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Nr 35  Årg 23 ONSDAG 5 OKTOBER • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 40.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!
Mini 
wafers
Varnajan, 150 g.
 Jfr-pris 66,67/kg.

Kladdkaka 
Boström 2 x 40 g.
 Jfr-pris 62,50/kg.

Kanelbulle
Bonjour, 90 g, jfr-pris 55,56/kg.
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Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

www.uteinne.se

Vapenskåp

2.990:-
Norma 
• Jaktammunition 
• Övningsammunition
• Hagel

Åtelkameror 
från 1.995:-

5.900:-

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

Ryggsäck

595:- 675:-

Stekhällar
fr. 

395:- Saftybox ingår ej

Begränsat antal.

Jaktradio
Lafayette 155 

2.695:-
Albecom 155 

1.995:-

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

MÅNADENS VARA
OKTOBER

Lättmetall. Bladet är inställbart i 
flera lägen, från helt indraget till 
fullt utskjutet. Levereras med 3 
knivblad i handtagets bladmagasin.

Universalkniv 
99 E Stanley

Rek. ca pris 95:-

69:-

Nu väntar kvalspel

MIF avslutade seriespelet med en skön seger över Högsäters GF på hemmaplan. Tongivande var bland annat  Sebas-
tian Hedlund t.v och Simon Svensson i kamp om bollen med en grönklädd högsäterspelare.

– Sidan 18 –

Nej till skola 
på Nuntorp
Under fredagen kom dråpslaget – beslutet från Skolin-
spektionen att avslå Dalslands Naturbruksutbildnings 
AB:s ansökan om att bedriva naturbruksutbildning 
på Nuntorp. Beskedet har åstadkommit stor ilska och 
frustration bland både inblandade och allmänheten.

– Vi ska göra vad vi kan för att frågan med detta 
avslag inte ska vara avgjord. Detta är politik när den 
är som sämst, dundrar Robert Svensson, ordförande i 
Hushållningssällskapet Väst.

– Sidan 5 –

Två utsålda 
spelningar
Weeping Willows två spelningar på Kulturbruket 
på Dal i lördags har varit utsålda sedan länge. Ban-
det gjorde ingen besviken. Deras musik berör alla.

– Sidan 11 –
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Tösse REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

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

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

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

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

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

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

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

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

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

En intim konsert med 
solisterna från succékonserten

Extraföreställning

Deepwater Horizon
Söndag 9/10 kl. 19.00
Onsdag 12/10 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-
1 tim. 47 min

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kvällens film

Dalslandsfilmen
Tisdag 11/10 kl. 19.00

Jag Älskar Dig – En 
Skilsmässo Komedi

Onsdag 5/10 kl. 19.00
Från 15 år. Pris 80 kr

1 tim. 36 min

Storkarna (Sv tal)
Lördag 15/10 kl. 16.00
Söndag 16/10  kl. 16.00

Från 7 år Pris 80 kr
1 tim. 27 min

Inferno
Söndag 16/10 kl. 19.00
Onsdag 19/10  kl. 19.00

Från 15 år Pris 80 kr
2 tim. 1 min

 

VÄLKOMNA!

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

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

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

5 okt-12 okt 2016
Tacksägelsedagen
”Lovsång”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Sön  12.30  Sopplunch i Grinstads församlingshem, 
  därefter gudstjänst.
Sön 14.00  Skördegudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin 
  Öqvist. Predikan: Pär-Åke Henriksson. 
  Bolstads kyrkokör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00. 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  hus.
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i Kyrkans hus,
  Lena Hildén. Utdelning av Barnens Bibel till
   Holms församlings 5-åringar. Församlings-
  träff. Enkel lunch anmälan senast 5 okt. 
  tel.362 00
Tis 11/10 11.30 Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 11/10 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson. 
Tis 11/10 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus.
Ons 12/10 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Pär-Åke Henriksson. 
  Örs barnkör. Sopplunch i kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Ons 15.00  Prat- och kakkafé i Örs församlingshem.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja 
  Lignell.
Tors 18.00 Välkomna till öppet möte i Örs församlinghem.  
  Gällande avyttringen av församlingshemmet.
Lör 18.00  Älgmålsbön i Dalskogs kyrka, Lena Hildén. 
  Kaffe och älgkorv.
Sön 12.30 ”De äldres dag” startar med lunch i Örs 
  församlingshem. Anmälan senast 3/10.
Sön 14.00  Skördegudstjänst i Örs kyrka och ”De äldres 
  dag”, Marit Järbel. Sång: Eva Göransson och
   Signe Nilsson.
Mån 15.00  Örs kyrkliga arbetskrets symöte idag hos 
  Marianne Granat, Högen Ör.  
Ons 12/10 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin
  Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  23.000  - 58 rop
VSH - JACK 8.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 6/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

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

För mer info, ex. bussar:

www.baldersnas.com

MELLERUD  

MEDLEMSMÖTE 
onsdag 12 oktober kl. 17.00 
Templargården IOGT-NTO

Evert Magnusson visar bilder från Mellerud
 Kaffe och smörgås  - Lotteri

     Välkomna!                                Styrelsen

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 11/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Onsd 12/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 2:-/kg

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

Rotary
Mellerud

Birger Nilsson
berättar om skogs- 

branden i Västmanland 

Måndag 10/10
Café Gruzzolo kl. 18.15

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Vi har hörslinga

Jag älskar dig
Torsdag 6/10 kl. 19.00

Barntillåten    1 tim 36 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Storkarna
Söndag 9/10 kl. 16.00

Från 7 år        1 tim 27 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Café Society
Söndag 16/10 kl. 19.00

Från 15 år      1 tim 35 min
 Vuxen 60:-

 

0555-130 15, www.grums.nu

Julmarknadsresor
Lübeck 24/11, 3 dgr ...1.960:-

Kiel 5/12, 3 dgr............1.635:-

Liseberg Lördag 17/12 . 500:-

Fler resor finns 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

JUBILEUMSKONSERT 
med Emil & Zandra Ernebro

Fredag 7 oktober insläpp kl. 18.30 
Kulturbruket på Dal 

Entré 150:-             VÄLKOMNA!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Vikenborg 
fredag 7 oktober   

kl. 21-01

Förköp 0532-710 63 • Entré 200:-
Baren är öppen. VÄLKOMNA!

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 11 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:-
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Zandra & Emil Ernebro

På fredag 7 oktober 
bjuder Zandra och 
Emil Ernebro på en 

oförglömlig musikupp-
levelse på Kulturbru-
ket på Dal i Mellerud.

Succéduon firar tio år

Det äkta paret Emil och Zandra Ernebro firar tio år tillsammans på scenen.

Mozart i Skållerud
Söndag 23 oktober framförs 
Wolfgang Amadeus Mozarts 
Missa Brevis i Skålleruds 
kyrka. För framförandet 
står Skålleruds församlings-
kör och Skålleruds Drängar 
under ledning av Elisabette 
Emanuelsson.

Sångsolister är Katarina 
Kjörling, sopran, Almut 
Fock, alt, Claes Hellberg, te-
nor, och Fredrik Johansson, 
bas. För ackompanjemanget 
ansvarar pianisten Daniel Jo-
hansson.

Dalslandsfilmen
1957 spelade Erling Zack-
risson in Dalslandsfilmen i 
Mellerud med omnejd. Den 
innehåller många av den 
tidens kända Mellerudspro-
filer. Filmen hade premiär i 
aulan i Mellerud 3 novem-
ber samma år.

Nu har filmen restaurerats 
och digitaliserats. Vid pre-

miärvisningen av den nya 
kopian på Centrumsalongen 
förra tisdagen var det helt 
fullsatt och många fick vän-
da i dörren. Filmen kommer 
att visas igen på Centrums-
alongen tisdag 11 oktober. 
Dessförinnan visas den i 
Erikstad bygdegård söndag 
9 oktober.

Carolina körar på Kents avskedsturné
34-åriga Carolina Wal-
lin Pèrez, med rötterna 
i Mellerud, är med och 
körar på rockbandet 
Kents avskedsturné 
under hösten. 
Carolina var med även i fjol 
och körade under Kents tre 
spelningar. Då kom hon 
med på rekommendation, 
eftersom hon har en kopp-
ling till bandet efter sin egen 
platta ”Pärlor och Svin” med 
Kentlåtar i egen tappning.

– Den skivan spelade jag 
in i deras studio och med de-
ras tekniker. Bandet gjorde 
också reklam för min skiva 
via sina egna kanaler, det var 
roligt, säger Carolina.

Nu väntar alltså totalt 28 
spelningar som körsångare 
med Kent. Fem är avklarade; 
tre dagar den gångna helgen 
på Skandinavium i Göte-
borg och två helgen innan i 

Linköping. Turnén avslutas 
på Tele2 Arena.

– Alla spelningar är ut-
sålda och det handlar om 
arenaspelningar. Det är jät-
temäktigt att få vara med, 
en stor ära, understryker 
Carolina.

Hon är en av tre körsång-
are och de sjunger mycket 
under spelningarna.

– Ja, i alla stämmor som 
finns på skiva plus några gre-
jer som vi hittat på. 

Carolina körar dessut-
om på Kents senaste skiva 
”Då som nu för alltid” som 
släpptes i våras och på Kents 
Best of-platta som nyligen 
släpptes.

Vilka är dina favoritlåtar 
med Kent?

– Åh, det var svårt. Det är 
så många låtar som är bra. 
Men jag tycker mycket om 
”Förlåtelsen” och ”Innan all-

ting tar slut”. Jag gillar deras 
texter väldigt mycket.

Beskriv killarna i bandet!
– De är extremt trevliga, 

snälla och roliga. Detta är 
den största produktionen jag 
varit med om, det känns lyx-
igt att få vara med. Man får 
så mycket energi och kärlek 
av publiken.

Vad gör du när du inte 
turnerar med Kent?

– Skriver låtar och spe-
lar in inför nästa platta. 
Men det är inte klart när 
den kommer. Det blir lite 
mer synthpop på den, förra 
innehöll mest indiepop. De 
senaste tre åren har jag spelat 
in med andra artister och det 
tar ju tid. Då har jag spelat 
synth och körat.

Carolina bor i Stockholm 
sedan 2004. Det tog ett tag 
för henne att trivas där, men 
2008 fick hon ett första-

Carolina Wallin Pèrez på snabbvisit hos familjen i Mellerud. Under hösten är hon en av tre 
körsångare på Kents avskedsturné. – Jättemäktigt, det är en ära att få vara med, säger hon.

Vi träffar 2015 års Lucia:

Det börjar dra ihop sig 
att skicka in förslag 
på Melleruds luciakan-
didater. Vi möter 2015 
års ljusdrottning, Nata-
lie Andersson, Ör.

Natalie som har hunnit bli 
17 år berättar att hon blev 
väldigt förvånad när det 
avslöjades att just hon blev 
Melleruds lucia.

– Först blev jag lite rädd 
över att behöva stå i cen-
trum. Men när vi tränade 
tillsammans var det bara 
roligt. Det var en mycket 

speciell upplevelse, berättar 
Natalie.

Lucia med följe har ett 
ganska digert program, med  
besök på olika platser i kom-
munen.

– Vi sjöng mycket och det 
var jättekul och mysigt att se 
människors reaktioner. De 
flesta av de äldre sjöng med i 
låtarna. Det märktes att våra 
besök betydde mycket för 
dem, konstaterar Natalie.

Hon framhåller vikten av 
att bevara traditionen. Extra 
uppskatt blev deras besök på 
asylboendet på Kroppefjäll.

– De blev så glada! De fil-
made oss, småbarnen sjöng 
med och de bjöd på mat. 
Det kändes som en viktig 
del av integrationen, säger 
Natalie.

Hon avslöjar att hon lider 
av scenskräck.

– Men jag hade ju folk 
bakom mig. Det var ett stort 
steg för mig och jag kan 
verkligen rekommendera an-
dra att vara med i luciatåget, 
understryker Natalie.

Susanne Emanuelsson

Lucian 2015, Natalie Andersson, under Lions julmarknad i Mellerud. Bredvid sitter tärnorna 
Julia Harling och Karolina Wessman. Arkivbild.

”Jättekul och mysigt”

I rätta händer kan en gitarr 
låta som en miniorkester. 
Spelstilen som Emil Ernebro 
spelar kallas för ”fingerstyle” 
och innebär att man spelar 
melodi, kompgitarr och bas-
gångar samtidigt. Det kan 
jämföras med en pianists sätt 
att spela på. 

Emil kommer från 
Bengtsfors, träffade Zandra 
från Mellerud på musikpro-
grammet i Åmål och nu firar 
de tio år som musikpartners!

De skapar tillsammans 
en energifylld, charmig och 
oförglömlig musikalisk upp-
levelse.

Med både eget material 
och tolkningar av gamla och 
nyare låtar får man åka med 
på en musikalisk resa i olika 
stilar, som blues, jazz, coun-
try och pop. Emils virtuosa 
gitarrspel blandar sig perfekt 
med Zandras röst och de ger 
publiken en stund som de 
sent skall glömma. 

handskontrakt på en lägen-
het och då landade hon ”på 
riktigt”.

I Mellerud bor föräldrarna 
Marisol och Ingemar samt 
systern Susanna. Till Melle-

rud brukar Carolina komma 
fyra-fem gånger om året. 
En bror, Robert, bor i Lin-
köping, medan den andra 
brodern Henrik bor i Stock-
holm.

– Vi umgås mycket. Han 
är min mentor, en klok 
människa. Dessutom är han 
ett stort Kent-fan, säger Ca-
rolina och skrattar.

Susanne Emanuelsson
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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 10/10: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 11/10: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 12/10: Redd grönsakssoppa.  
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 13/10: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert:  Hallonkräm.

Fredag 14/10: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt. 
Lördag 15/10: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 16/10: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, herrgårdsgrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 41 
Mån-Sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Vecka 41
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål. 
Alt:  Quorngryta. 

Onsdag Grönsakssoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad fisk** med 
stuvad spenat, kokt potatis och 
rårivna morötter. 
Alt: Selleristick.

Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås, ris och skivade morötter.
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Förra tisdagen visa-
des Dalslandsfilmen 
på Centrumsalongen 
i Mellerud, för första 
gången sedan 1957. 
Salongen var fullsatt 
och utanför stod en 
lång kö som fick vän-
da hem igen, tröstade 
med löftet om fler 
visningar framöver.

Erling Zackrissons film om 
Dalsland rönte enormt in-
tresse. Biografmaskinisten 
Gunnar Landegren och fil-
mens återupplivare Jan G 
Andersson var överväldigade 
över anstormningen. 

Jan berättade kort om 
upptäckten av filmen och 
inledde kvällens visning med 
två korta smakprov på Erling 
Zackrissons andra filmer, en 
om Värmland och en om 

Bohuslän. Därefter följde 
Jans dokumentär om hur 
filmen upptäcktes och mö-
tet med Zackrisson i Askim 
i Göteborg. Samtalet dem 
emellan, rörande och humo-
ristiskt berörde varenda en i 
salongen och satte prägel på 
tittandet av själva filmen.

Igenkännande
Filmen startade i Åmål och 
fortsatte genom Dalsland 
med stopp hos personlig-
heter och evenemang anno 
1957. 

I Mellerud, en marknads-
dag skymtade många för 
publiken kända ansikten, 
igenkännande rop hördes ur 
raderna.

– Fantastiskt roligt, man 
kände igen så mycket, och 
så vackert det var, sade flera 
besökare.

– Jag kände igen han med 

hatten i Mellerud, det var 
Sko-Pelle, han var väldigt 
lång och stilig, sade någon.

Ett annat land
Ett annat Sverige, ett annat 
Dalsland, sett genom en ung 
människas ögon år 1957, var 
något alldeles speciellt att se. 

Många av människorna i 
filmen får tid på sig att be-
rätta sina historier och de 
gav inblick i levnadsöden av 
många slag. Humor fattades 
inte och skratten ljöd även i 
Centrumsalongen 2016.

Nästa gång filmen visas i 
Mellerud, den 11 oktober, 
hoppas man att Erling Zack-
risson ska vara med. Nypre-
miären i Mellerud hedrades 
av närvaron av hans sambo 
Elisabeth Östberg.

Karin Åström

Publikanstormning till Dalslandsfilmen

Kön var lång till Centrumsalongen och det blev snabbt fullsatt. Många fick vända hem igen.

Filmaren Jan Andersson i ”publikhavet”.

Vid Bokmässan i 
Göteborg tilldelades 
Kroppefjälls hem-
bygdsförening en 
hedersutmärkelse för 
boken om Rostocks 
brunn i tävlingen Årets 
hembygdsbok som 
anordnas av Sveriges 
Hembygdsförbund. 
Författare är Kerstin Ljung-
qvist och Anders Roth. 
Boken hade nominerats av 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund.

14 hembygdsböcker var 
nominerade till Årets hem-
bygdsbok vilka hade be-
dömts av en jury. Fyra av 
böckerna fick hedersutmär-
kelser, däribland Rostocks 
brunn. Till vinnare utsågs 
hembygdsföreningen Ma-
rielunds Vänner för boken 
”Marielund – Sommardröm 
vid Uppsala”. Priset delades 
ut av Sveriges Hembygds-

Fick hedersutmärkelse

JURYNS MOTIVERING:
Boken om Rostocks Brunn har 
fin och lättläst layout och är 
rikt illustrerad med foton och 
skannat källmaterial. Den ger 
en god bild av brunnsortens 
skiftande öden under nästan 
två sekler, med dess upp- och 
nedgångar, om gästerna i 1:a, 
2:a och 3:e klass och socie-
tetslivet – och vad Brunnen 
betydde för det kringliggan-
de samhället. Vi får dessut-
om några tidsbilder i form av 
berättelser från tidigare an-
ställda och brunnsgäster. En 
välproducerad hembygdsbok 
som avslutas med källförteck-
ningar och ett fylligt register.

Rostocks Brunn var en in-
rättning som tros ha sin 
början på 1600-talet.

förbunds ordförande Birger 
Svanström. 

Juryn för tävlingen Årets 
hembygdsbok har tre le-
damöter. En av jurymed-
lemmarna är den tidigare 
bibliotekarien vid Karlstads 
bibliotek, Eva Fredriksson 
som är fritidsboende i Rönn-
hult, Dals-Eds socken. 

Vid samma tillfälle utde-
lades Sveriges Hembygds-
förbunds kulturpris Kultur-

hammaren som i år gick till 
konstnären och författaren 
Björn Gidstam, Urshult för 
hans böcker om det gam-
la kulturlandskapet i tolv 
svenska landskap, däribland 
Värmland och Västergöt-
land. 
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Visa upp annonsen 
och få extra svärd 
och kedja på köpet

”Detta är när politik är som sämst”
I fredags kom Skolin-
spektionens beslut att 
avslå Dalslands Natur-
bruksutbildnings AB:s 
ansökan om att få be-
driva naturbruksutbild-
ning på Nuntorp. Hos 
alla som engagerat sig 
i skolans framtid är 
bestörtningen stor.
– Det första man känner 
är tomhet, vi har gjort vad 
vi kan. Men vi ska träffa 
arbetsgruppen som jobbat 
med detta på torsdag kväll. 
Vi har möjlighet att över-
klaga. Vi har långt mycket 
bättre förutsättningar än 
många andra att bedriva na-
turbruksutbildning, men jag 
tror det står en dörr öppen 
mellan skolinspektionen 
och regionen, säger Robert 
Svensson, ordförande i Hus-
hållningssällskapet Väst. 

Oklarheter med köp
Skolinspektionen gör den 
sammantagna bedömningen 
att Dalslands Naturbruks-
utbildning AB inte har för-
utsättningar att följa de fö-
reskrifter som gäller för de 
sökta utbildningarna. 

Framförallt pekar man på 
att Dalslands Naturbruks-
utbildning AB uppgett att 

Skolinspektionen har avslagit Dalslands Naturbruksutbildning AB:s ansökan om att bedriva skola på Nuntorp, men allt ska 
göras för att frågan med det inte ska vara avgjord, säger Hushållingssällskap Västs ordförande Robert Svensson.

Robert Svensson, ordförande 
Hushållningssällskapet Väst.

När nu skolinspektionen av-
slagit Dalslands Naturbruks-
utbildning AB:s ansökan om 
att driva friskola på Nuntorp 
får man inte ge upp. Det 
finns möjlighet att räta ut 
de frågetecken som inspek-
tionen hade och överklaga 
beslutet. 

Den springande punkten 
är tillgången till skollokaler. 
Detta hade varit klart redan 
om alla politiker insett be-
tydelsen av att det allmänna 
kan vara en katalysator för 
företagsutveckling och ut-
bildning. 

Det är inte primär verk-
samhet för en kommun att 
äga jordbruk, men för att 
säkerställa tillgång till utbil-
dad personal till den största 
näringen i vårt område är 
det viktigt att en tid vara en 
fastighetsägare och att inves-
tera i mark och lokaler på 
Nuntorp. 

Oppositionen i Väners-
borg hur tar ni ert ansvar?

Liberaler, kristdemokra-
ter, vänsterpartister  och sist 
men inte minst moderater, 
vad gör ni?

Att så split och demon-

strera sitt missnöje med att 
sprida  propaganda till och 
med utanför Sveriges grän-
ser gagnar inte saken eller att 
sticka huvudet i sanden och 
inte delta i besluten löser 
inga problem. 

Risken för er är att väljar-
na upptäcker detta och kom-
mer att välja andra partier 
vid nästa val om naturbruks-
utbildningen försvinner från 
Dalsland.

Daniel  Jensen, 
medlem i Dalbo  
hushållningsgille

Vi får inte ge upp hoppet, 
men vad gör politikerna?

Så har då besked kommit, 
att skolinspektionen sagt 
nej till att starta en friskola 
för naturbruksutbildning 
på Nuntorp.  Engagerade i 
att försöka rädda skolan har 
varit Hushållningssällskapet 
och näringen i form av lant-
brukare, maskinfirmor, slak-
teriet i Brålanda med flera.

Alla jag pratat med som 
känner till att jag arbetat 

drygt 30 år på Nuntorp, 
har uttryckt önskemål och 
sympatier för att utbild-
ning inom naturbruk med 
särskola skall bedrivas även 
i fortsättningen. Nu faller 
ansökan på att Vänersborgs 
kommun inte fattat beslut 
om att köpa skolans lokaler 
och skoljordbruk. Här är 
det partipolitik och princi-
per, som lagt hinder i vägen, 

tvärsemot vad jag från bör-
jan trodde var möjligt.

Med den insyn jag haft om 
förhållandena på skolan de 
senaste åren, kan jag inte låta 
bli att misstänka att Västra 
Götalandsregionen knappast 
har underlättat Vänersborgs 
kommuns försök att köpa 
skolan. Naturbruksförvalt-
ningen i Skövde har ju valt 
att lägga ned skolorna i väs-

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.

Mordet på naturbruksutbildningen
tra sidan av regionen och 
koncentrera utbildning till 
skolor i den östra. Dalsland 
har man räknat bort på ett 
tidigt stadium. 

En fortsatt utbildning 
som friskola på Nuntorp 
skulle innebära konkurrens, 
så att man skulle få svårt att 
få elever till de skolor man 
satsar på. Säkert ligger även 
politikerna i Västra Göta-
landsregionen bakom det 
ödesdigra beslutet om ned-
läggning av utbildningen på 
Nuntorp. Även här spökar 
säkert partipolitik, utan tan-
ke på vad detta kommer att 
innebära för vår del av regi-
onen.  

Genom att försvåra Vä-
nersborgs kommuns över-
tagande av skolan och dess 
inventarier för man över an-
svaret för att ingen friskola 
kan startas på Vänersborgs 
kommun och främst dess 
moderatpolitiker. 

Jag anser dock att det är 
många ansvariga i den här 
frågan, som borde skämmas 
och i framtiden vara utsatta 
för förakt från oss, som velat 
rädda Nuntorpskolan.

Håkan Hultman

lokalerna ska hyras av Fast-
ighets AB Vänersborg, men 
en ledamot av kommunfull-
mäktige i Vänersborg har 
meddelat Skolinspektionen 
att ett beslut om att köpa 
fastigheten ännu inte är ta-

get och att det är oklart om 
det finns en politisk majori-
tet för köpet av Nuntorp. 

Skolinspektionen har 
kontaktat Vänersborgs kom-
mun och fått svaret att detta 
stämmer. 

Osäkra inventarier
Därefter har inspektionen 
hämtat uppgifter från Väs-
tra Götalandregionen som 
uppger att Naturbruksför-
valtningen som idag driver 
verksamhet på Nuntorp har 

rätt att ta med sig de inven-
tarier de önskar till de skolor 
regionen fortsatt ska bedriva. 

Regionen kan inte exakt 
ange vilka inventarier och 
maskiner som kommer att 
flyttas, men att nötdjurs-
besättningen kommer att 
flyttas till Sötåsen eller Ud-
detorp. 

Om kommunen skulle be-
sluta att köpa Nuntorp, får 
de dock köpa inventarierna. 
I annat fall säljs dessa på den 
öppna marknaden.

Osäkert med lokaler
Dalslands Naturbruksut-
bildning AB har intresse av 
att hyra lokaler och anlägg-
ning oavsett vem som regi-
onen avser att avyttra fast-
igheten och lösöret till, om 
kommunen inte köper. Men 
Västra Götalandsregionen 
ger inte någon upplysning 
om hur man i så fall  tänker 
göra.

Skolinspektionens be-
dömning är därför att det 

inte är säkerställt att sökan-
den kommer att kunna följa 
bestämmelserna som gäller 
tillgång till ändamålsenliga 
lokaler och utrustning.

När det gäller ekonomin 
har Skolinspektionen också 
en del att anmärka på, men 
den huvudsakliga anledning-
en till avslaget anses vara lo-
kalerna.

–  Vi ska göra vad vi kan för 
att frågan med detta avslag 
inte ska vara avgjord. Detta 
är när politik är som sämst. 
Inte konstigt att Vänersborg 
får en bottenplacering när 
det gäller företagsklimat när 
man kan stoppa näringslivets 
önskningar på detta sätt, sä-
ger Robert Svensson.

Karin Åström

Månadens vara

Oktober

Innerdörrshandtag 
Habo Torino inklusive rosett. 
Tillverkat i zink/zamak, med 
ytbehandling av blank respektive 
borstad krom. En av Habos storsäljare 
utomlands, finns i Sverige endast hos 
Optimera!

Just nu: 
149:-

Ord. pris: 199:-
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Vår kära 

Irma 
Björhammar 

* 26 juni 1920  

har i dag somnat in. 

Åsensbruk 
22 september 2016 

Runa 
Maj 
Eira 

med familjer 
 

Släkt och vänner 

I sorgen finns glädjen 
för allt som Du gav 

Av kärlek och omsorg 
till dem Du höll av 

Redo att hjälpa 
glad i Ditt sinne 
Är Du vårt allra 
käraste minne 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
fredag 14/10 kl. 11.00. Av-
sked tages i kyrkan. Hedra 
gärna Irmas minne med en 
gåva till Barncancerfonden 
givartelefon 020-902090. 
Fonus 0530-10045. 

Vår älskade 

Karl August 
Ericsson 

* 1 september 1924  

har stilla lämnat oss i stor 
sorg och saknad, men i 

tacksamt minne bevarad. 

Mellerud 
22 september 2016 

Sven och Ingrid 
Rickard, Elin 

Eva 
Louise och Fabian 

Barnbarnsbarn 
Margret 

Släkt och vänner 

Vi binder en krans 
utav minnen så vackra 

Med liljornas vithet  
och rosorna glöd 

Och därmed vi alla 
Dig innerligt tacka 
för allt vad Du varit 
av kärlek och stöd. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste.  
Tänk gärna på en gåva till 
Hjärt och Lungfonden,  
givartelefon 0200-882400. 

Min älskade livskamrat, Vår 
kärleksfulle Pappa, Morfar, 

Farfar och Svärfar 

Eino Laasonen 
* 1 september 1934  

har i dag efter en kort tids 
sjukdom lämnat 

oss alla i stor sorg 
och förtvivlan. 

Nol 
14 september 2016 

SIW 
MARIA & THOMAS 

Elin, Ida 
JOHAN & MARIA 

Siri, Roland 
KERSTIN & KJELL 

Jennie, Jessica med familjer 
 

Släkt och vänner 

Vi älskar och saknar 
dig så oerhört mycket. 
Du �nns alltid i våra 

hjärtan. 
 
 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Nygårdskyrkan, 
Åmål fredag 7/10 kl. 11.00. 
Ljus klädsel. Avsked tages i 
kyrkan. Efter akten inbju-
des till minnesstund. Anmäl 
deltagande till FONUS 
Mellerud senast 6/10 tel. 
0530-10045. Istället för 
blommor, tänk på Hjärt-
Lungfonden givartelefon 
0200-88 24 00. 
Varmt Tack till personalen 
på IVA Kungälvs Sjukhus 
för god omvårdnad. 

Vår älskade 

Sven-Erik 
"Jocke"

Backlund 
* 1 december 1958  

har lämnat oss 
efter en tids sjukdom 

Mellerud 
21 september 2016 

Susan 
Josefine, Jennifer, Mattis 

Larry och Elisabeth 
med familj 

RUTH 
Pappa Erik 

Syskon med familjer 
Släkt och vänner 

Troget har Du alltid 
strävat 

Och för mödan aldrig 
bävat 

Tills Du inte kunde mer 
Ro vi unnar nu ditt hjärta 
Då Du vilar ifrån smärta 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdag 18 oktober 
kl. 11.00 i Sundals Ryrs 
kyrka. Avsked tages i kyr-
kan. Hedra gärna Jockes 
minne med gåva till Can-
cerfonden, givartelefon 
020-595959. Fonus Melle-
rud tel. 0530-10045. 

Vår kära 

Gunborg 
Persson 

* 20 oktober 1920  

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad 

Åsensbruk 
25 september 2016 

Bo och Birgit 
Inger 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Barnbarnsbarnbarn 
 

Släkt och vänner 

Hur skönt att stilla 
somna in 

när stunden slutligen 
är inne 

Att lämna allt med 
rofyllt sinn 

i ljust och välbevarat 
minne. 

Avsked har ägt rum i kret-
sen av de närmaste. 
Tack till Hemtjänsten och 
Hemsjukvården i Skållerud. 

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bibel-
klass. 17 Språkcafé. Sönd 11 
Gudstj. m församlingsmöte. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan Sönd 
16-19 ”Ett liv värt att leva” 
Film och samtal kring Fi-
lipperbrevet, Thomas Se-
gergren. Fika. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

HOLM se annons

ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Sönd 11 Jubileums-
gudstj., Urban Ringbäck 
m.fl. Ssk. Lunch anmälan: 
david.celinder@gmail.com. 
Tisd 17.30 Trä & Plugg på 
Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 ”Mötesplats” Stickcafé 
och kvällsmacka. Andakt 

Sigward K. Torsd 19 Hög-
läsning av Bibeln, Johan-
nesevangeliet, bön. Fred 19 
Tonårskväll. Lörd Regions-
fest i Skövde. Sönd 18 Sön-
dagskväll i kyrkan. ”Det 
som inte kan tystas ner el-
ler tvingas fram”, Sigward 
K. Serv.
Brålanda: Fred 14.30 
Nattv. på Servicehuset, 
Nils Lundbäck. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. Månd 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Torsd 10 
Förmiddagskaffe i fsh. 
Anette J Carlson. Sönd 
10 Skördegudstj. Anette J 
Carlson och kyrkokören. 
Gunnar Olsson berättar om 
”Bondens år” Kyrkkaffe 
och auktion på skördealster 
i fsh. Kyrkbil 308 70.
Gestad missionshus:
Sönd 14 Gudstj. Sigward 
K. Serv.
Gestad: Sönd 14 Skörde-
gudstj. för alla åldrar, Anet-
te J Carlson, Draget. Upp-
draget och barngrupperna. 
Barnbibel till 5-åringar. 
Kyrkkaffe i fsh. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. ”Det som 
inte kan tystas ner eller 
tvingas fram”, Sigward K. 
Kyrkkaffe. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
efter Alf Söderkvist. Akten 
inleddes med att kantor/
solist Anders Fredriksson 
framförde ”Inbjudan till 
Bohuslän” av E. Taube. Of-
ficiant var kyrkoherde Marit 
Järbel. Avsked togs i kyrkan 
av makan Ulla-Britt och 
barnen Lena, Monica och 
Birgitta med familjer, övrig 
släkt, grannar och många 
vänner. Flera minnesord ut-
talades vid avskedet. Akten 
inramades av psalmsång. En 
stor och vacker blomstergärd 
och många kondoleanser 
hade ägnats den avlidnes 
minne. Solisten sjöng ”Kär-
leken kommer, kärleken går” 
av Nils Ferlin. Entreprenör 

Frändefors: Sönd 11 
Gudstj., kyrkokören. Kyrk-
kaffe och auktion. Ralph 
Liljegren.

Grattis vår solstråle Isabelle 
som fyller 7 år den 6 okto-
ber.

Grattiskramar från pappa, 
mamma, Adam, farmor, 

mormor och morfar

Grattis på 60-årsdagen bäs-
ta make, pappa, svärfar och 
morfar

Kramar Helene, Märtha och 
Ellen med familjer

Fira dina nära och kära
med en grattishälsning

130:- 
maila in bild och text till

annons@mellerudsnyheter.se
senast fredag innan pubilicering vill vi ha din annons

Greger Emilsson framförde 
familjens varma tack. Som 
avslutning spelades ”Piano 
Sonata No 8” av L.V. Beet-
hoven. Efter följde en min-
nesstund i församlingshem-
met i Skållerud.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Berit Karlsson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Elisabette Emanu-
elsson ”Koppången” av P-E 
Moraeus varefter Elisabette 
sjöng ”Där rosor aldrig dör” 
av D. Bergagård. Akten för-
rättades av församlingsherde 

Marit Järbel och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249, 251 samt 231. Solis-
ten sjöng ”När löven faller” 
av C. Häggkvist och som 
avslutningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Vid urnan togs avskedet 
av de närmaste. Till minnet 
av Berit hade anhöriga de-
korerat urnan vackert med 
blommor. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Holms 
kyrkogård.

                                      
 

Fel värja
Den 10 augusti i år skrev 
Melleruds Nyheter om en 
historisk paradvärja som 
återlämnats efter 33 år. Vär-
jan, som stals från Gestad 
kyrka 1983, beräknas vara 
cirka 300 år gammal och 
skänkt till Erik Axel Roos av 
Kung Karl XII.

En anonym person åter-
lämnade en värja till en 
fortroendevald i Gestad för-
samling den 16 juli, efter att 
en efterlysning av stöldgod-
set från 1983 gått ut i Mel-
leruds Nyheter den 15 juni.

Nu har det visat sig att det 

inte var rätt värja som åter-
bördades.

– Vi fick det värderat av 
Knutssons Antik och Konst-
handel i Vänersborg och det 
finns inget värde alls i svär-
det. Förmodligen har det 
hört till en paraduniform. 
Värjan ligger i ett bankfack i 
Brålanda och vi vet inte vad 
som händer med det nu, be-
rättar Bengt Fröjd, ordföran-
de i Gestad församlingsråd.

Så stölden är fortfarande 
ouppklarad.

Susanne Emanuelsson

Så här såg den ut, landshövding Axel Erik Roos paradvärja. 
Foto: Erik Björnänger 1974.

Den återlämnade värjan, som visade sig vara helt fel.
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Förra onsdagen höll 
journalisten Anders 
Björhammar föredrag 
om släkten Broberg i 
Bolstad prästgård. Det 
var helt fullt i rummet 
och många åhörare 
tillhörde släkten Bro-
berg.
Anders Björhammars, med 
rötter i Björnebol, Erikstad, 
har forskat i arkiven och i 
bokform skapat en berättelse 
om släkten Broberg. 

Hans föredrag i Bolstad 
prästgård tog sin början i 
Jonas Andersson, Apelbräck-
an, som av okänd anledning 
tog sig namnet Broberg och 
blev upphov till släkten.

 Den fortsatte med sonen 
Carl Broberg, som jobbade 
i lantbruket på Bergs Säteri 
och med trädgårdsodling på 

Nordkärrs Säteri. Carl gifte 
sig med Cajsa Andersdotter 
från Myckeläng, åtta barn 
fick de och släktträdet bro-
derades snabbt ut i massor 
av grenar. 

Många barn
Många barn fick många barn 
och det var ibland inte helt 
lätt att hänga med. Många 
namn återkom i släkten och 
gårdarna där släktens med-
lemmar satte sina fötter var 
bland annat Göbyn, Arits-
holmen, Tängelsbol, Snus-
bol och Björnebol. 

Emigration
Emigrationen till Norge och 
till Amerika var aktuell även 
för många Brobergare. På 
överfulla emigrantbåtar tog 
de sig över Atlanten, i säll-
skap med så många andra 

svenskar med förhoppningar 
om ett bättre liv än vad som 
kunde uppnås i hemlandet. 

En del gick det bra för, 
som för den Brobergare 
som startade en stor farm i 
Sioux-land, andra försvann 
mot kända öden. Både barn, 
unga vuxna och äldre dog 
av lungproblem. Tragedier 
utspelades där hela familjer 
raderades ut på ett par år. 
Sverige var kallt och fattigt. 

Anders Björhammar, som 
själv är en del av denna för-
grenade släkt, berättade, kan 
konsten att berätta och han 
visade också flera bilder på 
både stugor och människor 
från då. En timma gick 
snabbt. Frågor och minnen 
avhandlades runt kaffebor-
den efteråt.

Karin Åström

Engagerande föredrag
Anders Björhammar fick svara på många frågor efter föredraget. Broberg var efternamnet på 
många i publiken.

Eva Petrén i Dals Ro-
stock har fått sin an-
dra barnbok utgiven. 
” Varför är Stora Apan 
så arg ? ” handlar om 
konsten att hantera 
ilska.

Evas första bok heter ”Vad 
ska Lilla Nallen göra nu 
?” och handlar om hur en 
hungrig nalle löser sina pro-
blem. 

Både den berättelsen och 
den nya om Stora Apan har 
Eva haft i huvudet sedan 
hon 2007 satt fast på en 
flygplats med barnen till en 
artist på turné. 

(Hon är förutom barn-
boksförfattare makeupartist 
och har följt artister på turné 
runt om i världen).

– Jag har vuxit upp i ett 
hem där det var viktigt med 
böcker och jag har alltid hit-
tat på sagor, berättar hon.

Att sagorna för uttråkade 
barn på flygplatser skulle bli 
böcker var ingen självklarhet 
utan något som växte fram. 

– Jag nämnde idén för en 
kompis som kände illustra-
tören Petra Wester Norgren. 
Hon ritade Lilla Nallen på 
ett sätt som förstärkte käns-
lan jag var ute efter, vi klick-
ade direkt, berättar Eva.

Opal förlag nappade på 
idén med den första bok-
en, som fick mycket posi-

Ny barnbok om ilska 

Eva Petrén med sin andra bok som riktar sig till barn mellan 
två och fyra år.

Lördagen den 17 sep-
tember genomförde 
Föreningen Dalslän-
ningarna i Göteborg 
sin jubileumsfest på 
Villa Belparc i Slotts-
skogen.

Jubileet inleddes med ett 
kort medlemsmöte under 
ordförande Johnny Bodells 

ledning. Därefter vidtog 
själva firandet med god mat 
i trevliga vänners lag.  

Bland de närvarande kan 
nämnas två personer som 
varit med sedan förening-
en startade, nämligen Arne 
Jonsson och Sigurd Lindén.

Tal hölls av Ingrid Erics-
son, Gun Förde, ordförande 
DFH, Ingalill Joelsson, ord-

förande Dalslands Gille samt 
Arne Jonsson. 

Kvällen avslutades med 
underhållning av vissånga-
ren och berättaren GÅKE, 
som på ett proffsigt och 
lättsamt sätt fick oss alla att 
verkligen dra på smilbanden.

Johnny Bodell 
Ordförande Föreningen 

Dalslänningarna i Göteborg

Föreningen Dalslänningarna 
i Göteborg firade 65 år

Två herrar som varit med hela vägen från föreningens start, Arne Jonsson (stående) och Sigurd 
Lindén (sittande). Foto: Harry Eriksson.

tiv respons, och gav nu ut 
även den andra. Även den i 
samarbete med Petra Wester 
Norgren. 

I boken har Stora Apan 
har fastnat med foten i en 
hink, är väldigt arg och skri-
ker högt i sitt hus. Lilla Nal-
len kommer till undsättning 
och allt slutar väl.

– Den första boken är lite 
lugnare än denna som hand-
lar om ilska. Det ofta är nå-
got annat som ligger bakom 
att man är arg. Att man har 

ont, är rädd eller ledsen. Det 
hjälper inte att skrika. Vill 
man ha hjälp måste man 
prata, det är det boken vill 
förmedla, säger Eva.

Hon berättar att hon har 
massor av sagor och berät-
telser i huvudet men om det 
blir någon mer bok vet hon 
inte.

– Detta gör jag för att det 
är roligt, för att det är viktigt 
med böcker och för det goda 
samarbetet, säger hon. 

Karin Åström
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Loppis, lotter och 
fika, en tradition som 
stannar kvar även om 
höstmarknaden är ett 
minne blott.

Under höstmarknaden den 
första lördagen i oktober 
har Svenska Kyrkan under 
många år i Kyrkans hus haft 
loppis och café där det serve-
ras klening och en kaka. 

I år fanns ingen höstmark-
nad på torget men kyrkan 
fortsatte som tidigare.

Försäljning
Alldeles innanför dörren satt 
som vanligt Ingegerd An-
dersson och Agnes Svensson 
och sålde hembakat bröd. 

– Det går riktigt bra med 

försäljningen fastän det inte 
är någon marknad säger de 
båda samstämmigt.

Lite längre in finns två oli-
ka lotterier med skänkta vin-
ster och Inger-May Grimhe-
den hade ett loppisbord med 
billiga fynd, som det trots 
det gick det att pruta på.

Fika
Inne i cafélokalen var det full 
fart och ute i köket breddes 
kleningar för fullt och de 
hade rykande åtgång. 

– Det här är en viktig dag, 
jag har i många år gått hit 
och druckit kaffe och ätit 
klening, alltid lika trevligt, 
tyckte Inger Blomberg.

Alla dagens intäkter gick 

Uppskattad kyrkloppis
Gunilla och Lennart Larsson från Brålanda har åkt till Kyrkans hus i Mellerud för att fika ihop 
med mamma/svärmor Majken Olsson som fyllde 100 år i somras.

Årets höstmarknad låg 
i år vid Motorklubben 
i Mellerud, fylld med 
knallar och loppmark-
nadsförsäljare.
Det första som mötte alla 
besökare var alla knallar med 
sina varor och lite längre in 
på området stod alla loppis-
försäljare. 

De flesta försäljare tyckte 
affärerna gick bra för det var 
ganska mycket folk även om 
många kanske bara gick runt 
och tittade. 

– Trevligt med gammalt 
och nytt blandat, tyckte nå-
gon som kom bärande på två 
inköpta lampor.

Kaffe med gott hembakat 
fanns också att köpa men 
redan efter ett par timmar 
började en del sorter ta slut. 
Men det bevisade bara att 
kommersen var god.

Vädrets makter visade 
sig från sin bästa sida vilket 
gjorde årets höstmarknad 
trevlig och välbesökt.

AnnChristine Ivarsson

Lyckad höstmarknad

Vid den orientaliska livsmedelsbutiken står Rami Ahmed och 
Belal Albaten och har fullt upp med att betjäna alla kunder.

I lördags arrangerade 
Veteran Classic Dals-
land sin årliga veteran-
marknad i strålande 
solsken.

Det erbjöds både nya och 
gamla fordonsdelar av de 
20-tal marknadsknallar som 
kommit. 

VCD hade en finbilspar-
kering, vilket många passade 
på att utnyttja denna dag.

Marknaden ligger ju i 
närheten av E45 och ett 
gott samarbete med bil-
delsshopen märktes på be-
sökarantalet som på förmid-
dagen var stort trots att det 
erbjöds på både rally och 
"stubbrace" i närheten.

En nöjd Jan Flink, en av 

Veteranmarknad i solsken

Köpare och säljare njöt i det vackra vädret när Veteran Classic 
Dalsland arrangerade marknad.

VCD:s ansvariga kunde 
konstatera att detta var en 
av de bättre marknaderna 

Veteran Classic Dalsland har 
arrangerat.

Gunnar Landegren  
till Svenska Kyrkans inter-
nationella grupp.

AnnChristine Ivarsson
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Bland alla de nya reformer-
na i budgeten finns det en 
som vi i Vänsterpartiet är 
allra stoltast över; att det 
varje år från och med 2017 
tillförs tio permanenta mil-
jarder i generellt statsbidrag 
till kommuner och lands-
ting. Det är den största bud-
getsatsningen på välfärden 
sedan 1993 och motsvarar 
kostnaden för 30 000 an-
ställda – undersköterskor, 
barnmorskor, socialsekrete-
rare, förskollärare och lärare.

Efter årsskiftet träder re-
formen i kraft i människors 
vardag, till stor glädje och 
lättnad för tiotusentals pa-
tienter, deras anhöriga och 
alla som jobbar varje dag för 
att bära upp och utveckla 
svensk sjukvård, äldrevård 
och skola. 

När Sverige växer måste 
också välfärden växa. Medan 
den tidigare alliansregering-
en var mycket tydlig med 
sina prioriteringar; stora 
skattesänkningar för de väl-
beställda och en minskning 
av antalet anställda i välfär-
den; så visar den här reger-
ingen genom att samarbeta 
med Vänsterpartiet att det är 
andra grupper som priorite-
ras. De tio årliga miljarder-
na innebär en förståelse och 
respekt för dem, framförallt 
kvinnor, som burit lasset 
av nedskärningarna och de 
försämrade villkoren i välfär-
den, men reformen innebär 
också omsorg om alla oss 
som använder välfärden. 

Alla vi som har barn i 
skola och förskola, en äld-
re förälder i behov av stöd, 

som själva får influensa eller 
kanske cancer och som öns-
kar tas om hand av personal 
som mår bra och hinner och 
orkar ta hand om oss utan 
stress. 

De tio miljarderna är ett 
viktigt kliv år rätt håll, men 
nu gäller det att de också 
används på rätt sätt när de 
kommer ut i den marknads-
anpassade vård, skola och 
omsorg som fortfarande do-
minerar på många håll i vårt 
land. Att pengarna verkligen 
kommer ut till förskolan, 
skolan, fritids, socialtjänsten 
och äldreomsorgen – de om-
råden där behoven är störst.

Och inte till att finansie-
ra ökade driftskostnader för 
uppblåsta skrytprojekt, till 
att täcka kostnader för hyrlä-
kare och dyra konsulter, eller 

försvinner ner i fickorna på 
privata bolag i form av vinst. 

I Melleruds kommun 
kommer vi särskilt att arbeta 
för att 21 miljoner av de tio 
miljarderna ska gå till bland 
annat fler heltidstjänster 
inom äldreomsorgen.

När Vänsterpartiet för-
handlar med regeringen blir 
det en budget som priorite-
rar skolbarnen, patienterna, 
lärarna och vårdpersonalen. 
Vänsterpartiet i kommuner 
och landsting är en garant 
för att det arbetet fortsätter 
på alla nivåer så att det verk-
ligen blir bättre vård, skola 
och omsorg för vänstermil-
jarderna.  

Barbro Prästbacka (V)  
Melleruds kommun 

Efterlängtade vänstermiljarderna
Tack vare att några av oss 
har barn i högstadieåldern 
var vi på föräldramöte på 
Rådaskolan. Detta möte 
övergick snart i en debatt 
om säkerheten på skolan, 
kameraövervakning var ett 
önskemål från en stor del av 
föräldrarna med bakgrund 
av de tidigare händelserna på 
skolan. Vi har full förståelse 
för detta och tycker att man 
nog åtminstone borde skicka 
in en ansökan och placera 
bråkmakarna i egen studie-
grupp med vuxenkontroll 
från början till slut. 

Något vi inte har någon 
som helst förståelse för är 
att man på skolan anställt 
åtminstone tre lärare med så 
dåliga svenskakunskaper att 
dom inte klarar att göra sig 
förstådda bland eleverna.

Detta är minst sagt en 
skandal av stora mått, då 
rektor inte ser problemet 
utan sopar det under mat-
tan med orden: Han kan ju 
vara bra på andra saker även 
om han inte kan bra svens-

ka. Nej Robert, det kan han 
inte, inte i rollen som lärare. 
Det är fullständigt irrelevant 
att han kan 100 andra saker 
bra när han inte kan kom-
municera det med eleverna. 
En fråga som ställdes på mö-
tet var: Varför vi ska skicka 
våra barn till skolan när ni 
tillhandahåller den här kva-
litén på lärare, du hade inget 
svar då men du kanske har 
funderat ut något nu? 

Sedan är det ju inte helt 
och hållet Roberts fel att 
dessa lärare tillåts anställas i 
skolan. Vi har tyvärr en sty-
rande majoritet,(S+C) som 
fick ett antal miljoner för 
att täcka de ökade kostna-
der som invandringen dragit 
med sig. Dessa pengar väljer 
majoriteten att lägga på tvi-
velaktiga byggprojekt istället 
för att höja lärarlöner så att 
våra barn kan se fram emot 
att mötas av en lärare som 
är behörig, engagerad och 
framförallt svensktalande.

Sverigedemokraterna  
Mellerud

Har för dåliga 
svenskakunskaper

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.

Jag har full förståelse och 
inser problemet kring att 
elever tycker det är svårt att 
kommunicera med en del lä-
rare på Rådaskolan. Att elev 
och lärare förstår varandra 
betyder mycket för hur elev-
erna ska klara sin skolgång 
optimalt. Det råder lärar-
brist i hela Sverige och sedan 
en tid har det varit ytterst 
svårt att rekrytera lärare. Vi 
har satsat på mässor, person-
liga brev till lärarstuderande 
och besökt högskolor bara 
för att nämna några rekryte-
ringsinsatser som vi gör. 

För att kompensera svår-
igheten med att få tag på 
behöriga lärare är vi fler pe-
dagoger som kan komplette-

ra varandra ute i klasserna. 
Vi annonserar just nu efter 
behörig lärare i matematik 
men också speciallärare/
specialpedagog. För att göra 
tjänsten mer attraktiv och 
locka en erfaren lärare från 
annan kommun kan vid in-
tresse och kompetens den ut-
annonserade tjänsten bli en 
förstelärartjänst. Rådaskolan 
har under de senaste åren 
avsevärt förbättrat skolre-
sultaten och målet är att alla 
elever även fortsättningsvis 
skall få det stöd de behöver 
för att klara godkända betyg 
i alla ämnen (A-E).

Robert Olsson, 
rektor på Rådaskolan

Svar på SD:s insändare

Vem är det som lägger hund-
bajspåsar på min rullator 
som står parkerad innanför 

entrén till hyreshuset där jag 
bor?

Ledsen pensionär

Om hundbajspåsar 

Debatt

Dagens västsvenska tågsystem 
behöver moderniseras så att 
hela regionen blir rundare. 
Det måste till ett helhetssys-
tem. Idag finns ofta ingen 
samtrafik mellan olika järn-
vägslinjer. Ett par exempel: 
När tåget från Lidköping 
kommer till Herrljunga har 
tåget mot Borås avgått en mi-
nut tidigare. Detta efter att tå-
get har haft ett långt uppehåll 
i Herrljunga. 

Ett annat exempel: När tå-
get mot Kalmar lämnar Borås 
kommer tåget från Uddevalla 
en minut efter. Även då ef-
ter ett långt uppehåll i Herr-
ljunga. Samtidigt kommer 
tåget från Varberg. Ett sådant 
trafikupplägg lockar inte folk 
att åka kollektivt.

Västsverige behöver ett helt 
nytt tågsystem om regionen 
ska bli rundare  och attrakti-
vare som politikerna talar om.

En idé för att detta ska bli 
verklighet är att järnvägen 
mellan Uddevalla och Borås 

via Öxnered och Herrljunga 
blir en huvudlinje där anslut-
ningar sker i Öxnered mot 
Dalsland och Karlstad.

En Dalslandspendel med 
uppehåll i Brålanda och Frän-
defors och där resenärer byter 
i Öxnered alternativt Trollhät-
tan för resa mot bland annat 
Göteborg och Vänersborg.. 
I Vara alternativt Herrljunga  
anslutningar med Kinne-
kullebanan. I Herrljunga 
mot Skaraborg, i Borås mot 
Älvsborg samt i Varberg med 
Öresundstågen mot Halland. 
I Uddevalla är det anslutning 
till/från Strömstad. Tågen 
mellan Strömstad och Göte-
borg utom skoltågen går via 
Trollhättan. Detta måste gå 
via Uddevalla Östra. Det blir 
styv tidtabell det vill säga sam-
ma minuttal varje timme. Ett 
sådant system lockar folk att 
åka kollektivt.

Regionens olika centra nås 
på ett smidigt sätt. Idag tar 
det alldeles för lång tid att 

Bygg upp ett robust tågsystem i Västsverige!

Välkommen till Trollhättans 6/10
EXTRA ÖPPET 7-20
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resa mellan exempelvis Vä-
nersborg/Uddevalla och Borås 
med kollektiva färdmedel. 

Lysekils- och Bohusbanan  
rustas upp. Detsamma gäller 
Kinnekulle- och Viskadalsba-
nan.

Det byggs dubbelspår mel-
lan Herrljunga och Borås. 
Regionaltågen från Örebro, 
Skaraborg mot Göteborg går 
via Borås och en ny järnväg 
via Landvetter. Järnvägen 
mellan Borås och Varberg kan 
utnyttjas för omledning vid 
trafikstörningar på Västkust-
banan mellan Göteborg och 
Varberg.

I Skåne och Mälardalen  
rustas järnvägarna upp och 
det blir fler och bättre tågför-
bindelser.

I Västsverige finns de säm-
sta järnvägarna. Här lappas 
och lagas det istället för att 
göra rejäla satsningar vilket 
sker i andra delar av Sverige. 
I Skåne  liksom i Mälardalen 
satsas det otroligt mycket på 
järnvägar.

Regionen bör föra en dis-
kussion om förskottering  och 
lån till ett upprustat järnvägs-
nät i Västsverige.

Händer inget radikalt vad 
beträffar upprustning och 
bättre tågförbindelser riskerar 
regionen att bli mindre att-
raktiv.

Låt inte  detta ske!

Christer Wilhelmsson 
Resenärsforum
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Nya särskilda boendet på Ängenäs
– Detta är den största 
satsningen i kommu-
nen under mina 14 
år som kommunchef. 
Många års hårt arbete 
ligger bakom satsning-
en, framhöll kommun-
chef Ingmar Johansson 
och syftade på det 
planerade särskilda 
boendet på Ängenäs.

Johansson nämnde den hit-
tills största satsningen som 
var  byggnationen av gym-
nasiet, Kulturbruket på Dal 
och renoveringen av Råda-
skolan 2002. Den kostade 
92 miljoner kronor.

– Detta kommer sannolikt 
att kosta mer, konstaterade 
han.

Projektingenjör Linda 
Hamrin och sektorchef Söl-
vie Linder berättade om 
satsningen. De poängterade 
dock att materialet i dags-
läget enbart är en program-
handling, ett arbetsmaterial.  

Programhandlingen har ta-
gits fram av en arbetsgrupp 
med representanter från 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och vård- och om-
sorgsförvaltningen i Melle-
ruds kommun samt Sweco 
Architects AB. 

Arbetsgruppen  efterlyste 
synpunkter  på materialet 
från de olika partigrupperna 
senast 15 oktober. Ärendet 
ska sedan upp i kommunsty-
relsen 9 november.

Bakgrunden
Bakgrunden är att kommu-
nens två särskilda boenden, 
Bergs och Kroppefjäll, inte 
lever upp till dagens stan-
dard som boendeform. Av-
sikten är att dessa två ska läg-
gas ner och det nya boendet 
på Ängenäs ska ersätta dem. 
Placeringen av det nya boen-
det är strategiskt med tanke 
på att Melleruds samhälle 
kommer att växa ihop med 
Sunnanå och Vita Sannar på 
sikt.

Boendet planeras omfatta 
48 platser som är uppdelade 
på sex avdelningar om åtta 
platser var. Avdelningarna är 
placerade parvis så att man 
kan samverka om personal 
och ytor. Boendet ska ha 
nära till trädgård och natur. I 
norra delen av tomten finns 
lämningar efter en äldre 
trädgård med förvildade kul-
turväxter som kan utnyttjas i 
utemiljön, till exempel finns 
där kaprifol, syren och frukt-
träd. Ett hönshus har disku-
terats.

– Två avdelningar delar 
på ett kök och alla boende 
har egna matrum. Varje av-
delning har ett gemensamt 
större vardagsrum, vi har 
kollat på andra boenden där 
de haft en braskamin och det 
är ett önskemål från oss ock-
så, berättade Linda.

Badkar och fotvård
Rullstolstvätt i entrén, kaffe-
maskin i foajén, separat rum 
för fotvård och frisör, ett 

större badrum med badkar, 
anhöriglägenhet, samlingssal 
med separat entré som kan 
användas till exempelvis bin-
go, kalas och underhållning 
är några exempel på vad pla-
nerna omfattar.

Söder om tomten pågår 
en utbyggnad av ett villa-
område och mellan tomten 
och Vänern ligger Sjöskogen 
som används för rekreation 
av många. I väster finns en 
bäckravin, en lummig oas 
som ger möjligheter att ska-
pa varierande promenad-
stråk. Gång- och cykelvägen 
som idag går över tomten 
flyttas norrut.

För att kunna expandera 
norrut i framtiden har kom-
munen köpt in ytterligare en 
tomt. 

Detaljplanen ska kom-
pletteras att även omfatta 
vårdbyggnad, då planen idag 
enbart gäller bostäder.

I dagens förslag handlar 
det om en 5 000 kvadrat-

Linda Hamrin, projektingenjör på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och Sölvie Linder, sektorchef vård omsorg, informerade 
om det planerade särskilda boendet på Ängenäs.

• Demensboende på Änge-
näs med 48 platser.
• Sex avdelningar om åtta 
platser.
• Arbetsgruppen består 
av representanter från 
kommunala enheter såsom 
stadsbyggnad, gata&park, 
fjärrvärme, IT samt verksam-
heten med kompetens inom 
äldreboende och demens-
vård.

Fakta:

Fullmäktige ska webbsändas

På podiet satt från vänster: Kommunchef Ingmar Johansson, Morgan Andersson (C), kommunfullmäktiges ordförande, Roland 
Björndahl (M) och Thomas Hagman (S).

Daniel Jensens (KD) motion om att websända kommunfull-
mäktiges möten klubbades igenom

meter stor byggnad. Par-
tigrupperna fick bland an-
nat i uppdrag att komma 
med förslag på hur man kan 
minska antal kvadratmeter. 
En annan fråga att ta ställ-
ning till är om det ska finnas 
ett demensteam förlagt på 
boendet.

Susanne Emanuelsson

Vid kommunfullmäktiges sammanträde förra 
onsdagen beslutades bland annat att mötena 
ska webbsändas under 2017. Utvärdering ska 
ske efter tio månader. Detta efter en motion från 
Daniel Jensen (KD).

Syftet med webbsända full-
mäktigemöten är att fler kan 
ta del av det som sägs under 
mötena. Fastighetschef Pe-
ter Mossberg får i uppdrag 
att skapa tekniska förut-
sättningar för införande av 
webb-tv-sändningar i sam-
band med ombyggnationen 
av Tingshuset hösten 2016.

– Sändningskostnaden 
hamnar inom budget för 
kommunfullmäktige, med-
an investeringskostnaden 
hamnar inom fastighetens 
renoveringskostnader, för-
klarade kommunchef In-

gmar Johansson. Gunnar 
Karlsson (C) har i en mo-
tion föreslagit inrättande av 
distansstudiecenter, detta 
avslogs av fullmäktige. Mo-
tiveringen är att kommu-
nens vuxenutbildning inte 
upplever någon efterfrågan 
av lokaler från distansstu-
derande. Däremot kommer 
förfrågningar från distans-
studerande att få skriva ten-
tamen hos dem, ett behov 
som vuxenutbildningen för-
söker tillhandahålla. Gunnar 
Karlsson tackade för svaret.

Extra statsbidraget
Man klubbade igenom re-
dovisningen av tilläggsbud-
geteringen med anledning 
av det extra statsbidraget 
2016 på 30,7 miljoner kro-

nor. 20 130 000 kronor till 
ny- och ombyggnationer. 
700 000 kronor till belys-
ning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan. 500 000 
kronor som föreningsbidrag 

till föreningar som arbetar 
med integration. 800 000 
kronor till framtagning av 
detaljplaner. 8 570 000 kro-
nor till förstärkning av eta-
bleringsbidraget. Summan 
reserveras för kommande 
kostnader för flyktingsverk-
samheten som blivit en av 
kommunens större verksam-
heter. Både skola och social-
tjänst har påverkats kraftigt. 
Finansieringen sker på olika 
sätt, som förskottsbidrag, bi-
drag som eftersöks, utökade 
statsbidrag. En tydlig redo-
visning av verksamhets kon-
sekvenser och hanteringen 
av kostnader och intäkter för 
flyktingverksamheten kom-
mer att göras i samband med 
kommande delårsbokslut.

Reviderat skolskjutsregle-
mente antogs, det gäller från 
och med 1 oktober 2016.

Tobakslagen
Det blev klart att social-
nämnden får delegerings-
rätt att ta beslut enligt to-
bakslagen om föreläggande 
och sanktionsmöjligheter. 
Länsstyrelsen har påpekat 
bristen av tillsyn när det 
gäller rökfria skolgårdar. 
Folkhälsomyndigheten har 
ålagt kommunerna att göra 
kontrollköp i butiker och 
serveringslokaler som säljer 
tobak. Kommunstyrelsen 
beslutade den 16 augusti att 
tillföra 30 000 kronor för att 
finansiera de utökade upp-
dragen som ålagts kommu-
nen.

Resultat- och balansräk-
ningen samt verksamhets-
berättelsen för stiftelsen Dal 
Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) godkändes. Bok-
slutet för 2015 visar på ett 
negativt resultat på 28 800 

kronor. Försäljningen av 
tågtrafik Mellerud – Bengts-
fors var 582 552 kronor, 
en ökning med sex procent 
jämfört med 2015.

Man klubbade även resul-
tat- och balansräkningen för 
stiftelsen Dalslands kanals 
framtida bestånd för 2015, 
som visade ett positivt re-
sultat med cirka 1,5 miljon 
kronor.

Stiftelsen Dalslands kanals 
framtida bestånd och Snäcke 
kanal beviljades bidrag med 
915 200 kronor för 2017.

Köpa fastighet
Kommunchef Ingmar Jo-
hansson fick i uppdrag att 
köpa fastigheten Mellerud 
Ängenäs 2:21 för 1 150 000 
kronor för att möjliggöra en 
utbyggnad av det särskilda 
boende som planeras på Än-
genäs. Finansieringen sker 
inom 2016 års investerings-
budget.

Följande avsägelser av för-
troendeuppdrag klubbades 
igenom: Linn Fredlund (C) 
slutar som ersättare i kultur- 
och utbildningsnämnden. 
Frida Mattsson (C) slutar 
som ersättare i socialnämn-
den. Mari-Anne Edmark (S) 
slutar som ledamot i kom-
munfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare 
i valberedningen och leda-
mot i valnämnden. Följande 
kompletteringsval gjordes: 
Maria Pettersson (C) blir ny 
ersättare i socialnämnden. 
Johnny Stücken (S) blir ny 
ledamot i valnämnden. Ing-
er Råberg (S) blir ny ersätta-
re i kommunstyrelsen. Reine 
Dahlman (S) blir ny ersätta-
re i valberedningen.

Susanne Emanuelsson
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■ Eluppvärmd läderratt
■ Eluppvärmda säten fram/bak
■ Öppningsbart panoramatak
■ Backkamera

■ Automatisk fickparkering
■ Navigationssystem
■ Autobroms
■ Filhållningsassistans

UTRUSTNINGSEXEMPEL

VINTERPAKET
4WD OCH LJUSRAMP

PÅ KÖPET
(VÄRDE 30 000 KR)

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka•5 års Vägassistans•3 års Vagnskadegaranti
Alla priser är av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Tucson: 
4,6-7,3 l/100km, CO2: 119-169 g/km. Santa Fe: 5,7-6,6 l/100km, CO2: 149-174 g/km. Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 36 mån, 30% 
kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%.

264 900 KR

2 649 KR/MÅN

NU
FRÅN

ELLER

349 900 KR

3 499 KR/MÅN

NU
FRÅN

ELLER

Välkommen på öppet hus
helgen den 8-9 oktober

roybil.se

Helgöppet
Mellerud          0530-444 40
Lör. 10-14 • Sön. 11-14
Bengtsfors      0531-719 98
Lör. 11-15 • Sön. 11-14

Affischnamnet Magnus 
Carlson har mer 20 
år bakom sig som 
framgångsrik musikar-
tist. Hans röst är fullt 
jämförbar med storhe-
ter som Roy Orbinson 
och i vissa sånger 
låter det som toner av 
självaste Elvis Presley. 
I lördags var han på 
Kulturbruket.
Han rör sig elegant på och 
ledigt på scenen, som en 
yngre version av Mick Jag-
ger. Det här är en av Sveri-
ges största röster, sångaren i 

Weeping Willows.  Namnet 
är taget av ett pilträd, tår-
pilen. En av medlemmarna 
förklarar trädets nerhäng-
ande grenar som ett slags 
skydd i livet men samtidigt 
finns anekdoter av sorg och 
tårar. Deras klädval stämmer 
överens med deras budskap; 
sångare Carlson sticker kläd-
samt ut i en guldbrun kavaj 
och byxa medan övriga i 
bandet är klädda i helsvart. 
Popgruppen bildades 1995 
och agerade mest som ett co-
verband innan de två år se-
nare började presentera sina 
egna alster.

Fullsatt
Deras musik och texter be-
rörde varenda person som 
besökte konserten på Kul-
turbruket på Dal i lördags.

De har ett klart och tydligt 
budskap som handlar om 
kärlek, smärta, ensamhet, 
men också glädje.

Inledningslåten "Go find 
your happiness" blir en fin 
och varm start på deras fram-
trädande. Huvudpersonen 
Magnus Carlson är mycket 
avslappnad och bjuder på sig 
och bandet med mycket tal 
mellan låtarna där han också 
delar ut kramar till sina kol-

Weeping Willows berörde publiken

Weeping Willows gjorde publiken på Kulturbruket lyrisk. Magnus Carlson, sång.

Dubbel uppsättning 
countrymusik på Kul-
turbruket i Mellerud 
under söndagsefter-
middagen blev upp-
skattad av publiken.
Först ut på scen var Moni-
ca Robertson & Robertson 
Band. Publiken fick lyssna 

till en del av Alfs sånger, 
bland annat ”Crying eyes of 
blue” som hon inte trodde 
någon hört tidigare. Monica 
bjöd också på ”Gå med mig” 
från sin senaste cd.

Monica småpratade mel-
lan låtarna och fick publiken 
med sig. Hon berättade att 
procentuellt till invånaran-

Uppskattad countrymusik

Nicke Widén, steelguitar, Anders Rådberg, gitarr, Lelle Sjöholm, keyboard, Hessy Eriksson, slag-
verk, Floda Lomaeus, bas, Andreas Olsson, gitarr och Mats Rådberg, sång.

Monica Robertson trollbinder publiken med sin sång

talet sett så motsvarade ef-
termiddagens besökare på 
Kulturbruket i Mellerud ett 
fullsatt Ullevi i Göteborg.

Mats Rådberg
Efter pausen var det Mats 
Rådberg & Rankarna som 
intog scenen. Mats påstod 
att det var första gången 
bandet var i Mellerud, men 
publiken visste bättre. 

På 1980-talet var de här. 
Många kända låtar som 
”Den vita duvan” och ”To-
night the bottle let me down” 
fick publiken höra och den 
var inte sen att gunga i takt 
och klappa i händerna.

Tio i topp
– 1969 hamnade vi på Tio 
i Topp och låg före Beatles. 
Vi har också varit med i Hy-
lands Hörna, berättar Mats.

”Peta in en pinne i bra-
san” fick avsluta konserten. 
Publiken klappade fram ett 
extranummer men sedan var 
det oåterkalleligen slut.

” Åh vad bra de är, en så-
dan underbar eftermiddag” 
lovorden hördes överallt i 
foajén när publiken vände 
hemåt efter en uppskattad 
konsert.

AnnChristine Ivarsson

legor. Magnus har en humor 
och lättsamhet som gör att 
man tycker om hans person-
lighet och får en insikt i hans 
storhet i sin enkelhet.

Nyheten om att denne 
artist kommer att medver-
ka i höstens omgång av "Så 
mycket bättre" drog ner sto-
ra applåder av publiken.

– Ja, nu kan ni melleruds-
bor säga att ni känner mig 
och ser jag allvarlig och sur 
ut kan ni berätta att det är 
jag inte alls, säger han med 
glädje i rösten.

En ljusare tolkning 
än tidigare
Låtar som "Please don´t give 
up, only love can save us" 
och "Lovers never say good-
bye" berättar om det som vi 
alla förr eller senare kom-
mer i kontakt med. Mycket 
handlar om relationer. 

Det är äkta och ger inspi-
ration i låtar såsom "My love 
is not blind", där innehållet 
peppar till att gå vidare och 
klara sig igenom svårigheter-
na. "Wait for love to grow" 
handlar om att släppa in so-

len igen. När Carlson börjar 
prata om Bamse inför låten 
"It takes a strong heart to 
love", menar han att vi alla 
hade behövt lite dunderho-
nung ibland om vi kunde 
fått det.

Kvällen avslutas med de-
ras största hit sedan 1997 
"Touch me" som är en bland 
alla låtar som kommer att 
spelas vid en konsert tillsam-
mans med symfoniorkester 
på Ericsson Globen Arena 
den 1 april 2017.

Lena Arwedahl



elfa 
Inredning 
Rabatt på hela sortimentet av förvaringslösningar, 
exempelvis trådbackar och konsoler etc. 
Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista.

30%
SMART FÖRVARING

nilfisk 
Grovdammsugare 
Multi 30T. 1400 W,  30 liters behållare. 
Extra eluttag, enkel rengöring av maskinen 
och har blåsfunktion.  Flera munstycken ingår. 
Rek. ca pris 2 095:-

1 595:-
SPARA 500:-

25%
YTTER/INNERDÖRRAR

Erbjudandet gäller hela beställningssortimentet.

makita 
Borrskruvdragare 
DF331DSAJ 10,8V 
Lätt och kompakt 10,8V 
borrskruvdragare . 18 momentinställ-
ningar och chuck. Utrustad med LED- 
belysning och är idealisk för arbeten 
i trånga utrymmen. 2 st 2,0 Ah Li-ion 
batterier. Rek. ca pris 1 795:-

1 295:-

249:-
RUSTIK 3-STAV

kährs 
Parkettgolv Ek Trento  
3-stavs golv. Mattlackat och 
rustiksorterat. 13 mm. Pris/kvm.

bosch 
Sticksåg GST 90 E
650 W och SDS-systemet för snabba 
sågbladsbyten gör sågningen till ett rent nöje. 
Sågdjup i trä: 90 mm. 

1 295:-

moelven
Panel Trend slät Finess
Trend Slät Finess är en panel med dold spikning. Har en rak kant 
och ett smalt spår på ca 2 mm som ger ett modernt diskret 
intryck. Passar bra som bas till flera inredningsstilar och är lätt 
att tänka sig i alla rum, både som stående och liggande väggpanel 
och i tak. Finns i vit NCS S 0500-N och är ändspontad. 13x120 mm.
Åtgång 9,8 m/kvm. Pris/kvm. Rek. ca 399:-

BARA HOS XL-BYGG 

  299:-
30:50/m

Se övriga erbjudanden på www.xlbygg.se 
och i våra butiker
Kampanjerbjudandena gäller 29/9–10/10  2016. Med 
reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment 
och leverantör. Vissa kampanjprodukter kan vara 
beställningsvara  på vissa orter. Våra rabatter och 
rek. ca priser baseras på leverantörernas bruttoprislista 
och branschens riktpris.

ÄNNU FLER ERBJUDANDEN FINNS I VÅRA BUTIKER OCH PÅ  XLBYGG.SE. HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL:

HÖSTENS STORA

bosch 
Multicutter
Bosch GOP 30-28 Professional. 300W 
med variabel hastighet. Klarar enkelt 
olika material som t.ex. metall, plast, 
trä, gips och PVC.  
Rek. ca pris 1 995:-

1 395:-

elfa lumi
Skjutdörrar 
Rabatt på hela beställningssortimentet 
av måttanpassade skjutdörrar. 
Rabatten gäller på leverantörens 
bruttoprislista. 

25%
SKJUTDÖRRAR

GÄLLER 29/9–10/10 2016 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

69:-

 
beckers 
Väggfärg inomhus. 
Matt. Vit 10 liter. 

 
alfort 
Golvskyddspapp.
Rulle 0,75x20m. 

59:-
kährs 
Golvfoam. 2mm 
tjock. 15 kvm. 

99:-

 
alfort 
Renoveringstapet. 
1x10 meter. 

269:-
beckers 
Lättspackel.
Ljusgrå. 10 liter. 

299:-
 
Plastsäck. 125 liter. 
10 st/rulle. 

39:-
peltor 
Hörskyddsradio.
HRXS7A. 

 
fresh 
Friskluftsventil. 
TL98F.

 
edwin
Snickarhammare
TUB 160Z. 

hultafors 
Vattenpass. 
600 GDS 60. 

 
bahco 
Bits- och hyllsats.
S26. 26 delar.  

 
wibe 
Hushållsstege.
WHS 2020.  

 
 
byggera
Vindstrappa.
Royal Polar. 

599:-259:-

159:- 480:-1 695:-

99:-

1 795:-

 
 
bårebo
Stavlampa LED
140 mm. 

 
 
bahco
Spärrskruvmejsel
Inkl. 6 st bits. 

 
 
wolfcraft
Avskiljningsvägg. 

109:- 199:-

119:-
 
fresh 
Badrumsfläkt. 
Intellivent 2.0.

895:- 
bosch 
Laseravstånds -
mätare. GLM 40.

 
nilfisk 
Grovdammsugare. 
Buddy II 12.

595:-

199:-
bosch 
Skruvbitssats. 
32-delar. 

99:-

 
 
Presenning.
Armerad 100 gr. 

 
 
Flyttkartonger.
10 st/förpackning. 

Från 79:-

29:50/st

bårebo 
Halogenstrål-
kastare med stativ. 

149:-

beckers 
Takfärg Symfoni. 
Matt. Vit. 10 liter. 

599:-

 beckers 
Beckersplast 7
Matt färg för väggar inomhus. 
Färg vit. 10 liter.  

499:-

Handsåg
Bahco 22.  Kap- och klyvsåg för alla
typer av trä. Universaltandad och
tandspetshärdad. Skruvat plasthandtag.

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

 beckers 
Beckersplast 7
Matt färg för väggar inomhus. 
Färg vit. 10 liter.  

499:-
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Brålanda • Frändefors

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Idag onsdag 14.00
Modevisning, Seniorshopen
Idag onsdag 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
Måndag 10/10 10.00
Vandring med Ingrid

Fasta veckoaktiviteter:
Se annons förra veckan

   Aktiviteter:

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Frändefors kyrka 
Söndag 9 oktober kl.11.00

Gudstjänst  
Tacksägelsedagen
Vi bär fram skördealster

Kyrkokören, Ralph Liljegren
Kyrkkaffe med auktion 
i församlingshemmet 

Välkomna!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

Loppisrunda i Brålandabygden

Lördag 8 oktober
För mer information/karta

www.brålandaföretagarförening.se
Se Facebook, ”Loppisrunda i Brålanda”

När Smyrnaförsaming-
en bjöd in till frukost 
för män kom 45 per-
soner som åt, pratade, 
lyssnade och trivdes 
under temat sång och 
musik. Sista fredagen 
i månaden erbjuds i 
frukostträffar för män, 
med angeläget tema.
– Det yttersta målet för oss 
som kyrka och församling är 
naturligtvis att berätta om 
det vi tror på. 

Vi tillsammans med alla 
kristna är övertygande om 
att vi har världens bästa bud-
skap att presentera. Vi talar 
naturligtvis om hela männ-
iskan, ande, själ och kropp 
och bjuder in personer som 
belyser detta, berättar Carl-

Musik till frukost för män

Thomas och Anita Granath, Uddevalla, och Brålanda drag-
spelsklubb bjöd på sång och musik på höstens första frukostträff 
för män.

Nu fortsätter vårens 
succé. På lördag är 
det återigen dags för 
årets loppisrunda i 
Brålandabygden. 
– I dagsläget räknar vi med 
att det är mellan 50-60 ut-
ställare som finns ute på 
de olika stoppen, berättar 
Christina Milén Jacobsson, 
ordförande i Brålanda Före-

Loppisrunda 
i Brålandabygden

Besökare från när och 
fjärran i alla åldrar 
njöt av mat, sol och 
veterantraktorer. 34 
ekipage i olika mo-
deller ställde upp i 
Gestad Open, plöjde 
och bjöd på en hel-
dag i det gynnsamma 
vädret.

Familjen Berg i Simonstorp 
hade tur med vädret när det 
var dags för Gestad Open 
igen. Kön till serveringen 
var lång från första stund 
och alla lät sig väl smaka.

– Vi är inte ett dugg in-
tresserade av plöjning men 
det är kul att komma hit och 
träffa bekanta, säger ett gäng 
damer som njuter av påtåren 
i solväggen.

En ovanlig traktor var ång-
traktorn, Ransomes, Sims & 
Jefries, en ved och koleldad 
ångmaskin av 1920 års mo-
dell. Den har bland annat 
använts som stationär drift 
av tröskverk. Vikten är 5,5 
ton. Den har 15 hästkrafter 
och går i en hastighet 3,2 
kilometerper timma. Ägaren 
Björn Pettersson, Orust, har 
plöjt några drag.

– Nu eldar jag för att få 
upp trycket, säger Björn 
och kollar vattennivån och 
tryckmätaren. Efter några 
minuter kör han några drag 
till.

– Det är första gången jag 
är med. Jag har inget stöd-
hjul på plogen så det går ing-
et bra, men det är roligt att 
pröva på säger Linnea An-

Gestad Open 2016 avklarat

Sonja och Tore Berg strosade runt, pratade och tittade på plöja-
re och traktorer. Här vid Björn Petterssons Ångtraktor.

Vinnaren i veteranklassen, Dan Andersson, Frändefors, plöjer bra med sin järnhjulstraktor.

Efter plöjningen passar det bra med mat och fika. Gestad Open 
vinnaren Gunnar Karlsson tvåa från höger.

PLACERINGAR VETERANTRAKTORPLÖJNING
Gestad Open: Gunnar Karlsson, Bolstad, Oscar Hjärtåker, 
Lidköping, Bertil Andersson, Bolstad.
Ungdom: Hugo Andersson, Ör, Viktor Kvist, Erikstad.
Prov Veteran DM: Dan Andersson, Frändefors, Karl-Erik 
Svensson, Erikstad, Mats Torstensson, Brålanda.
Hederspris: Björn Pettersson, Orust, för hans Ångtraktor
Dragkraftprov/pulling 
2400 kg: Orvar Håkansson, Team Rökila, Gösta Gustafsson
3400 kg: Kristofer Bengtsson, Simon Östergren, 
Pontus Madenvik
4400 kg: Arne Östergren, Hugo Hagström, John Berg

tagarförening som är ansva-
rig för eventet. 

Det är både de som har 
öppet varje lördag, men 
också för dagen nytillkomna 
loppisar som samverkar. De 
olika loppisstoppen ser lite 
olika ut och det är det som 
är charmen. 

Privatpersoner som har 
öppnat upp har loppis i träd-
gården, garaget, ränneloppis 
eller så hyr man in sig och är 
med vid Åttersruds bygde-
gård, Brålanda Hotell- och 
Vandrarhem eller vid Café 
Gula Husets bagageloppis, 
där man också kan ansluta 
sig till om man vill sälja. 

Dagen till ära har företa-
garföreningen sammanställt 
alla loppisar på en loppiskar-
ta med förteckning och öp-
pettider som ligger ute i oli-
ka butiker, såsom Brålanda 
Galleria och Möbelhörnan. 

En mer detaljerad kar-
ta finns virtuellt på google 
maps med förteckning om 
vad som finns i stora drag till 
försäljning vid de olika stop-
pen. Denna hämtas via face-
book, Loppisrunda i Brålan-
dabygden eller via Brålanda 
Företagarförenings hemsida. 
Några av loppisstoppen har 
kaffeservering. 

dersson, Krokfors. Åttaåriga 
sonen Hugo Andersson har 
bra flyt och tar pris i ung-
domsklassen.

 – Som vanligt är det stor 
variation i plöjningsresulta-
tet, säger en av dagens do-
mare, Bo Pettersson.

Traktorpulling
Traktorklubben Dotorp 

hade införskaffat en släde 
som får vikter utifrån trak-
torns viktklass. Det var som 
alltid spännande att se hur 
långt traktorerna orkade 

dra, speciellt kul var det om 
de stegrade lite vid starten.

– Det är kul att testa vad 
traktorn går för, säger Mat-
tias Berggren, Frändefors, 
som tävlade i klassen 2400 
kilo.

– En väldigt rolig dag, bra 
väder, största publiken hit-
tills, flest tävlande ekipage 
och det var mestadels bra 
plöjt, sammanfattar Tore 
Berg, som återkommer nästa 
år om hälsan är god.

Marianne Karlsson

Ewert Berg, som arrangerar 
träffarna.

Thomas och Anita Gra-
nath, Uddevalla, började 
med sången ”Räck mig din 
hand, vi har samma väg att 
gå”. Några av Anita nyskriv-
na sånger med angeläget 
budskap och kända sånger 
varvades med tal. Delar av 
Brålandas dragspelsklubb 
under Gunnar Johanssons 
ledning bjöd på låtar som 
Mosippan, Flottarkärlek 
med flera. Christer Eklund 
från Brålanda, brukar ofta 
delta i träffarna.

– Det är en skön gemen-
skap, bra att få sitta ner och 
tänka. De har bra program 
och underhållning. De gör 
också mycket för ungdo-
marna genom Sörgården, 

säger Christer.Stig Åkesson, 
Bodane, lyssnade till sången 
och musiken och trummar 
emellanåt takten mot bords-
skivan.

– Jag deltar varje gång. 
Det är mycket positivt att 
träffas i olika sammanhang 
för vi behöver alla varandra. 
Vi har ätit frukost, pratat 
med varandra och delat livs-
erfarenheter. Sedan har vi 
lyssnat på programmet och 
de trevliga gästerna, säger 
Stig.

– Vi har haft uppehåll ett 
par år men har fått önske-
mål att åter ha frukostträf-
far, roligt att så många kom, 
säger David Celinder, pastor 
i Smyrnakyrkan.

Marianne Karlsson

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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Axima i Erikstad och Munkedal visar New Holland 
och Case IH traktorer, jordbearbetningsredskap  
från Horsch, He-Va och Överum i fält.

Passa även på att kolla på de små och effektiva skogs- 
maskinerna från Vimek!

Butiken har öppet med bra kampanjer på  
Husqvarnaprodukter.

Välkommen att titta och provköra!

Tid och plats
Axima i Erikstad AB 
Björnebol Erikstad, Mellerud.
Lördag 8 oktober Kl. 10-15

AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD

0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE | FACEBOOK.COM/AXIMAAB

Välkommen på 
jordbearbetning 

demo · 8 oktober

Vi bjuder på 
korv och efter-
middagsfika!

För någon vecka 
sedan föreläste 
Ingemar Lindhe från 
Färgelanda, men 
uppväxt i Sundals Ryr, 
om Anders Andersson, 
som kommit att kallas 
”Busskungen”. 
Brålanda stationshus var 
fullt av förväntansfulla orts-
bor, däribland flera släkting-
ar till Andersson, nyfikna på 
berättelsen om bondsonen 
från Rådane, som gjorde en 
lyckad karriär i USA.  

Han var född 1882, ut-
vandrade 1900 och for med  
kombinerad last- och passa-
gerarbåt. 

Han sparade överbliven 
mat i en kista, som till slut 
luktade så illa, att medpas-
sagerarna ställde ultimatum. 
Antingen fick han kasta kis-
tan överbord eller så skulle 
han åka samma väg. 

Han kom till Ishpeming i 
Michigan, där han arbetade 
som diamantborrare i järn-
gruvorna till 1912. 1914 
befann han sig i staden Hib-
bing i nordöstra Minnesota 
och var arbetslös.

Köpte en bil 
Tillsammans med en kam-
rat kom Andersson på att de 
skulle köpa en bil, en  sju-
sitsig Hupmobil, och tjäna 
pengar på försäljning. Ingen 
ville köpa, men många ville 
provköra eller bara åka med.

 De började då istället 
köra mot betalning.  Detta 
gick så bra att man utvidga-
de verksamheten och bild-
ade ett bolag Hibbing Trans-
portation Company. Snart 
hade man busslinjer över en 
stor del av staten Minnesota.
   En av delägarna i bolaget 
var dalmasen Erik Wick-
man. Han ville utveckla fö-

Busskungen från 
Sundals Ryr

Anders Andersson ”Busskungen”. Foto ur Brålandaboken.

Ingemar Lindhe, Färgelanda bördig från Sundals Ryr, föreläste 
om Anders Andersson ”Busskungen”.

Brålanda • Frändefors

retaget ut över flera stater, 
men detta ville inte Anders-
son. Wickman startade då 
1926 ett eget bussbolag, det 
som senare fick heta Grey-
hound. 

Wickman blev då mera 
känd genom att Greyhound 
kom att köra i fyrtioåtta sta-
ter i USA och tio i Kanada.

Busskung i Minnesota
Anders Andersson eller An-
drew, som han kallade sig i 
USA, utvecklade företaget 
inom staten Michigan. Han 
gick även under namnet 
”Bus Andy”. Han startade 
också ett verkstadsföretag för 
buss- och bilreparationer och 
försäljning av däck. Även 
detta gick bra ekonomiskt. 
Man kan säga att Anders 
Andersson blev busskung i 
Minnesota, men Wickman i 
hela Nordamerika. 

1950 blev Anders An-
dersson utsedd till Årets 
Svenskamerikan.  Han gifte 
sig 1916 med Hilda Viktoria 
Jonsson, som var född i USA 
av svenska föräldrar. Paret 
fick inga egna barn, men 
adopterade en dotter och en 
son.  Familjen bodde i en 
stor villa i Hibbing, byggd 
1930. Denna är numera 
skyddad som byggnadsmin-
nesmärke.

Besökte hembygden
Bus Andy besökte hembyg-
den ett tiotal gånger. Som 
typisk lyckad svenskameri-
kan bjöd han då släkt och 
vänner på stora kalas, som 
en del fortfarande kunde be-
rätta om. 

1947 hade han med sig en 
stor Ford Lincoln, en bil på 
fem och en halv meter, vä-
gande över två ton. Denna 
lämnade han till sin släkting 
radiohandlaren Herbert An-
dersson i Vänersborg. Bilen 
var tung och svårstyrd och 
Herberts dotter krockade 
med den. Den blev stående 
på Herberts tomt till 1960, 
när den skrotades. 

Anders skänkte också 
pengar till klockstapel och 
klocka till Sundals Ryrs gam-
la kyrka. Han var hemma i 
Sverige sista gången 1964. 
Båda makarna avled 1968 
och vilar under en pampig 
gravsten på kyrkogården i 
Maple Hill i Hibbing.

Detta är bara en kortfat-
tad redogörelse för det ut-
tömmande föredraget som 
illustrerades med många in-
tressanta bilder, bland annat 
med sådana som Ingemar 
Lindhe tagit vid ett eget be-
sök i Hibbing.

Håkan Hultman

Kulturskolans elever 
bjöd på vackert flöjtspel
Höstens första kom-
munfullmäktige inled-
des med information 
om Kulturbruket på 
Dal samt musikunder-
hållning av Kultursko-
lans elever.

Katarina Kjörling, kultur-
samordnare på Kulturbru-
ket på Dal gav en intressant 
information om verksam-
heten. Under 2015 hade 
Kulturbruket 13 000 besö-
kare. Lokalen tar 243 sittan-
de besökare.

– Vårt syfte är att vara ett 
regionalt kulturnav. Vi får 
oerhört många förfrågningar 
av artister som vill komma 
hit och uppträda, även på 
internationell nivå, sade Ka-

tarina och avslutade med ett 
citat av Winston Churchill 
”Om vi inte har kulturen – 
vad ska vi då strida för?”

Därefter var det dags för 
Anselm Leroy, Maria Fre-
driksson och Peter Söder-
lund att äntra scenen med 
sina flöjter. De har spelat 
ihop i cirka tio år och bjöd 
på högklassisk underhåll-
ning. Först ut var Min tul-
pan av Björn J:son Lindh 
följt av ett stycke av James 
Hook i tre satser. De avslu-
tade med Blommornas vals 
där Maria och Anselm spela-
de duett på flöjt med Peter 
vid pianot.

Susanne Emanuelsson

Peter Söderlund med två av kulturskolans elever; Maria Fredriksson och Anselm Leroy som bjöd 
på vacker flöjtmusik.

Katarina Kjörling informera-
de om verksamheten på Kul-
turbruket på Dal.

Miljoner för bättre akutsjukvård
Hälso- och sjukvårds-
styrelsen har beslutat 
att satsa 200 miljoner 
kronor för att förbättra 
akutsjukvården under 
2017. Satsningen ska 
minska väntetiderna 
på mottagningarna 
och akutläkare ska 
införas. 

Satsningen ska utveckla 
akutsjukvården, minska 
väntetiderna på sjukhusens 
akutmottagningar, införa 
fasta läkartjänster på akut-
mottagningarna och på sikt 
akutläkare. Målet är att 90 
procent av patienterna ska 
ha en vistelsetid om max 
fyra timmar på akutmottag-
ningen. 

Hälso- och sjukvårds-
styrelsen fördelade 145,4 
miljoner kronor från stats-
bidraget för att klara flyk-
tingsituationen inom hälso- 
och sjukvården. Pengarna 
fördelas till flera olika insat-
ser. Den största summan, 75 
miljoner, fördelas till sjuk-
husen. En större summa, 
tio miljoner, fördelas för en 
ökad ersättning med 500 
kronor per utförd hälsoun-
dersökning och barn- och 
ungdomstandvården får 19 

miljoner. Även Röda Kor-
set får del av pengarna med 
fyra miljoner kronor, bland 

annat till mobila behand-
lingsteam.
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Nu står han 
på egna ben

Peter Callh lägger golv åt Mellbo i en lägenhet på Nygatan i 
Mellerud.

Gång- och cykelväg på gång
Förhoppningsvis 
startar bygget av en 
gång- och cykalbana 
mellan brandstationen 
till pendelparkeringen 
vid järnvägsstationen 
innan årsskiftet. Dess-
utom ska fler  
p-platser byggas.
Under många år har Melle-
ruds kommun och Trafikver-
ket försökt få till en lösning 
gällande trafiksituationen på 
Järnvägsgatan norrut mot 
Kyrkogatan. Både marken 
och vägen ägs av Trafikver-
ket.

Sträckan mellan brandsta-
tionen och järnvägsstationen 
är smalt och direkt livsfarligt 
för gående och cyklande. 
Många barn promenerar här 
varje dag till och från skolan. 
För att inte tala om alla de 
som reser med tåg eller buss.

– Nu har vi hittat en lös-
ning och hoppas kunna på-
börja arbetet sent 2016 om 
vädret blir bra, säger gata 
och parkchef Patrik Tellan-
der.

Det rösmarkerade är förslaget till den nya gång- och cykelvägen mellan brandstationen och 
resecentrum. Det planeras även fler parkeringsplatser på pendelparkeringen.

Peter Callh, 41, från 
Bränna har 25 års 
erfarenhet som golv-
läggare. Den 21 juni 
startade han eget, 
Peters Golv.

De senaste fem åren har Pe-
ter varit anställd av Melle-
ruds Bostäder där han haft 
en kombinationstjänst som 
mattläggare och fastighets-
skötare.

– Det var kul att har lite 
variation i jobbet. Men så 
kom jag fram till att det vore 
roligt att testa på att driva 
eget, jag började längta till-
baka till mattbranschen och 
det har gått bättre än jag 
trodde, säger Peter, i en paus 
under golvläggningen i en av 
Mellbos lägenheter på Nyga-
tan i Mellerud.

– Jag har Mellbo som 

kund året ut, förklarar Peter, 
som erbjuder golvläggning, 
kakel och klinkers samt slip-
ning av golv.

Han vänder sig i första 
hand mot privatmarknaden 
och Mellbo, men tar natur-
ligtvis även uppdrag åt andra 
företag också. Bland annat 
har Peter hjälpt företag från 
orten med vattenskador via 
Länsförsäkringar.

– För min del är det till 98 
procent läggning av plast-
matta i våtrum och vanliga 
rum, säger Peter.

Populärt är trämönstrat 
och stenmönstat golv.

Genom alla år i branschen 
har Peter blivit känd med 
många som bor i området.

– Ja, det är en fördel att 
vara ett känt ansikte, säger 
han leende.

Susanne Emanuelsson

Nuvarande pendelparke-
ring byggdes 2012. Sedan 
dess har antalet resenärer 
ökat rejält och för att göra 
trafiken till och från resecen-

trum tryggare planeras alltså 
en gång- och cykelväg som 
kommer att ansluta till ena 
hörnet av pendelparkering-
en. Önskemålet är dessutom 

att utöka pendelparkeringen 
med 16 platser.

Susanne Emanuelsson

I samband med Mel-
lerud Pride passade 
Miljöpartiet på att pre-
sentera sina förslag 
för ett ”queerifierat” 
Mellerud. 

Partiet vill se normkritiska 
”glasögon” i nämnder och 
styrelser: 

– Vi vill att nämnder och 
styrelser arbetar fram måltal 
för att motverka diskrimi-
nering och bejaka mång-
fald. Genom att jobba mer 
strukturerat för rättvisa kan 
Mellerud bli ett gott alter-
nativ att bo och leva i som 
HBT-person, säger partiets 
kommunstyrelseledamot So-
fia Falander. 

Miljöpartiet har under fle-
ra år drivit HBT-frågor på 
den dalsländska orten. 

– Vi tog till oss av RFSL:s 
kartläggning för några år 
sedan som visade på att hat-
brotten är få, att attityderna 
är positiva och att de brister 
som fanns snarare berod-
de på bristande erfarenhet 
kring ett normkritiskt arbete 
från kommunen än något 
annat, säger Tony Johans-
son, gruppledare.

– Därför känns det extra 

roligt att det är den unga 
generationen invånare som 
genom ungdomsrådet nu 
satt tryck för att få till stånd 
Mellerud och hela Dalslands 
första Pride, tillägger han.
Några av förslagen:
Inrätta ett HBTQ-råd till-
sammans med övriga Dals-
landskommuner.

Öka antalet föreställning-
ar på Kulturbruket och ut-
ställningar på konstmuséet 
med HBTQ-tema.

Undersöka möjligheter-
na att tillsammans med 
näringsliv och turistverk-
samheter försöka ordna fler 
aktiviteter och teman för 
människor som definierar 
sig som HBT-personer.

MP presenterade 
HBT-förslag

Tony Johansson (MP) deltog 
i prideparaden genom Melle-
rud. Foto: Andreas Asp.

Traktor- och maskinvisning 
på Fågelbacka drog publik

En helt vanlig plog? Nej en I-plow som ställs in på en display-
inne i hytten. 

Många var intresserade när Värmdal & Traktorservice hade Roadshow på Fågelbacka i samar-
bete med Kverneland.

Tisdag 19 september var det ”Road Show”, en 
visning av maskiner och traktorer på Fågelbacka 
gård söder om Mellerud.

Solen sken och Ubbes Grill 
serverade fika, eller varm 
korv med mos till lantbruka-
re som infunnit sig på Fågel-
backas ägor. Här visades det 
allra senaste inom lantbruk-
smaskiner och traktorer. 

Sparar arbete
En U-drill, en maskin som 
bearbetar jorden, gödslar, sår 
och återpackar rönte stort 
intresse. Representanter från 
Kvernelands huvudkontor 
i Nyköping fanns på plats 
och informerade om denna 
pjäs, som genom sina kom-
biförmågor sparar in flera 

tidskrävande moment för 
lantbrukaren.

Nyheter
Strax intill demonstrerades 
I-plow, en plog som vid för-
sta ögonkastet ser ut som en 
vanlig femskärig växelplog, 
men som är det allra senas-
te på plogfronten. Det var 
första gången I-plow visades 
i Sverige och i traktorhytten 
fick Ingemar Torstensson 
från Bergs Säteri, alla fines-
ser förklarade för sig. 
– Helt klart var intressant, 
tyckte han. 

All justering av den sker 

ifrån en display inne i trak-
torhytten, den som plöjer 
behöver aldrig stiga ur hyt-
ten för att justera någonting.

Lars Ullén, representant 
från Kverneland berättar att 
I-plogen är utrustad med 
”Isobus”, en standard som 
traktor- och maskintillver-
kare enats kring för att eki-
pagen, oavsett traktormärke, 
ska bli så lättmanövrerade 
som möjligt.

– En revolutionerande ny-
het, menade Ullén.

Även grävmaskiner, har-
var, ett flertal traktormodel-
ler och mycket annat fanns 
att beskåda och få informa-
tion om på Fågelbacka.

 Visningen var ett samar-
bete mellan Kverneland och 
Värmdal &Traktorservice på 
Eldaregatan. 

Efter premiären här i Mel-
lerud drog Road Show vida-
re till Värmland.

Karin Åström
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MIF avslutade seriespelet med seger

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –  
Högsäters GF  
2-0 (2-0)

Div. 4 Bohuslän/dal 
Målskyttar:
34’ 1-0 Viktor Öhrling
39’ 2-0 Simon Svensson (straff)

Gustav Larsson var en av Melleruds bästa spelare mot Högsäter, här med ett fint klackförsök. Foto: Andreas Asp.

matchen mot Ed, som 
var säsongens sista. 
BIF fick åka hem med 
en 2-6 förlust.

Det har, som vi skrivit 
många gånger tidigare, varit 
en tung säsong för Brålanda. 
Redan tidigt på säsongen 
så låg man i botten av årets 
division 4, som man nu får 
lämna.

Matchen mot Ed var inget 
undantag i tunga förluster 
som ser stora ut på pappret, 
men som ändå bjudit på bra 
prestationer.

– Det var inget bra, vi fick 
en väldigt olycklig start. På 
tre minuter gör de två mål 
precis i början på matchen, 

berättar Brålandas assiste-
rande tränare Reine Matts-
son.

Nytt hopp
Eds snabba forwards hade 
det lite för enkelt i inled-
ningen på matchen, mot ett 
trögare mittbackspar i en 
nykomponerad backlinje. 
Men i den tionde minuten 
fick gästerna nytt hopp, när 
Fredrik Falk förvaltade Mar-
cus Andersson djupledsboll, 
till 1-2.

– Vi fick energi då, men 
sedan kom snabbt 3-1, det 
var tungt, berättar Mattsson.

När domarens signal för 
pausvila ljöd, stod det 5-1 
till ett effektivt Ed.

Brålandas assisterande är 
mer nöjd med den andra 
halvleken.

– Vi får ta med oss den 
andra halvleken, som vi sa 
att vi skulle gå ut och vin-
na. Vi gör tidigt 2-5 genom 
Erik Bengtsson Meuller, ett 
långskott i Eds burgavel, ett 
riktigt fint mål, sade Reine 
och fortsätter:

– Vi har haft många 
matcher som vi borde tagit 
poäng i och till och med 
vunnit, men som vi tappat 
istället. Vi får bita ihop och 
knyta näven till nästa säsong.

Får starta om
Brålanda får starta om i di-
vision 5 nästa år, men har 

alla förutsättningar för att 
kunna ta sig upp i seriesys-
temet igen. Nu med sin nya 
konstgräsplan och en sedan 
tidigare fin anläggning, så 
finns möjligheter att bedri-
va en bra verksamhet och ge 
truppen en bra träning.

– Fotbollssektionen för 
samtal med alla killarna, vi i 
tränarstaben har inte lyssnat 
så mycket. Hoppas på att så 
många som möjligt ska stan-
na, vi har bra förutsättningar 
att erbjuda bra träning. Det 
är ett ungt och utvecklings-
bart lag med mycket poten-
tial. Själv stannar jag gärna, 
men vi ska ha samtal med 
sektionen till veckan. Jag 
tycker det är så roligt, så får 

Förlust med tennissiffror i epilogen

SLUTRESULTAT
Eds FF – Brålanda IF 

6-2 (5-1)
Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
1’ 1-0 Pontus Johannesson
4’ 2-0 Almir Aldzic
10’ 2-1 Fredrik Falk
19’ 3-1 Rasmus Bergström
39’ 4-1 Almir Aldzic
43’ 5-1 Rasmus Bergström
52’ 5-2 Erik Bengtsson Meuller
87’ 6-2 Viktor Johansson

SPORT

jag chansen så stannar jag, 
så det får vi hoppas, berät-
tar Reine Mattson och lyfter 
stämningen i truppen.

– Vi har god stämning i 
truppen och det har aldrig 
varit hårda tag eller ovän-
skap. Det har flutit på fast vi 
haft det jobbigt hela säsong-
en. I och med att det spel-
mässigt gått bra så har det 
varit positivt trots att resul-
taten inte gått med oss. Gäl-
ler att knyta handen i fickan 
och visa att vi skall tillbaka 
till fyran, säger han.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Brålanda var redan 
klara för nedflyttning i 
division 5 vilket också 
avspeglade sig i borta-

FOTBOLL 
Åsebro är klara för 
kval till division 4. 
Men i division 5-avslut-
ningen fick man bara 
2-2 borta mot Ellenö, 
efter en tvåmålsled-
ning, men resultatet 
spelade en sekundär 
roll i det stora hela.

Åsebro tog tidigt ledning på 
bortaplan på Håmulevallen 
när Alassane Ouarma som 
nickade in Martin Scherdins 
hörna. 

Sex minuter senare var det 
dags igen, på en ny hörna, 
där Ramiz Haji dunkade 

in en retur. En bra start för 
Åsebro som såg ut att kröna 
säsongen med en seger i sista 
matchen.

– Vi spelade bra fram till 
2-0, sedan blev det sämre. 
Ellenö tar över och skapar 
många chanser. 

Utöver de två målen så 
gjorde så hade vi ett par 
heta lägen. Men vi släpper 
in Ellenö i matchen och se-
dan hade vi svårt att komma 
tillbaka, berättar Åsebros as-
sisterande tränare Per Arons-
son.

Fyra minuter efter Åsebros 
2-0 kunde Ellenö reducera 
till 2-1 och strax efter paus 

kom kvitteringen genom 
Christoffer Jansson. 

–  Vi fick en utvisad med 
kvarten kvar, rött direkt, 
men solklart var det inte. 
Det blev tändvätska av det 
och vi tog över spelet och 
hade kanske kunnat göra 
3-2 där med lite tur, sade 
Per som förklarar närmare 
vad som hände vid 2-0-led-
ningen.

– Det är lätt att slappna av 
när man leder med 2-0, det 
har vi gjort i några match-
er, bland annat senast mot 
Håfreström på hemmaplan. 
Men vi har ju ingen förlust 
i höst, har gjort det riktigt 

Alassane Ouarma har gjort många mål för Åsebro denna sä-
song, sedan han kom från Mellerud. Nu senast borta mot El-
lenö IK. Foto: Andreas Asp/Arkiv

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Åsebro IF

2-2 (1-2)
Division 5 Dalsland
Målskyttar: 
8’ 0-1 Alassane Ouarma
16’ 0-2 Ramiz Haji
20’ 1-2 Pontus Larsson
52’ 2-2 Christofer Jansson

bra och hade vi gjort våren 
bättre hade Färgelanda fått 
sig en match.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Efter skrällsegern mot serievinnarna IFK Åmål i 
förra omgången var Melleruds IF redan klara för 
kvalspel till division 3. Men som pricken över 
i:et så besegrade man Högsäters GF hemma på 
Rådavallen i lördags eftermiddag.
Det var en betydelselös 
match sett till tabellen, men 
mycket prestige fanns det att 
spela om.

Och precis som mot Åmål 
så fick Mellerud två straffar i 
matchen, en av två förvalta-
de Simon Svensson på bästa 
sätt, vilket gör att han slutar 
på en delad skytteligaseger 
med Ödsmåls Gustav Kjell-
ström.

Simons straffmål, som 
betydde 2-0, föranleddes 
av att Viktor Öhrling blev 

Grimheden kunde avvärja.
– Det blir lite sönderryckt, 

vi får inget riktigt flyt i spe-
let i första halvleken medan 
de backar hem. Det blir en 
konstig andra halvlek också, 
men det viktiga var att vinna 
och hålla nollan, sade Melle-

ruds tränare Peter Jonasson.
I den 71:a minuten blir 

Sebastian Hedlund bryskt 
fälld och får straff, som Si-
mon Svensson missar. Ett 
mål där och skytteligasegern 
hade varit hans.

– Vi borde haft större bol-

linnehav, kunnat skapa fler 
chanser med ett större tå-
lamod. Men vi vinner mot 
Högsäter för tredje gången 
i år. Sedan är det kul för de 
här yngre 15-åringarna som 
får spela, framtiden ser ljus 
ut, berättar Peter.

I slutet av matchen fick 
Högsäters Johan Larsson 
rött kort, efterföljt av ett 
kort av samma valör till Se-
bastian Hedlund en stund 
senare.

Tobias Coster

Åsebro IF tappade ledning mot Ellenö IK

fälld, han som fem minuter 
tidigare hade gjort matchen 
första mål. Detta efter en 
fin prestation från Sebastian 
Hedlund, som spurtade för-
bi både mittfält och försvar 
innan han skickade iväg ett 
inlägg till Öhrling. Målskyt-
ten tog emot, lade bollen till 
rätta och placerade in 1-0.

Målen kom efter en längre 
period av farliga målchanser 
för Mellerud. Bland annat 
hade Simon Svensson två 
chanser, en med foten och 
en med skallen. 

Missad straff
Den andra halvleken in-

leddes med en trippelchans 
för Mellerud, där Oscar 
Jonassons nick i stolpen 
var närmast mål. Sedan tog 
Högsäter över en aning och 
skapade några lägen, men 
inget som inte Andreas 
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Victor tvåa  
i superfinalen
MOTOCROSS 
18-årige Victor Berg, 
Dals MK körde till sig 
en kanonfin andraplats 
i VMX Superfinal som 
avgjordes i Uddevalla 
den gångna helgen.

Victor har gått upp en klass 
från ungdomsklassen till 
”Bredd”. Han en 250-ku-
bikare och har haft en slags 
mellansäsong under 2016. I 
fjol skadade han sig illa un-
der en tävling i Älvängen 
och i början av 2016 drab-
bades han av körtelfeber.

Under våren körde Victor 
en tävling Lerum som gick 
sisådär och under en annan 
tävling i Alingsås kraschade 

han med hjärnskakning som 
följd.

Därför var glädjen stor när 
han lyckades köra upp till en 
andraplats i båda heaten un-
der superfinalen i Uddevalla. 
Detta resulterade i en fin an-
draplacering totalt.

– Ja, han slutade verkligen 
med flaggan i topp, konsta-
terar pappa Mikael Berg.

Nu återstår en tävling i år. 
Victor kör ett endurolång-
lopp på Kinnekulle den 15 
oktober.

På en fin sjundeplats i su-
perfinalen i klassen ”Bredd”  
hamnade ytterligare en föra-
re från Dals MK‚ nämligen 
Philip Alfredsson.

Susanne Emanuelsson

Dals MK:s Victor Berg och Philip Alfredsson som körde in på 
en fin andra- respektive sjunde plats i superfinalen på Glim-
mingen i Uddevalla. Foto: Privat.

Bröt vadbenet 
i superfinalen
MOTOCROSS 
15-åriga motocross-
löftet Tobias Fält från 
Bäckefors, tävlande 
för Dals MK, råkade 
ut för en olycka under 
superfinalen i Uddeval-
la i söndags. 
Tobias kör en 125:a i 
U17-klassen och var rejält 

Tobias Fält satsade allt och 
var ute efter segern i super-
finalen, men råkade ut för 
en olycka och bröt vadbenet. 
Foto: Privat.

taggad inför superfinalen. 
Han kom iväg bra och låg 
på en tredjeplats när han 
beslutade sig för att köra om 
tvåan. Då fick han ett kast 
med crossen och vänsterbe-
net hamnade oturligt nog i 
bakhjulet.

– Vadbenet gick av och 
fotleden var ur läge. Han 
hade väldigt ont, berättar 
pappa Henrik Fält på mån-
dagsförmiddagen.

Då låg Tobias och opere-
rades på Näl. Sedan väntar 
minst nio veckors konva-
lescens, ett tråkigt avbrott i 
träningen.

– Han var helt outstan-
ding på banan och hade full 
koll på läget, så det kunde ha 
gått riktigt bra. Tobias var 
ute efter segern. Det är trå-
kigt att något sådant händer 
när han är på topp. Vi skulle 
börja köra ett nytt tränings-
program på onsdag (idag), 
förklarar Henrik.

Tobias är dock vid gott 
mod och ser fram emot att 
komma igång igen.

Susanne Emanuelsson

FOTBOLL 
Melleruds IF och Åse-
bro IF laddar om för 
kval efter en lång sä-
song. Redan i februari 
började man spela trä-
ningsmatcher och nu, 
åtta månader senare, 
förlängs säsongen 
med ett par veckor.

Mellerud slutade tvåa i divi-
sion 4 Bohuslän/Dal.  Åse-
bro är på samma placering 
i divsion 5 Dalsland. För 
båda lagen väntar ovissa kval 
för att ta sig uppåt i seriesys-
temet.

Under måndagskvällen 
försökte vi skapa oss en bild 
över hur de närmaste veck-
orna ser ut för våra två lag, 
med reservation för even-
tuella ändringar efter press-
stopp.

Melleruds kval  
till division 3
MIF blev redan förra hel-

gen klara för kval och för-
gyllde det med seger i sista 
matchen mot Högsäter. Nu 
kommer man att ställas mot 
tuffare motstånd, Kode IF, 
Falköpings FK och Kong-
hälla IK.

Från division 3 kommer 
Kode IF, som slutade på 
nionde plats i Nordväs-
tra Götalandsserien. Kode 
har förlorat sina två senaste 
matcher, bland annat mot 
jumbon Jonsered. MIF får 
möta dessa hemma på Råda-
vallen på lördag.

Nästa lag blir Falköpings 
FK, som slutade på en tred-
jeplats i den norra Västra 
Götalands-fyran. Detta tack 
vare seger i sista matchen 
mot seriesegrarna Trollhät-
tan Bois. Falköping tar emot 
Mellerud hemma på Oden-
plan nästa lördag.

Sist ut i kvalen blir match-
en mot IK Konghälla, från 
Göteborgsfyran. Kongahälla 
får besök av MIF den 22 ok-

tober. IKK slutade på 50 po-
äng och med en målskillnad 
på 75-24.

– Det är häftigt med fyra 
cupmatcher framför oss, 
med DM-finalen som en av 
dem. Det gäller mycket att ta 
chansen i sådana här match-
er, man får bara en chans. I 
seriespelet kan man kanske 
rätta till saker, men inte i ett 
kval, sade Melleruds tränare 
Peter Jonasson inför helgens 
kvalspel.

Åsebros kval  
till division 4
Åsebro har varit stabila hela 
säsongen, med hösten som 
pricken över i:et. Den oav-
gjorda matchen mot Ellenö i 
sista omgången var betydel-
selös.

Nu väntar ett trelagskval, 
där två lag möjligtvis kan ta 
klivet upp, beroende på hur 
det går för Mellerud.

Åsebro är lottade att möta 
Stala-Myckleby från Orust 
och IF Viken från Åmål.

Första matchen spelas nu 
på lördag borta mot Orust-
laget. Stala-Myckleby samla-
de in 51 poäng, jämfört med 
Åsebros 40, men i Dalsland 
spelar bara tio lag mot tolv i 
Bohusläns division 5. Laget 
avslutade säsongen starkt 
med en 6-0 seger hemma 
mot IFK Valla.

Det andra laget som finns 
i Åsebros kvalgrupp är IF 
Viken från division 4. Viken 
har haft en svajig säsong, 
utan några större höjdpunk-
ter, säsongsavslutningen blev 
0-5 hemma i derbyt mot 
IFK Åmål.

– Det är bara att köra på, 
inte mycket att göra, vill 
vi gå upp får vi vinna våra 
matcher. Sedan får vi se 
hur det går och hur det går 
för Mellerud, men vi mås-
te vinna för att vara säker, 
sade Åsebros assisterande 
Per Aronsson inför kvalet på 
lördag.

Tobias Coster

MIF och ÅIF laddar för kval

Återvändare och ny tränare 
ger IBK Giants ny energi

Nyckelspelare i årets upplaga av Melleruds IBK Giants; fr vä:  Ove Zetterström, Mikael Berg-
man Simon Mjörnestål, Filip Falander, Bosse Olsson

Michael Lind är en ung, engagerad tränare med stor pondus 
och kunskap som skall leda laget uppåt i årets seriespel.

INNEBANDY 
Det är dels Simon Mjörneståls återvändande 
från Åmål samt Erik Johansson och Gustav 
Ahlqvists comeback som gör att herrarnas A-lag 
sprudlar av ny energi inför säsongen. Men inte 
bara.
Tränaren Michael Lind som 
med pondus och stort en-
gagemang tränar killarna 
som varit igång i två måna-
der med träning två dagar 
i veckan är också en viktig 
faktor.

Seriestarten sker 8 oktober 
och finslipning pågår. Träna-
re Lind håller på att sätta ett 
nytt spelsystem för att för-
bättra lagets resultat på sikt. 

– Vi tränar power play 
och box play men även högt 
tempo med passningspre-
cision på träningarna med 
korta intervaller för att kun-
na hålla hög fokus, säger Mi-
chael.

Gammal och ung 
i årets upplaga
Nyckelspelare är ett flertal 
namn så förutom nyförvär-
vet Mjörnestål, anger Lind 
även Bosse Olsson, Ove 
Zetterström, Filip Falander, 
Mikael Bergman, Christof-
fer Vågberg. Det är ett gott 
gäng med en hel del olikhe-
ter som vi fått ihop till ett 
lag som fungerar väldigt bra 
ihop.   

–  Det lossnade rejält för 
oss på en turnering vi hade i 
våras, säger tränare Lind. 

Glädje och  
laganda i fokus
Just sammanhållningen är en 
viktig del av laget där både 
unga och äldre skall samar-
beta och arbeta för varandra. 

Är det någon som har både 
erfarenhet och känsla för att 
klara denna utmaning, är det 
just Michael Lind. 

– Jag har ingen tränarbak-
grund eller utbildning, men 
jag har spelat innebandy i 
många år och varit uppe som 
högst i div.2 med Åmål IBK, 
berättar han. 

Michael är en naturlig le-
dargestalt som är tydlig och 
klar i sitt budskap som gör 
att killarna lyssnar och för-
står honom. Han vet svårig-
heterna och har förmågan 
att förklara så att samtliga 
förstår vad övningarna går ut 
på och hur de skall utföras. 

Tempot är högt och killarna 
ger allt på träningarna. På 
dagens pass är 18 av 23 spe-
lare på plats. 

Snart seriepremiär
– Vi ser fram emot mycket 
publik på våra hemmamat-

cher, säger killarna.  Och 
visst är det en klart publik-
friande sport med mycket 
snabbt spel och teknik som 
borde locka en hel del till 
matcherna. 

Lena Arwedahl
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 8 oktober kl. 13.00

Melleruds IBK -  Orust IBK

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD
KVAL TILL DIV. 3

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - KODE IF

Lördag 8/10 KL. 15.00

”En otrolig
bra säsong”

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Frändefors IF
2-3 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
60’ 0-1 Erik Öqvist
68’ 1-1 Benjamin Grimheden
70’ 2-1 Kreshnik Bytyqi
73’ 2-2 Patrik Johansson
78’ 2-3 Rickard Johansson

FOTBOLL 
Frändefors IF kan se 
tillbaka på sin bästa 
säsong på tolv år. En 
tredje plats i division 
5, långt bättre än 
vi förhandstippare 
kunde spå. Grädden 
på moset blev segern 
över Håfreström i sista 
matchen för säsongen, 
på bortaplan.
Det tog en timma innan 
matchens första mål kom, 
men innan dess hann det vi-
sas sex gula kort i en match 
som blev aningen hetsig i slu-
tet. Ett frustrerat Håfreström 
fick till slut två man utvisade 
innan matchen var slut.

– Det började bra och vi 
rullade mycket, hade stort 
bollinnehav. Håfreström har 
ett enkelt spel och mycket 
djupled, så det hade vi varnat 
våra killar för redan innan 
matchen. Den andra halv-
leken blev ungefär samma 
som innan halvtid, berättade 
Frändefors tränare Suad Has-
sani efter matchen.

Första mål
Matchens första mål gjorde 
Frändefors Erik Öqvist efter 
en timmas spel. Men Håfre-
ström vände underläget till 
ledning på två minuter, i den 
68:e och 70:e minuten. Ben-
jamin Grimheden kvitterade 
och Kreshnik Bytyqi såg till 
att vända på steken.

Men det hela varade inte 
länge, för några minuter se-
nare hade Frändefors återta-
git ledningen genom Patrik 
Johansson och Richard Jo-
hansson, med en kvart kvar 
av matchen.

Då blev det grinigt på pla-
nen, på gränsen enligt Has-
sani.

– Det höll på att urarta, vi 
hade sagt till killarna att oav-
sett som händer  inte säga ett 
ord till domarna, det skötte 

de ganska bra ändå. Men Hå-
freström gick in hårt i varje 
duell, att spela hårt är en sak, 
men att försöka skada spelare 
är bara sjukt, sade Hassani.

Frändefors
Matchen slutade med seger 
för Frändefors efter en top-
pensäsong av laget.

– Vi har gjort en otrolig 
bra säsong. Bra grundspel 
och byggt ett eget spel som 
vi försökt spela efter under 
säsongen. Det har gått bättre 
än vi tänkt, på så kort tid och 
med de förutsättningarna vi 
hade före säsongen med bara 
tio man i truppen i januari. 
Vi har presterat bättre än 
många trott och samtidigt 
har Åsebro och Färgelanda 
varit en klass för sig. Men vi 
kryssade båda mot Åsebro till 
exempel, sade Frändefors trä-
nare stolt.

Nu ser han fram emot näs-
ta säsong, som han hoppas 
kunna vara delaktig i.

– Det känns väldigt bra 
och föreningen vill att jag 
stannar. Men det måste fun-
ka med allt runt omkring, 
varit tungt med jobb och allt 
under året. Men nu har vi 
byggt upp detta och då vill 
man inte bara lämna. Detta 
går att utveckla och jag hopp-
as att saker kan lösa sig som 
gör att vi kan fortsätta även 
nästa år, säger Suad Hassani 
hoppfullt.

 Tobias Coster

FCM satsar inför debuten

Mellerud tackar sin publik i Rådahallen, som var fylld till brädden, i en av kvalmatcherna till 
SFL i vintras. Foto: Marcus Ek.

FAKTA
Svenska Futsalligan södra:
Borås AIK
FC Mellerud
IFK Göteborg
IFK Uddevalla
Malmö city FC
Skoftebyns IF
Skövde United FC
Torslanda IK

Seriepremiär: 
6/11 Malmö City FC (borta)

Hemmapremiär: 
12/11 Torslanda IK

Säsongsavslutning:
11/2 IFK Göteborg (hemma)

FUTSAL 
Det var en bragdartad 
vändning som Mel-
lerudspubliken fick 
uppleva i Rådahallen 
i en kvalmatch mot 
Nol IK i februari. FC 
Mellerud vände 1-5 un-
derläge till seger 6-5 
och vann sedan det 
efterkommande kvalet 
av bara farten. Nu 
väntar debutsäsongen 
i Svenska futsalligan.
– Det känns bra, ska bli kul 
att avsluta utomhussäsongen 
och dra igång futsalen. Det 
känns som att alla vill kom-
ma igång och träna, så det 
känns spännande, berättar 
FC Melleruds grundare och 
framdrivare Valon Gashi 
som under året spelat fotboll 
för Vänersborgs FK.

Men nu står futsalsäsong-
en på glänt och väntar att få 
sparkas igång över hela Sveri-
ge. I Mellerud kan vi stoltse-
ra med att vi inför säsongen 
har ett lag i Svenska Futsalli-
gan, SFL. Futsal är en sport 
som utvecklas och expande-
rar för varje år och i Sverige 
är den på stor frammarsch. 
För två år sedan startades 
SFL och nu finns det även 
sex stycken division 1-serier 
i Sverige, där vi bland annat 
kan hitta Färgelanda IF och 
IK Oddevold.

– Det blir större och större 
för varje dag som går, både i 
media och med allt runt om-
kring, berättar Valon.

Landslagsmeriter
Sverige har även ett landslag 
i futsal som just nu är inne i 
ett VM-kval. FC Melleruds 
senaste nyförvärv Florijan 
Fejzulovic, från IFK Udde-
valla, fick också känna på 
hur det var att dra på sig den 
svenska landslagströjan förra 
säsongen.

– Det känns spännande, 
vi har inte förlorat några 
spelare utan bara breddat 
truppen. Det är en lång sä-
song och många matcher, 
full fart varje helg med ligan 
och några cuper. Så det är 

bra att ha en bra bredd och 
förhoppningsvis räcker den 
bredden vi har, så att alla kan 
ersätta med samma kvalitet, 
säger Florijan. 

– I år kommer vi möta 
bättre motstånd än förra 
året, så ju fler vi är desto 
bättre blir vi och hårdare 
konkurrens, säger Valon som 
sett till att truppen breddats 
med sju spelare, bland annat 
med just Florijan Fejzulovic 
och Pajtim Beka.

Ungdomslag
Samtidigt satsar man på 
ännu en gren i klubben som 
startades 2011. Inför denna 
säsong drar man även igång 
ett ungdomslag, för pojkar 
födda 2003 och 2004. Trä-
naren blir Ali Sheneraj, tidi-
gare i Melleruds IF.

– Det ska bli kul att få 
starta ett ungdomslag, de 
kommer spela i olika turne-
ringar. Alltid kul att ha ett 
ungdomslag och tanken är 
att vi ska utöka det. Vi får 
se hur intresset är i de andra 
åldrarna, berättar Valon.

Samtidigt är det tufft för 
en liten förening att gå runt 
när representationslaget har 
långa bortamatcher och hall-

hyror att tänka på, utöver 
alla andra utgifter som en 
förening har. Men nu har 
man skickat en förfrågan 
till Melleruds kommun för 
stöd.

– Ekonomin är inte den 
bästa, så jag hoppas våra 
sponsorer kan fortsätta stöt-
ta och att Melleruds kom-
mun kan hjälpa oss med nå-
got. Hoppas att kommunen 
kan ställa upp och vara med 
i vår satsning, vi vill ändå re-
presentera kommunen och i 
dagsläget är vi det enda laget 
som är elitrankade.

Ett fullsatt Rådahallen
FC Mellerud kommer spela 
sina hemmamatcher i Råda-
hallen, i kommunen de re-
presenterar. Då hoppas man 
att stödet blir lika massivt 
som när Nol IK besegrades 
inför fullsatta läktare.

– I Rådahallen får vi in 
250 personer, tyvärr, hade 
gärna sett fler åskådare. Men 
det är viktigt att spela alla 
matcher på hemmaplan och 
att Mellerudsborna får se bra 
futsal, berättar Valon.

I årets SFL finns bland an-
nat regerande mästarna IFK 
Göteborg och förra årets li-

gatvåa IFK Uddevalla samt 
närliggande Skoftebyn och 
Malmö city FC. Så det blir 
fina tillställningar i Rådahal-
len och bra reklam för kom-
munen ute i Sverige.

Säsongen drar igång den 
6 november borta mot Mal-
mö, vilket blir ett eldprov 
direkt.

Men redan helgen efter, 
den 12 november, blir det 
hemmapremiär mot Tors-
landa IK.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Tösses bortamatch 
mot Bengtsfors på 
söndagen blev en söm-
ning historia. Fyra mål 
i den första halvleken 
gladde publiken, men 

Rättvist kryss för Tösse

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Bengtsfors IF 

2-2 (2-2)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
12’ 1-0 Daniel Karlsson
13’ 1-1 Benjamin Maloku
33’ 2-1 Daniel Karlsson
41’ 2-2 Johan Stavvik

när domaren blåste av 
var 2-2 ett rättvist re-
sultat på Tössevallen.

– Det var en sömning his-
toria, det kändes som att 
ett kryss i denna match var 
alla nöjda med. Vi ledde två 
gånger och vi var definitivt 
bättre än sist, vi ville vinna 
men hade inte det lilla extra, 
sade Tösses tränare Tomas 
Magnusson efter matchen.

1-0 satte Tösses Daniel 
Karlsson, men ledning fick 
de inte behålla i mer än någ-
ra sekunder. För mindre än 
en minut senare kvitterade 
Bengtsfors. Men Tösse job-

bade vidare och kunde återta 
ledningen, på nytt genom 
Karlsson.

Dock var Bengtsfors sega 
och jobbade sig tillbaka in i 
matchen för att kvittera före 
paus.

Den andra halvleken blev 
mållös och det oavgjorda re-
sultatet stod sig.

Men Tösses säsong har va-
rit allt annat än spikrak. En 
åttonde plats går att komma 
över, speciellt med bara tre 
poäng upp till femteplatsen.

– Som helhet har det va-
rit bra, nu på hösten fick vi 
ihop det bra. Bra sommar-
träning och sedan hängde 

vi på tills i september. Sista 
två veckorna föll vi tillbaka 
till vårens prestationer. Vi 
har ju hög träningsnärvaro 
efter sommaren, och med 
det kom resultaten. Vi har 
inte varit i närheten av att 
ha samma lag i någon match 
under säsongen, vilket är 
extremt jobbigt, berättar 
Magnusson och aviserar en 
fortsättning i klubben.

– Jag har tänkt att fortsät-
ta, vill Tösse bara ha mig så 
stannar jag.

Tobias Coster



20 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 5 OKTOBER 2016

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

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

BILREKOND
in- och utvändigt

Lyktpolering fast pris
Keramisk lackskydd

Privat- och företagsbilar

Tel. 076-172 06 00

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VÄRME VATTEN SANITET
Daniel Persson
076-337 23 48

www.dprorservice.se
kontakta@dprorservice.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

MATBORD 4 stolar med vitrinskåp, 
vitmålat 5.500:-. TV-bänk svart 
2.500:-. Tel. 070-790 68 80.

MARBODALKÖK köket är 
2,60x 2,80 ska ses. 8.500:-.  
Tel. 070-790 68 80.

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:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum

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

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Storvägen 36
2 rok, 65 kvm, vindsvåning. 
Toppskick. Fin utsikt.  
Tillgång till carport.

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Ring 
så gräver jag!

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

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

Hyra hus
Två pensionärer vill gärna 
hyra ett hus i Mellerud el-
ler i närheten allt av intresse.  
Tel. 072-907 49 95.

ÖNSKAS HYRA

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

Fritidshus Dalskog
Tegen. Fristående hus, 2 vån, 
80 kvm, tomt 1 500 kvm. Be-
hov av renovering. Ej avlopp 
el. vatten, egen brunn. Ut-
gångspris: 150 000:-. Tel. 070-
508 41 28.

SÄLJES

Mat- och kaffeserviser
bestick, tavlor, samlartallrikar 
m.m. Tel. 072-907 49 95.

SÄLJES

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

109 personer gick söndagens 
promenad i fint höstväder.
Rätt rad vuxenfrågor: 1. X  
1950, 2. 2   Carl Jonas, 3. 
X  Oktoberalster, 4. 1 Alfred 
Hitchcock, 5. X  Venus, 6. X  
120 km, 7. 1  H, 8. X  F, 9. 2  
Psykisk och socialt omhän-
dertagande, 10. 2  Turning 
Torso, 11. 1  Knyppling, 
12. X  Grekland. Rätt rad 
barnfrågor: 1. 1  Zootro-
plis, 2. 2  Kaktusväxter, 3. X  
Fäktning, 4. 2  Addition, 5. 
X  Flipp flops, 6. 2  Till Ock 
Med, 7. 1  Palett, 8. X  Herr 
Gårman, 9. 1  Vågen, 10. 2  

Draken, 11. 1  Lava, 12. X  
Ett apotek. Skiljefråga:  750 
cm. 1:a pris: 12 rätt Björn 
Jansson, 360 cm. 2:a pris:  
11 rätt Eivor Vernersson    
650 cm. 3:e pris: 11 rätt 
Lennart Karlsson 570 cm. 
Extra vinster:  Kerstin Lars-
son, Cecilia Jansson, Maud 
Halvarsson. Barnvinnare:
Leia Edin, Altea Jansson, 
Lilly Tornell, Hugo Oscars-
son, Maja Vallhagen,  Selma 
Persson.

Välkomna nästa söndag  
9.00- 12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 2/10

Vinst i premiären 
mot Torslanda HK
HANDBOLL 
Det blev en målfat-
tig och jämn match i 
hemmapremiären mot 
Torslanda HK.
När Melleruds IF:s F 03/04 
inledde seriespelet i Mölndal 
förra söndagen var det myck-
et som inte stämde. Nu såg 
det bättre ut överlag, men vi 
vet att det fortfarande finns 
mycket kvar att plocka fram. 

Man får ändå se det som 
en styrka att kunna vinna 
mot ett lag som Torslanda 
utan att få spelet att stämma. 
Det var under hela matchen 
en jämn och målsnål kamp 
som till en början vägde över 
till motståndarnas favör, 
men som sedan vände och 

hemmalaget ledde med 10-8 
i slutminuterna.

Det som gladde allra mest 
var det fantastiska linjespelet 
från Nathalie Phumipanya, 
som trots en envis förkylning 
under veckan, stänkte in sju 
mål från sin position. Kan 
det måntro vara träningspas-
set med Johan Petersson som 
gett resultat? Nathalie var is-
kall i sina lägen och avvakta-
de tills målvakten agerat inn-
an handleden gjorde jobbet 
med att placera bollen. 

I försvarsarbetet fanns 
Emilia Norgren allt som of-
tast på rätt plats och med sitt 
uppoffrande spel stoppade 
hon många anfall.

Petra Gull

Ingen seniorhandboll
Tyvärr kommer man inte att 
kunna njuta av någon seni-
orhandboll i Mellerud den 
kommande vintern. Mel-
leruds IF har inte fått ihop 
tillräckligt många spelare.

Däremot har klubben ett 
framgångsrikt 12-13-årslag, 
som vann sin serie förra året 
och har inlett årets spel med 
seger. 

SPORT
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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.40 - 8 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. 40 – 8 oktober

21.00  Jenni möter
21.30  Veranda för en tenor
23.00  Millennium
00.30  Perfektion 

21.00  Next level
21.15  Follow the money
22.15  Billions
23.10  Suits
23.55  Marta & Guldsaxen
00.25  Tova testar vuxenlivet
00.35  Tova testar vuxenlivet 

21.00  56:orna - en historia om 
 Sverige
22.00  Fångade
22.55  Strömsö
23.25  Opinion live
00.10  Vildmarkstjejer
00.50  Plus
01.50  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  Arkitektens hem
17.10  Ät Vietnam
17.40  Berlin-Tokyo med bil
18.25  Skaparen av mänskliga 
 robotar
19.20  Djurens hotade vandringar
20.10  Seriestart: De sista jägar-
 folken
21.00  Kate Humble lever med 
 nomader
21.55  For one more hour with 
 you
22.50  Världens fakta: Bomb-
 styrkan
23.35  Författarliv mellan dikt 
 och verklighet 

13.00  UR Samtiden
16.00  K-märkt form
16.05  Island runt
16.55  Världens medicin
17.20  Artityd
17.50  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
18.20  Familjeliv i Kanadas 
 vildmark
19.10  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
20.10  Darwins glömda rival
21.00  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  Från mull till guld - 
 Camilla Plums 
 kryddväxter
16.30  Tekniska underverk
17.30  Ät Vietnam
18.00  Det vilda Skandinavien
19.00  Londons nattarbetare
19.45  Världens medicin
20.15  Storbritanniens hemliga 
 avlyssningar
21.00  Ditt förutbestämda liv
21.45  Vetenskapsstudion
22.15  Darwins glömda rival
23.05  Den nya vildmarken 

09.00  UR Samtiden
15.00  Marina mysterier
15.25  Londons 
 nattarbetare
16.10  Ät Vietnam
16.40  Ditt förutbestämda liv
17.25  De sista jägarfolken
18.20  Kate Humble lever med 
 nomader
19.10  Planet Earth
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  Djurens hotade vandringar
21.20  Tekniska underverk
22.20  Berlin-Tokyo med bil
23.05  Dokument utifrån

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  Die hard 4.0
23.40  Simpsons
00.10  Family guy
00.40  American dad
01.10  Scrubs
02.15  How I met your mother
03.00  My name is Earl
03.20  American dad
03.45  Grimm
04.25  Våra värsta år
05.15  The Mindy project
05.35  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  A good day to die hard
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.20  Family guy
03.05  My name is Earl
03.30  American dad
03.50  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  Underworld: Evolution
00.05  Family guy
01.05  Scrubs
02.05  My name is Earl
02.25  Frasier
02.50  Family guy
03.35  Cops
04.25  Nattsändningar 

06.00  Monster jam
07.00  The new normal
07.30  Ink master USA
08.25  Frasier
08.50  Jims värld
09.45  Fear factor USA
10.40  Face off
11.40  Ink master USA
12.40  NCIS: Los Angeles
13.40  NCIS: Los Angeles
14.40  Continuum
15.40  Last man on earth
16.10  Almost genius
16.40  Almost genius
17.15  Poppers pingviner
19.00  Community
19.30  Community
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  10 years
23.15  DEBS
01.00  Woke up dead
02.30  Transporter 2
03.50  Almost genius
04.15  Almost genius
04.40  The new normal
05.00  The Mindy project
05.25  Seinfeld 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.55  Go'kväll
11.40  Nobelpriset i kemi
12.15  Sprängstoff om lille Alfred
12.20  Tro, hopp och kärlek
13.20  Sverige!
13.50  Genikampen
14.50  Matiné: Det var två glada 
 gesäller
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  Världens Barn 2016
21.05  Seriestart: Sociala monster
21.35  Seriestart: Svett & etikett
22.05 	Lagom	mycket	finsk
22.35  Det handlar om oss
23.05  Tänk till snackar stress
23.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.55  Resten av Sverige
11.55  Uppdrag granskning
12.55  Nobelpriset i litteratur
13.30  Markens gröda - restaurerad
13.40  56:orna - en historia om 
 Sverige
14.40  Svett & etikett
15.10  Receptet på lycka
15.50  Gomorron Sverige
16.10  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  Världens Barn 2016
21.05  Plus
22.05  Opinion live
22.50  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
23.20  SVT Nyheter
23.25 Nattsändningar 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Rinkebysvenska
10.55  Nobels fredspris
11.30  Bad med Solveig
11.35  Engelska Antikrundan
12.35  Har du sett min lillebror?
12.50  Anna Järvinen och kvinnorna
13.20  Plus
14.20  Opinion live
15.05  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
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Tillsammans för Världens 
 Barn
22.00  Skavlan
23.00  Må underbart med Tiffany 
 Persson
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00  Fråga doktorn
06.45  Receptet på lycka
07.25  Opinion live
08.10  Uppdrag granskning
09.10  Vid lägerelden
09.40  Go'kväll
10.25  Landgång
11.25  Anna Järvinen och kvinnorna
11.55  Karl för sin kilt
12.45  Genikampen
13.45  Resten av Sverige
14.40  Jag minns tågolyckan i 
 Skultorp
14.45  Må underbart med Tiffany 
 Persson
15.00  Skavlan
16.00  Motor: STCC/RallyX
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: The Chamber
23.35  SVT Nyheter
23.40 	Nattfilm:	Happy	end
01.15  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Riket
16.45  MiffoTV
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
18.55  Biten av kaffebacillen
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Marta & Guldsaxen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Seriestart: Kultur i farozonen
22.45  Babel
23.45  Dataspel som arkitekt
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  24 Vision
02.00  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Perfektion
16.45  Mitt psyke och jag
17.05  Det hemliga fjället
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00 	Jonna	-	en	film	om	riktiga	
 rallybrudar
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Lapland odyssey
23.55  Förväxlingen
00.25  Förväxlingen
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  24 Vision
02.00  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
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Nobelpristagaren Svetlana 
 Aleksijevitj
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Last stop 
 Fruitvale station
23.10  Två stolar, en kändis
00.00  Riket
00.30  Förväxlingen
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

08.35  Du är här!
09.00  SVT Nyheter
09.05  Jenni möter
09.35  Perfektion
10.05  Det söta livet
10.30  Vem vet mest?
13.05  Babel
14.05 	Jonna	-	en	film	om	riktiga	
 rallybrudar
15.05  Vetenskapens värld
16.05  Sverige idag på romani
16.20  Farfarsfar på motorcykel
16.25  Bygden som försvann
16.35  Biten av kaffebacillen
16.40  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
17.40  Nysvenskar
18.10  Två stolar, en kändis
19.00  Kulturstudion
19.05  Für Elise - vem var hon 
 egentligen?
19.55  Kulturstudion
20.00  Ödessymfonin - så kom 
 den till
21.30  Kulturstudion
21.35  Beethovens femma här 
 hemma
22.10  Kulturstudion
22.15  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
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
17.50  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  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  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
15.55  Husjägarna - Danmark
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
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Paul Hollywoods pajer och
 desserter
15.55  Husjägarna - Danmark
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 sporten
22.15  Väder
22.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.50  Idol extra
23.10  The mortal instruments: 
 Stad av skuggor
01.50  Torque - på högsta växel
03.30  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
13.25  Idol 2016: Röstningspro-
 gram-
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
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  The gambler
00.25  Walk the line
03.10  Napoleon Dynamite 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

Närings-
livsmässa
Onsdag 19 oktober

Manusstopp:
Torsdag 12 oktober
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Tova testar vuxenlivet
21.20  Vem tror du att du är?
22.20  Mitt psyke och jag
22.40  Resten av Sverige
23.40  Världens Barn: summeringen
00.25  Sportspegeln
00.55  Uppdrag granskning
01.55  Hundra procent bonde 

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

20.00  Ishockey: CHL, Yunost 
 Minsk - Frölunda
22.30  Sveriges bästa 
 hemtjänst - syntolkat
23.30  Hundra procent bonde
00.00  Gisslan
00.30  Enkel resa till Korfu
01.15  Svett & etikett
01.45  Sociala monster
02.15  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  Författarliv mellan dikt och 
 verklighet
17.30  Artityd
18.00  Darwins glömda rival
18.50  Berlin-Tokyo med bil
19.40  Ät Vietnam
20.10  Planet Earth
21.00  Seriestart: Matchmaking i Tel Aviv
21.45  Storbritanniens hemliga 
 avlyssningar
22.30  Vetenskapsstudion
23.00  For one more hour with you 

13.00  UR Samtiden
16.00  Att bli en lycklig 85-åring
16.15  Artityd
16.45  Matchmaking i Tel Aviv
17.30  Arkitektens hem
18.00  Seriestart: Inspiration i New York
18.30  Världens fakta: Tekniska under-
verk
19.30  Vetenskapsstudion
20.00  Kate Humble lever med nomader
20.50  Franska kusten från ovan
21.00  Kärleksväktarna
21.50  Dödsdömd - min sista sommar
22.40  Lärlabbet student
23.10  Världens medicin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
16.30  Kate Humble lever med nomader
17.20  Ät Vietnam
17.50  Världens medicin
18.20  Den nya vildmarken
19.15  Storbritanniens hemliga 
 avlyssningar
20.00  Världens natur
21.00  Dödsdömd - min sista sommar
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån: Dödande piller
23.30  Arkitektens hem 

06.00  Wizard wars
07.00  The new normal
07.30  Face off
08.25  Jims värld
09.45  Community
10.45  Last man on earth
11.15  Franklin & Bash
12.15  Poppers pingviner
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Family guy
23.00  Lethal weapon
00.00  112 Aina
00.00  2 1/2 män
00.30  Anger management
01.00  How I met your mother
01.55  American dad
02.15  Family guy
02.40  Family guy
03.05 	The	perks	of	being	a	wallflower
04.45  Amazing race
05.05  The new normal
05.30  Seinfeld 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.30  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  The day the earth stood still
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.25  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
03.55  Nattsändningar

06.35  Vildmarkstjejer
07.15  Strömsö
07.45  Anna Järvinen och kvinnorna
08.15  Det handlar om oss
08.45  Sverige!
09.15  Landet runt
10.00  Go'kväll
10.45  Dox: The Swedish theory of love
10.45  Sociala monster
11.15  Svett & etikett
11.45  Gissa låten!
12.45  56:orna - en historia om Sverige
13.45  Tro, hopp och kärlek
14.45  Vem tror du att du är?
15.45  Fotboll: Linköpings FC 
 - FC Rosengård
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Världens Barn: summeringen
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Sportspegeln
11.30  Topptur i Jotunheimen
11.40  Nobelpriset i ekonomi
12.15  Världens Barn: summeringen
13.00  Strömsö
13.30  Skavlan
14.30  Matiné: Vi som går scenvägen
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  Seriestart: Sveriges bästa 
 hemtjänst
21.00  56:orna - en historia om Sverige
22.00  Billions
22.55  Jag var en vinnare
23.10  SVT Nyheter
23.15  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
10.00  Sveriges bästa hemtjänst
11.00  Fråga doktorn
11.45 	Lagom	mycket	finsk
12.15  Det handlar om oss
12.45  Tänk till snackar stress
12.55  Gissa låten!
13.55  Sverige!
14.25 	Matiné:	Tre	söner	gick	till	flyget
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  Resten av Sverige
22.00  Fångade
22.50  SVT Nyheter
22.55  Nattsändningar

08.35  Det söta livet
09.05  Kultur i farozonen
09.35  Nysvenskar
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj
12.10  Für Elise - vem var hon egentligen?
13.05  Ödessymfonin - så kom den till
14.40  Beethovens femma här hemma
15.20  Dansa till Beethoven
15.45  Bygden som försvann
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.00  SVT Nyheter
16.05  Hundra procent bonde
16.35  Du är här!
17.00  Alors parle!
17.10  Popreel
17.25  Los, frag!
17.35  Dai, domanda!
17.45 	Kortfilmsklubben	-	franska
18.00  Perfektion
18.30  Jenni möter
19.00  Det vilda Skandinavien
20.00  Agenda: Partiledardebatt
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda: Partiledardebatt
22.00  Babel
23.00  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Alors parle!
08.10  Popreel
08.25  Los, frag!
08.35  Dai, domanda!
08.45 	Kortfilmsklubben	-	franska
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  Motor: RallyX magasin
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Dox: How to change the world
00.10  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
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  Seriestart: Renskötarna
22.45  Iran inifrån
23.30  Jenni möter
00.00  Agenda: Partiledardebatt
01.00  SVT Nyheter
01.05  Agenda: Partiledardebatt
01.50  24 Vision
02.00  Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Sveriges bästa
13.15  Kockarnas kamp
14.20  Brynolf & Ljung - Street magic
14.50  Parlamentet
15.20  Halvvägs till himlen
15.55  Bytt är bytt
16.55  I huvudet på Gunde Svan
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
18.55  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto
20.00  Parlamentet
20.30  Halvvägs till himlen
21.00  Johan Falk: Ur askan i elden
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Johan Falk: Ur askan i elden, forts
23.15  A dangerous method
01.15  Maverick
03.50 - 04.45  Dicte
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  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
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  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
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 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

NYINKOMMET!

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 - Valsvägen 2 
Villa i Åsensbruk med natursköna omgivningar. 
Mellan 2002-2013 har många renoveringar gjorts 
såsom omdränering, nya 3-glasfönster, nytt tak, 
nytt kök och badrum. Delvis inglasad altan. 

Pris 975.000:- 

KÖPMANNEBRO - Ransberg Knutsdalen 
Rymlig 1½-plansvilla på 186 kvm byggd 2010!  
Vackert läge med natursköna omgivningar 5 
minuters promenad från Vänern!. Ca. 4,3 ha mark i 
samlat skifte. Fristående garage och gäststuga. 

Pris 2.195.000:-

BRÄNNA - Byvägen 9 
Bekvämt boende på ett plan! Hemtrevlig villa med 
4 rok och inglasat uterum på baksidan. Lugnt och 
trivsamt läge i ytterkant av mindre villakvarter. 
Vidbyggt dubbelgarage och gäststuga.  

Pris 770.000:-

SÅLD!
MELLERUD- Järn Bögata 
På en härlig tomt ligger detta välskötta hus, 
passande för både permanent och fritidsboende. 
Trädgården har stora praktfulla träd och har närhet 
till Vänern. Huset har nytt tak och delvis nya fönster.  

Pris 675.000:-

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 11/10 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Örsjön / Gunvarbyn 20
En gemytlig liten stugby med en dalsländska naturen inpå knutarna med en underbar utsikt över Örsjön.Gäststuga och förråd/
gästrum finns, samt tillgång till grillplats och bad. 3 rok. Boyta 60 kvm. Tomtareal: 1 765 kvm. Pris: 1 690 000:-

Mellerud / Centralt / Odengatan 14 
Som hörntomt är denna fräscha villa belägen. 4 rok. Boyta: 98 
kvm. Tomtareal: 876 kvm. Pris: 1.250 000:-

Ring för visning

Mellerud / Katteberg / Katteberg 4 
Mitt i naturen ligger denna fastighet och med närhet till Örsjön. 
5 rok. Boyta: 120 kvm. Pris: 350 000:-

Visning: Onsdag 12/10 kl. 17.00-18.00



MELLERUDS
NYHETER
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NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt
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Grinstad
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Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

ONSDAG 5 OKTOBER 2016

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 40. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Kycklingfilé
Rose. 900 g. 
jfr pris 44:33/kg.

Ekologiska morötter
ICA I love eco. Rosa Bandet. 
Sverige. 1 kg. Klass 1.

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

Fläskytterfilé
Nybergs Deli. Ursprung 
Sverige. Ca 1000 g. 
Mörad. Av benfri kotlett. 
Jfr pris 59:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

3990 
/kg

Päron Clara Frijs
Sverige. Klas 1. Jfr pris 15:00/kg.

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

5990 
/kg

Ägg
ICA 10-pack. Frigående. 
Storlek M/L. Jfr pris 1:50/st.

15:-
/st

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp
Satsumas
ICA. Spanien. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg.

Var medmbraå

5:-
+ pant

Minst
25%

rabatt

3990
/kg

superklipp
Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. Fetthalt 
17-26%. Jfr pris 39:90/kg.

Minst
25%

rabatt

15:-
/kg

superklipp

10:- 
/st

Vatten
ICA. 1,5 liter. Jfr pris 3:33/liter + 
pant 2 kr. Max 2 köp/hushåll.

3990
/st

15:-
/kg

Ta en rosa 
månad

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:-

Kreativ diskussion kring enkät

Företagare från handel, industri och turistnäring deltog i genomgången och diskuterade.

Stölder och inbrott
29/9 stals en äldre dams plånbok på Hemköp. Plånboken 
låg i väskan som var placerad på kvinnan rullator. På över-
vakningsfilmen kan två personer som rör sig runt den äldre 
damen ses. Men själva stölden kan man inte se. Polisen upp-
manar alla äldre att inte ha sina plånböcker på detta sätt !
12/9-2/10 Inbrott i ett fritidshus i Mellerud. Det är oklart 
om något saknas.
30/9-3/10 Inbrott i församlingshemmet i Ör. En förstärkare 
till högtalaranläggningen saknas.

Egemäktigt förfarande
8-29/9 Någon tog sig in i ett hus som står tomt i Dals Ro-
stock, tog nyckeln till uthuset och tog med sig en åkgräsklip-
pare. En granne såg händelsen.

Misshandel
Natten 24-25 september blev en man misshandlad av ung-
domar på Storgatan i Mellerud. Han fick knytnävsslag i an-
siktet.

Brev om skadestånd
En kvinna i Mellerud fick ett brev av en privatperson där hon 
uppmanas betala skadestånd för ett brott hon inte begått.

Skadegörelse
Någon har kört ner en lyktstolpe och en hållplatsskylt på 
Holmsgatan i Mellerud.

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

Förra tisdagen besökte Sebastian Mårtensson 
från organisationen Svenskt Näringsliv Mellerud 
för att gå igenom resultatet i den årliga enkäten 
om företagsklimatet.

Syftet med enkäten är att 
visa var i landet det är bäst 
att starta och driva företag. I 
Mellerud var det 200 priva-
ta företag som fått enkäten 
och svarsfrekvensen var 52 
procent. 

På en sexgradig skala sät-
ter företagarna betyg för de 
18 frågor enkäten innehåller. 
Det sammanfattande omdö-
met för Mellerud är 3,7.

– Det ska betecknas som 
bra, säger Sebastian Mår-
tensson.

Kompetens minus
Företagare, politiker och 
tjänstemän i kommunsty-
relsen deltog i genomgången 
och diskussionen kring re-
sultatet som visar att Melle-
rud i år ligger på plats 114 
av 290 kommuner. 2015 låg 
Mellerud på plats 102.

”Tillgång till kompe-
tens” hade rasat mest, 80 

placeringar, från plats 108 
till 188. Den faktorn, plus 
faktorerna ”vägnät, tåg och 
flyg” och ” Tele- och IT-nät 
får lägst betyg av företagarna 
i Mellerud. De senare intar 
placeringarna 242 och 264 
och det drar ner det totala 
resultatet.

Har gått uppåt
När det gäller skolans atti-
tyder till företagande ligger 
Mellerud på plats 18 i lan-
det, medias attityder pla-
cerar Mellerud på plats 13. 
Små minskningar i ranking, 
men trots det ett gott resul-
tat. 

Det sammanfattande 
omdömet sätter Mellerud 
på plats 64 av Sveriges 290 
kommuner. Kommunen har 
klättrat uppåt sedan 2009, 
med några dalar (plats 216 
år 2010). De senaste åren 
har det gått stadigt uppåt.

Infrastruktur,  
utbildning
Kompetensförsörjning och 
infrastruktur såsom vägnät 
och tågförbindelser är något 
företagarna önskat förbätt-
ringar inom sedan många 
år och så är det fortfarande 
även om pendlingsmöjlighe-
terna med tåg blivit mycket 
bättre. När det gäller tele- 
och IT- nätet menade de 

närvarande att det fortfaran-
de inte hänt mycket, att det 
fattas samordning i kommu-
nen kring detta. Med tanke 
på kompetensförsörjning 
efterlystes också en lärlings-
utbildning för handelsyrken.

Attraktionskraft
Det företagarna anser vara 
den viktigaste åtgärden för 
ett bättre företagsklimat är 

att öka kommunens attrak-
tionskraft så att fler kommer 
hit.

Tillgången på bostäder 
behöver öka och kommu-
nen behöver bli bättre på att 
stimulera nyetableringar och 
utbilda elever om företagens 
roll i samhället, tyckte de 
närvarande företagarna.

Vision efterlystes
Till kommunens ledning 
riktades frågan om man har 
någon plan för fler bostäder 
och flera företagare ansåg att 
det saknas en plan och en 
vision för hur många vi ska 
vara om tio år i Mellerud. 

Det framkom att många 
nyanlända, med eftertrakta-
de utbildningar, som gärna 
skulle ha stannat i Mellerud, 
nu slussats ut till andra kom-
muner.

Kommunen fick ett tips 
inför arbetet med att öka 
Melleruds attraktionskraft. 
Man menade att det vore ett 
bra tillfälle under den före-
stående Mellerudsmässan att 
be besökarna ange tre fakto-
rer de uppskattar med Mel-
lerud. Av förväntade 2 500 
besökare kan antas att tusen 
personer svarar på frågan. 
Det kan ge en fingervisning 
om vad man ska jobba med. 

En kväll för att diskutera 
frågan föreslogs också.

Ed och Mellerud  
sticker ut
I hela Fyrbodal upplevs Dals 
- Ed, (totalrankingsplats 75) 
ha det bästa företagsklima-
tet. 

Ed och Mellerud är de 
kommuner som sticker ut på 
ett positivt sätt jämfört med 
till exempel Vänersborg, på 
plats 243, Färgelanda, på 
240, Uddevalla, på 230 och 
Lysekil, på plats 283.

Karin Åström


