och förde Dig hem. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
tisdag 18 oktober kl. 13.00. 
Avsked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Kyrkans Hus. Svar 
om deltagande till Fonus 
tel. 0530-10045 senast 
10/10. Tänk gärna på en 
gåva till Hjärt- och Lung-
fonden givartelefon 0200-
882400. 

Vår kära 

Gärtrud 
Karlsson 

* 26 februari 1916  

har i dag stilla insomnat. 

Åsensbruk 
15 september 2016 

Kjell-Arne & Margareta 
Annika 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

 

Släkt och vänner 

Tack för allt du givit 
av din rika varma själ. 

Tack för att du hela livet 
ömmat för vårt väl. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av famil-
jen. 

Varmt tack 
för omtanke & deltagande 

vid vår käre 

Alf Söderkvist 
sjukdom och bortgång med 
telefonsamtal, brev, kort, 

blommor och kondoleanser. 
Tack för en vacker 

begravning med griftetal 
och överlåtelse av 

församlingsherde Marit 
Järbel. Musik och sång av 

kyrkomusiker Anders 
Fredriksson. 

Tack till Fonus Mellerud. 

ULLA-BRITT 
Lena, Monica, Birgitta 

med familjer 

Ett varmt och innerligt tack
vill vi framföra till er alla,

som på olika sätt 
hedrat minnet av

vår älskade

Birgitta Skogsberg

vid hennes bortgång och
begravningsgudstjänst.

Ingvar

Kristoffer och Jenny

Stefan

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

Viggo och Zevve har blivit 
storebröder till en liten

Thilde 
Therese och Roine
Näl 27 juli 2016

FÖDDA

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkca-
fé. Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Månd 17 U-landsgrupp. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
16 Skördefest, Henrik Ols-
son, Säffle. Ta med av årets 
skörd! Servering av fruktsal-

lad, glass och kaffe. Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rastplats. 
11 Sångstund med Ingegerd 
Mellberg. 18 Scout. 
HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Fred 8 Frukostträff för 
män. Sång & musik Granatz. 
14.30 Andakt på Servicehu-
set. 20 Ungdomssamling på 
Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
David C. ”Vad Kristus gjort 
med oss, (Ef 3-4)”, Ssk, fika.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. Sönd 18 
Gemensan gudstj. i Frände-
fors, Predikan Lennart Staaf, 
kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Pasto-

ratsgudstj. m nattv. och för-
bön. Thomas Holmström. 
Ssk. och fika. Kyrkbil 
308 70 el. 321 18. 18 ”De 
svåra frågorna”, en kväll 
kring de svåra frågorna. I 
fsh. Månd 12 Middagsbön i 
fsh. 12.15-13.30 Lunch i fsh. 
17-19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Veckomässa i fsh. Anette 
J Carlson. Torsd (6/10) 10 
Förmiddagskaffe i fsh. Anet-
te J Carlson.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i Gestads 
fsh. Märtha Carlsson läser 
dikter. 
FRÄNDEFORS

Equmeniakyrkan: Sönd 18 
Gudstj. Lennart Staaf, kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ring-
hem. ”Flyttfåglar” Anna K 
Larsson, sång och Anders 
Halldén, piano. Kaffe och 
andakt. Sönd 10 Gudstj. 
m nattvard. Lennart Staaf. 
Kyrktaxi. Tisd 13.30 Gudstj. 
på Ringhem. Ralph Lilje-
gren.

Veckans 
ros...

...vill vi ge till alla generösa 
företag och privatperso-
ner som sponsrade oss 
med fina priser till Mellere 
OM, även till personalen 
på Håvåsen. Det blev en 
hellyckad eftermiddag.

Gruppbostaden Magasinsgatan

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Malin Axelsson. Som in-
ledning på akten spelade kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Strövtåg i hembygden” av 
G. Norén/B. Dixgård. Akten 
förrättades av komminister 
Lena Hildén och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
799 och 769. Kyrkomusi-
kern spelade tillsammans 
med saxofonisten Thomas 
Schmidt ”Värmlandsvisan” 
av A. Fryxell/F. A. Dahlgren 
och som avslutningsmusik 
spelade de även ”Amazing 
grace” tillsammans. Vid kis-
tan togs avskedet av sambon 
Kimmo med deras lilla dot-
ter Luna i famnen, föräldrar, 
syskon, släkt och vänner. Till 
minnet av Malin var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Gunnarsnäs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ingegerd Andersson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Som en bro över 
mörka vatten” av P. Simon/A. 
Garfunkel. Akten förrättades 
av församlingsherde Marit 
Järbel och man sjöng till-
sammans psalmerna 11, 304 
och 235. Anders Fredriksson 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Time to say goodbye” av F. 
Sartori. Vid kistan togs av-
skedet av döttrarna Birgitta 
och Elisabeth med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Ingegerd var koret vack-
ert dekorerat med blommor. 
Anhörigas tack framfördes av 
entreprenören som även in-
bjöd till minnesstund i Kyr-
kans Hus.Efter akten ägde 
gravsättning rum på Holms 
kyrkogård.                                  

JORDFÄSTNING

Släktforskare på resa

av sina vackra landskapstav-
lor. Vid gården Kullen stan-
nade vi för att se på utsikten 
mot Ånimskog.

Utsiktstorn
Från marken ser man tyvärr 
inte så mycket på grund av 
att vyerna skyms av uppväx-
ande skog. Som tur är finns 
där ett utsiktstorn. De som 
klättrade upp kunde se ut 
över sjön Ånimmen och ut 
till Vänern. Tyvärr var det 
litet disigt. 

Åter i bilarna fortsatte 
vi till ”vägs ände” vid den 
vackra Furusjön och vände 
åter mot kyrkan.

Mittemot kyrkan ligger 
ett litet hus som varit både 
postkontor, sockenstuga och 
även haft en affär i källaren. 
Vi svängde sedan in på den 
gamla landsvägen som er-
sattes 1958. Här passerade 
vi före detta Baptistkapellet, 
församlingshemmet, som 
var skola in på 1950-talet, 
Helmer Svenssons före detta 
lanthandel och danspalatset 
”Skumpelaa”. 

Mot Värnebo
Efter några kilometers stö-

tig resa på den gamla dåligt 
underhållna vägen kom vi ut 
på ”nya” vägen Dals Långed 
Tösse, men snart var vi inne 
på den gamla vägen igen upp 
mot Värnebo. 

Vi passerade först gården 
”Stället” och körde ner mot 
sjön Tansjön. Målet var går-
den Backhögen.  Den siste 
brukaren av gården flyttade 
1930. Vi kunde gå in i huset 
och studera interiören och 
försöka föreställa oss hur en 
stor familj kunde ha det här 
för drygt hundra år sedan.

Det sista stoppet var vid 
gården  Lerberget. Härifrån  
har man en vidunderlig ut-
sikt, dels norrut över Tan-
sjön och dels österut mot 
Vänern. Det disiga vädret 
gjorde att vi inte kunde se 
Kinnekulle, som annars är 
möjligt vid klart väder.

Tillbaka till Mellerud kom 
vi efter en resa fylld av in-
tryck av vacker natur och 
av hur människornas villkor 
förändrats bara på de sis-
ta hundra åren. Det vackra 
vädret under hela dagen 
gjorde ju inte saken sämre.

Håkan Hultman

På väg mot Ormvindlingshällen.

Lördagen den 10 
september var det en 
grupp på 17 förvän-
tansfulla medlemmar 
från föreningen Släkt-
forskare på Dahl, som 
på morgonen sam-
lades för en utflykt. 
Målet var Tisselskog 
Under resan över Brudfjäl-
let kunde deltagarna via 
resplan och karta följa med 
i geografin. Efter att ha pas-
serat gränsen till Bengtsfors 
kommun och Tisselskog 
passerade vi det forna torpet 
Stuthögen.  Där finns en-
dast kvar en stengärdsgård, 
som påminner om torparnas 
odlarmödor. Ett annat torp 
är Kopparskogen,  närmare 
Tisselskog. Numera finns 
bara skorstensmuren kvar av 
stugan.

När vi var framme i Hög-
sbyn,  körde vi till parkering-
en vid hällristningsområdet. 
Vi gick ner mot sjön Råvar-
pen och tittade på den stora 
Ormvindlingshällen, med 
dess fantasifulla figurer. De 
anses  gjorda under bronsål-
dern för 2 500 till 3 500 år 
sedan. 

Tisselskogs kyrka
Sedan bar det av till kyrkan i 
Tisselskog, där pensionerade 
kyrkoherden Torsten Was-
senius väntade. Han bjöd 
oss in i kyrkan och berätta-
de om hur man hade byggt 
om kyrkan. Detta var klart 
1977, ett hundra år efter 
den byggdes. Kyrkorummet 
gjordes mindre genom att 
korväggen flyttades. Bakom 
den byggdes en ny sakristia. 

Bänkarna  gjordes bekvä-
mare. Isolering av väggarna 
skedde inifrån  och en ny 
orgel installerades. Numera 
kan man även servera kyrk-
kaffe närmast ingången. Nu 
var det dags för vårt kaffe. 
Detta intogs i Högsbyn, där 
den tidigare järnvägsstatio-
nen låg. Denna drabbades av 
åsknedslag sommaren 1967 
och brann ned.  

Färden gick sedan via kyr-
kan och mot hemmanet Hö-
gelund. Efter några kilome-
ter kom vi först till Sörlund 
och sedan passerade vi går-
dar med namn som Vallgär-
det, Snörum, Rabben med 
flera. Vid den sistnämnda 
målade Otto Hesselbom en 
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

SPARA
2 000:-

JOTUL F135
NU 14 490:-
Ord. pris 15 990:-

Scanspis 66-5
20 400:-
Ord. pris 22 400:-

Varmt välkommen till 
braskväll hos TLAB 

INDRODUKTIONSPRIS

Prisexempel:
Contura 870:1,
4 m Permodul skorsten**
ord. pris 28.900:-
JUST NU 24.900:-
SPARA 4.000:-

Tisdag 4 oktober kl. 16.00 - 20.00

På Contura 556T Style 
går omramningen i 
täljsten runt hela 
sidoljuset. Finns i grå 
eller svart stomme.

Ord. pris 24.400:-

JUST NU 
22.400:-
SPARA

2.000:-

Njut av värme året om
Contura braskaminer är ren njutning i 
alla väder. Just nu har vi kampanjpris 
på utvalda Contura modeller!
Spara upp till 5.000:-*
* Vid samtidigt köp av Contura 660T:5 och 
Permodul skorstenssystem

** Totalt 4 meter komplett rak skorsten inkl. 1, 5 m utvändig 
fyrkantig skorstenshuv.

SPARA
1 500:-

Nya Lundens förskola invigdes

Alla barnen sjöng under invigningen. Här syns fr.v: Alexandra 
Ibisevic, Blåklinten, Nikolina Stanojevic, Tummetott och Lo-
visa Mesa Moreno, Blåklinten.

Treårige Edvin Stankus, klippte bandet när Nya Lunden invigdes. Anders Pettersson t.v håller 
bandet  med Rune Stenén, t.h. Rune håller också presenten som överlämnades, en leksaksgrävskopa.

Med bandklippning, 
sång, musik och glass
ätning invigdes Nya 
Lundens förskola i fre
dags. Modulerna som 
döpts till Nya Lunden 
har två avdelningar 
med totalt 30 barn i 
åldern ett till tre år.
Samtidigt som de nya loka-
lerna invigdes firade Lun-
dens förskola 25 år. Dessut-
om stod de nya lekplatserna 
färdiga inne på området, vil-
ket uppskattades mycket av 
alla barnen.

Men först vankades mu-
sik med Cici Albinsson på 
keyboard och valthorn, Ag-
nes Casimir Lindholm på 
fiol samt Simon Andersson 
på gitarr. Alla barnen sjöng 
Ja må du leva med tanke på 
25-årsfirandet följt av ett fyr-
faldigt leve. Barnen framför-
de ytterligare några sånger.

– Lycka till med era nya 
lokaler och lova mig att leka 
riktigt mycket, uppmanade 
Anders Pettersson, kultur- 
och utbildningschef.

Han hade sällskap av 
kultur- och utbildnings-
nämndens ordförande Rune 
Stenén, som överlämnade 
ett paket till barnen – en 
leksaksgrävskopa som garan-
terat kommer till använd-
ning. När Kerstin Svensson 
öppnade presenten flockades 
barnen runt henne.

– Åh vad fin, sa ett av bar-
nen leende.

Edvin klippte bandet
När det var dags för band-
klippning var det treårige 
Edvin Stankus från avdel-
ningen Tummetott som 
höll i saxen. Den andra av-
delningen på Nya Lunden 
heter Vicke Vire. Det går 15 
barn per avdelning och här 
arbetar sex heltidsanställda. 
Verksamheten startade den  
1 juni i år och bara några da-
gar senare började de första 
barnen sin inskolning.

Lokalerna är trevliga och 
fräscha, man känner defini-
tivt inte av att man vistas i 
en modul. Samtliga bord på 

kommunens förskolor har 
för övrigt en ljuddämpande 
yta, en stor fördel för både 
barn och personal.

– Det känns jätteskönt att 
ha invigt Nya Lunden, kon-
staterar förskolechef Annika 
Gip, som även ansvarar för 
Markusgården, Ymer och 
kommunens dagbarnvårdare 
(totalt 235 barn).

2,3 miljoner 
Melleruds kommun sökte 
2,3 miljoner i statsbidrag för 
2016/2017 för att motverka 
ökade barngrupper i försko-
lan. Mellerud är den enda 
kommunen i området som 
fick den summan man sökte.

 – Vi hade 307 barn i för-

skolan 2013. 2016 har vi 
405 barn, säger Stenén. 

Med tanke på det ökade 
invånarantalet i kommunen, 
mycket beroende på alla ny-
anlända, har man öppnat 
flera nya förskolor: Ymer, 
Kroppefjäll och Tallåsen. 

– Vi lyckades hitta lokaler 
med relativt små investering-
ar, det är bara Nya Lunden 
som är helt nytt. Vi hyr mo-
dulerna, säger Pettersson.

Det går i genomsnitt 5,5-
6 barn på varje personal i 
Melleruds kommun, en stor 

förbättring om man jämför 
med de omkring sju barn 
per personal som var en re-
alitet för ett antal år sedan.

– Lagen om allmän för-
skola, att alla har rätt till 15 
timmars förskola, har blivit 
allt mer känd. Idag har vi en 
nyttjandegrad på 90 procent 
– jämfört med 60 procent 
för tio år sedan, berättar Ste-
nén.

På ”gamla” Lundens för-
skola, som fyllde 25 år, finns 
idag 40 barn mellan tre till 
sex år. Avdelningarna heter 

Blåklinten och Prästkragen.
Annika Andersson Milén 

har varit med sedan starten.
– Sedan modulerna kom 

har vi två syskonavdelningar, 
en småbarnsavdelning har 
flyttat till modulen, säger 
hon.

– Det är spännande att ha 
fått fler kollegor, nu är vi 13 
stycken, konstaterar Torúnn 
Åström, som jobbat 16 år på 
Lunden.

Susanne Emanuelsson

Körclinic på MeRK

Anders Eriksson demonstrerar hur han håller tömmarna inn-
an han börjar köra ridskolehästen Tubel.

Kusken Anders Eriks
son höll en körclinic 
under onsdagskvällen, 
som följdes av privat
lektioner under tors
dagen.
Kunskapstörsten var stor 
bland hästägare i Mellerud 
med omnejd om man skall 
döma av intresset för Anders 
Erikssons kväll på Melleruds 
ridklubb. 

Han är en skicklig kusk 
med 50 års erfarenhet, som 
tagit både guld och silver i 
SM och även deltagit i VM. 
Anders åker runt i södra Sve-
rige och på Åland där han 
håller kurser i tömkörning 
och den här onsdagen hade 
turen kommit till MeRK.

Carina Nilsson, suppleant 
i klubbens styrelse, hade an-

ordnat den här kvällen med 
inriktning tömkörning.

– Jag tycker det är roligt 
när det händer något, po-
sitiva saker som lockar folk 
till Melleruds ridklubb, sade 
Carina med ett stort leende.

Hästhantering
Anders började med att de-
monstrera utrustning och 
hur han vill att den ska fung-
era. 

All hästutbildning börjar 
från marken med hantering 
i till exempel grimma för att 
så småningom komma fram 
till tömkörning där varken 
sadel eller ryttare belastar 
hästens rygg. Även veterinä-
rer rekommenderar arbete 
från marken vid hältor.

– De flesta övningar som 
man utför uppsuttet kan 

man göra vid tömkörning, 
förklarade Anders och visade 
på ridskolehästen Tubel som 
idag för första gången blev 
tömkörd.

Cafeterian var öppen och 
där bildades lång kö i pau-
sen. Hembakat, smörgåsar 
och korv hade rykande åt-
gång.

Utrustning
När andra avdelningen bör-
jade var det privathästen 
Phallons tur, vars ryttarinna 
hade vissa problem med ho-
nom. 

Anders gjorde små juste-
ringar i utrustningen och så 
fungerade det. Men det be-
rodde kanske också på vem 
som höll i tömmarna. 

Det var andäktigt tyst när 
Anders Eriksson pratade och 
demonstrerade och alla sög 
i sig informationen. Ett 60-
tal personer hade kommit 
för att öka sina kunskaper 
i tömkörning och efteråt 
sågs stora leenden överallt 
och kommentarer som ”in-
tressant”, ”spännande” eller 
”vilken bra kväll”. 

Dagen efter var fullbokad 
med hästägare som ville få 
en privatlektion i tömkör-
ning av Anders, vilket var 
lika intressant som körclini-
cen dagen före.

AnnChristine Ivarsson
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I helgen skrevs det historia
”Krossa alla smala 
normer, kärlek finns i 
alla former” ropades 
det för full hals på 
Mellerud Pride-para-
den i lördags. Arrang-
örerna säger att allt 
gick över förväntan, 
och när paraden nådde 
torget stod åhörarna 
som förstummade. 
Vem hade kunnat tro 
att så många skulle 
delta i paraden i Mel-
lerud?
Under helgen var det äntli-
gen dags för Mellerud Pride, 
Melleruds och Dalslands 
första Pride-festival. Initiati-
vet kom från ett gäng tjejer 
i sjunde klass som skickat in 
sin ansökan till det kommu-
nala ungdomsrådets projekt 
”Guldpengen” i början av 
april, men ingen hade nå-
gonsin kunnat ana att Melle-
rud Pride skulle bli en sådan 
succé.

Fredagen 
Helgen började redan på fre-
dag med aktiviteter såsom 
filmvisning och diskussions-
frågor i de skolor som valt att 
engagera sig i evenemanget, 
för att sedan ta sig vidare 
till Kulturbruket på Dal på 
kvällen där det var dags för 
Pride-panelen. 

Vid insläppet får alla skri-
va varsin lapp, med någon-
ting som är typiskt kvinnligt 
och någonting som är typ-
iskt manligt. När Johanna 
Löfgren från RFSL senare 
pratar om normer, tar hon 
upp heteronormen, smal-
hetsnormen samt de normer 
som vi skapade inne i Spar-
bankssalongen just denna 
kväll. 

Normer
Normer illustrerade Johanna 
genom att uppmana till en 
sorts mental handuppräck-
ning där, om man inte läng-
re följer alla regler, regler vi 
skapat med hjälp av lappar-
na, tar ner våra händer. 

”Vad krävs för att vara en 
man?” frågar hon och när 

publiken tystnar listar hon 
saker som; för att vara en 
man ska man byta däck, ha 
skägg, inte byta kalsongerna 
så ofta, vara brandman, vara 
snickare, vilja bestämma, 
vilja tävla mot andra män. 

När Johanna listat dessa 
saker skrattar publiken ef-
tersom igenkänningsfaktorn 
var låg och förmodligen alla 
förstod att det var fullstän-
digt omöjligt att alla som 
i rummet identifierade sig 
som män också identifierade 
sig med dessa krav. 

Vad krävs det då för att 
vara tjej? Johanna fortsätter 
att läsa upp lapparna som 
samlats in. Denna gång står 
saker som att alla kvinnor 
ska gilla fika, tvätta kläder, 
vara lärare, ha ett praktiskt 
tänk, vara gravid, ha långt 
hår, bära klänning och för-
vänta sig att män kan läsa 
deras tankar. 

När föreläsaren avslu-
tar med att säga att “för att 
vara en kvinna ska man vara 
prinsessa” hörs det fniss ge-
nom hela aulan. 

Akt, panel, musik
Ida Flodin-Uggla ledde ak-
ten “Pride-fakta”, där hon 
berättade intressant Pri-
de-historia i något som lik-
nade en nyhetssändning. 

Mellan frågorna, föreläs-
ningen och Pride-faktan, 
spelades det egenskriven 
musik av Caroline Ander-
berg som kompades av Pet-
ter Olsson. Musiken var 
väldigt uppskattad och gav 
åhörarna tid att reflektera 
över det som sagts under 
samtalet.  

Panelen berömdes för sina 
kloka svar under soffsamta-
let som leddes av Mia Palm. 

– Jag såg Sverige som pa-
radiset och sedan hamnade 
jag i Mellerud,  säger Vladan 
Petrovic under panelsamta-
let och hela publiken brister 
ut i skratt. 

Senare berättar han att 
han blev tårögd när han hör-
de om initiativet och att det 
inte var någon tvekan när 
han blev tillfrågad om att 
delta i paraden. 

Panelen fick svara på frå-
gor om fördomar i samhäl-
let, men den sista och mest 
rörande frågan var ”vad är 
du stolt över?”. 

Ida Flodin-Uggla sade un-
der fredagkvällen att ”om ni 
lyssnar på allt som sägs un-
der kvällen, kommer ni att 
gå hem mycket klokare och 
med ett varmare hjärta”, och 
det är det ingen tvekan om. 

Det sista som sägs i pane-
len är ”Gör om detta nästa 

år!”, och hela publiken app-
låderade instämmande.

Lördagen
På lördagen samlas alla för 
att först äta brunch, pra-
ta med politiker, delta i 
workshops och gå på tips-
promenaden. 

Runt lunchtid samlas alla 
för det vi alla längtat absolut 
mest till; paraden. 

Klockan tolv stod 
drygt 230 förväntansfulla 
människor och väntade på 
att,  viftandes med sina flag-
gor, få börja gå upp till Köp-
mantorget. 

Henrik Gajewska, Glenn 
Nordling och Axel Gus-
tavsson trummade takten 
och ropen ”krossa alla smala 
normer, kärlek finns i alla 
former”, hördes. 

Efteråt, när jag frågar vad 
människor tyckte var bäst 
med paraden svarar de allra 
flesta ”att det kom så mycket 
människor, det hade vi ald-
rig förväntat oss!”. Paraden 
får också kommentarer som 
”det bästa var trummorna, 
det gav sådan peppande stä-
ming”, ”det var så kul att 
människor hakade på längs 
vägen” och ”det känns så 
häftigt att ha varit med om 
den här upplevelsen”.

Frida Holmqvist, Susanne Ryman, Vladan Petrovic och Minna Määtä i panelen på fredagkväl-
len. Foto: Karolina Hultman Wessman.

Prideparaden  gick från Stinsen, via Kungsgatan, till Köpmantorget i Mellerud. Foto: Andreas Asp.Det var stor uppslutning i paraden i lördags. Drygt 230 människor deltog. Foto: Andreas Asp.

Skrivit historia 
Elvira Olsson tackar delta-
garna uppifrån brandtrap-
pan på ungdomsgården 
Stinsen, där hon till publi-
kens jubel säger ”vi har skri-
vit historia tillsammans”. 

– Jag blir tårögd när jag 
tänker på det, det är så 
jävla fint!, säger Kristoffer 
Emanuelsson som är en av 
hjärnorna bakom Kulturre-
publiken Dalsland och en 
av de människor som deltog 
i paraden. Han menar att 
det också var kul att se att 
människor blev glada när 
paraden nådde Köpmantor-
get.

– När jag var liten hade 
detta aldrig kunnat hända, 
det krävs ett fruktansvärt 
mod att våga genomföra 
något som detta. Jag blir så 
stolt, sade Kristoffer.

Stolthetsskolan
Några timmar efter paraden 
öppnade ungdomsgården 
igen för att fortsätta med de 
workshops som man kunde 
delta i under förmiddagen. 

Populärast av alla var 
Stolthetsskolan, där Annelie 
Olsson lärde de som vågade 
hur man är stolt och tillsam-
mans skrev de upp ordet 
”stolt” på alla språk de kun-
de på den vita tavlan. 

På nedervåningen fick 
man fylla post-it-lappar med 
stolthet och fästa dem på 
fönstret. Där skymtades ord 
som ”jag är stolt över min 
familj” och ”jag är stolt över 
Mellerud”. 

Pride betyder stolthet, och 
det har varit en starkt lysan-
de röd tråd under hela hel-
gen, inte minst över de sex 
tjejerna som kommit med 
förslaget och tillsammans 
med det kommunala ung-
domsrådet genomfört hel-
gens festival. 

– Jag är jättestolt över 
initiativet. Jag har visat fil-
men som tjejerna gjorde för 
många, mina arbetskamrater 
i Göteborg trodde inte sina 
ögon. Kan detta verkligen 
bli något i lilla Mellerud 
säger Helén Lindberg på 

fredagen, mamma till Anna 
Lindberg, en av initiativta-
garna. 

– Det har varit så himla 
lärorikt att arrangera. Para-
den var så häftig, säger Ida 
Flodin-Uggla och de andra 
arrangörerna instämmer.

– Vi har haft så himla kul, 
säger Lova Soppi Svensson. 

Blue Night
Festivalen avslutades med 
“Blue Night” på Ungdoms-
huset Stinsen, där tre band 
framträdde, samtidigt som 
den alkoholfria baren på 
ungdomsgården serverade 
regnbågsfärgade drinkar. 

Först in är Trollhätte-trion 
Indigo, som spelade egen-
skriven pianomusik. 

Det andra bandet att gå 
upp på scen är Blue House. 
De är ett indie-band från 
Göteborg, som tillsammans 
med sin kontrabas och pu-
blikens applåder skapar en 
festlig stämning. Bak i pu-
bliken hörs kommentarer 
som ”detta är sådan musik 
man vill ha i spotify-listan”. 

Det riktiga avslutet kom-
mer dock när Trollhät-
te-bandet Blue Penny går 
upp på scenen. Konserten är 
högljudd och trots att låtar-
na är egenskrivna låtar för-
söker publiken sjunga med. 
De spelar länge och bra och 
när de är färdiga känner alla 
att det kunde inte ha blivit 
ett bättre avslut.  

Ordet ”stolt” på den vita 
tavlan i Stinsens lektionssal 
kanske är bortsuddat och 
flaggorna flaggas inte längre 
högt upp i luften på Norra 
Kungsgatan. Men alla som 
var med vet att detta var 
något stort och Mellerud 
kommer för alltid att kunna 
skryta med att mellan den 
23:e och 24:e september 
2016 rådde en Pride-festi-
val som vi sent kommer att 
glömma. 

Karolina Hultman  
Wessman
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Utökar med efterfrågad service

Registreringsbesiktning av en Buick importerad från USA. Johan Haglundmäter bilen med hjälp av  Morgan Larsson 
från Oscarssons Bil.

Bilprovningen i Melle-
rud utökar sin service 
och erbjuder från och 
med nu registrerings-
besiktningar.
Det är ett och ett halvt år 
sedan bilprovningen Besik-
ta i Mellerud öppnade sina 
portar för den första bilen. 
Samma personal som då, 
teknikerna Stanley Arvids-
son och Daniel Johansson, 
är kvar och kan rapportera 
att kundunderlaget har ökat 
sedan starten. 

– Många uppskattar när-
heten, säger Stanley och 
kontrollerar avgassystemet  

på en Jaguar som står upp-
hissad i lokalen.

Daniel har just backat ut 
en gammal PV som gick 
igenom kontrollbesiktning-
en helt utan anmärkningar.
En veteran i nyskick som 
oftast bara körs till veteran-
bilsträffarna i Sunnanå. Inte 
den enda här i omådet, där 
intresset för gamla bilar är 
stort.

Speciellt utbildad
Utanför hallen, på asfalts-
planen, pågår stationens för-
sta registreringsbesiktning. 
Det är en Buick Electra, 
årsmodell 1963, som gran-

skas in i minsta detalj av den 
speciellt inkallade teknikern 
Johan Haglund från Värm-
land. 

Johan är speciellt utbildad 
för registreringsbesiktning-
ar och kommer att besöka 
Mellerud en gång i mån-
aden för just denna uppgift. 
Det kan blir fler dagar, bero-
ende på efterfrågan. 

Det är en stor efterfrå-
gan som gjort att stationen 
nu erbjuder denna service. 
För både den som bygger 
A-traktorer och den som 
importerar bilar är det ef-
terlängtat.

Uppskattat initiativ
Morgan Larsson som job-
bar på Oscarssons Bil är 
här med den Buick Johan 
besiktigar. Bilen är nyligen 
importerad från Tenessee.

– Ett fantastiskt bra initi-
ativ. Tidigare har vi fått åka 
till Trollhättan för att besik-
tiga importbilar, nu slipper 
vi det, säger Morgan och 
övervakar när bilen körs upp 
på de vågplattor som tillhör 
den portabla utrustning Jo-
han har med sig.

– Jag väger bilen, mäter 
den och fastställer alla tek-
niska data som jag sedan 
rapporterar in till Trans-

Bilprovningen i Mellerud har funnits i ett och ett 
halvt år och är populär. Teknikern Daniel Johansson 
kontrollerar en fin gammal Volvo PV.

portstyrelsen, det är en hel 
del administrativt arbete, 
säger Johan Haglund.

Efter att bilen gått ige-
nom registeringsbesikt-
ningen kan man försäkra 

den och köra. En vanlig 
kontrollbesiktning ska ock-
så göras innan den kan ge 
sig ut på vägarna.

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

DET BEHÖVER INTE 
VARA KNÖLIGT

alternativet till storbolagen

Nöjda bilförsäkringskunder

Superdeal
hos hanssonbil

2016 års modell
Pris från:

184.800 kr
Ord. pris 219.800 kr

Pristillägg DCT7 Automat 15.000 kr

Gäller endast ett fåtal bilar i lager, 
så pasa på redan idag.
Kom in till oss så berättar vi mer. 
Välkommen!

Spara 35.000 kr
Med 17” aluminiumfälgar, sportpaket och dubbla 
avgasutblås är nya Kia cee´d Sportswagon GT Line 
en av våra allra bildskönaste bilar någonsin. Lägg 
där till en tystade kupé och effektivare motor så 

inser du att du får mer än vad som syns på 
bilden.

Lyckat rally med lokala segrare

Stefan Grönberg kom på tredje plats i sin klass i BDS-racet i helgen.

Nöjda totalsegrare Dan och Joakim Johannesson, Dals MK.

I lördags arrangerades BDS-racet i Håverud. När 
en lyckad tävlingsdag var till ända stod Dals 
MK-ekipaget Dan Johannesson med kartläsa-
ren Joakim Johannesson som totalsegrare på 
prispallen.
– Det var en bra dag och en 
rolig sträckning på banan, 
säger Dan Johannesson, 
som inte kört rally sedan 
2009, men nu skördar fram-
gångar i sin fyrhjulsdrivna 
Subaru Impresia.

Nu är han och brodern 
Joakim tillbaka och har 
kört flera  tävlingar, senast i 
Vara, där de slutade trea to-
talt. I tävlingen Strömkar-
len blev de tvåa i sin klass 
och nu blev det totalseger 
i BDS-racet på gruset vid 
Råsjö kross. 

Blodad tand
Att det gått så bra sedan 
nystarten har givit blodad 
tand.

– Vi kommer att köra så 
många tävlingar som möj-
ligt nu innan vintersäsong-
en startar och siktar på SM, 
i alla fall en deltävling, säger 
Dan.

– Det är väldigt roligt att 
vara igång igen. Det är ju 
inte bara tävlandet som är 
kul, det är hela gemenska-
pen, tycker Joakim.

Fler segrare
BDS-racets ungdomsklass 
vanns av 17-åriga Heidi 
Rylén från Främmestad 
som körde en VW Polo.

Hon har tävlat rally i ett 
år och detta var hennes 13:e 
tävling.

– Det är bara så roligt. Jag 
körde gokart från att jag var 
sju tills jag var tretton, se-
dan banracing i tre år och 
nu rally, berättar hon.

Dals MK hade fler eki-
page på prispallen. I klassen 
trimmat 2-hjulsdrivet kom 
Stefan Grönberg på tredje 
plats och i klassen App 
K segrade Jan 
Larsson.
Karin Åström

Ove Andersson, Dals MK, fick bryta tävlingen på grund av 

en trasig vattenpump, men deppade inte för det.
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*Erbjudandet har ett värde upp till 22 900 kr och består av 3 års fri service, 4 vinterhjul och 5 års garanti samt nybilsrabatt. ** Finansiering med Renault Relax Privatleasing: Megane ST TCe 100 Life från 2.550 kr/mån.  Clio 1.2 16V 75 Life 
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. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km 3,3-6,0. CO2-utsläpp gram/km: 85-134. Omfattar inte modeller ur Renault Sport-sortimentet. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala 
avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. renault.se

Nya Renault CLIO 

Nu från 122 900 kr 
Nya Renault MEGANE Sport Tourer

Nu från 179 900 kr 
Privatleasing från 1 890 kr/mån Privatleasing från 2 550 kr/mån 

Premiärhöst! Extra helgöppet 1-2 oktober. Välkommen in.

Inkl. 3 års fri service 
+ 4 vinterhjul 
+ 5 års garanti. 

Kundvärde: upp till 22 900 kr*

Premiärhöst
Nya Renault CLIO 
och MEGANE ST

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70
lördag 10-14

Vänersborg
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 
lör 10-14, sön 11-14

Uddevalla
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00
lör 10-14, sön 11-14

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80
lördag 10-14

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01
lördag 10-14

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00
lör 10-14, sön 11-14

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00
lördag 10-14

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13
lördag 10-14

Klubbhus under renovering

Den nyrenoverade framsidan. Kvar är takkupan som skall fodras in med plåt.

Nu är det full fart med 
renoveringsarbetet av 
fasaden på Västerråda 
gamla skola.
Dals Motorklubb, Big 
Lake Cruisers och Veteran 
Classic Dalsland har fått 
100.000 kronor år 2015 och 
110.000 kronor år 2016 av 
fondmedel för renovering 
av det gemensamma klubb-
huset.

Likaså har många positiva 
företagare sponsrat material 
och medel för att huset ska 
bli en fin samlingspunkt 
för alla motorintresserade i 
Melleruds kommun.

Kommunen har också 
lovat att ingen annan bygg-
nation kommer att ske på 

detta område. Vi ser redan 
positiva reaktioner på verk-
samheten, inte minst på tis-
dagskvällarna då Café Körs-
bäret är öppet. Caféet drivs 
av två duktiga flickor som 
bakar allt själva, men man 
måste vara där i tid annars 
kan deras goda fikabröd ta 
slut. 

De gamla skolsalarna var 
mycket nedgångna, men 
dessa flickor renoverade 
insidan till 50-talsstil. Bara 
det värt ett besök. Till och 
med vår kommunchef In-
gmar Johansson blev glatt 
överraskad när han besökte 
klubbhuset ifjol.

Strategiskt belägen
Den gamla skolan är en kul-

turhistorisk byggnad som 
måste bevaras, den ligger 
också strategiskt nära E45. 
Kommer nu det planerade 
köpcentrat att öppna är det 
viktigt att byggnaderna runt 
om är upprustade.

”Vi är mycket glada”, sä-
ger klubbmedlemmarna och 
det märks på den positiva 
andan som råder.

Tidigare har delar av 
den yttre fasaden bytts ut, 
bland annat baksidan som 
utrustats med en stor altan 
och ramp samt den norra 
gaveln. Det har skett med 

egna medel från Big Lake 
Cruisers samt sponsring.

Duktiga medlemmar har 
under hösten och i som-
mar fortsatt renovera resten. 
Nästan dagligen har några 
medlemmar varit på plats 
under varma sommarda-
gar och spikat, målat, satt 
in luftvärmepumpar med 
mera. Allt är inte klart ännu. 
Bland annat skall takfönst-
ren kläs in med plåt, en ga-
vel ska fräschas upp och fler 
värmepumpar ska installe-
ras.

Kan hyra lokalen
Huset är öppet för alla och 
det finns möjlighet att hyra 
lokalen för olika typer av 
fester. Ytan utanför är stor 
och här bedrivs det loppi-
sar, utställningar, marknader 
med mera.

Under hösten kommer 
det att arrangeras olika akti-
viteter inomhus där allmän-
heten är välkomna, såsom 
skivor till kaffet, föredrag, 
filmvisning och dans.

Dals Motorklubb hyr hu-
set av kommunen, men den 
delas med Big Lake Crui-

sers och Veteran Classic 
Dalsland. Så är du intres-
serad av rally, amerikanare 
eller gamla fordon rent all-
mänt är du välkommen hit. 
Kanske för få tips om ett 
eget gammalt fordon eller 
bara för att umgås och träffa 
likasinnade. 

Text och foto:  
Gunnar Landegren

Från vänster: Åke Svanbeck, Tage Claesson och Leif 

Attemar. Dessa har nästan dagligen arbetat ideellt under 

sommaren med renoveringen av klubbhuset.
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www.roybil.se

Bengtsfors 0531 - 719 98
Bäckefors 0530 - 360 08

Uddevalla 0522 - 65 32 18
Vi visar bilar under Bolistdagarna.
Välkomna till oss!

OPEL PLUSPAKET, 3 ÅRS SERVICE 
OCH ASSISTANS PÅ KÖPET!

För bara 124 900 kr får du en Corsa utrustad med bl a: elektronisk klimatanläggning, parkerings-
sensor bak, 15” lättmetallfälgar, IntelliLink, uppvärmda ytterbackspeglar samt mugghållare 
fram och bak. Nu dessutom med FlexCare med 3 års service, assistans och garanti på köpet.* 

CORSA

Corsa: Bränsleförbrukning blandad körning 3,3-6,0 l/100 km. CO2  llit adlås 6102 rålledom ralibregal resva hco 6102 rebmetpes 03 m o t relläg tednadujbrE* .datsurtu artxe arav nak nedlib åp neliB .mk/g 041-78 gninrök dadnalb ppälstu 
 dem arenibmok tta je råg tednadujbrE .gnin gnälröf srå 1 sulp itnaragskirbaf srå 2 va råtseb itnaragslibyn srå 3 .etfähecivres snelib dem tehgilne i ecivreS .mk 000 54 llit ppu relle/hco rå 3 i relläg itnarag hco snatsissa ,ecivreS .renosreptavirp

andra erbjudanden eller avtal. Med reservation för felskrivning.

Opel Corsa 1,4 (90 hk)

fr. 124 900

 

kr
Privatleasing fr. 1 999 kr
inkl. Pluspaket & FlexCare

SKYNDA!

 

Erbjudandet gäller 
lagerbilar och till 
den 30 september.

SPARA
26 400 kr

Köp till
Bilbolaget Edition Corsa 1,4 t (100 hk)

NU 15 000 kr (värde 29 600 kr)

Privatleasing fr. 2 227 kr
Spara 41 000 kr
Ex. på utrustning
• BiXenon-strålkastare med kurvljus
• Backkamera
• 16” lättmetallfälg
• LED-varselljus
• Mörktonade bakre sidorutor & bakruta
• Uppvärmd läderratt
Metallic 5 900 kr

Bengtsfors 0531-719 98
Bäckefors 0530-360 08 roybil.se

Nya V90 börjar levereras till kund

Suget efter Volvos nya 
modeller V90 och S90 
är stort. I dagarna har 
V90 börjat levereras ut 
till kunder. S90 släpp-
tes tidigare i år.

– Det är en helt ny 
modell som utvecklats 
av Volvo själva. Det 

finns inte en enda del 
från tidigare modeller, 
säger säljaren Joacim 
Bergqvist nöjt.
De nya modellerna har jäm-
förts med BMW, Mercedes 
och Audi i testerna och står 
sig väl i konkurrensen.

– Äntligen har vi en bil 
som är jämförbar med pre-

miumtyskarna när det gäl-
ler både design, komfort 
och körglädje. Jag har kört 
dem på bana och det var en 
underbar upplevelse. Bilen 
väcker uppmärksamhet, folk 
vänder sig om när du kom-
mer i en S90 eller V90, säger 
Joacim.

För några veckor sedan 

var det öppethelg hos åter-
försäljarna och detta drog 
fulla hus i hela Sverige.

– När Volvo släpper en 
ny modell kommer folk, det 
skapar verkligen nyfikenhet, 
konstaterar Joacim.

Han har bara hört posi-
tiva omdömen, mycket på 
grund av designen och den 

höga kvaliteten på interi-
ör och materialval. När det 
gäller tekniken är det myck-
et som är spännande. Till 
exempel säkerhetssystemet 
Pilot Assist som fungerar i 
hastigheter upp till 130 ki-
lometer i timmen. Bilen kan 
styra själv, mellan väglinjer-
na. Den håller då avståndet 

till framförvarande bil och 
bromsar ner om du kommer 
för nära.

– Om du somnar vid rat-
ten bromsar bilen ner själv, 
parkerar vid sidan av vägen 
och sätter på varningsblin-
kers. Det är standard, un-
derstryker Joacim.

Susanne Emanuelsson

S90-modellen drar många blickar till sig.

Säljaren Joacim Bergqvist med två exemplar av den nya Volvo V90-modellen.
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www.mazda.se 

Bränsledekl. bl. körning: CX-3: 5,2 – 6,3 l/100 km, CO2 136-146 g/km • CX-5: 4,6-7,2 l/100 km, CO2 119-165 g/km • Mazda6: 3,9-6,4 l/100 km och CO2 104-150 g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års 
fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2016-10-31.  

Mannes Motor 
Trestad Center 
462 73 Vänersborg 
www.mannesmotor.se  

UPPLEV MER MED OSS  

Vad har en sportig SUV som Mazda CX-5, smidiga crossovern Mazda CX-3 och eleganta Mazda6 gemensamt? Svaret är enkelt: köregenskaperna - så exakta och 
inspirerande att varje resa blir en upplevelse för alla sinnen. Svårt att beskriva, men lätt att uppleva. PROVKÖR OCH HITTA DIN FAVORIT.  
 

MAZDA CX-3 FRÅN 172 900:- | MAZDA6 FRÅN 239 900:- | MAZDA CX-5 JUST NU FRÅN 224 900:- 

Innovativ elbil här i oktober

Den rena elbilen Ioniq från Hyundai och en annan version, en hybridbil, kommer till Bilbolaget i oktober.

Hos Bilbolaget i Mellerud får man in en 
nyhet i oktober. Det är den sydkoreanska 
biltillverkaren Hyundai som kommer 
med sin nya modell Ioniq i flera versio-
ner. 
Hyundai har legat väl framme när det gäller miljö-
bilar och serietillverkar sedan tidigare vätgasbilar. 

Nu kommer en elbil i tre olika versioner. Den en-
bart eldrivna EV, som drivs av ett litiumjonbatteri 
och som kan köras 280 kilometer på en laddning 
och hybriden HEV som använder bensinmotorns 
och bilens bromsenergi för att ladda batteriet som 
sedan hjälper till att driva bilen framåt. 

Dessa båda kommer att finnas i butiken på 
Sapphultsgatan i oktober. Laddhybriden PHEV 
som går på bensin och ett batteri som laddas med 
laddkabel   kommer att lanseras 2017.

– Intresset för bilar som dessa är stort, det lig-
ger i tiden att tänka på miljöpåverkan och nu har 
priserna på elbilar och hybrider kommit ner på 
överkomliga nivåer. Dessutom får man en rejäl 
supermiljöbilspremie på elbilen och den vanliga 
miljöbilspremien på hybriden. Jag tror att många 
är intresserade och kommer att vilja provköra de 
här bilarna, säger Peter Jonasson, på Bilbolaget i 
Mellerud.

Karin Åström

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



Noterat

Lars Nilsson

Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

www.mellerud.se

Melleruds kommun
– mitt i prick

Cykling på trottoarer
Kommunen får en del påstötningar om att trottoarerna, 
främst runt Torget, utnyttjas av cyklister. Följande gäller:
Cyklister får givetvis cykla på de markerade gång- och 
cykelvägar som � nns. Däremot är cykling inte tillåten på trot-
toarer och gångvägar som inte är markerade som cykelbana. 
Undantag görs för barn som är åtta år eller yngre

Hälsning från Plan- och byggenheten
Vi hoppas så att denna höst blir � n
och om du tänker installera en kamin. 
Glöm inte höra av dig då till oss
Skicka in en anmälan, annars kan ett brott begås. 
Blanketten ”Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd” fyller du i, 
bifoga planritning, men ännu är du inte laglig. 
Innan du får installera ska du få ett brev
Ett startbesked som säger att installationen nu kan ske
När kaminen är på plats och en sotare har besiktigat
Du får ett slutbesked, nu får du elda, det har vi intygat.

Häckar och trafi k
Om du bor vid en tra� kkorsning eller vid ett gathörn får din 
häck vara maximalt 80 centimeter hög tio meter åt vardera 
hållet från korsningen eller hörnet. Detta är viktigt ur tra� k-
säkerhetssynpunkt.

Större arrangemang 
Som vanligt är det mycket på gång under hösten. Här är ett 
litet axplock.
• Fredag 7 oktober � rar Emil och Zandra Ernebro att de
 musicerat tillsammans i tio år med en konsert i Kulturbruket.
• Lördag 8 oktober blir det musik på Torget som en del  
 av den stora Världens Barn-insamlingen.
• Onsdag 19 oktober har Kulturskolan konsert i Kulturbruket.
• 22-23 oktober är det dags för den stora Mellerudsmässan  
 i Rådahallen. Detta är femte gången mässan hålls.
• Lördag 12 november är en stor evenemangsdag i kommunen.
 På eftermiddagen är det modelljärnvägsmässa i Dalsland
 Center, miljömässan Hopp samt en konsert med den 
 nyskrivna musikalen med samma namn i Kulturbruket  
 och senare på dygnet Eld- och ljuskväll i Håverud och  
 Upperud.
• 18-19 november är det konsert med Lunatics, Järns sångkör
 och en stråkensemble i Kulturbruket. Under rubriken 
 ”Forever Floydian” framför de nya arrangemang av Pink  
 Floyds musik.
• 26-27 november är det stor julmarknad i Dalsland Center. 

Det är onsdag kväll i 
Kulturbruket på Dal. I 
Sparbanksalongen har 
just övningen inför mu-
sikalen Hopp avslutats, 
och i en av musiksalar-
na har lilla orkestern, 
det vill säga de yngre 
eleverna, övat färdigt. 
Nu samlas de äldre eleverna
för ensemblespel. Det är 
brass, träblås, stråkar och ett 
kompband. Detta infördes 
för några år sedan. Tidiga-
re övade blåsorkestern för 
sig och stråkarna för sig, på 
olika dagar dessutom. Nu 
samlas alla oberoende av 
instrument. Ibland övas det 
inom grupperna och ibland 
tillsammans. 

Gemensam övning
Denna kväll är det gemen-
sam övning inför Världens 
Barn-konserten i 19 oktober. 
Orkestern nöter på ett stycke 
ut Jurassic Park och Prince 
gamla hit ”Raspberry Beret”. 
På konserten ska de spela 
bland annat dessa stycken 

Full fart i Kulturskolan

tillsammans med Dalslands-
orkestern.

Ensemblespelet är en viktig
del av kulturskolans musik-
verksamhet. Grunden är 
instrumentalundervisningen,
som för det mesta sker indi-
viduellt. I ensemblerna till-
lämpar eleverna det de lärt 
sig på lektionerna. Dessutom 

lär de sig nytt, som samspel 
och lyhördhet, på ett annat 
sätt än vad som är möjligt på 
de enskilda lektionerna. 

Mer än musik
Men kulturskolan är mer än 
bara musiken. Här � nns ock-
så dans, både för unga och 
äldre, och en stor verksamhet 

för funktionshindrade. Det 
senare manifesteras i de upp-
skattade föreställningar som 
regelbundet ges i Kultur-
brukets Sparbanksalong.

Dansen för de vuxna har två 
inriktningar, Ballroom och 
Latinamerikanskt. Dans-
instruktören heter Maria 
Lobova och är både rysk och 

Denna kväll övar ensemblen i en av musiksalarna. Dirigent är som alltid Peter Söderlund.

europeisk mästarinna i båda 
inriktningarna.

I våras hade kulturskolan 
cirka 215 elever. Ett trettiotal 
av dem var inskrivna på � era 
olika kurser. Hur många det 
är i höst är ännu osäkert. Vid 
läsårsstarten sker alltid både 
avhopp och nyinskrivningar.

Dalslandsorkestern
Melleruds kulturskola är 
också initiativtagare till 
Dalslandsorkestern, en stråk-
orkester för de elever som 
har kommit längre i sitt spel-
ande. 

Här får de en möjlighet 
att ge sig på något svårare 
musik. Orkestern har bland 
annat spelat med Kalle Mo-
reus och framfört musik som 
är specialskriven för den. 

Orkestern består idag av 
både lärare, elever och vuxna
amatörer från de � esta 
kommuner i Dalsland samt 
Sä¡  e. 

Kulturskolan sköter dess-
utom all musikundervisning 
i grundskolan och på Dahl-
stiernska gymnasiet.

En vuxen person med 
en funktionsnedsätt-
ning som ger behov av 
särskilt stöd i varda-
gen kan få plats på ett 
boende med särskild 
service. 
Vilka som kan få detta be-
skrivs i Lagen om Stöd och 
Service (LSS). Den som 
önskar ett sådant boende tar 
kontakt med LSS-handlägg-
aren i Dalsland. Denne gör 
en bedömning av den sökan-
de. Om det � nns behov läm-
nar handläggaren beslutet
vidare till enheten Stöd och 
service som verkställer.

Två sorters boende
Melleruds kommun erbjud-
er två former av boende, 
gruppbostad och service-
bostad.

Gruppbostaden är för den 
som behöver ett mer omfat-
tande stöd. Boende består av 
5-6 lägenheter med gemen-
samt kök och vardagsrum. I 
köket turas de boende om 
att sköta inköp och mat-

lagning. De boende är med 
och bestämmer menyn, och 
man äter gemensamt. Var-
dagsrummet är till för de 
gemensamma aktiviteterna, 
som att spela spel, se på TV, 
läsa tidningen gemensamt 
eller något annat. 

Gruppbostäderna har 
personal tillgänglig dygnet 
runt. I Melleruds kommun 
� nns fem gruppbostäder, 
tre i centrala Mellerud, en 
i Dals Rostock och en ute 
på landet. Totalt har de 28 
lägenheter. Två av de grupp-
bostäderna är inriktade 
mot äldre, en för dem med 
autismspektrumdiagnoser.

Servicebostäderna är till 
för dem som klarar lite mer 
på egen hand. Här får de 
boende mer individuellt 
stöd och det ordnas inte så 
många gemensamma akti-
viteter. Men även servicebo-
städerna har gemensamhets-
utrymmen.

Mellerud har  tre service-
bostäder. Samtliga ligger i 
centralorten. 

Boenden med särskild service

Allrummet i en av våra gruppbostäder.

Tre personalkategorier
På boendena arbetar stöd-
assistenter, stödpedagoger 
och verksamhetspedagoger.

För att bli stödassistent 
ska man ha gymnasieutbild-
ning. Det kan antingen vara 
den sociala inriktningen på 
Barn- och fritidsprogrammet
eller Omvårdnadsprogram-
met med inriktning mot 
funktionshinder.

Stödpedagogerna ska an-
tingen ha gått en yrkeshög-
skoleutbildning som siktar 
mot yrket, eller läst 60 hög-
skolepoäng med inriktning 
funktionshinder. Det ska 
� nnas minst en stödpedagog 
på varje boende.

Kommunen har tre verk-
samhetspedagoger. Dessa 
fungerar som bollplank för 
personalen. Målet är att hjäl-
pa personalen att ta vara på 

de boendes önskemål. Därför 
är de med på de husmöten
som ordnas på samtliga bo-
enden. För att bli verksam-
hetspedagog ska man ha en 
treårig högskoleutbildning 
med inriktning mot funk-
tionshinder.

Kommunen kommer un-
der de närmaste åren att be-
höva rekrytera stödassisten-
ter och stödpedagoger.

Det � nns en bred enighet om 
att en av de viktigaste framtids-
frågorna är att få bukt med ung-
domsarbetslösheten. I Mellerud 
är den för närvarande 17,6 % 
bland dem i åldern 16-24 år. 
Målet är att på två år få ner den 
till 10 %. Därför har kommunen 
skrivit avtal med Arbetsförmed-
lingen (AF) om samarbete.
Samarbetet baseras på Delegationen 
för unga till arbete (DUA), tillsatt 
2014, och en förordning antagen 2015. 
Den senare ger möjlighet till lokala
överenskommelser av den typ som 
Mellerud tecknat.

Överenskommelserna ska beskriva
vilka insatser som ska göras för att få 
unga i arbete. 287 av Sveriges 290 
kommuner har tecknat sådana överens-
kommelser.

I Mellerud 
I vår kommun har samarbetet inletts. 
Från kommunens sida ansvarar Johanna
Topp på Arbetsmarknadsenheten 
(AME). Hon samarbetar med en 
arbetsförmedlare som � nns på plats hos 
oss 1-2 dagar i veckan. 

På sikt kommer en socialsekreterare 
att knytas till gruppen. I planerna ingår
också utökade kontakter med skola, 
näringsliv, fack och ideella föreningar.

I inledningsskedet kommer Johanna 
och AF-representanten att informera 
alla klasser på Dahlstiernska gymnasiet 
om arbetet. Ambitionen är att sedan 
� nnas på skolan en gång i veckan.

Arbetsprocessen
Arbetet börjar alltid med en individuell
kartläggning. Vad har till exempel
deltagaren för mål när det gäller sitt 
framtida yrkesliv? 

– De jag möter har ofta realistiska 
mål, men de vet inte riktigt hur de ska 
göra, säger Johanna.

Utifrån kartläggningen görs en 
handlingsplan som alla inblandade 
handledare är delaktiga i. Handlings-
planen konkretiseras i en veckoplan 
med olika aktiviteter. Dessa väljs uti-
från varje individs behov, kopplat till 
deras yrkesmål.

Det kan vara praktik, individu-
ell coaching, gruppaktiviteter, yrkes-
kunskap individuellt och i grupp, studie-
besök hos företag, hälsa och friskvård 
med mera. 

Hela tiden har den unga tät kontakt 
med sin coach, till en början en gång i 
veckan.

Ett mål är att bygga upp ungdomarnas
motivation. Det handlar också om att 
kunna marknadsföra sig själv och vara 
medveten om vilka signaler man som 
person sänder.

Utbildningskontrakt
De ungdomar som är mellan 20-24 
år och inte har fullföljt sin gymnasie-
utbildning erbjuds utbildningskontrakt.
Kontraktet skrivs mellan deltagaren, Ar-
betsförmedlingen och hemkommunen.
Det innebär att gymnasiet kan läsas in 
på Komvux eller folkhögskola. 

Studierna kan även kombineras med 
praktik eller jobb.

Krav
Det främsta kravet på deltagarna är att 
de ska komma på trä© arna och delta 
aktivt.

Johanna betonar också de krav 
arbetsgivarna alltid ställer på sina 
anställda. Det handlar om tre saker: 

• Passa tider 
• Visa engagemang 
• Visa vilja att lära.

Insatser mot ungdomsarbetslöshet

Johanna Topp ansvarar för DUA-arbetet i Melleruds kommun.

Johanna handleder  ungdomarFramtidskommunen!
Det är mycket positivt som händer i Mellerud just nu. Befolkningen fortsätter 
att öka. Under 2016 har vi blivit cirka 80 � er och nu är vi 9 238. Som lägst var vi 
8 800 invånare. Det är � era entreprenörer som planerar att uppföra nya hyres- och 
bostadsrätter och Melleruds bostäder planerar att bygga 24 hyresrätter. Den 22 
och 23 oktober på Mellerudsmässan kommer alla dessa projekt att presenteras.

Kommunen står inför några stora investeringar. Byggnation av en ny boll-
hall och ett nytt särskilt boende på Änge-
näs beräknas starta under 2017. Dessutom
har en projektgrupp tagit fram två förslag 
på hur Köpmantorget kan se ut i framtiden. 
Utgångspunkten har varit den medborgar-
dialog som genomfördes 2014. Förslagen kom-
mer att presenteras på ett lunchmöte som Navet kommer att bjuda in till. Därefter 
ska förslagen ut på remiss, så att alla kan få lämna sina synpunkter.

Melleruds kommun står inför många 
utmaningar de närmaste åren. Det är oer-
hört svårt att rekrytera behörig personal 
inom i stort sett alla områden. Framför allt 
gäller det förskollärare, lärare, underskö-
terskor, sjuksköterskor och socialsekrete-
rare. Kom till Mellerudsmässan i oktober
så kan vi berätta mer om hur det är att 
arbeta i Framtidskommunen Mellerud.

En annan utmaning är att planera den kommunala ekonomin med allt som 
påverkar den. Under 2015 har vi utökat verksamheten i och med att vi ökade vårt 
invånartal med 2,6 procent och att det fanns 700 asylplatser. Nu när asylplatserna 
minskar så ska verksamheten anpassas till en lägre nivå.

Vi får gå tillbaka till 1968 för att hitta ett år där vi arbetade fram lika många 
detaljplaner som 2016. Det är glädjande att många vill bygga och investera i 
Framtidskommun.

Ingmar Johansson
Kommunchef

”... ny bollhall och
ett nytt särskilt 

boende...”

”Melleruds kommun 
står inför många
utmaningar de
närmaste åren.”
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VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA BILPROVNING

Bengtsfors    Åmål    Mellerud
www.besikta.se

Försäkringsskador,
 alla försäkringsbolag

Lackeringar, bilreparationer

Kärragatan 19 • Tel. 0530-100 08

American Special Cars

www.ascars.se

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Kom, titta, povkör och låt oss
tillsammans ta fram en kalkyl som 

passar ditt företag. 

Tel. 0530-404 00 | www.oscarssonsbil.se

www.saffletrafikskola.se

0533 - 103 16

Intensivutbildning

0533-103 16 • www.saffletrafikskola.se
IntensIvutbIldnIng

 Nya äventyrliga V90 Cross Country

Nya Volvo V90 Cross Country beskrivs som ett kraftfullt och äventyrligt paket.

15 september pre-
senterade Volvo Cars 
den efterlängtade V90 
Cross Country på tre 

– Det är jätteskoj med den 
här modellen, den har lite 
”skogsmulle” över sig. Nu 
anses 90-serien vara kom-
plett, säger Joacim Berg-
qvist, säljare på Bröderna 
Brandt Bil i Mellerud.

Sedan lanseringen av fö-
retagets första Cross Coun-
try för nästan 20 år sedan, 
har Volvo Cars blivit sy-
nonymt med kategorin för 
robusta bilar med körbarhet 
på alla vägar och i alla väder 
tack vare det ständigt väx-

ande antalet Cross Coun-
try-modeller.

– V90 Cross Country tar 
elegansen hos V90 och om-
vandlar den till en bil med 
körbarhet på alla vägar som 
ger säkerhet, komfort och 
prestanda i ett enda kraft-
fullt och äventyrligt paket, 
säger Håkan Samuelsson, 
VD och koncernchef för 
Volvo Car Group.

Sverige har några av de 
svåraste vintrarna  i värl-
den och mer än 77 procent 

av landet är täckt av skogar 
och sjöar. Detta gör Sverige 
till den naturliga platsen för 
att utveckla och testa bilar 
med extrem hållbarhet som 
går att köra i alla väder. .

Ökat markfrigång
– Våra bilar är välkända för 
sin säkerhet, styrka och håll-
barhet. Med fyrhjulsdrift, 
ökad frigång och ett chassi 
optimerat för komfort och 
kontroll i alla väder och 
väglag, tar nya V90 Cross 
Country arvet från vår 
mångsidiga V90 och tillför 
ett äventyrligt drag, säger   
Peter Mertens, Senior Vice 
President Research and De-
velopment vid Volvo Cars.

V90 Cross Country har 
konstruerats för hållbarhet 
vid allt från hemliga testan-
läggningar i norra Sveriges 

iskyla, där temperaturen 
ofta kan falla till -40 °C, till 
den stekande ökenhettan i 
Arizona, där Volvo Cars ge-
nomför sitt testprogram för 
höga temperaturer.

Med en konstruktion 
som verkligen skiljer sig 
från mängden döljer V90 
Cross Countrys robusta stil 
en magnifik inredning som 
ger en känsla av lyx som är 
ovanlig för det här segmen-
tet. Bilen drar dessutom 
nytta av alla fördelar med 
uppkopplad teknik och un-
derhållning som lanserades 
i nya S90 och V90, inklusive 
ett ljudsystem i toppklass 
från Bowers  Wilkins.

Planerad byggstart för bi-
len är i slutet av november. 
I Sverige kostar bilen från 
368 000 kronor.

platser i världen, en av 
dem var Malmö. Dagen 
efter öppnades order-
boken.
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Däckarna
i Mellerud AB

Årets nyhet till introduktionspris!
Nytt dubbdäck tillverkat i Tyskland.

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms
Reservation för slutförsäljningDÄCKARNA

Prisexempel: 

195/65R15 995 kr/st
205/55R16 1195 kr/st
205/60R16 1195 kr/st
235/65R17 1795 kr/st

Uddevallavägen 6 
668 40 Bäckefors 
Tel. 0530-360 08

VÄLKOMMEN ATT GÖRA EN BRA 
BILAFFÄR HÄLSAR RUNE PERSSON!

NYA S-CROSS ÄR HÄR! 
MED BOOSTERJET OCH 
NY DESIGN

NYA S-CROSS 
112 HK EXCLUSIVE 

 1.663:-/MÅN
INKL. VINTERDÄCK PÅ ALUFÄLG.

FINANSIERING MED 
HALVABILENDEALEN*

Kraftfull design, Boosterjet turbomotorer 
112 eller 140 hk och köregenskaper 
i toppklass. Nya S-CROSS är en rymlig 
och fl exibel crossover. Ett perfekt val för 
vardag och en aktiv fritid.

S-CROSS 4x4 FRÅN 199.900:-

Bränsleförbr. bl. körning 5,0-5,7 l/100 km. CO2 113-128 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti 
mot genomrostning. *Finansieringsexemplet baserar sig på S-CROSS Exclusive 2WD. Bilens pris från 184.900:-, max 36 mån, min 20% kontant, 

50% restvärde med rörlig ränta 3,99%. Eff ektiv ränta 4,80%, uppläggningsavgift 595:-, aviavgift 55:-/mån. **Gäller t. o. m 30/11 2016.

ERBJUDANDE! VINTERDÄCK PÅ ALUFÄLG 2.900:- 
VID KÖP AV NY SUZUKI – VÄRDE UPP TILL 15.000:-** 

Släcker tvåor och lagar stenskott

Bröderna Brandt Bil 
AB i Mellerud har 
behörighet att släcka 
tvåor, under förutsätt-
ning att reparationen 
utförs i deras verkstad. 
Här kan du också laga 
stenskott och byta 
vindrutor. Det gäller i 
stort sett alla bilmär-
ken.

Byten av vindrutor till bilen 
kräver speciella instrument. 
På en ny Volvo sitter det 
exempelvis en platta bakom 
backspegeln med bland an-
nat kamera och regnsensor. 
Detta ska kalibreras efter 
bytet av vindrutan. Lämp-
lig utrustning finns i verk-
staden där de personliga 
serviceteknikerna Mattias 
Rahm, Lars Karlsson och 

Per-Åke Stiveros arbetar. 
I verkstaden finns det fyra 

lyftar.
– Det pågår vägarbeten 

på E45 mellan Mellerud 
och Åmål och vi märker av 
det när det gäller antalet 
stenskottsarbeten. Vi har 
inte särskilt lång väntetid 
på stenskottskador. För den 
som har glas i sin bilför-
säkring kostar det från noll 

kronor upp till ett par hund-
ralappar, förklarar Stephan 
Werner, reservdelschef.

Varför är det så viktigt 
att laga stenskott?

– Det bör göras innan 
sprickan sticker iväg. Det är 
extra viktigt att utföra lag-
ningen innan det blir kallt 
ute. Då har man det varmt 
inne i kupén och kallt utom-
hus, det innebär spänningar 

i rutan, svarar Werner. Verk-
stadspersonalen åtgärdar 
också mindre krockskador 
–  alla jobb du inte behö-
ver riktbänk till. I huvud-
sak handlar det om de egna 
märkena; Volvo, Renault 
och Dacia.

– Men vi gör även service- 
och verkstadsjobb åt andra 
bilmärken. Om man utför 
reparationen här har vi be-

hörighet att släcka tvåor och 
många tar den chansen. Det 
är samma pris, men man 
slipper åka till besiktningen, 
säger Werner.

Susanne Emanuelsson

Stephan Werner, reservdelschef till vänster och Jörgen Gustavsson, verkstadschef.
Per-Åke Stiveros, personlig servicetekniker, putsar rent en nymonterad sprillans ny 
vindruta.
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15-årige Tobias Fält, Dals MK kör i 125 cc-klassen i år. Han slutade på en sjätte- eller sjundeplats i VMX-cupen i 

U17. Slutresultatet är inte fastställt vid tidningens tryckning. Foto: Privat.

Starkt tillbaka efter armbrott

Förra säsongen blev han tvåa 
i VMX-cupens 85G-klass. 
Det är såklart tuffare mot-
stånd i den nya klassen, men 
Tobias satsar på att vara 
med i toppen.

– Han tränar på bra, även 
om han hade en liten svacka 
efter armbrottet 12 juni i 
Lidköping, berättar pappa 
Henrik Fält.

Detta innebar ett fem 
veckor långt träningsuppe-
håll med crossen. 

– Men han tränade med 
gipsad arm. Bland annat 
cykel, löpning och gummi-
bandsträning, berättar Hen-
rik.

Hela familjen, som bor i 
Bäckefors, tränar för övrigt 
tillsammans.

Kom tillbaka
Uppehållet innebar vila från 
crosskörningen och krop-
pen fick återhämta sig. Den 
unge talangen kom sedan 
tillbaka med mer sug än nå-
gonsin. 

Att få möjlighet att köra 
USM under sin första sä-
song i 125-kubikklassen är 
inte vanligt, men så blev det 
för Tobias. Han stod med 
som reserv och fick möjlig-
heten att köra.

USM avgjordes 10-11 
september på Glimmingen i 
Uddevalla och Tobias ställ-
de upp i U17-klassen 125 
cc. Han blev 22:a totalt av 
30 startande.

– Han var nöjd med resul-
tatet, men har mycket kvar 
när det gäller farten för att 
mäta sig med de bästa. Inn-
an start sade vi att han rent 

Tobias Fält tränar på Glimmingen hos BMK  Uddevalla inför superfinalen som går den 2 oktober. Foto: Julia Kullberg.
13-årige Andreas Fält står och väntar på sin 

125-kubikare inför starten i USM i Uddevalla. 

Foto: Privat.

Blir försenat efter klagomål

Brandt Bil:s bygge av en tvättanläggning och tankstation på Landsvägsgatan i Mellerud kommer att dra ut på tiden på 
grund av vissa klagomål från grannar. Men man försöker tillgodose de synpunkter som har kommit in och hoppas snart 
kunna påbörja byggnationen. Här planeras automattvätt och tre gör-det-självhallar plus en station för bensin, diesel 
och etanol.

Han bröt armen under träningen i juni. Nu är 
15-årige motocrossföraren Tobias Fält, Dals 
MK tillbaka och satsar på en bra placering i 
U17-klassen i VMX-cupen. Han har dessutom 
debuterat i USM under sin första säsong med 
125-kubikare.

taktiskt skulle köra på re-
sultat istället och inte gå för 
fullt. Det var en bra träning 
att köra med de hårda gub-
barna, konstaterar Henrik.

Innan den gångna sön-
dagens sista deltävling på 
Getinge MK i VMX-cupen 
låg Tobias på en sjätteplats. 
Målet var att klättra ett par 
placeringar, men ett motor-
haveri satte stopp för det. 

– Han blev sjua i första 
heatet, men motorn tvärdog 
efter tre varv i andra heatet. 
Motorn skar tyvärr, så han 
hamnar nog på en sjätte el-
ler sjunde plats totalt skul-
le jag tro, säger Henrik på 
måndagsmorgonen.

Tobias, som började köra 
cross som fyraåring, har som 
mål att gå motocrossgym-
nasiet i Tibro. 

Även lillebror kör
Tobias lillebror, 13-årige 
Andreas, kör också en 125:a. 
Han körde ett mindre USM 
i Uddevalla under tiden som 
Tobias gick gipsad. Andreas 
försökte kvala in, men gick 
inte vidare till finalheatet.

– Han körde jättebra inn-
an USM, men precis innan 
hans heat kom det ett skyfall 
och det påverkade körning-
en. Andreas är duktig på att 
köra, även om han inte har 
samma motivation som To-
bias ännu, säger Henrik.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Tobias tilldela-
des Dalslänningens pris för 
2015 års idrottsprestation i 
vårt område vid Idrottsgalan 
i Bengtsfors.
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5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka•5 års Vägassistans•3 års Vagnskadegaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 6,1 l/100 km, CO2 140 g/km.

Hyundai i40 Active

Prisade kombin till kampanjpris

212 900 KRORD. PRIS
199 900 KRPRIS

■ Stor och rymlig familjekombi
■ 5 års garanti utan milbegränsning
■ 5 års vägassistans
■ 5 stjärnor i Euro NCAP:s krocktester

ETT BRA VAL
- TILL ETT VÄLDIGT BRA PRIS

“BILLIGAST ATT ÄGA”
- KVD BILPRISER

MELLERUD 
0530-444 40
roybil.se

Kör för livet genomförs från 19 september till och med 20 november, upp till 35.000 provkörningar.

I samarbete med:

När du älskar 
att köra

Kör för livet.

bmw.se

KÖR FÖR  
LIVET.
Nu startar Kör för livet. Under två månader skänker BMW 100 kr  
till Barncancerfonden för varje provkörning. Du ger av din tid, BMW skänker pengarna. 
Välkommen till oss i helgen eller boka provkörning på bmw.se

Bilia Group
Göteborg • Kungsbacka • Borås
Trollhättan • Uddevalla
www.biliagroup.se

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
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Väljer du färg  
hjälper vi dig att  
välja rätt finansiering.
Funderar du på ny bil så hjälper vi dig gärna med  
finansieringen.  Vi är  märkesoberoende, det vill säga  
att vi kan hjälpa dig finansiera vilken bil  
du än väljer. Enklare kan det inte bli. 
Just nu har vi extra  förmånlig ränta 
på billeasing tillsammans med försäkring.

Välkommen in att prata med någon  
av våra företagsrådgivare.

 

Billeasing + Försäkring

fr 1,95%

BILREKOND
in- och utvändigt

Lyktpolering fast pris
Keramisk lackskydd

Privat- och företagsbilar

Tel. 076-172 06 00

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

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

Kia Cee´d 1,6 crdi SW -13
Vit, 8.000 mil  129.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 crdi SW -11
Grå.met., 11.600 mil  99.500 kr 
Kia Cee´d CEE’D_SW 1,6 CRDI KO -13
Grå, 5.000 mil  136.500 kr

Kia Cee´d SW 1,6 CRDI AUT -15
Brun, 3.800 mil  154.500 kr

Kia Optima 1,7 CRDI AUT -12
Silvermet.,  7.500 mil  169.500 kr

Kia Picanto 1,1 -08
Gråmet., 6.600 mil 46.500 kr 

Kia Rio 1,2 EDITION KOMF -14
Svart, 7.700 mil 94.500 kr 

Kia Sportage 1,7 CRDI EX Komfort -12
Svart, 12.400 mil 139.500 kr 

Kia Sportage 2,0 CRDI AWD -12
Dark gun, 11.000 mil  169.500 kr

Citroën C1 1,0 iSX -07
Silvermet. 4.700 mil 39.500 kr 

Fiat Panda 312 -13
Silvermet., 3.700 mil 69.500 kr 

Hyundai Atos PRIME GLS -04
Ljusblå, 8.500 mil  23.500 kr 

Hyundai Tucson 2,0 CRDI -07
Gråmet., 23.000 mil  67.500 kr

Hyundai i10 1,1 Style Edition -12
Gråmet., 4.200 mil  67.500 kr

Hyundai i30 KI 2,0 CRDI -08
Silver, 19.800 mil  59.500 kr

Hyundai ix20 CRDI -13
Silvermet., 4.200 mil  139.500 kr

Mazda 6 2,2D kombi -10
Gråmet., 11.500 mil  115.500 kr

Mazda CX-7 2.2 Diesel SP -10
Grå, 15.900 mil  124.500 kr

Peugeot 307 1,6 HDI -06
Silvermet., 19.900 mil  39.500 kr 

Peugeot 307 XT 1,6 5D -04 
Svart, 18.200 mil  23.500 kr

Porsche Boxster -03
Gul, 7.700 mil  159.500 kr 

Porsche Boxster 5 *TOPPSKICK* -04
Silvermet., 6.594 mil  199.500 kr 

Saab 9-3 1,8 Sportcombi -10 
Röd, 8.300 mil  112.500 kr 

Saab 9-3 1,9 TID Sportcombi -07
Gråblåmet., 19.500 mil  47.500 kr 

Subaru Outback 2,0D 150 hk -09
Champagne, 17.500 mil  104.500 kr

Suzuki SX4 1,6 4x4 120 hk -11
Vit, 4.500 mil  39.500 kr

Volkswagen Beetle 1,6 -02
Gråmet., 26.500 mil 32.500 kr

Volkswagen Passat 1,4 TSI Eco Fuel 
R.Line -10 
Svart, 10.500 mil  94.500 kr 

Volkswagen Polo 1,3 TDI 5-dr -08 
Svart, 14.600 mil  59.500 kr 

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00, Lördagar 10:00 - 14:00, Sön/helgdagar - Stängt
Besöksadress: Tengrenstorpsvägen 16, 462 56 VÄNERSBORG. Telefon: 0521 - 192 22

10 000 barn skadas varje år:

Många barn har lärt 
sig cykla under som-
maren och nu vinglar 
många av dem osäkert 
fram i trafiken. Som 
förälder vill man gärna 
cykla tillsammans med 
barnet av säkerhets-
skäl. 
Är det OK om båda cyklar 
på trottoaren? Vilka regler 
är det egentligen som gäller 
och hur cyklar man säkrast 
tillsammans i trafiken?

Christoffer Tyrefors, VD 
och cykelexpert på Cykel-
kraft.se, reder ut begreppen.

 Att som barn lära sig cyk-
la är en frihetskänsla utöver 
det vanliga. Men att på ett 
säkert sätt ta sig fram som 
nybliven cyklist i trafiken är 
inte det lättaste.   Statistik 
från Barnolycksfallsfonden 
visar att 10 000 barn varje år 
skadas så svårt i cykelolyck-
or att de måste till sjukhus. 
Majoriteten är singelolyck-
or, det vill säga att barnet 
ramlat och skadat sig på 
egen hand.

– Att 10 000 barn skadas 
när de cyklar varje år är helt 
oacceptabelt. Här måste 
föräldrarna ta sitt självkla-
ra ansvar och lära dem cy-
kelvett. Här finns ett antal 
regler som alla föräldrar bör 
känna till. Till exempel är 
det många som cyklar fram-
för sina barn vilket är rent 
av farligt, säger Christoffer 
Tyrefors.

I måttligt trafikerad miljö 
kan man cykla tillsammans 
till skolan när barnet är i 7-8 
års ålder. Man bör dock väl-
ja att gå över korsningar. För 
cykling i mer trafikerade 
miljöer bör man vänta tills 
barnet är 10-11 år. Vinglar 
barnet till samtidigt som 
bilar passerar, kan otäcka 
olyckor uppstå.

Nio tips på hur man cyk-
lar säkert tillsammans med 
barn i trafiken:

1. Spring efter barn som 
lär sig cykla.

2. Få dem att inte cykla 
för fort då många barn un-
derskattar farten.

3. I möjligaste mån - låt 

Så cyklar du som förälder säkert 
tillsammans med ditt barn i trafiken

Enligt statistik från Barnolycksfallsfonden skadas 10 000 barn varje år så svårt i cykel
olyckor att de måste till sjukhus. Foto: Cykelkraft.se

inte barn cykla själva då det 
är då olyckorna ofta inträf-
far.

4. Låt barnen cykla först 
för att ha bättre uppsikt.

5. Cykla först och främst 
på cykelvägar och undvik 
trafik.

6. Kliv av cykeln och 
gå tillsammans över över-
gångsstället.

7. Barn under 8 år ska 
och får enligt lag cykla på 
trottoaren.

8. Köp en cool och snygg 
hjälm till barnet. Låt barnet 
välja den själv. Enligt lag ska 
barn upp till 15 år använda 
cykelhjälm.

9. Var en bra förebild och 
använd hjälm själv när du 
cyklar, och följ övriga trafik-
regler.

Svenskar gör mycket annat i bilen
Vi svenskar gillar att 
vara effektiva, till och 
med när vi kör bil. 
De vanligaste saker-
na vi ägnar oss åt vid 
bilkörning är att prata 
i telefon, dricka, äta 
och sms:a. Det visar en 
europeisk undersök-
ning från LeasePlan.   
Att göra andra saker bak-
om ratten när man kör bil 
är förenat med stora risker. 
År 2013 blev det förbjudet 
att använda mobiltelefonen 
om det påverkar körningen 
negativt. Trots lagen fortsät-
ter många svenskar att göra 

mycket annat medan de kör. 
I undersökningen uppger 
33 procent av svenskarna att 
de sms:at någon gång den 
senaste månaden samtidigt 
som de körde bil. Tillsam-
mans med ungrarna är vi 
med den siffran värst i Eu-
ropa.

– Att Sverige hamnar så 
högt på listan när det gäller 
att göra andra saker samti-
digt som vi kör är skräm-
mande. Sverige ligger i 
den absoluta toppen bland 
världens länder när det gäl-
ler trafiksäkerhet. Men för 
att minska trafikolyckorna 
måste även vi som förare ta 
ett större ansvar, säger Lisa 

Midbrink, marknadsanaly-
tiker på LeasePlan. 

I undersökningen fram-
går också att svenskarna 
även äter, dricker och pratar 
i telefon i högre utsträck-
ning än i andra länder.

– Det kan bero på att 
vi gillar att vara effektiva. 
Samtidigt är det viktigt att 

tänka på att alla aktiviteter 
riskerar att ta bort koncen-
trationen från vägen. Lagen 
som kom 2013 ville komma 
åt detta, men har fått kritik 
för att vara luddig. Resulta-
tet i undersökningen visar 
att det är ett problem, säger 
Lisa Midbrink.

33 procent av svenskarna uppgav att de sms:at någon 
gång den senaste månaden samtidigt som de körde bil.
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Brålanda • Frändefors

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Onsdag 5/10 14.00
Modevisning, Seniorshopen
Onsdag 5/10 15.00
Gemenskap på Solrosen
Gäst: Dan Rosengren
Torsdag 6/10 14.00
Karlar, grabbar o kompisar
Startdag. Deltar i Bingon
Fredag 7/10 18.00
Höstmys, Countrymusik 
OBS! Anmälan senast 5/10
Måndag 10/10 10.00
Vandring med Ingrid
Veckoaktiviteter:
Måndag
10.00 Promenad, Sinnenas hus
14.30 Stickcafé, ojämn vecka
Måndag och torsdag
07.30 Rör dig frisk, STC
Ledare: Margaretha G.
09.30 Minnesträning (gemen-
skap o kortspel)
Tisdag
10.00 Bridge
15.00 Akvarellcirkel
jämn vecka, Sinnenas hus
Onsdag
18.00 Gymnastik, f.d. sjukh.
Torsdag
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus
10.00 Gin Rummy
14.00 Bingo
15.00 Bokcirkel, ojämn vecka 
Sinnenas hus
17.00 Ukulelelirarna, ojämn v.

Välkommen att delta 
i våra aktiviteter

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

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

Sista fredagen i 
månaden bjuder 
smyrnaförsamlingen 
in män till frukost och 
ett angeläget tema i 
Smyrnakyrkans festsal 
i Brålanda.
Smyrnaförsamlingen har 
haft ett uppehåll med sina 
omtyckta träffar för män 
men nu i höst kommer de 
tillbaka.

– På begäran bjuder vi åter 
in till frukostträffar för män 
och vi har gäster både från 
bygden och lite längre ifrån. 
Vi kommer naturligtvis att 
tala om hela människan, 
både ande själ och kropp så 
någon gång kanske vi bjuder 
in någon läkare eller sjuk-
gymnast. Någon gång kan 
det också  bli någon spän-
nande reseskildring, säger 
Carl-Ewert Berg, volontär i 
Smyrnakyrkan.

Man börjar med att bjuda 
på en enkel frukost för att 
sedan lyssna till dagens gäst 
och samtala kring dennes 
och sina egna erfarenheter.

Kommande fredag får her-
rarna lyssna på och höra om 
vad ”Sång och musik” kan 
betyda. Thomas & Anita 
Granath från Uddevalla och 
Brålandas egen dragspels-
klubb finns på plats.

I oktober gästar pastorspa-
ret Gunilla och Håkan Gnis-
te, Uddevalla, på temat ”Att 
aldrig ge upp”. 

Parets villa drabbades 
2009 av brand och Gunilla 

Frukostträffar för män

Håkan och Gunilla Gniste kommer till frukostträffen i oktober 
och berättar om kampen för livet. Foto Leif Boström 

Gestad hembygdsför-
ening fyllde 70 år och 
Dalslands fornminnes- 
och hembygdsförbund 
100 år. Det firades 
med att visa hur man 
gjorde förr, på hem-
bygdsgården Gran-
backen. 300 vuxna 
och många barn fick 
en trevlig dag med 
hästskjuts och klen-
gås.

Från parkeringen fick man 
hästskjuts och den mång-
hövdade publiken fick se 
hur det förr gick till att kär-
na smör, separera grädde ur 
mjölken, tvätta, mala mjöl, 
binda nekar, slå med lie, 
tillverka ryssolja och tröska 
med hästvandring.

Den 100-åriga handdrivna 
stenkvarnen satt mjölnarna 
på prov. Två man behövdes 
för att få till en jämn gång 
och vetemjöl som resultat. 

Så gjorde man förr

Mats Torstensson och Rune Elofsson fick ta i för att det skulle 
komma något mjöl från den 100-åriga stenkvarnen.

Amanda och Lovisa Spandén, Timmervik, tyckte det var in-
tressant och roligt att tvätta för hand.

Roland Skarin kör hästvandring med Rosalill och Ronja som går runt runt och driver ett trösk-
verk.

FAKTA
Gestad hembygdsförening bildades 1946 och man fick tillgång 
till Sven i Lias stuga. Stenknackaren Sven Andreasson bodde 
där cirka  1900 till 1940. Stugan är öppen sommartid och ett 
70-tal brukar skriva i gästboken varje sommar. I sommar lät 
man fräscha upp den genom att förre muraren Erik Andersson 
kalkputsade muren. 1985 köptes med kommunens hjälp gården 
Granbacken med sina åldriga men välbevarade byggnader, 
ladugården har vasstak. 1988 invigdes den som hembygdsgård 
och många ideella timmar är nedlagda av entusiastiska Gestad-
bor. Föreningen har även Brattens fiskeläge i sin vård. 
Sommartid hyrs stugan på Granbacken ut till turister. Under 
övriga året kan den som vill baka i den vedeldade ugnen. 
Lisa Carlsson har genom åren lärt ut den konsten. Fakta: Inez 
Larsson

lyckades få ut Håkan i all-
ra sista stund. Mycket svårt 
brännskadad men med en 
vilja att leva och en stor till-
lit till guds kraft har Håkan, 
med Gunilla och många 
trossyskon vid sin sida, käm-
pat sig tillbaka till livet och 
pastorstjänsten. 

Novembers gäst är Bertil 
Gustafsson, Brålanda, som 
ger ”Intryck från Israel”. 
Han berättar om resan han 
gjorde dit sommaren 2016.

Marianne Karlsson

Några droppar ryssolja 
fick man fram ur nävern 
som brändes.

– Det är ett experiment 
som vi får slipa på till nästa 
gång, sade Jimmy Melby.

Amanda och Lovisa 
Spandén hade sett fram mot 
att få tvätta på äldre vis och 
gnuggade lakan mot tvätt-
brädan och sköljde för glatta 
livet.

Det var strykande åtgång 
på den fältmässiga utspis-
ningen av ärtsoppa och 
korv., liksom på klengåsen 
på bröd bakat i gårdens ved-
eldade ugn. Provsmakning 
på den närproducerade kalv-
osten var också populär.

Sy i skinn, sticka och nys-
ta visade Ingegerd Karlsson, 
Ulla Albinsson och Monica 
Persson. 

I ladugården visades en 
trailer från filmen ”Dals-
land” från 1950-talet, av 
Erling Zackrisson, som 
kommer att visas runt om i 
Dalsland inom kort.

 – Vi åkte förbi och såg 
detta pågå och vi stannade. 
Det är ju jättetrevligt och 
vad duktiga de är,  säger Bill 
Albinsson, från Bengtsfors, 

– Jag var här när det var 
SM i plöjning, kul att kom-
ma tillbaka, tyckte kompi-
sen Marianne Björnkvist, 
från Åmål. 

Allan Sahlbom hade hand 
om lieslåttern tillsammans 
med Ingemar Andersson. 
Han är mycket nöjd över 
dagen och alla sina medar-
betare som fått till det bra. 

– Väldigt roligt. Så många 
intresserade. Det har funge-
rat enastående bra. 

 Marianne Karlsson

Svaret i tipstävlingen för 
vuxna var: Bovete har minst 
gluten. Grönsåpa tillverkas 
av tallolja. Kalvdans av rå-
mjölk. Ryssolja 500-1000 
grader.  I Sverige äts mest 
hårdost/person. Sädeskär-
var på stör är snes. Klen-
gås, smöret ”klenades” med 
tummen. Smörkärnans stav 
är törel. Liens skaft är orv. 
Halmläggning på nock kall-
las mörning.

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft sillsexa enligt tradi-
tion i Gestad församlings-
hem.  Det var en stor skara 
medlemmar som vice ordfö-
rande Åke Fridell kunde häl-
sa välkomna. Föreningens 
sångkör inledde sitt program 
med Den glade vandraren 
och fortsatte med En gång 
jag seglar i hamn, Sjösala vals 
med flera.

Därefter blev det servering 
av sill och potatis med tillbe-
hör. Det smakade som van-
ligt mycket bra och Britt fick 
vår uppskattning. Nästa pro-
gram,punkt var Holger som 
visade bilder och berättade 
om en resa med fjällvandring 
i trakterna av Tibet, Kat-
mandu med mera för några 
år sedan. Det var en lång 
vandring på flera mil och det 

fanns bärare med som hjälp 
med bagaget. Man såg vack-
er natur, ovanliga blommor, 
tempel, asiatiska byggnader 
och snöhöljda toppar.

Tore Eriksson presentera-
de en resa till Vara konsert-
hus, som planeras i höst.

Tage Severinson lämnade 
en rapport från Kommuna-
la Pensionärsrådet (KPR), 
bland annat angående ser-
viceboende. Frågan utreds 
närmare.

Så blev det kaffe med hal-
lontårtor innan lotteridrag-
ningen. Sångkören fortsatte 
med några sånger och da-
gens ordförande avslutade 
samlingen. Gemensamt med 
kören sjöngs nationalsången.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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BIF får ladda 
om i femman

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – IF 

Viken
0-0

Div. 4 Bohuslän/Dal

BADMINTON 
Stinget spelar i Div.3 
denna säsong. Inför 
seriepremiären blev 
det skador på flera 
spelare, så laget fick 
åka med en man kort 
till seriepremiären. 
Efter 6-2 mot Partille och 

5-3 mot Racket Alingsås, så 
är BMK Stinget med i top-
pen. 

I varje match startade man 
med 0-1. I matchen mot 
Partille spelade Jacob Jans-
son och Wulf Harder över 
sin förmåga, bäst när det gäl-
ler, och vann herrdubbeln. 

Erica Karlsson och Male-

Full pott i seriepremiären

BMK Stinget gjorde en stark laginsats och tog full pott  i serie-
premiären.

FOTBOLL 
Det var inte hugget i 
sten att kvalplatsen 
skulle bärgas av MIF 
inför söndagens tuffa 
drabbning mot seriele-
darna IFK Åmål. Men 
seriefinalen vanns av 
Mellerud som nu för-
länger sin säsong med 
en månad.
Efter ett tungt nederlag 
förra helgen vände Mel-
lerud bragdartat sin form 
och vann säsongens svåraste 
match med 2-1 på Örnäsval-
len i Åmål. 

IFK hade redan kylt 
champagnen, för att fira se-
riesegern, men ser ut att få 
spara den till nästa helg istäl-
let. Deras serieseger är dock 
knappast hotad trots att en 
teoretisk chans finns, men 
då krävs det ett 20-tal mål 
av Mellerud mot Högsäter 
samtidigt som IFK Åmål får 
förlora mot Viken med ett 
10-tal mål.

I söndagens match var det 
just Åmål som började bäst, 
en av deras importer fick 
ett friläge efter fem minuter 
som dock Fredric Johansson 
såg till att avvärja. Johans-
son skall hyllas för sin insats 

Kval väntar för Mellerud

SLUTRESULTAT
IFK Åmål – MIF

1-2 (0-1)
Div. 4 bohuslän/Dal
Målskyttar:
19’ 0-1 Simon Svensson (straff)
57’ 0-2 Simon Svensson (straff)
59’ 1-2 Semeí Farés

Melleruds Alvin Johansson startade för sitt lag i matchen mot Åmål och gjorde det med den äran 
som ytterback. Foto Tobias Coster.

SPORT

FOTBOLL 
Söndagens ödesmatch 
för Brålanda blev allt 
annat än lycklig. Både 
BIF och gästande 
Viken hade sina kon-
trakt hängande på en 
skörtråd. För Brålanda 
höll den inte och man 
får börja om i division 
5 nästa säsong.
Strax efter lunch i söndags 
var det avspark på Sörbyval-
len för sista gången denna 
säsong. IF Viken gästade och 
matchens vikt var påtaglig. 
Det var vinna eller försvinna 
för Brålanda som hade chans 
att komma ikapp Viken vid 
seger.

– Vi sade innan att det var 
en viktig match, men att vi 
inte fick stressa upp oss inför 
situationen. Vi konstaterade 
att det skulle bli en av de ro-
ligaste vi varit med om, be-
rättade assisterande tränaren 
Reine Matsson.

Men det blev en mållös 
historia och varsina poäng 
till lagen, vars avstånd emel-
lan var fortsatt oförändrat. 
Matchen var Brålandas, 
mestadels, som hade chans 
att avgöra i matchens sista 
skälvande minuter, men Al-
fred Rydsmos målchans gick 
över ribban.

– Vi missade några sura 
lägen, men de hade chanser, 
som Douglas (Dahlberg) 
räddade. Målskyttet måste 

fungera, men det gjorde det 
inte, däremot fungerade för-
svarsspelet väldigt bra, sade 
Matsson.

Sista kvarten tryckte hem-
malaget på för ledningsmålet 
som skulle hålla hoppet vid 
liv, men trots ett kraftigt 
övertag mot ett trött Viken, 
slutade matchen 0-0 och 
nedflyttning ett faktum.

– Det är tråkigt, men det 
är som det är. Vi har gjort en 
bra säsong även om det inte 
syns i tabellen. Fyran var 
bättre i år än förra året, och 
det är ju inte på söndagens 
match som vi åker ut ur se-
rien, konstaterar Reine.

Brålanda har dock en ung 
och spännande stomme att 
bygga vidare på. Kan man 
behålla stora delar av laget 
har man alla möjligheter att 
bara göra ett kort stopp i di-
vision 5. I och med den nya 
konstgräsplanen har förut-
sättningarna för de vitgröna 
förbättrats avsevärt och po-
tentialen finns i truppen.

– Vårt mål är att gå upp 
igen, vi får ta nya tag, sade 
assisterande tränaren.

Tobias Coster

na Norrman följde upp och 
vann damdubbeln. I snabb 
följd vann Malena damsing-
eln och Martin Norrman 
herrsingel 1 och Stinget hade 
en ledning med 4-1. När se-
dan Wulf vann singel 2 och 
Jacob singel 3, så var segern 
ett faktum. Att Martin och 
Erica förlorade mixeddub-
beln spelade ingen roll. 6-2 
till Stinget och två poäng.

I nästa match väntade 
laget ifrån Alingsås, Rack-
et. Denna match skulle bli 
mycket tuffare, det visste 
man redan innan start. W.O. 
i herrdubbel 2, 0-1 i baken 
från start. 

Flickorna ordnade en vinst 
och 1-1. Herrdubbeln förlo-
rade och ställningen var 1-2. 
Malena spelade sin singel och 
det blev enkel vinst, 2-2. Mar-
tin gick in och spelarde herr-
singel 1, och förlorade, 2-3. 
Wulf var irriterad efter förlus-
ten i herrdubbeln och laddade 
för revansch i singel 2.

Det blev vinst i en trese-
tare och Stinget hade 3-3. 

Samtidigt har Jacob Jansson 
startat sin singel 3 och vin-
ner första set 21-19. 

Sista delmatchen startade 
med en mixeddubbel. Erica 
och Martin spelade. Mar-
tin var oerhört frustrerad 
och arg efter förlusten och 
nu krossade de sina mot-
ståndare i mixedspelet, 4-3. 

Jacob förlorade andra set 
ganska stort och det blev 1-1 
i set. Inför Jacobs tredje set 
böljade spelet fram och till-
baka mellan spelarna och vid 
ställningen 18-20 var förlus-
ten nära. 

Men Jacob vänder, med en 
fantastisk kämpaglöd, och 
vinner setet med 22-20, och 
Stinget vinner med 5-3.

En stark laginsats av alla 
gjorde att Stinget fick med 
sig fyra poäng. I nästa sam-
mandrag, 26 november, 
väntar Kinnekulle och det 
blir den svåraste nöten att 
knäcka för att vinna serien.

BMK Stinget

i matchen, då flera viktiga 
räddningar gjordes.

I matchminut 18 sköt 
IFK ett skott i stolpe efter 
hörna, som var matchens 
bästa chans så långt. Men 
på Melleruds anfall därefter 
tilldömdes gästerna en straff. 
Lagets och seriens skytte-
kung Simon Svensson klev 
fram och satte den säkert i 
mål för ledning Mellerud 
med 1-0, som kontrade mot 
ett bolltryggt Åmål.

– Man måste spela så, de 
kommer med allt de har. 
Vi pratade på i hela match-
en att vi inte ska överarbeta 
och jaga boll utan skulle vara 
noga med ytorna och står 
rätt vid ytorna. Det tyckte 
jag vi skötte exemplariskt, 
sa Mellerud tränare Peter Jo-
nasson efter matchen.

En till straff
Åmål tryckte på och efter en 
halvtimma var det Fredric 

Johanssons tur igen att bril-
jera, med en dubbelrädd-
ning framför sin målbur. 
Före paus böljade spelet med 
ett kontrollerande Åmål och 
ett kontrande Mellerud.

Efter paus, 13 minuter in 
i den andra halvleken, kom 
matchens andra straff. Återi-
gen för Mellerud efter att Se-
bastian Hedlund blivit fälld. 
Simon Svensson klev fram 
på nytt och var lika säker 
även andra gången och 2-0 
till Mellerud.

Men glädjen blev kortva-
rig, två minuter senare redu-
cerade Åmål efter hårt tryck 
på Melleruds mål. 

– Vi har gått bort oss för 
mycket i de andra match-
erna, speciellt mot mot-
ståndare som varit rättvända 
med boll under kontroll. Då 
klev vi fram och lämnade 
jättestora ytor bakom oss. 
Så vi var jätte noga med att 
försvara ytorna idag och det 

är vad vi vinner på, tillsam-
mans med kontringarna, be-
rättar Peter.

För seger blev det till slut, 
om än med en del svettpär-
lor i pannan för åskådarna, 
efter en anstormning i slutet 
av hemmalaget.

Kval väntar
Kvalet hägrar för Mellerud, 
som dock har en match på 
lördag att spela hemma mot 
Högsäter. 

– Jag gillar aldrig att kom-
ma tvåa, men med lite dis-
tans på det hela så är det 
klart att vi skall ladda om in-
för ett kval. Vi har tränat på 
väldigt bra, nästan tendens 
till uppbyggnadsträning. Så 
fysiskt sett är vi väl förbere-
da. Nu gäller det för mig och 
övriga att förbereda det an-
dra, att titta på motståndare, 
berättar Peter Jonasson.

Tobias CosterCupseger för 
Stefan Hellman
MTB 
Stefan Hellman, Team 
Swesports segrade i 
Svenska långloppscu-
pen i MTB Mitsubishi 
Challenge.

Det blev en riktigt spännan-
de och jämn avslutning på 
cupen efter en lång säsong 
runt om i de svenska skog-
arna. Till slut drog Stefan 
Hellman det längsta strået i 
den mycket tuffa H40-klas-
sen. Detta efter att kört in 
till en fin andraplats under 
avslutande tävlingen i cu-
pen Västgötaloppet i Ulrice-
hamn under helgen och en 
topp-20-placering inräknat 
eliten. 

Lillebror Johan Hell-
man slog till med en seger 
i H30-klassen i Västgöta-
cupen och det innebar en 
tolfte plats inräknat även 
elitklassen vilket är mäkta 
imponerande. Johan slutade 
på en total tionde plats i cu-
pen efter en besvärlig vår där 

han fick avstå tävlande i cu-
pen. Men av de fyra starter 
han har gjort i cupen av de 
totalt nio loppen så har han 
två segrar med sig. Kul att 
se att Johan är tillbaka i bra 
form efter sommaren. 

Det är imponerande att 
bröderna Hellmans Team 
Swesports nu båda är 
bland Sveriges 20 främsta 
MTB-cyklister i långlopp 
och det skall bli spännande 
att följa den fortsatta utveck-
lingen inför säsongen 2017. 
Men först blir det eventuellt 
start för bröderna i Hunne-
berg MTB i början av okto-
ber. 

Följande lopp ingår i 
Svenska långloppscupen 
MTB Mitsubishi Challenge:
Billingeracet, Skövde
Långa Lugnet, Falun
Lida Loop, Stockholm
Ränneslättsturen, Eksjö
Mörksuggejakten, Rättvik
Engelbrektsturen, Norberg
Finnmarksturen, Ludvika
Bockstensturen, Varberg
Västgötaloppet, Ulricehamn
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FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Högsäters GF
Lördag 1/10 KL. 14.00

Pizzeria Vita Sannar, Preem, ITAB, TLAB

Huvudsponsor:

Söndag 2/10 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Frändefors IF
Matchbollarna skänkta av: 

TRISAB

I ett strålande väder gick 117 
personer OKKs tipsprome-
nad. Rätt rad vuxenfrågor:
1. 2  Bratteli, 2. 2 Sverige, 3. 
1 Margret Thatcer, 4. 2 Po-
vel Rammel, 5. 1 Lejongap,
6. X Sylte, 7. 2 Super Ma-
rio, 8. X  Vevlira, 9. 2 Bild 2 
10. X 1986, 11. 2 Cyklar 
nedför berg och backar, 12. 1 
Stekt. Rätt rad barnfrågor: 
1. 1 Elefant, 2. X Selfi, 3. 2 
Tass, 4. 1 Volvo, 5. X 3st, 6. 
1 Vänern och Vättern, 7. 2 
4, 8. 2 Hur vädret är under 
en period, 9. X Solo, 10. X 

Danmark, 11. 1 2 matske-
dar, 12. 2 Gälar. Skiljefråga:  
68m2 1:a pris: 12 rätt Niclas 
Samuelsson, 63m2 2:a pris:  
12 rätt  Maj Manchec, 75m2 
3:e pris: 12 rätt Gerd Jans-
son, 79m2. Extra vinster:   
Conny Herbertsson, Åke 
Karlsson, BrittMarie Yng-
ve, Max Asp Barnvinnare:  
Pontus, Ella Stengård, Ida 
Stengård, Ludvig Carnlöf, 
Malte Geerts.

Välkomna nästa söndag   
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 25/9

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Håfreströms IF
4-3 (3-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
4’ 1-0 Fredrik Grenander
5’ 2-0 Fredrik Grenander
10’ 2-1 Anton Öhrling
27’ 3-1 Alassane Ouarma
51’ 3-2 Flamur Mollapolci
52’ 3-3 Kreshnik Bytyqi
85’ 4-3 Martin Scherdin

Håfreströms målskytt Flamur Mollapolci i hård duell om bollen med Åsebros spelandetränare Peter Eriksson, på Rudevi. Foto: 
Andreas Asp.

FOTBOLL 
På lördagskvällen 
säkrade Frändefors 
tredjeplatsen hemma 
på Frendevi IP inför 
drygt 50 personer, när 
Ärtemark/Billingsfors 
gästade. 2-1 slutade 
matchen efter ett 
sent avgörande mål av 
hemmalaget Hampus 
Boman.
Målet inför säsongen var att 
sluta i mitten av tabellen, 
enligt tränaren Suad Has-
sani. Men i lördags, sjutton 
matcher senare, säkrade man 
tredjeplatsen i dalslandsfem-
man. Trots det återstår en 
match, mot Håfreströms IF, 
som dock blir betydelselös 
för ”fiffen”.

Lördagens match var inte 
betydelselös och de senas-
te matcherna har man haft 
problem med att få lag till 
matcherna. 

– Vi har haft svårt att få 
lag till matcherna de senaste 
veckorna. Men killarna löser 
detta bra, berättar tränaren 
Hassani.

Starten blev dock inte som 
man tänkt sig. Gästande 
jumbon Ärtemark/Billings-
fors tog ledningen efter 16 
spelade minuter. 

Frändefors matade på, 

Fiffen säkrade 
tredjeplatsen

SLUTRESULTAT
Frändefors IF –  

Ärtemark/Billingsfors 

2-1 (0-1)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
16’ 0-1 Johan Henriksson
63’ 1-1 Andrej Savemo
88’ 2-1 Hampus Boman

men det dröjde tills matchen 
var drygt en timma gammal 
innan kvitteringen kom.

– Vi möter ett kämpande 
lag, men vi slarvade mycket 
i den första halvleken, säger 
Hassani. 

1-1 målet gjorde Andrej 
Savemo på en fint slagen 
djupledsboll som han sat-
te säkert bakom Billingens 
målvakt. 

Men det såg länge ut att 
bli delad pott i drabbning-
en, men då klev Hampus 
Boman fram och agerade 
matchhjälte. Ett inlägg från 
tidigare målskytten Savemo 
landade fint på Bomans hu-
vud som nickade tre poäng 
till Frändefors.

– Vi vinner knappt, även 
om det till slut var rättvist. 
Men vi har svårt stundtals 
och tröttnar snabbt, berättar 
Suad Hassani.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Det var stundtals hett 
på Rudevi i lördags 
eftermiddag när Hå-
freströms IF gästades 
och då inte enbart av 
solen som värmde. Två 
lag ville vinna och en 
målrik match värdig 
ett derby slutade med 
4-3 seger för Åsebro.

Det var en svängig match 
på Rudevi i lördags. Åsebro 
tog snabbt tag i ledningen, 
hela 2-0 efter fem spelade 
minuter. Båda målen gjordes 
av Fredrik Grenander som 
dock fick bryta matchen före 
paus.

Men Håfreström gav inte 
upp trots en katastrofal start. 
Anton Öhrling reducerade i 
den 10:e minuten, men efter 
en halvtimma spel kom 3-1 
för Åsebro genom Alassane 
Ouarma.

– Det gick lite lätt i början 

och jag var arg på killarna 
i paus eftersom vi inte tog 
jobbet. Men det var nog fel 
väg, för vi fortsatte likadant 
i andra halvlek och de får 
komma upp väl enkelt, be-
rättar Åsebros spelandeträ-
nare Peter Eriksson.

Ingen ville vika
Håfreström tog vara på sina 
chanser, så när 3-1 snabbt 
blev 3-3 fem minuter efter 
paus hettade det till i duel-
lerna. Inget lag ville vika ner 
sig.

– Vi har lägen att avgöra, 
men det fattas det där lilla, 
sade Håfreströms bästa spe-
lare Burim Avdijaj.

– Vi släpper in lite billiga 
mål, lite dåligt försvar och 
för mycket glapp mellan la-
gen. Men vi spelar bra och 
borde få minst en poäng. Vi 
borde lite positionsföränd-
ringar inför andra, men det 
hjälpte inte, sade Eriksson.

Chansrikt slut
Slutminuterna blev minst 
sagt spännande. Flertalet 
chanser åt båda håll som bör 
gått in, men en kombination 
av fint målvaktsspel och viss 
okärpa gjorde att det dröjde 
till den 85:e minuten. Då 
hade både Burim Avdijaj, 
Dick Johasson och ”Mido” 
missat solklara chanser.

– Det blev jätteytor offen-
sivt, men vi satte inte sista 
passen. De är bra offensivt, 
men det var bra att vinna. 
Vi visar bra moral och grä-
ver inte ner oss bara för att vi 
släpper in mål, så det känns 
bra, berättar Eriksson.

Avgörandet kom från 
Martin Scherdin som vin-
ner en duell i straffområdet 
och lyckas peta in bollen i 
röran framför Håfreströms 
vikarierande målvakt Enis 
Fejzulovic.

Målet innebar seger för 
Åsebro som får invänta kval 

FOTBOLL 
Det var serieavslut-
ning för Åsebro/Brå-
landa och säsongens 
sista hemmamatch på 
Sörbyvallen i strålande 
solsken. Lagen spela-
de om slutplaceringen 
i damernas division 2 
och gästande Bullaren 
GoIF drog det längsta 
strået.

En chockstart av gästan-
de Bullaren gav en tidigt 
tremålsledning i lördagens 
eftermiddagsmatch på Sör-
byvallen i Brålanda. I den 
27:e minuten satte Angelica 
Karlsson 3-0 för GoIF och 
Å/B var i brygga.

– Vi kom inte riktigt igång 
i matchen, de spelade väldigt 
offensivt och vi blev tagna på 
sängen. Sedan hade de max-
imal utdelning, men de var 
duktiga, det ska sägas, sade 
tränaren Lennart Lindström 
efter matchen.

Åsebro/Brålanda kunde 
reducera kort efter gäster-
nas tredjemål genom lagets 
notoriska målskytt Sandra 
Petersson.

Inga fler mål
Men fler mål blev det inte 
för hemmalaget, trots en 
stor dominans i den andra 
halvleken.

– Vi kom igång i andra 
halvleken, då var vi riktigt 
bra, men det blev inga fler 

mål, berättar Lindström.
Detta var årets sista match 

för damerna som hade 
hoppats på en bättre säsong 
än vad man levererat. Å/B 
slutar på en femte plats till 
slut, av sju lag.

– Vi hade bestämt att vi 
skulle ta tre poäng, men så 
blev det inte. Det känns ju 
inte bra att åka ner en pla-
cering i sista matchen. Sedan 
är det ju redan klart sedan 
innan att när de gör om divi-
sion 2 kommer alla lag att få 
vara kvar, men det hade sett 
snyggare ut att ligga en po-
äng bakom toppen än fyra, 
sade Lennart Lindström ef-
ter matchen, som var hans 
sista för klubben.

Inget förlängt kontrakt
Lennart får inte förlängt 
kontrakt med klubben, efter 
två år vid sidlinjen.

– Jag kommer att sluta, 
men hur de andra gör vet 
jag inte. Mitt kontrakt går 
ut och det var inte aktuellt 
att förnya det från Åsebro/
Brålandas sida. Det är alltid 
tråkigt att lämna, så är det 
för alla parter, berättar Lind-
ström och fortsätter:

– Är inte så nöjd med sä-
songen, hade ju tänkt att det 
skulle bli ett bättre år. Det 
blev inte så bara, vi hade de 
spelare vi hade, samtidigt 
som några försvann med 
skador under säsongen. Men 
vi har gjort så bra vi kunnat.

Tobias Coster

Chockade av offensiv start

samt en mittenplacering för 
Håfreströms IF.

Kval för Åsebro
Åsebro får nu ladda om för 
kval, även om en match åter-
står, mot Ellenö IK. 

Sedan väntar ett kval mot 
Bohusläns tvåa i samma di-
vision, Stala/Myckleby. För 
detta gäller det att ladda om 
och ta med sig energin från 
säsongen.

Tobias Coster

Scherdin avgjorde matchen
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Mellerud
2 rok. 65 kvm. Central 
lägenhet i toppskick. Mark-
plan. Ramp. Stor altan. 
Endast äldre.

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs 
och har idag byggvaruhus från Töcksfors i norr till  Trelleborg i söder. 
 Optimera omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 800 anställda.

Redo för nya utmaningar?

Nu söker vi dig som vill arbeta som lager-
ledare vid vår enhet i Mellerud

Läs mer om tjänsten och ansök på 
www.optimera.se

under rubriken Om Optimera

Lagerledare

Du som har hittat
min mobil vid Vita Sannar. 
Kontakta mig.

UPPHITTAT

Gård med det rätta läget

Mellerud, 7,7 ha            

Gård strax söder om Mellerud.

Rymligt bostadshus, ladugård,

vedbod och magasin.

Fastighetsmäklare

Johan Melin 

Vänersborg | 070-578 22 65

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

Tel. 0530-404 00 | www.oscarssonsbil.se

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

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VÄRME VATTEN SANITET
Daniel Persson
076-337 23 48

www.dprorservice.se
kontakta@dprorservice.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

Ring 
så gräver jag!

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

olesensbygg@gmail.com

Stefan

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

FASTIGHETSMARKNADEN

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

Lägenhet eller hus
eller del av hus. 
Tel. 073-674 17 54.

ÖNSKAS HYRA

VÅNINGSSÄNG med madras-
ser 90x200. Nypris 5.000:- 
Kvitto finns 2.500:-.  
Tel 073-043 67 67

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
5/10 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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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.39 - 1 oktober

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. 39 – 1 oktober

21.00  Next level
21.15  Follow the money
22.15  Billions
23.15  Suits
23.55  Marta & Guldsaxen
00.25  Vildmarkstjejer
01.05  Fångade
01.55  Resten av Sverige 

21.00  Jenni möter
21.30  Café de Flore
23.30  Millennium
01.00  Genikampen
02.00  Tro, hopp och kärlek 

21.00  56:orna - en historia om 
 Sverige
22.00  Fångade
22.50  Världens Barn 2016 
 - uppdraget
23.20  Du är här!
23.45  Hanna campar med en 
 kändis
00.00  Opinion live
00.45  Strömsö
01.15  Plus
02.15  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  Next level
23.10  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
23.40  Vid lägerelden
00.10  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Franska kusten 
 från ovan
16.10  Lärlabbet student
16.40  Världens fakta: Berlin-
 murens fall
17.30  Berlin-Tokyo med bil
18.15  Saltets kraft
19.10  Djurens hotade vandringar
20.00  Centralamerikas okända 
 kungadömen
21.00  Seriestart: Kate Humble 
 lever med nomader
21.50  En syndare i Mecka
22.50  Världens fakta: Barnen 
 som kämpade mot Hitler 

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska person-
 ligheter
16.20  Författarliv mellan dikt 
 och verklighet
 
16.50  Artityd
17.20  Världens medicin
17.50  Mitt biologiska barn
18.40  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
19.10  Det vilda Skandinavien
20.10  Abortpillret
21.00  Seriestart: Ät Vietnam
21.30  Den nya vildmarken
22.25  Djurens hotade vandringar
23.15  Kate Humble lever med 
 nomader 

13.00  UR Samtiden
16.00  Ät Vietnam
16.30  Atlantis
18.00  Det vilda Skandinavien
19.00  Crowdfunding
19.50  Världens medicin
20.15  Världens fakta: 
 Bombstyrkan
21.00  Skaparen av mänskliga 
 robotar
21.55  Berlinmurens fall
23.35  Abortpillret 

09.00  UR Samtiden
15.00  Din plats i historien
15.05  Författarliv mellan
 dikt och verklighet
15.35  Crowdfunding
16.25  Centralamerikas okända 
 kungadömen
17.25  Skaparen av mänskliga
 robotar
18.20  Kate Humble lever med 
 nomader
19.10  Planet Earth
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  Djurens hotade vandringar
21.20  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  American reunion
23.20  Simpsons
23.50  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.40  My name is Earl
03.05  American dad
03.30  Grimm
04.15  Våra värsta år
05.05  Seinfeld
05.30  Seinfeld 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
20.00  Lethal weapon
21.00  Salt
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.25  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
03.55  Grimm
04.40  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  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: Retribution
23.50  Family guy
00.50  Scrubs
01.50  My name is Earl
02.10  Frasier
02.35  Family guy
03.20  Cops
04.00  Nattsändningar

06.00  Knight rider
07.00  Jim Henson's 
 creature shop 
 challenge
07.55  Frasier
08.20  Jims värld
09.50  Fear factor USA
10.50  Ink master USA
11.50  NCIS: Los Angeles
13.50  Continuum
14.50  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
15.50  Franklin & Bash
16.50  Talladega nights
19.00  Community
20.00  Simpsons
21.00  Here comes the boom
23.15  Meeting evil
01.00  Paranormal movie
02.30  Hajen 4
03.55  Last resort
04.40  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
05.25  The Mindy project 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Go'kväll
11.35  Tro, hopp och kärlek
12.35  Sverige!
13.05  Genikampen
14.05  Matiné: Amour
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
23.15  SVT Nyheter
23.20 - 01.35  Dox: Human
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Må underbart med Tiffany 
 Persson
11.05  Resten av Sverige
12.05  Uppdrag granskning
13.05  56:orna - en historia om 
 Sverige
14.05  Fråga Lund
15.05  Receptet på lycka
15.45  Gomorron Sverige
16.05  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  Säsongstart: Plus
22.00  Opinion live
22.45  Seriestart: Anna Järvinen 
 och kvinnorna
23.15  SVT Nyheter
23.20  Tro, hopp och kärlek
00.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.55  Go'kväll
11.40  En bild berättar
11.45  Landgång
12.45  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
13.15  Plus
14.15  Opinion live
15.00  Enkel resa till Korfu
15.50  Gomorron Sverige
16.10  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
19.00  Världens Barn 2016 
 - uppdraget
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  Nattsändningar 

06.05  Fråga doktorn
06.50  Receptet på lycka
07.30  Opinion live
08.15  Uppdrag granskning
09.15  Go'kväll
09.30  Världens Barn 2016 
 - uppdraget
10.00  Vildmarkstjejer
10.40  Strömsö
11.10  Landgång
12.10  Doobidoo
13.10  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
13.40  Karl för sin kilt
14.35  Genikampen
15.35  Resten av Sverige
16.35  Må underbart med Tiffany 
 Persson
16.50  Skavlan
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Gissa låten!
21.00  Enkel resa till Korfu
21.45  Lördagsbio: Contraband
23.30  Nattsändningar 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  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
18.50  Dansa!
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Seriestart: Marta & Guld-
 saxen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Babel
23.15  David Lagercrantz - året 
 med Millennium 4
00.15  Förväxlingen
00.45  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  Dansa!
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Miranda - en politiker blir till
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Mr. Robot
23.05  Blue bird
00.30  Förväxlingen
00.45  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  Marta & Guldsaxen
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  Dansa!
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Dataspel som arkitekt
20.55  Typer
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Timbuktu
23.20  Rakt på
23.50  Mitt psyke och jag
00.20  Förväxlingen
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

08.10  Våra två första år
09.00  SVT Nyheter
09.05  Jenni möter
09.35  Perfektion
10.05  Det söta livet
10.30  Vem vet mest?
12.00  SVT Nyheter
12.05  Vem vet mest?
13.05  Babel
14.05  Miranda - en politiker blir till
15.05  Vetenskapens värld
16.05  Sverige idag på romani
16.10  SVT Nyheter
16.15  Sverige idag på romani
16.20  Du är här!
16.45  Det söta livet - sommar
17.00  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
18.00  Nysvenskar
18.30  Kampen mot alkoholen
19.00  Kulturstudion
19.05  Luther goes Bach
19.50  Kulturstudion
19.55  Bach på 90 minuter
21.25  Kulturstudion
21.30  Gisslan
22.50  Riket
23.20  Marta & Guldsaxen
23.50  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 Dröm-
 vinsten
18.35  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru
21.00  I huvudet på Gunde Svan
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.45  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
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bytt är bytt
21.00  Riktiga karlar
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
03.40 Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  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  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.50  Idol extra
23.15  The conjuring
01.35  Lawless
03.55  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter 

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
13.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
13.55  Hela Sverige bakar
14.55  Riktiga karlar
15.55  Äntligen hemma
16.55  Bonde söker fru
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  En ska bort
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Sveriges bästa
21.30  Mud
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Mud, forts
00.15  Robocop 3
02.15  Event Horizon
04.20  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 1/10 kl. 14.00-15.00

Nyinkommet!Visning: Torsdag 6/10 kl. 17.00-18.00

Toppenläge

Vita Sannar / Mellerud / Strandvägen 30
Detta nyrenoverade fritidshus ligger direkt vid Vita Sannars underbara sandstrand. Badmöjlighet inpå bara knutarna. 
4 rok. Boyta: 56 kvm. Tomtareal: 528 kvm. Pris: 1 950 000:-

Nyinkommet!

Mellerud / Grinstad 
Välskött fastighet med ostört lantligt läge. Tillfälle om man söker verkstad och bostad i en byggnad. 4 rok. Tomtareal: 1 750 kvm.
Pris: 690 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Mån. kost. ca 4.800:-

MELLERUD - Bolstad Prästgård 5
På landet ligger denna fastighet med ett rymligt 
bostadshus och goda möjligheter att kombinera 
med verksamhet. Villan har 7 rok  - men går att 
inreda till fler rum. Uthus med garagedel.

Pris 775.000:-

Visning torsd 29/9 kl. 17-18

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

Pris 595.000:-

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:-

HÅVERUD - Ramslökevägen 10 
Hemtrevlig villa! Vardagsrum som har öppen spis 
med braskassett. Rymligt kök med bra arbetsytor. 
Charmig tomt. Källare med direktutgång till rejält 
garage. Nära till bad och till Akvedukten i Håverud.

Pris 680.000:-

ÅSENSBRUK - Tallvägen 18 
Vackert läge med sjöutsikt! Ett av Åsensbruks 
absolut bästa lägen! Lättskött hörntomt, beläget i 
ytterkant av lugnt villakvarter. 1½-plans villa med 
genomtänkt planlösning och stor härlig altan.

Pris 1.395.000:- 

Mån. kost. ca 5.700:- Mån. kost. ca 6.500:- Mån. kost. ca 5.600:-

Mån. kost. ca 5.200:-

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Tova testar vuxenlivet
21.20  Vem tror du att du är?
22.20  Mr. Robot
23.00  Mitt psyke och jag
23.30  Landet runt - teckenspråkstolkat
00.15  Sportspegeln
00.45  Hundra procent bonde
01.15  Uppdrag granskning
02.15  Doobidoo 

21.00  Landgång
22.00  Genikampen
23.00  Gift vid första ögonkastet USA
23.40  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.10  Enkel resa till Korfu 

20.00  Ishockey: Champions hockey 
 league
22.30  Gisslan
23.10  Gisslan
23.50  Gissa låten! 

09.00  UR Samtiden
15.00  Världens fakta: Tekniska 
 underverk
16.00  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
16.30  Lärlabbet student
17.00  Island runt
17.35  Saltets kraft
18.25  Berlin-Tokyo med bil
19.10  Artityd
19.40  Ät Vietnam
20.10  Planet Earth
21.00  Familjeliv i Kanadas vildmark
21.55  Världens fakta: Bombstyrkan
22.40  Vetenskapsstudion
23.10  En syndare i Mecka 

13.00  UR Samtiden
16.00  Franska kusten från ovan
16.10  Artityd
16.40  Familjeliv i Kanadas 
 vildmark
17.30  Arkitektens hem
18.00  Författarliv mellan dikt och 
 verklighet
18.30  Världens fakta: Tekniska
 underverk
19.30  Vetenskapsstudion
20.00  Kate Humble lever med nomader
20.50  Lenas resor
21.00  Londons nattarbetare
21.45  Dödsdömd - min sista sommar
22.35  Lärlabbet student
23.05  Världens medicin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Marina mysterier
16.25  Världens medicin
16.50  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
17.20  Centralamerikas okända 
 kungadömen
18.20  Den nya vildmarken
19.15  Världens fakta: Bombstyrkan
20.00  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
21.00  Dödsdömd - min sista sommar
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån: Så skapades IS
23.35  Arkitektens hem 

06.00  Psych
07.00  Fear factor USA
07.55  Frasier
08.50  Jims värld
09.20  Community
10.20  Franklin & Bash
11.20  Talladega nights
13.30  NCIS: Los Angeles
16.30  Simpsons
17.30  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  Family guy
23.00 Lethal weapon
00.00  2 1/2 män
00.30  Anger management
01.00  How I met your mother
01.55  Family guy
02.40  Winged Terror
04.05  Amazing race
05.10  Seinfeld
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
21.30  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  Man on a ledge
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15 American dad
04.00  Nattsändningar

06.00  Plus
07.00  Vid lägerelden
07.30  Anna Järvinen och kvinnorna
08.00  Sverige!
08.30  Landet runt
09.15  Go'kväll
10.00  Fråga Lund
11.00  56:orna - en historia om Sverige
12.00  Gissa låten!
13.00  Motor: VM rallycross
15.00  Tro, hopp och kärlek
16.00  Vem tror du att du är?
17.00  Motor: Rally-VM
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 - 01.20  Grantchester
04.45  Sportspegeln
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.50  Världens Barn 2016 - uppdraget
11.20  Sprängstoff om lille Alfred
11.25  Nobelpriset i medicin
12.00  Doktor Sås
12.05  Landet runt
12.50  Doobidoo
13.50  Skavlan
14.50  Matiné: Bruden kom genom taket
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  Världens Barn 2016
21.05  56:orna - en historia om Sverige
22.05  Billions
23.00  Rinkebysvenska
23.10  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.55  Må underbart med Tiffany Persson
11.10 	Lagom	mycket	finsk
11.40  Nobelpriset i fysik
12.15  Det handlar om oss
12.45  Tänk till snackar stress
13.00  Vem tror du att du är?
14.00  Fråga doktorn
14.45  Matiné: Lattjo med Boccaccio
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  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  Världens Barn 2016
21.05  Resten av Sverige
22.05  Fångade
23.00  SVT Nyheter
23.05 Nattsändningar

08.35  Det söta livet
09.00  SVT Nyheter
09.05  Hundra procent bonde
09.35  Nysvenskar
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani
11.00  Dataspel som arkitekt
12.00  SVT Nyheter
12.05  Luther goes Bach
12.55  Last Night of the Proms
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.00  SVT Nyheter
16.05  Kampen mot alkoholen
16.35  Du är här!
17.00  Alors parle!
17.10  Popreel
17.25  Los, frag!
17.35  Dai, domanda!
17.46 	Kortfilmsklubben	-	tyska
18.00  Perfektion
18.30  Jenni möter
19.00  Världens natur: Det vilda
 Skandinavien
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Så skapades IS
22.55  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Alors parle!
08.10  Popreel
08.25  Los, frag!
08.35  Dai, domanda!
08.46 	Kortfilmsklubben	-	tyska
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Gudstjänst
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.50  Bygden som försvann
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  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
18.55  Farfarsfar på motorcykel
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  Jenni möter
00.00  Kampen mot alkoholen
00.30  Förväxlingen
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Sveriges bästa
12.55  Kockarnas kamp
13.50  Jamie Oliver: Middag på 15 minuter
14.55  Parlamentet
15.25  Halvvägs till himlen
15.55  Bytt är bytt
16.55  I huvudet på Gunde Svan
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto
20.00  Parlamentet
20.30  Halvvägs till himlen
21.00  Wallander: Sorgfågeln
22.00  Nyheterna22.05  Väder
22.10  Wallander: Sorgfågeln, forts
23.05  3:10 to Yuma
01.30  Passagerare 57
03.05  Dicte
04.10 - 04.45  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  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  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
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
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  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
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
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 39. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Kaffe
Classic. 500 g. Gäller ej Hela bönor, Ekologiskt, 
Rättvismärkt och Selection. Jfr pris 49:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Gul lök, Morot, Vitkål, Rödbeta, Kålrot
Sverige. Klass 1. Jfr pris 2:90/liter. Max 5 kg hushåll.

Gröna kärnfria druvor i ask
ICA. Rosa Bandet. Grekland. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 40:00/kg.

Fläskkotlett
ICA, Ursprung Sverige. 
Storpack. Med ben. I skivor.  
Jfr pris 59:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

20:- 
/st

Enportionsrätter
Dafgård. 350-500 g. Fryst. Gäller ej 
Mannerström. Jfr pris 44:32-52:00/kg.

Havregryn
ICA. 750 g. Gäller ej ekologisk. Jfr 
pris 12:00/kg.

5990 
/kg

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

10:-
/st

Minst
25%

rabatt

49:-2 
för

superklipp

Ballerina, Brago, Singoalla
Göteborgskex. 155-225 g. Gäller ej Singoalla 
cheescake jordgubb, päronglass, kladdkaka, 
mousse, marängsviss och Brago choklad. 
Jfr pris 44:44-64:52/kg.

Var medmbraå

9:-
/st

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp
Såpa
ICA Skona. 750 ml
Jfr pris 13:33/liter.

39:-
2 för

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

290 
/kg

Var medmbraå

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

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

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

7.990:-

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

KAMPANJPRIS 

5.990:-

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

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

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

INKL.

2 EXTRA
KEDJOR

Rek. pris 7.190:-

Grov olovlig körning
14/9: Man i 50-årsåldern kolliderade med annan bil i kors-
ningen E45 och Nygatan. Mannen är misstänkt för grov 
olovlig körning, ej iakttagande av väjningsplikt, bilen hade 
körförbud och var avställd Mannen visade upp sitt återkall-
ade körkort för polisen, som tog hand om det. Inga per-
sonskador. 15/9: Man i 50-årsåldern stoppades av polis på 
E45 i Mellerud. Han körde oskattad bil och är misstänkt 
för olovlig körning och eget bruk av narkotika. 16/9: Man i 
20-årsåldern, misstänkt för drograttfylleri på Järnvägsgatan.

Stölder och inbrott
14-15/9: Inbrott i maskinhall i Bröttorp. Fyrhjuling och 
gräsklippare stals. Försök till inbrott samma natt i verkstad 
vid Bolstad prästgård. Fönster uppbrutet, någon hade varit 
inne i verkstaden. Larmet utlöstes och personen skrämdes 
bort. 17/9: Vit Iphone förlorad i Åsensbruk, dagtid. Tjej i 
17-årsåldern misstänkt för snatteri på ICA den 22/9. 23/9: 
Stöld av mobil (svart Samsung) samt mobil dagtid i försam-
lingshemmet på Kapellgatan. 

Smitningar
20/9: Smitning p-skada vid Nordalskolan, dagtid. Smitning 
från p-skada vid Hemköp Kvarnkullen 24/9. 

Viltolyckor
15/9: Kollision älg och tåg, Köpmannebro. 17/9: Rådjur och 
bil E45 Mellerud. Person ser annan bil köra på rådjuret och 
inte stanna. Anmälaren stannade och avlivade djuret. Miss-
tanke om brott mot jaktlagsstiftelsen. 20/9: Smitning från 
kollision rådjur och bil i Liane Dalskog. Skadat rådjur på-
träffades på kvällen. Jägare kom och avlivade djuret. Älg och 
tåg kolliderade i Skållerud 20/9, på morgonen.

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

Inbrott i båtar
Mellan söndag och måndag 
förra helgen inträffade in-
brott och stölder i flera båtar 
i Dalbergså gästhamn.

Det är fyra båtar som ut-
satts för stölder. I tre av dem 
stals all fiskeutrustning (som 
spön och djupriggar) och en 
del navigationsutrustning.  
I två av båtarna stals 500-

600 wobblers och i den tred-
je stals cirka 1 000 wobblers. 
På den fjärde båten, som 
stod på land, stals en nästan 
ny Mercury-motor på 140 
hk. Motorn är stöldmärkt.

Det uppskattade värdet på 
stöldgodset beräknas ligga 
på en miljon kronor.

Susanne Emanuelsson

I södra Dalsland fanns 
tre producenter att 
besöka när Dalslands-
mat, Hushållningssäll-
skapet, LRF, Västra 
Götalandsregionen 
med flera, anordnade 
Matfest i Väst för tred-
je gången. 

Många passade på att ta en 
rundtur denna fina sep-
tembersöndag och njuta av 
närproducerade produkter i 
ett av höstfärger prunkande 

landskap.
Evenstorps Gård hade 

förutom närproducerat från 
gården och honung från 
närområdet sina populäraste 
fikaprodukter, våfflor, hal-
lon- och rabarberpaj samt 
hallonmuffins på menyn. 
Här finns ju också smådjur 
att klappa och alpackor att 
titta på. 

– Vi brukar åka hit fle-
ra gånger på sommaren för 
det är så trevligt och fräscht 
här med jättegott fika, säger 

Matfest i Väst till nytta och glädje

Daniel Johansson och Anna-Karin Bäck fikade, handlade och 
träffade kusin Irene Eriksson, Lantligt Anno 1785. Marianne Westman berättar om de olika honungssmakerna för 

Arne och Eivor Östergren. 

Gun Hansson och Hasse 
Olsson, Vänersborg.

– Vår dotter jobbar här så 
vi passade på att ta en fika, 
säger Irene Svensson, medan 
hon njuter av kaffet i solvä-
ggen.

Lantligt Anno 1785, Ek-
holmen, är med för första 
gången och det var många 
besökare.

– Väldigt trevligt och det 
verkar som de mest fikar här, 
köttet har jag sålt en del av, 
säger Iréne Eriksson.

Från Vänersborg har An-
na-Karin Bäck och Daniel 
Johansson tagit sig hit för att 
fika och passa på att handla 
i butiken på dagens rundåk-
ning.

– Mycket trevligt att besö-
ka detta fina ställe och göra 
fynd, tycker de.

– Brålandabakelsen i tårt-
form har haft enorm åtgång, 
berättar Britt Johansson, 
Britts bakstuga, som bakar 
till  caféet.

Mariannes Biodling, Vena 
Säby, med för första gång-

en, har haft 30-talet besö-
kare. Som bekant har året 
allmänt givit något mindre 
honung, så i år räcker den 
till de kunder som köper på 
burk. Genom att frysa in en 
del honung kan Marianne 
Westman erbjuda nyslungad 
/flytande honung hela året. 

– När kunderna kommer 
hem till mig hinner jag pra-
ta med dem. Några biodlare 
kom också så vi kunde utby-
ta erfarenheter, säger Mari-
anne 

Eivor och Arne Östergren, 
Erikstad, har varit och fikat i 
Sundals Ryr. Nu ska de välja 
vilken honung de ska köpa. 
Försommar-, vitklöver-, 
lövåsängar-, nyslungad och 
gammaldags orörd grovkor-
nig honung.

– Det är väldigt roligt att 
åka runt till dessa duktiga 
producenter, ni tre här är det 
ju lagom avstånd till, menar 
Eivor.

Totalt fanns 193 be-
söksmål med den lokala 
maten i fokus. Matfest an-

ordnas för att skapa möten 
mellan konsumenten och 
producenten för att visa på 
att det gör skillnad för ex-
empelvis det öppna landska-

pet, en levande landsbygd, 
miljön och arbetstillfällen 
om man handlar det lokalt 
producerade.

Marianne Karlsson


