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 ONSDAG 13 JULI 2016

Extra sommartidning!

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

TRÄOLJA
2,7 l

Rek. ca pris 338:-

159:-

ALLT FÖR SPORTKontoret är stängt fr.o.m. 6 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 4 augusti
Vi önskar alla en härlig sommar
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Härligt sommarlov i Bräckan

Fyra av Melleruds ridklubbs hästar har ett annorlunda sommarlov i år. De sköts om på bästa sätt av fyra stall elever på en hästgård i Bräckan. Från vänster: Kimberly Johnsson 
på Kavat, Alexandra Jonasson på Nordpan, Alma Olsson på Latisha och Tilda Nordquist på Dakota. – Sidan 6 –
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13 juli – 20 juli 2016
8:e söndagen efter Trefaldighet  ” Andlig klarsyn”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Erikstads kyrka, Daniel Westin.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé Kom in.
Tor 17.30  Fikastund inför musik i sommarkväll i Kyrkans 
  hus.
Tor 19.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans hus. ”Texter 
  och musik som berör” Alicia och Torbjörn 
  Strand. Andakt: Marit Järbel.
Sön 9.30   Mässa i Holms kyrka, Bo Lignell.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 14.30  Andakt på Bergs, Pär-Åke Henriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Vecka 28 Skålleruds församlingsvecka.
Ons-fre 13.00-16.00 ”Öppen kyrka” guidning erbjuds i Skålle-
	 	 ruds	kyrka.	Kaffe	finns	att	köpa	på	Skålleruds	
  gård.
Ons-fre 16.00  Andakt i kyrkan, Marit Järbel.
Sön 11.00  Friluftsgudstjänst vid Skålleruds kyrka, Bo 
	 	 Lignell.	Kyrkfika.	Berättelsen	om	”Buteruds-
  kungen” av Göran Rigemo. I samarbete med 
  Hembygdsföreningen. Tag gärna med något att 
  sitta på. Vid regn i kyrkan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Lör 11.00-17.00	Kyrkan	finns	med	vid	Rostocks	Rundan	i	
  Brunnsparken Dals Rostock.
Lör 16.00  Pilgrimsandakt i Högfjällskyrkan Dals Rostock, 
  Daniel Westin. Kroppefjälls asylboende bjuder 
  på kaffe och kaka.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka. ”The 
  holy Shake” En all-inclusive musikgudstjänst-
  upplevelse. Andakt: Daniel Westin.

LÖSÖREAUKTION
Lördag 16 juli kl. 11.00 visning från kl. 10.
Pålbön, strax söder om Mellerud. Skyltat från E45.
En trevlig auktion med bl.a. allmoge, möbler, glas och  
porslin, antikt och nyare, mycket kuriosa.  

Kontant, swish och faktura.

Servering.            Tel. 070-328 52 10          Välkomna!
 Sten o Patriks Auktioner Mellerud

B L U E S ,  R O C K  &  C O U N T R Y

Torsdagar kl. 19
Stallet - Baldersnäs

  14 juli
 
Sofie Reed

 
“A one woman band”

21 juli
 
Mikael Rickfors

 
28 juli Dearwoods
4 aug Dick Johansson & Emma Petzäll

Musik & Mat200:-

Baldersnäs Herrgård  •  Baldersnäs 22  •  660 10 Dals Långed 
 0046 531 412 13  •  www.baldersnas.com

Baren öppen
från kl 18.

GRILLTALLRIK 
med härliga tillbehör.

Allsång
i Dalbergså

Söndag 19/6 kl. 17.00

Guddehjälmarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 3/7 kl. 17.00

SpelEfinkarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 31/7 kl. 17.00

med Gubes
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 17/7 kl. 17.00
lätt&lagom 
med Pålägg
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Bolstad
Prästgård

Onsdag 20 juli kl 19
Annelie Andersson:  

Spår efter  
dalslänningar i USA

Entré m. kaffe: 75 kr.
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  

i samarb.  m. SV Väst. 
Loppis i flygeln kl. 17-21.  

Gunnars Museum öppet 18-19 
entré 20 kr

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 16/7  kl 20-24

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

www.baldersnas.com0531-412 13

14-15 juli på Baldersnäs

BARNENS
DAGAR

Hopp-
borgar

Piratshow
Trapper        

läger
Ansikst-
målning

Fotbolls-
feber Päls-

jägare

Tävlingar 
och mycket 

mer...
Tor och fre kl: 11-16
Pris 80 kr per barn

FISKBILEN

Tel. 070-736 70 40, 073-927 46 45 el. 070-454 65 25

Fiskbilen sommaröppet 
Tisdagar 10-17
Fredagar 10-18

Torget, Mellerud

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juli

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 2 augusti

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 september

Blåbärslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juli

Jordgubbslängd
15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 16 augusti

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 30 augusti

Butterkaka
20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 september

Kakor
4 burkar 70:-

Telefon 0521-303 52
Storgatan 15, Brålanda

Öppnar igen

SemeStern är Slut 

 BÖrjar joBBa månd. 18 juli

Välkomna åter!

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

44
BLOMMOR

YOU
GÖTEBORG AB

Magnus 0723-281006

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Dags för Rostocksrundan

Kerstins Ateljé är ett av många ställen att besöka under Ro-
stocksrundan.

Nu på lördag, den 16 
juli, är det åter dags 
för Rostocksrundan 
som blev en stor suc-
cé förra året.

I fjol arrangerades Rostocks-
rundan för första gången, 
en grupp Dals Rostocksbor 
tyckte det var dags att ar-
rangera ett nytt evenemang 
och 24 deltagare visade sina 
trädgårdar, öppnade sina 
hus och sålde grejer av alla 
de slag. Rostocksrundan 
blev en succé redan då och 
på allmän begäran upprepas 
succén även i år. 

Ännu mer
De flesta som var med i fjol, 
Hembygdsmuséet, Kerstins 
Ateljé, Tant Vanjas Textil-
museum, Stationshuset, 
Lantligt Anno 1785, många 
föreningar och hantverkare, 
vill vara med igen och fler 
därtill. I år samlas de delta-
gande på femton stationer 
med tre till fyra personer på 
varje. 

I år blir det dessutom nya 
barnaktiviteter och fler ställ-
en där besökarna kan få en 
liten paus med kaffe eller 
enekel lunch. 

Skjuts från Ekholmen
Liksom i fjol vill man att 

besökarna ska kunna gå run-
dan, eller cykla. Därför finns 
parkeringsplatser på Ekhol-
men och Traktorklubben 
Dotorp kör turer därifrån till 
byn och tillbaka igen. Det 
blir också ponnykörning 
som börjar i Brunnsparken.

– Dals Rostock har för-
ändrats en hel del unde de 
senaste åren. Vi har många 
nya familjer med barn och 
vi har invånare från många 
olika länder som har valt att 

bo i Dals Rostock. Vi har 
en underbar by och genom 
Rostocksrundan vill vi visa 
besökarna att det är värt att 
komma hit mer än en gång. 
Vi har mycket att erbjuda, 
som vår egen affär, musé-
er, örtagården, konstnärer, 
hantverkare, industrier och 
en fantastisk natur, säger Ce-
cilia Lundström i arrangörs-
gruppen.

Karta kan hämtas vid alla 
stationer den 16 juli. 
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Underhållning
2016

13 juli Karaoke
14 juli Sommarquiz
15 juli Pub LineUp Duo
16 juli Pub Johan Bruno
20 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

WESTERNFESTEN

 Klädkod: Cowboyhatt/westernkläder Förköp: Bokhandeln Storg. 16, Mellerud
Qstar Göteborgsv.1, Brålanda, biljettpris 240 kr

Arrangör: Dalbohushållningsgille. Frågor: daniel.jensen.mellerud@spray.se 

Åsnebyn, Mellerud fredag 5 augusti kl. 18.00-24.00
Lassokastning, prickskytte, hästskokastning - pröva på!
Hudson Bay Cowboys Svanskog (Youtube) westernshow

Westernmat ingår 
The Blue Mountain Boys (Youtube) westernmusik, bluegrass

LIZASRESOR/GTBUSS

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås 

29/8, 27/9, 31/10, 29/11
KIELKRYSS med Cittimarket

fr 1995:- 28/8, 25/9, 27/11, 18/12 
POLEN 31 juli 4 dgr fr. 2.545:-
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

Sapphultsgatan 12, Mellerud • 0530 33 000
www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

Öppettider
Mån-fre 7-18

Lör 9-14

Katja Toivio
– Med kvalitetsfärg från oss  

håller det länge.

Vår mest hållbara
färg någonsin!

Perfekt
Akrylat Plus 10 l

1 495:-
Rek. ca pris 2 365:-

En fasadfärg av absolut högsta kvalité,
särskilt utvecklad för att ge en
motståndskraftig yta som minskar
smutsupptagning och ger en optimal
kulörhållning.

Träolja av högsta kvalitet.
Motverkar uttorkning och sprick-
bildning samt gör ytan vattenavvisande
och lätt att underhålla.

Elit Träolja
2,7 l

159:-
Rek. ca pris 338:-

Priserna ovan gäller t.o.m. 31 augusti 2016.

Duon Torfors gästar Upperud

Sanna Gillerfors och Petronella Torin bildar duon Torfors.

Duon Torfors gästar 
scenen på Upperud 
9:9 den 15 juli. 

Det är Petronella Torin och 
Sanna Gillerfors, två svens-
ka cellister som möttes och 
spelade tillsammans för för-
sta gången för fyra år sedan 
under sina musikstudier på 
Danish National Academy 
of Music. Sedan september 
2015 studerar de bägge två 
på Maastricht Academy of 
Music i Maastricht i Neder-
länderna för professor Ursu-
la Smith. 

Både Petronella och Sanna 
arbetade som professionella 
kyrkosångare under sin tid i 
Danmark. I Nederländerna 

uppträder duon regelbun-
det med program från den 
svenska folksjälen. I sommar 
presenterar duon ett friskt 
program där de använder sig 
både av sina instrument och 
sina röster. Det blir höjd-
punkter från den klassiska 
cellorepertoaren blandat 
med folkmusikpärlor. Petro-
nella erbjuder för övrigt un-
der sommaren sitt koncept 
”Take Away concerts” – där 
man kan boka in henne för 
en privatspelning på vald 
plats i Dalsland! 

Nästa fredag vankas det 
lokal musik med Olsson & 
Olsson! Petter och Daniel 
delar inte bara efternamnet, 
de trakterar nämligen gi-

Föredrag om 
dalslänningar i USA
På onsdag kväll den 20 juli 
håller Anneli Andersson, 
Melleruds museum föredrag 
i Bolstad Prästgård om nya 
Spår efter dalslänningar i 
Pennsylvania som hon hit-
tat under den senaste forsk-
ningsresan dit. 

Det kommer att handla 
om dalslänningar som un-
der 1800-talet var bosatta i 
kolgruvssamhällena Antrim, 
Arnot och Landrus i Penn-

sylvania. Anneli har nyligen 
besökt dessa platser och hit-
tat gravstenar och kyrkböck-
er som hon fotograferat. Sär-
skilt intressant är lönelistor 
från år 1884 för en kolgruva 
i Antrim med kända namn 
från Sundals härad.

En släkt som det fortfaran-
de bor ättlingar till i Antrim 
är Broström vilken utvand-
rade från Hamrane, Grin-
stads socken. 

tarrer tillsammans i bandet 
Dearwoods. Nu får vi möj-
lighet att höra dem i den 
nybildade duon Olsson & 
Olsson där de underhåller 

med trallvänliga låtar från 
nu och då. Duon tolkar allt 
från blues och rock till pop 
och jazz, på sitt eget sätt.

Sommarblandning imorgon
Den 14 juli är det mu-
sik i sommarkväll med 
Alicia och Torbjörn 
Strand i Kyrkans Hus i 
Mellerud. 

Torbjörn och Alicia Strand 
framför ett program med 
titeln ”Sommarblandning”, 
där klassiskt, pop, folkmusik 
och visa möts.

Torbjörn har jobbat som 
musiker i hela sitt yrkesverk-
samma liv. Han är anställd 
vid Wermland opera som 
stämledare i orkestern. Han 
har arrangerat stora delar av 
detta program samt spelar 
violin, piano och gitarr.

Alicia genomför just nu 
sin utbildning till musiklära-
re i violin och sång vid mu-
sikhögskolan Ingesund. Un-

Torbjörn och Alicia Strand bjuder på ”Sommarblandning i 
Kyrkans Hus imorgon.
der sin uppväxt har hon 
medverkat i olika musikalis-
ka sammanhang som körer, 
orkestrar och musikaler och 

hon har tilldelats stipendi-
um för sin sång och musik.

Innan musiken börjar är 
det servering i Kyrkan Hus.

Gröna Små Epli
En Vokalist & En 
Cellist ger sig ut på 
sommarturné i Västs-
verige. 
Under juli och augusti ger 
sig En Vokalist & En Cellist 
(Anna K. Larson och Sanna 
Andersson) ut på sommar-
turnén Gröna Små Epli.

En musikalisk resa som tar 
åhöraren från svenska som-
marhagar till vindpinade 
isländska slätter och trånga 
amerikanska storstadsgrän-
der.

Turnén innehåller tretton 
konserter från Falkenberg i 
söder till Fengersfors bruk 
i norr och duon besöker en 
rad olika kyrkor, Dalsland 
Center i Håverud, Skräck-

lestugan i Vänersborg, hem-
bygdsdag i Lerdal och All-
sång i Centrumparken innan 
turnén avslutas på mat - och 
kulturfestivalen Glupsk på 
Dalsland.

En Vokalist & En Cellist 
vill bjuda på ett program 
med musik som de hopp-
as gör publiken både glad 
och överraskad. Musik som 
innehåller det gripande 
vackra, det humoristiska och 
det riktigt svängiga! 
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Måndag 18/7: Korv Stroganoff med 
potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 19/7: Skinkstek med gräddsås, 
potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 20/7 Seglartorsk med Rhode 
Islandsås, potatis, gröna ärtor. 
Dessert:  Päronkräm.

Torsdag 21/7: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.
Fredag 22/7 Pannbiff med stekt lök, 
sås, potatis, skivade morötter och 
lingonsylt.  
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 23/7: Matjessill med potatis, 
gräddfil och gräslök.  
Dessert: Jordgubbar med grädde.

Söndag 24/7: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 29
Mån: Fisk Grenadier med potatismos 
och grönsaker. Tis-sön: Falukorv med 
potatismos och grönsaker.

Seniormatsedel

      

Lunchöppet
Veckans meny serveras

 Dagligen kl 12-15
 Varmrätt med sallad, 

nybakat bröd och kaffe ingår!
Pris 125 kr

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

Öjentorps Kök
Serverar femrätters meny 
kl 18-21 med förbokning. 

Café Allé  
öppet fre-sön

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 78:-
Helglunch     från 99:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Sommarmusik i Dalsland Center

Sjömila –  
nybildad grupp

Erica Larsson tillsammans 
med Ulf Michal och Magnus 
Sjöqvist bildar trion Sjömila.

Duo med egen stil
Det finns många grup-
per som hävdar att de 
har en egen stil och 
inte låter som några 
andra. 
Om En Vokalist & En Cel-
list hävdar det så har de fog 
för påståendet. För de är 
precis vad namnet säger, 
en som sjunger och en som 
spelar cello, varken mer eller 
mindre.

Duon Anna K Larsson och 
Sanna Andersson har under 
de senaste åren skaffat sig 
ett grundmurat rykte som 
musikaliska underhållare av 
hög klass. De har gjort som-
markonserter, juldito, och 

allt däremellan. Varje gång 
med deras säregna bland-
ning av modern konstmu-
sik, visor, jazz och allehanda 
andra musikstilar. De blan-
dar välkända melodier i ny 
tappning med musik som är 
specialskriven för dem, eller 
som de själva komponerat.

De är också trogna som-
margäster i Håverud, ibland 
tillsammans med andra, 
men denna gången på egen 
hand. Och den som tror 
att det inte kan svänga om 
bara en sångröst och en cello 
kommer att tänka om efter 
ett besök i Håverud lördag 
16 juli.

På lördag 16 juli är det dags för En Vokalist & En Cellist.

Hyllar amerikanska 
singer-songwriters
När Odds and Ends 
gjorde debut i Håverud 
förra året spelade de 
enbart låtar av Bob 
Dylan. 
När de återkommer söndag 
17 juli i år blir det ett breda-
re program. De kommer att 
spela låtar av amerikanska 
singer-songwriters som Neil 
Young, Ry Cooder, Paul Si-
mon med flera, och givetvis 
lite Dylan också.

Odds and Ends är en duo 
bestående av Dan Johansson 
och Pelle Hägg. De spelade 
ihop i tonåren utifrån sitt 
gemensamma musikintresse. 
För några år sedan föddes 
lusten att spela tillsammans 
igen och duon var bildad.

Dan är den mest rutine-
Odds and Ends bjuder på en 
bred repertoar.

Westbys på scen
Far och son Westby står på scenen tisdag 19 juli.

Tredje konstellationen 
i sommar som innehåll-
er både förälder och 
barn på samma scen 
kommer tisdag 19 juli 
när Geir-Arne Westby 
från Dals-Ed gästar 
med sin son Ludwig i 
Dalsland Center.
Geir-Arne är en välkänd 
musikprofil i Dalsland, som 
spelat på till exempel Åmåls 
Bluesfest. Han har gett ut 

flera skivor. På en av dem, 
”Last Blues Man in Town”, 
spelar han alla instrument 
själv. En av de låtar han skri-
vit valdes ut som musik till 
säsong tre av den norsk-ame-
rikanska TV-serien Lilly-
hammer.

Vid årets Håverudskon-
sert tänker Geir-Arne och 
Ludwig framföra musik med 
gitarren i centrum. Det blir 
visor, blues och jazz blandat 
med några egna låtar.

VECKANS LUNCH

Sjömila är en nybildad 
grupp som gav ut sin 
första CD i maj i år. 
Singeln ”Lugnt nu” har 
spelats ganska flitigt i 
radion.
Kärnan i Sjömila består av 
tre personer:

Erica Larsson, från Frän-
defors, sjunger.  Trots sin 
ungdom har hon en bred 
erfarenhet. Hon har sjungit 
med Top Cats i Melodifesti-
valen, arbetat med bland an-
nat Miriam Bryant och Shir-
ley Clamp, samt turnerat i 
USA med Cadillac Band. 
Hon har tidigare framträtt i 
Håverud flera gånger med i 
olika sammanhang. 

Ulf Michal, är bandets 
huvudsakliga låtskrivare. 
Han har tidigare varit gatu-
musikant, skådespelare och 
regissör. Ulf delar sångupp-
draget med Erica.

Magnus Sjöqvist är fri-
lansmusiker. Han har ar-
betat med så skilda artister 
som Sven-Bertil Taube och 
Louise Hofsten. Magnus har 
även producerat skivor, in-
klusive Sjömilas, och skrivit 
en bok om gitarrspel.

Sjömila gör sin Håveruds-
debut torsdag 14 juli.

rade. Han har spelat mycket 
offentligt, både som solist 
och som medlem av olika 
grupper. Pelle däremot har 
mest haft musiken som hob-
by.
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REASTART  
Start:

Torsdag 14 juli kl. 900

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

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

www.uteinne.se

Besök vår trädgårdsavdelning!

1000 kvm med sommarnyheter – 3500 artiklar i lager

Grill från 
Jamie Oliver 
(37 cm)

Grill från 
Mustang
595:- (47 cm)
finns även i svart

Trädgårdsmöbel

1.995:-
Bad- och vattenleksaker Safta och 

sylta vi har 
tillbehören

Extrapris

495:-

VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

John Deere 
5075M

75 hk
kopplingsfri fram/bak
Frontlastare Trima +2,1

Kampanjpris:
415 000:-

+ moms
(Ord. pris 540 000:- + moms)

0555-130 15, www.grums.nu

Rüdesheim 
& Loreley

2-8/9 ..................6.980:-
7-dagars bussresa från Värmland-
Dal-Gbg-Skåne Inkl. färja Malmö-
Travemünde t/r, B2-hytt över 
bildäck, 3 övern. i Rüdesheim, 
1 övern. i Solingen, båttur på 
Rhen, besök på Loreley och i Köln, 
halvpension, reseledare.

Boka snarast!

Svartevägens 
samfällighetsförening 

kallar till 

Årsmöte 
31 juli kl. 19.00 

i Fjällbo
Stadgeenliga ärenden 
och val av ordförande

VÄLKOMNA!         Styrelsen

Den 29 juni träffades 
tolv herrar i Örsberg 
hos Lars och Gun-Ma-
rie Billengren. De tolv 
hade under sin mest 

sportiga tid viktiga 
funktioner i IK Lira, 
bandyklubben som 
satte Vänersborg  och 
bandyn på kartan.

Bandylegender träffades i Örsberg

IK Liras grundare och medlemmar träffades hos Billengrens i Örsberg och pratade minnen.

Bandylaget Lira hade stora 
framgångar var omskrivet i 
tidningarna.

Lira 1954, då det begav sig.

De kunde förr också...
Sture Petersson, 
Brålanda har lämnat 
in en avskrift från ett 
reportage ur tidningen 
Västgöta Dals tidning 
från 4 augusti 1914. 
Här följer referatet i 
sin helhet:
”Fotbollsmatchen mellan 
Melleruds idrottsförenings 
1:a lag och Trollhättans 
idrottsförenings 1:a lag var 
annonserad till kl. 3 e.m i 
söndags (2 augusti 1914).

Matchen började på ut-
satt tid men föregick blott 
en halvlek, beroende på 
att Trollhättespelarna upp-
trädde på ett störande sätt, 

skriver vår meddelare. Allt 
gick lugnt och sansat tillvä-
ga så länge Trollhätteborna 
var överlägsna, men sedan 

MIF:arna blivit varma i klä-
derna och började ligga över 
i spelet var det slut på lugnet. 
Trollhättespelarna funno alla 
möjliga fel på domaren och 
gåvo missnöje tillkänna ge-
nom att högljutt protestera 

mot det ena än det andra.
Domaren som själv spelat 

fotboll i 12-15 år och dessut-
om fungerat som fotbollsdo-
mare i åtskilliga år, kan man 
omöjligen påbörda att han 
är obekant med fotbollsreg-
lerna; ej heller var han par-
tisk emot Trollhättespelarna, 
snarare tvärtom. Saken var 
nog den, att Trollhättespe-
larna som funno sig under-
lägsna, ej kunde bära ett 
nederlag mot MIF:are och 
fördenskull ville göra doma-
ren till syndabock.

Första halvlek slöt emel-
lertid med 1-0 till MIF:s 
favör.”

Bandyklubben IK Lira bild-
ades 1943 av ett gäng pojkar 
i 12-14-årsåldern som bru-
kade samlas vid Skräcklan 
i Vänersborg. Själva grun-
darna var Sven Björnberg, 
Gunnar Jonsson, Yngve 
Nordqvist, Bert Tibblin, 
Rune Ferm och Bengt Gus-
tavsson. Den 27 december 
1943 kunde IK Lira sätta 
upp sitt första pojklag.

Pojkarna blev vuxna, IK 
Lira hade stora framgångar 
och omskrevs i rikspressen 
av bland andra Bengt Bed-
rup. De var på träningslä-
ger hos elitlaget Bollnäs och 
träffade Snoddas, som sedan 
kom till Vänersborg och 
pratade bandy och sjöng.  

Liras bandyera varade 

till1968, då slogs bandylaget 
ihop med IFK Vänersborg.

Träffas regelbundet
Flera av de före detta pojkar-
na träffas sedan 80-talet re-
gelbundet varannan onsdag 
på ett kafé i Vänersborg och 
pratar gamla minnen. Då 
och då förläggs träffen till 
någon i gänget och denna 
gång var det hos Lars Bil-
lengren i Örsberg, Mellerud 
som i sin ungdom spelade i 
Liras juniorlag. 

De äldsta ”lirapojkarna” är 
nu i 90-årsåldern och ingen 
spelar längre bandy.

– Det tog ett tag att vän-
ja sig vid att sitta och se på 
bandy säger Lars Wester-
berg, en av de dåtida aktiva 

spelarna som liksom flera av 
kamraterna numera sitter på 
läktaren när IFK Vänersborg 
spelar match.

Karin Åström
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Sommarlov med hästar i Bräckan

Fyra av Melleruds rid-
klubbs hästar har ett 
annorlunda sommar-
lov i år. De sköts om 
på bästa sätt av fyra 
stall elever på en häst-

gård i Bräckan, med 
närhet till fantastiska 
ridvägar och badmöj-
ligheter i Vänern.

De fyra stalleleverna är Alex-
andra Jonasson, 14, Tilda 

Från vänster: Alma Olsson – Latisha, Kimberly Johnsson – Kavat, Tilda Nordquist – Dakota och Alexandra Jonasson – Nord-
pan. En nöjd kvartett tjejer och hästar på sommarlov.

Tilda Nordquist kramar om sin ”sommarhäst” Dakota.

En dröm för ridskolehästarna – badturerna till Vänern. Foto: Privat.

Ridklubben har totalt elva 
hästar.
Nordpan, Dakota, Kavat, 
Latisha: På Bräckans gård 
där fyra tjejer sköter om 
dem i sommar.
Charmas, Evita: Kvar på rid-
skolan där några elever har 
dem som sommarhästar.
Tuva, Duva: I Värmland på 
sommarbete hos sin före 
detta ägare.
Tuben: Kvar på ridskolan.
Zack: Ska säljas, är hos ridlä-
raren på tillridning.
Melody: Senaste tillskot-
tet, som man hyr. Åker till 
sin före detta ägare över 
sommaren.

Var finns rid-
skolans hästar 
i sommar?

Alexandra Jonasson på Nordpan och Alma Olsson på Latisha kommer galopperande i gröngräset.

Hästarna reds från Rearsbyn till Bräckan av tjejerna – i  
spöregn. Foto: Privat.

Stefan Åbohm, ordförande i 
Melleruds ridklubb.

Nordquist, 12, Kimberly 
Johnsson, 14 och Alma Ols-
son, 14. Alla bor i Melle-
rud, utom Tilda som bor i 
Grinstad. De har alla ridit i 
många år och älskar verkli-
gen hästar. 

De vistas på ridskolan var-
je dag, de åker dit direkt ef-
ter skolan och kommer inte 
hem förrän vid 21-tiden. 
Som stallelev hjälper man 
till med olika saker; såsom 
plockar fram hinder, mocka, 
sadla, duscha av hästarna 
och hjälpa ridläraren. Totalt 
finns sex-sju stallelever på 
ridklubben.

– De är jätteviktiga för att 
få verksamheten att funka, 
konstaterar Stefan Åbom, 
klubbens ordförande.

Tanken växte fram bland 
de fyra kompisarna och de-
ras föräldrar att samla fyra av 
ridskolehästarna på samma 
ställe under sommaren. Det 
gällde att hitta en lämplig 
plats och det gjorde man 
hemma hos Lars-Gunnar 
Larsson och Carina Nilsson 
i Bräckan, tre kilometer ut-
anför Mellerud. De har fyra 
egna hästar plus en uppstal-
lad häst på den välskötta 
vackert belägna gården.

– Det är roligt att använda 
gården till allt möjligt. Tje-
jerna är så duktiga, de cyklar 
hit varje dag och kommer 

tidigt på morgonarna, säger 
Lars-Gunnar.

Byggt regnskydd
Här får ridskolehästarna 
beta i en härlig hage med 
ett vind- och regnskydd som 
tjejerna tillsammans med 
sina föräldrar själva snickrat 
ihop. Närheten till mysiga 
ridvägar i skogen ner mot 
Vita Sannar och möjligheten 
till bad i Vänern är andra 
fördelar.

– Det är jättekul! Man ser 
att hästarna verkligen mår 
bra. De är så pigga och fram-
åt, alla har simmat till exem-
pel, säger Kimberly.

Att ha ”sommarhäst” 
innebär också ansvar. Tje-
jerna cyklar ut till gården två 
gånger om dagen, de mock-
ar i hagen, bär dit vatten (en 
ganska lång sträcka), borstar 
och smörjer hästarna med 
mera. I regel blir det en rid-
tur varje dag.

Tjejerna hjälps åt om nå-
gon är upptagen på annat 
håll någon dag. 

Fantastiskt sommarlov
– Ett fantastiskt sommarlov 
för alla, konstaterar Elenor 
Olsson, Almas mamma.

Att tjejerna trivs är up-
penbart, skratten ljuder högt 
och hästarna galopperar glatt 
frustande i gröngräset under 
fotograferingen. Skillnaden 
är stor jämfört med deras 
vardag övrig tid på året med 
ridlektioner i ridhuset.

Stefan berättar att ridklub-
ben har 70 ridande medlem-
mar.

– Klubben har inga akuta 
problem idag, ekonomin är 
stabil liksom medlemsan-
talet. Mycket bygger på att 
vi har en generös kommun 
som stöttar oss ekonomiskt. 
Vi jobbar på att komma när-
mare medlemmarna, det be-
hövs information, kommu-
nikation och samarbete för 
att utveckla klubben. Vi har 
till exempel ett 30-tal asylsö-
kande som rider hos oss på 
onsdagar, det känns jättebra 
att jobba med integration. 

Susanne Emanuelsson
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 28. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Kärnfri vattenmelon
Spanien. Klass 1.  Gäller hel melon. 
Max 2 meloner/hushåll.

Tacosås
ICA. 220 g. Alla sorter.

Färsk potatisgratäng
ICA. 800 g. Gäller ej ICA Selection. 
Jfr pris 18:75/kg.

5990
/kg

Pommes Frites, Stripes
ICA 1 kg. Fryst. Jfr pris 9:00/kg.

Spareribs smokey
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1200 g. 
Jfr pris 59:90/kg.

Vatten
Ramlösa. 1,5 liter.
 Jfr pris 6:00/liter + pant 4 kr.

2990
/st

5:-
/kg

15:-
/st

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g. Gäller ej premium.
Jfr pris 75:00-83:33/kg.

Rosta
Pågen. 450 g.
Jfr pris 26:67/kg.

Minst
25%

rabatt
9:-

/st

superklipp

40:-
2 för

Minst
25%

rabatt
12:-

/st

superklipp

Kryddiga korvar
Scan. 240-300 g.
Jfr pris 66:67-83:33/kg.Färska hamburgare

ICA Rätt enkelt. Ursprung Sverige. 452 g. Av 
nöt. Jfr pris 66:15/kg.  
Max 2 köp/hushåll.

15:-
/st

Var medmbraå 18:-
+ pant

2 för

Mer smak på
sommarens grillmat

1 2

3 4

5

6

7

8

9 10 11

12

Melodikrysset v.28 - 16 juli

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:...............................................................................................................................................

I en röd liten stuga längs Vackra byars väg
När du en vårdag tar 
bilen och kör åt nord-
väst från Mellerud upp 
mot Dals Rostock och 
vidare mot Dals Lång-
ed, kan du uppleva det 
dalsländska landska-
pet, när det är som 
bäst. Du befinner dig 
på Vackra byars väg.
Vägen är numera asfalterad 
och det finns ordentliga di-
ken på båda sidor. Detta 
måste vara en gammal väg, 
tänker du, när du följer dess 
krökar och slingor. Man ba-
nade väg, där det var enklast 
att ta sig fram till fots eller 
med häst.

Nu bjuds du att ratta upp-

för backar och nerför slän-
ter och bilkörningen ställer 
krav på att föraren känner 
sig alert. Du vet inte vad 
som plötsligt kan dyka upp 
bakom nästa kurva. Det 
kan vara en rådjursget med 
sitt kid som korsar vägen. 
En älg kan stå och mumsa i 
skogskanten och bestämmer 
sig för att ta några långa kliv 
över till andra sidan, när du 
kommer farande. Det kan 
också vara en presumtiv 
rallyförare som känner adre-
nalinet pirra och gärna vill 
utmana ödet.

Ta det lugnt alltså! Det 
finns mycket att uppleva 
längs vägen. På sina ställen 
står granskogen tät och so-

Många människor har en dröm om en röd liten stuga. Här 
syns en Dalslandsstuga. Foto: Britt Jörnäs.

len har svårt att nå ner till 
marken. Här och där glim-
mar det till emellan stam-
marna när du når någon av 
de många sjöarna, som lig-
ger längs med vägen. Du kör 
förbi en liten by eller en ens-
lig stuga, och plötsligt bör-
jar du fantisera om hur det 
skulle vara att lämna stressen 
och leva livet som man gjor-
de förr. 

En vårdag när solen skiner, 
fåglarna kvittrar och björkar-
na har slagit ut kan man bli 
så där romantisk och ideali-
sera tillvaron. Drömmen om 
en röd liten stuga finns säkert 
hos många människor och en 
del av dem gör slag i saken 
och skaffar ett litet torp att 
tillbringa semestern i. 

Du stannar bilen och kli-
ver ut i solskenet. Uppe på 
krönet ligger en dalslands-
stuga med utsikt över sjön. 
Det är så här man skulle bo, 
tänker du och börjar samtala 
med en gammal man, som 
rensar diket. Han märker 
ditt intresse och börjar be-
rätta: 

”I dessa trakter kallas de 
röda husen för dalslands-
stugor och det finns gott 
om dem. Med dalslandstuga 
menas en tvåvånings enkel-
stuga i trä. Enkelstugan är 
en gammal typ av hus. Där 
fanns ett stugrum, där man 
åt och sov och utförde var-
dagliga sysslor. Dessutom 

bestod huset av en förstuga 
med en avdelad kammare. 
Man har berättat för mig att 
när folket fick det en smu-
la bättre under 1800-talet 
började man bygga husen i 
två våningar. Att vi i Sverige 

började måla våra hus röda 
tror jag beror på att den röda 
färgen var en restprodukt 
från våra koppargruvor och 
kunde anskaffas för en rela-
tivt ringa penning”. 

Mannen återgår till sitt 

vårarbete och du tackar och 
säger adjö. Du kör vidare 
och nu är humöret på topp. 
Du är ensam i bilen och 
skrålar: “I en röd liten stuga 
ner vid sjön vill jag bo….

Kerstin Jägerholt
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Över 200 unga på Summerbrejk

Tisdagen den 14 juni 
var det dags igen. På 
förmiddagen fick kom-
munens elever äntli-
gen gå på sommarlov 
och klockan 18:00 
drog årets Summer-
brejk igång. För femte 
året i rad anordnades 
det en alkohol- och 
drogfri fest på Ung-
domshuset Stinsen. 
Redan tidigare under da-
gen kunde man höra musik 
spelas från området och se 
den stora scenen,  ljudan-
läggningen och grenarna för 
femkampen. Ett samarbete 
mellan Stinsen, kommunen, 
ungdomsrådet, nöjesgrup-

pen och volontärer kunde 
man med våra olika sponso-
rers hjälp fixa en riktigt bra 
avslutningsfest när Summer-
brejk fyllde fem år. 

Summerbrejk startade 
2011 för att högstadie- och 
gymnasieungdomar skulle få 
en rolig skolavslutningskväll 
istället för att vara på Vita 
Sannar och dricka alkohol. 
Ungdomsfyllan under skol-
avslutningskvällen hade va-
rit ett problem i många år 
och man har behövt lägga 
stora resurser på att ha polis, 
vakter och fältare på plats 
för att ta hand om alla. 

Man ville göra något åt 
detta och bestämde sig för 
att anordna en rolig fest på 

Aktivitetsområdet på parkeringen utanför Stinsen, tidigt på kvällen.

Från vänster: Sofi Oskarsson, Isabell Ström, Johanna Harling, 
Anna Kihlberg och Ida Andersson.

Sumobrottning! Emelie Nordberg och Victor Qvist ska tampas. Moa Rundström på den elektriska tjuren.

Dani M lät sig villigt fotograferas tillsammans med besökarna. Dinah Nah körde en blandning av egna låtar och hits.

Ferat Fejzulovic var förband innan kvällens dragplåster Dani M.

Omkring 220 ungdomar valde att fira in sommarlovet på Stinsen.

Stinsen istället och locka 
ungdomarna dit. 

Det blev succé redan för-
sta året och istället för att 
plocka 20 sopsäckar med 
tomma ölburkar på Vita 
Sannar var det bara någ-
ra enstaka burkar som låg 
och skräpade på stranden. 
Summerbrejk har blivit en 
tradition och varje år har det 
funnit roliga aktiviteter och 
bra artister. 

Satsade stort
I år valde man att satsa stort 
och ha två artister som är 
kända landet runt, Dani M 
och Dinah Nah, tre lokala 
artister, DJ Krickel, Petter 
Olsson och Ferat ”Tizzo” 
Fejzulovic, samt en Dj, Miss 
Antrax från Göteborg.

Kvällen började med att 
alla fick gå runt och kika, 
tävla i femkampen, lyssna 
på Petter Olsson och dricka 
goda drinkar i baren och 
köpa nygrillade hamburga-
re. Innan klockan 22 skulle 
man ha tävlat i alla de fem 

grenarna för att kunna ta sig 
till final i femkampen. 

Vid niotiden äntrade Di-
nah Nah scenen och körde 
en blandning av sina egna 
låtar och hits som går på 
radio. En och en halv tim-
me senare fick Ferat vara 
förband åt kvällens stora 

dragplåster, Dani M. Det 
var fullt ös hela kvällen och 
många glada ungdomar som 
firade in sommarlovet. Inn-
an midnatt var det många 
som tog bilder tillsammans 
med Dani M och fick au-
tografer.  Det var hela 220 
ungdomar som valde att 

fira sitt sommarlov med täv-
lingar, livemusik och härligt 
häng. 

Vi hoppas att detta blir 
en tradition som fortsätter i 
många år till! 

Text: Elvira Olsson,  
sekreterare i Ungdomsrådet 

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

     Öppet
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Välkommen in!Kaffe, glass eller 
á la carte

Välkommen in
till Café Brevé!

Med reservation 
för slutförsäljning

Följ oss på

Krocket

2 för 

100:-
59.90 / st

T-shirt

Litet 

59.90
Stort 

99.50

Butiken är fylld med sommarsaker

119:-

Mattor med stjärnor

Mattor med ränder
Mysfilt

130 x 160 

149:-60 x 120 

59.90
80 x 200 

99:-

60 x 120 

59.90
80 x 200 

99:-

Kubb
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Ingmar Andersson:

Jag har bestämt träff 
med skifferläggare 
Ingmar Andersson för 
att få veta mera om 
framförallt skiffer. Det 
visar sig att det är 
en kunnig man, långt 
utöver vad som har 
med skiffer och skiffer 
arbete att göra.
Vi slår oss ner i Brunnspar-
ken, Dals-Rostock en solig 
sommardag i juni. Grönskan 
är i sin finaste fägring och 
parken full av blommor. 

Ingmar Andersson är född 
på Fjället. Hans far hade såg-
verket i Tonsberg, Ör som 
nu har varit nedlagt i många 
år. Redan som tioåring spi-
kade han sillådor i sågverket 
för att tjäna lite egna pengar. 
Realen tog han vid Realsko-

lan i Mellerud därefter blev 
det arbete i sågverket. 

– Morsan tyckte jag skul-
le hjälpa farsan och så blev 
det. Det blev alla slags jobb 
och jag lärde mig. Men efter 
många år så tyckte jag att jag 
skulle bli någonting annat.  
På en folkhögskola i Skåne 
läste jag för att komplettera 
mina betyg. 

Vid universitetet i Göte-
borg började han läsa geove-
tenskap*. Men han blev rätt 
snart klar över att han inte 
ville ha något arbete inom-
hus utan utomhus i naturen. 

– Jag ville veta hur allt 
fungerade. Jag lärde mig det 
jag behövde och jag har lätt 
för att lära.

Ingmar har lärt sig gamla 
hantverk av gamla hantver-
kare. Han återkommer ofta 

Både skifferläggare och uppfinnare  

Bertil Larsson t. v. och Ingmar Andersson, två herrar som arbetat tillsammans i Brunnsparkens 
naturliga och vackra anläggningar. Trappan de sitter på är av Lianeskiffer, de runda stenarna 
är kvarnstenar för handkvarnar också Lianeskiffer.

Informationstavlan visar på skiffer av olika slag och nyanser.

Skiffertavla användes i sko-
lorna förr i tiden. Den här 
finns på Melleruds museum. 

Klockan sitter på informationstavlans tak. Vi kunde konstatera 
att våra klockor hade rätt tid. (ca tjugo över tolv).

Ingmar Andersson har åtskilligt att berätta både om skiffer och 
allehanda hantverk som han prövat på.

Klockstapeln i Järn är en av de tre klockstaplarna i Melleruds 
pastorat som är helt klädda med skiffer. De tre är de enda som 
finns i Sverige. (Melleruds pastorat har samma geografiska om-
råde som Melleruds kommun).

till att det var roligt. Det 
var inte alltid han fick betalt 
men det var roligt. En god 
livssyn om någon.

– Jag har nog den lägsta 
pension man kan ha, men 
jag får bostadsbidrag. Jag är 
inte intresserad av att tjäna 
pengar. 

Han har gett sig på vitt 
skilda arbetsområden, till 
exempel tröskat ärtor åt Top-
frys, saltat julskinkor åt Roys 
i Brålanda. 

Byggde ett hus
På 1960-talet byggde han 
ett hus i skogen på grundste-
narna efter det gamla torpet 
”Slottet”. Takskiffer till Slot-
tet köpte han när banvakts-
stugan i Arket, Bäckefors 
hade bytt ut takskiffern mot 
annat takmaterial. 

– Det fanns ingen väg till 
mitt hus men jag gjorde en 
flotte så jag kunde ta skiffer-
plattorna vattenvägen. 

Ingmar har valt sitt boen-
de, inte efter bekvämlighet 
utan utifrån att det var ett 
intressant läge.

Många gånger har han 
bott i ”rivningshus” på 
grund av en intressant om-
givning. Vedspisen i köket 
har alltid varit en viktig in-
grediens i boendet. 

– Mitt ideal var när jag 
bodde på fjällkanten. Alla 
skogens vilda djur visade sig 
på tomten. Vattnet hämtade 
han från Falån, det var brunt 
men det smakade bra. Där 
hände det att en älg föll ner i 
en öppen brunn. 

Ingmar hade varit bor-
ta men när han kom hem 
hörde han ett plaskande 
från brunnen. Där låg en 
älg. Räddningstjänst både 
från Brålanda och Mellerud 
kom. Vi fick upp älgen och 
så snart den kände fast mark 
under framfötterna tog den 

sig upp själv och försvann in 
i skogen.

Lade om skiffertak
Ingmars första arbete som 
skifferläggare var, förutom 
taket på Slottet, på järnvägs-
stationen i Brålanda, där 
hembygdsföreningen och 
Olle Ljung lade om skiffer-
taket och Ingmar hjälpte 
till för att se och lära. Sedan 
har det blivit åtskilliga tak 
som han lagt om eller lagat. 
Skifferinformationen med 
soluret, den geologiska ut-
ställningen och de båda små 
bäckarna i Brunnsparken 
är arbeten som Ingmar An-
dersson utfört både på egen 
hand och i samarbete med 
andra fritidsarbetare. 

En god läromästare var 
Olle Ljung. Sitt stora kun-
nande har Ingmar Anders-
son delat med sig i ”Skif-
fertak – Praktiska råd vid 
reparation och läggning”. 

Första upplagan tog slut och 
han lät trycka upp en andra 
upplaga. Båda upplagorna 
har utförliga och tydliga an-
visningar illustrerade med 
teckningar vid de olika ar-
betsmomenten. 

Ett annat storverk som 
han sammanställt är ”Fjäl-
let. Om boställen och folk i 
Fjället, Örs socken”. Boken 
kom ut 1998 på eget förlag, 
den omfattar 597 sidor rikt 
illustrerad med kartor och 
teckningar. Ingmar är en 
duktig tecknare som dessut-
om tycker det är roligt.

”Fjället” är en bok som 
alla med rötter från fjället 
borde vara intresserad av. 

På sin hemsida, pidia.se, 
berättar Ingmar Andersson 
om en handdriven vedklyv, 
Ingmars klyv. Den har han 
demonstrerat i olika sam-
manhang bland annat på 
Sunnanmo Marknad. 

Margareta Larsson

*Geovetenskap är de ve-
tenskaper som huvudsakli-
gen studerar jordklotet och 
dess historia, fysiska förhål-
landen samt de processer 
som är verksamma i och på 
dess yta.(Wikipedia).
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Träfasad
täckande
Tinova VX 2 in 1 Exterior Vit. En
kombinerad grund- och täckfärg
avsedd för målning utomhus på
träfasader. Tinova VX 2 in 1 Exterior
är speciellt framtagen för vårt
nordiska klimat och innehåller ett
unikt patenterat bindemedel som
ger högre torrhalt, tjockare skikt
och ett bättre skydd. 10 L.

Vägg & Tak
Original Väggfärg matt Vit. 
Ger en matt och behaglig yta 
till dina väggar. Original Vägg-
färg matt är avtorkningsbar och 
är avsedd för målning inomhus 
på puts, betong, lättbetong, 
gipsskivor, glasfiberväv
m.m. 10 L.

Träolja V
Cuprinol Träolja V. 
En djuppenetrerande och ex-
tremt vattenavvisande träolja. 
Cuprinol Träolja V är en träolja 
avsedd för tryckimpregnerat 
trä utomhus så som trädäck, 
staket, möbler etc. 4,65 L.

Trädgård
Tinova UV Super Terrace. 
Avsedd för terrasser och ute- 
möbler av tryckimpregnerat 
virke. Oljan tränger väl in i 
underlaget och förhindrar 
fuktinträngning och sprickbild-
ning. Tinova UV Super Terrace 
kan användas opigmenterad 
men som pigmenterad har 
den längst livslängd. Produkten
skyddar mycket bra mot UV- 
strålar vilket gör att livslängden 
blir ännu längre. 4,65 L.

1 599:-
Rek. pris 1 990:-

299:- 
Rek. pris 429:-

499:- 
Rek. pris 599:-

699:- 
Rek. pris 899:-

10 liter

Gäller 

t.o.m. augusti

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Glad

önskar
mmarmmaros

Den dalsländska åkerholmens lov
Den dalsländska 
åkerholmen kan vara 
ett smultronställe, en 
övergiven, men inte 
bortglömd kvarleva ef-
ter gamla bosättningar 
eller en osedvanligt 
knagglig bit berg, som 
orubblig skjuter upp i 
odlingslandskapet. 
De där överblivna öarna 
av träd- och buskbevuxna 
bergknallar och rösen är 
utmärkta överlevnadsplat-
ser för sällsynta arter. Där 
jag nu bor har jag bara sett 
en orm på tio år. Den solar 
alltid på samma ställe vid 
vägen, men jag tror att den 
bor på åkerholmen en bit 

bort, där träden slipats av 
vinden till en jämt buktad 
siluett mot skyn. Jag hade en 
katt som ibland traskade dit 
över plogfårorna. Han kom 
aldrig hem med något annat 
byte än en mus, men kunde 
ligga i timmar och studera 
svanstreck, kajflockar och 
småfågelsvärmar, och duck-
ade om en blanksvart korp 
flög in mot den enda tallens 
topp.

Om vårarna fylls åkerhol-
mens omgivningar av ivriga 
läten från fåglar, som lämnar 
sitt skydd på vinglande ving-
ar. Växtligheten möter året 
runt betraktarens öga med 
nya nyanser av lövgrönt, av 
flammande höstblad och 

grafiska grenmönster mot 
dimma, halvdager eller snö-
täcke. 

Med sin svårtillgänglighet, 
om man inte är katt eller 
traktorinnehavare, lockar 
åkerholmarnas hemlighets-
fulla inre. 

Många rymmer ruiner, ef-
tersom man förr gärna bygg-
de på mark, som inte lämpa-
de sig för odling. På sådana 
åkerholmar kan man finna 
perenner, som blommat och 
fröat sig fram genom gene-
rationer. Grannens bin har 
gott om föda bland blomst-
ren och bin behöver all föda 
de kan få numer, då alltför 
många åkerrenar täckts över, 
och åkerholmar har sprängts 

De dalsländska åkerholmarna kan beskrivas som överblivna öar av träd- och buskbevuxna bergknallar och rösen som är utmärkta överlevnadsplatser för sällsynta arter. Här syns samma åker-
holme vid två olika årstider.

Om tusenfotingen 
vid min säng
När jag sittande på 
sängkanten skall dra 
på mig ett par sockar 
får jag se en tusenfo-
ting. En tusenfoting 
alldeles bredvid min 
säng! 
Den rör inte på sig. Lever 
den eller är den död? Om 
den är död hur har den då 
tagit sig in och fram till min 
säng? Och varför hade den 
dött just där? Om den 
lever och jag rör vid 
den kan den snabbt 
på sina tusen fötter 
försvinna under 
sängen. Det vill jag 
inte. 

Jag tar det som är närmast 
till, flaskan med mjuk, dof-
tande, återfuktande hudlo-
tion och häller över tusen-
fotingen. Jag ville ha koll 
och jag ville inte ha den i 
mitt sovrum. Med hjälp av 
en pappersnäsduk samlar jag 
upp den lilla högen av hud-
lotion och tusenfoting och 
bär ut alltsammans på toa-
letten. Nej, jag spolar inte 
ner den direkt, jag måste se. 

Jag lägger alltsammans i 
handfatet och hämtar ett 
förstorningsglas. Var det 
verkligen en tusenfoting? 
Hur hade den hamnat bred-
vid min säng? Som väl var så 
var den inte i sängen. Visst 
var det en tusenfoting. Jag 
känner igen tusenfoting-
ar, född på landet som jag 
är. Med altandörren öp-
pen kunde den ju med lite 
möda och med hjälp av sina 
tusen fötter ta sig över den 
lilla tröskeln. Golvmoppen 

hade jag haft stående 
ute, med mop-

pen uppåt, 
kanske hade 

den följt med 
in när jag här-

omda- gen torkade av 
sovrumsgolvet. Den kunde 
också ha fastnat i mattan 
som jag hade haft på väd-
ring. 

Jag vet inte vilka vägar tu-
senfotingen tagit sig fram på. 
Genom mitt förstornings-
glas ser jag att den är död. 
Dog den i ren förskräckelse 
eller drunknade den i hud-
lotion? Jag vet inte. Efter att 

Textförfattaren Margareta 
Larsson.

eller schaktats bort. Krama 
en åkerholme nästa gång du 
ser en! 

Lilian Perme,  
Mellerudsgruppen  

Dalslands Skrivarförening

jag konstaterat att tusenfo-
tingen var död spolade jag 
ner den på toaletten väl ins-
mord i skön mjuk, doftande, 
återfuktande hudlotion.

Ps. Att en tusenfoting 
skulle ha tusen fötter är bara 
skryt. En tusenfoting har 
från 8 till 375 par beroende 
på vilken art det är enligt 
Wikipedia.  

Margareta Larsson

Textförfattaren Lilian Perme.
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Dorothea Karlsson:

Dorothea Lippert är 
född 1930 i Stettin, 
Tyskland. Hon var 
yngst i syskonskaran, 
ett sladdbarn. 1959 
kom Dorothea till Grin-
stad. Där träffade hon 
sin blivande man, skol-
kantorn Sven Karls-
son. Det blev kärlek 
från första stund och 
bröllop samma år.
Efter trettio år, 1999, berät-
tar Dorothea för Melleruds 
Nyheter om sitt liv och sina 
minnen från andra världs-
krigets Tyskland. Den berät-
telsen och Dorotheas ord i 
dag vävs samman. Det är ett 
försök att med några få ord 
beskriva ett krigs obeskriv-
bara fasor, livslånga lidande 
och död. Ett krigs förakt för 
mänskligt värde och liv. 

Minnena av krigets fasor 
och hemskheter har inte 
bleknat drygt 70 år senare. 

Dorothea och hennes fa-
milj fick uppleva krigets 
förnedring, hänsynslösa 
förakt för mänskligt värde 
och liv på nära håll. Älds-
ta, systern Erika, var 16 år 
äldre än Dorothea. Hon var 
sjuksköterska vid ett fält-
sjukhus i Ryssland.  Många 
av soldaterna som kom till 
sjukhuset var svårt skadade, 
med fötter och ben avslitna, 
totalt lemlästade. Fasansfulla 
upplevelser satte sina spår i 
Erika för all framtid. Erika 
tjänstgjorde även på sjukhus 
i Polen.

Dorothea var nio år då 
kriget bröt ut. Kontrollen 
var mycket hård. Det kun-
de räcka med att man inte 
gjorde hitlerhälsningen för 
att råka illa ut. En kamrat 
till fadern hamnade i kon-
centrationsläger efter att han 

öppet sagt att han var trött 
på propagandan. 

Hitlerhälsning
– Vi såg honom inte mer. I 
skolan var det sträng exercis, 
gjorde vi inte hitlerhälsning 
fick vi öva tills den satt där. 
Vi läste inte historia och 
geografi.

Alla vuxna var automa-
tiskt med i SS, rektorn kom 
alltid i brun SS-uniform.

– Mot slutet av kriget 
hade vi en lärarinna, som 
trots att det var förbjudet, 
varje morgon läste en psalm. 
Hon var pensionär men det 
var de flesta av lärarna, alla 
andra var utkommenderade 
i kriget. 
Psalmen lyder så här:
Das walte Gott, der helfen 
kann!
Mit Gott fang ich die Arbeit 
an,
mit Gott nur geht es glück-
lich fort,
drum ist auch dies mein er-
stes Wort:
Das walte Gott!
Svensk översättning: 
Låt Gud råda som kan hjäl-
pa
Med Gud börjar jag arbetet
Endast med Gud går det 
bra. 
Därför är detta mitt första 
ord:
Låt Gud råda. 

Skolorna stängda
Under kriget var skolorna 
stängda i städerna. Barnen 
flyttades ut på landet. 

Fadern, Wilhelm och 
brodern Eberhardt var in-
kallade. Brodern ingick i ett 
kompani som befann sig i 
Ryssland. De grävde gravar 
avsedda för judar som de 
sedan beordrades att skjuta. 
Då de vägrade göra detta, 

Från krigets Tyskland till Grinstad

Mor Ella Lippert med döttrarna t.v. Erika och t.h. Dorothea.

Den 19 juni 1959 gifter sig Dorothea Lippert och Sven Karlsson i Grinstad kyrka. Fr. v: Wil-
helm Lippert, Ingeborg Finstad, Ella Lipert, brudparet, Erika Lippert. Framför dem: Liv, Ole 
och Erik Finstad.

Dorothea Karlsson berättar 
sitt livs berättelse.

fick andra soldater utföra 
den makabra sysslan.

Efter tiden i Ryssland 
skickades brodern till Rom-
mels här i Afrika. Vid krigs-
slutet blev han krigsfånge i 
Amerika. Han behandlades 
väl och kunde så småningom 
återvända till Tyskland. Han 
kom att hamna på den östra 
sidan där han var verksam 
som lärare. En dag när han 
var på väg till skolan möttes 
han av en kollega och blev 
varnad. Polisen väntade på 
honom. Myndigheterna i det 
kommunistiska Östtyskland 
hade blivit misstänksamma 
mot honom och gett honom 
order att bryta kontakterna 
med Sverige. Brodern flydde 
då över till väst och räddade 
på så vis sitt liv. Brodern ville 
aldrig tala om kriget, han bar 
allt inom sig.

Alla hade egna skräm-
mande upplevelser under 
kriget. Fadern berättade att 
mot krigets slut togs allt 
yngre pojkar in i kriget. De 
som försökte fly avrättades 
genom hängning i träden i 
stadens allé. 

Sex familjer i  
en barack
Efter att staden bombats fick 
modern, Ella och Dorothea 
ett rum i en barack. Sex fa-
miljer var inhysta i baracken. 
Maten var ransonerad. Smör 
hörde man bara talas om. 

– För två personer, det 
var mamma och jag, var 
brödransoneringen 500 
gram i veckan och kött 100 
gram. Potatis fanns och kål 
fick vi mycket.

– Än idag vill jag inte gär-
na ha kålsoppa. 

Familjen försörjde även 
farfadern. Han omkom 
1943, blev innebränd vid ett 
bombanfall. 

– I januari 1945, när kri-
get led mot sitt slut, beor-
drades vi ut i skogen för att 
gräva pansargravar. De skul-
le hindra ryssarna att ta sig 
fram. En desperat handling i 
krigets slutskede som knap-
past skulle hindra dem. Det 
var snö och kallt. 

– Jag var 15 år då. När jag 
inte infann mig första dagen, 
på grund av att jag hade ont 
i ett knä, kom de och häm-
tade mig. Jag kunde annars 
ha blivit straffkommenderad 
till en ammunitionsfabrik. 
Ryssarna var då bara någ-
ra kilometer från Stettin, 
staden där vi bodde. Där i 
skogen kunde vi se de ryska 
planen. De flög lågt och vi 
såg bomberna falla. De sköt 
på allt som rörde sig. 

– Vi flydde, försökte ta 
oss till järnvägsstationen. Vi 
träffade på några soldater 
och frågade efter vägen men 
de kunde inte hjälpa oss. De 
var trötta och ointresserade, 
uppgivna. Det gällde att kla-

ra livhanken för både solda-
ter och civilbefolkning. 

Kaos och förvirring
Allt var kaos och en enda 
stor förvirring.

Alla tyskar hade fått arbete 
som egentligen inte var an-
nat än upprustningen före 
kriget. 

– Min familj var kristna 
och gick i kyrkan. På grund 
av detta for vi illa. De kom 
hem till oss och sa att bara 
Hitler vann kriget så stod vi 
på svarta listan. Far överlev-
de första världskriget. Farfar 
sa ”jaga Hitler ut över grän-
sen”. Hitler var österrikare.

– Vi kunde se bomberna 
falla, utanför staden fanns 
en vapenfabrik.  1945 när 
kriget var slut tömdes alla 
baracker. Vi lastades i gods-
vagnar för att transporteras 
vidare. Det enda vi fick ta 
med oss var ett par kapp-
säckar, vi hade inte så myck-
et mer, berättar Dorothea. 
Hon fortsätter:

– Stationen var full med 
människor ingen visste var 
de skulle. Tågen körde plan-
löst. Så småningom kom vi 
till Achem/Bremen. Det tog 
en vecka, en resa som i van-
liga fall skulle ta ett par tim-
mar. Även tågen blev bom-
bade, men vi klarade oss.

Då det inte fanns några 
lägenheter blev alla utplace-
rade i hem. Alla som hade 
hus och gårdar tvingades att 
ta emot flyktingar. 

– Mamma, pappa och jag 
bodde hos en bonde på lan-
det, från det jag var 15 till 
19 år. Pappa fick arbete, han 
var smed.

Dorothea kom in på en 
tvåårig lanthushållsskola. 

– Jag var trött på att sväl-
ta. När jag var färdigutbil-
dad fick jag plats i en familj 
i Tyskland.

Kom till Sverige
När hon var 21 år kom hon 
till Sverige. 

I och med att hon inte 

hade varit nazist underlätta-
des inresan till Sverige. Hon 
måste ha inresevisum, uppe-
hållstillstånd och arbetstill-
stånd, alltsammans ordnat i 
förväg. För att få resa genom 
Danmark måste hon ha vi-
sum. 

Dorothea fick plats som 
hembiträde hos en familj på 
Blomholms säteri i Ström-
stad.

– Jag hade aldrig haft det 
så bra, jag var som en i fa-
miljen. 

Hon stannade där i sju år.  
Hemvårdarinneutbildning, 
på två terminer, gick hon i 
Bjärtorp, Vara. Sedan blev 
det arbete i Uddevalla. 1959 
kom Dorothea till Grinstad 
som hemvårdarinna. Hon 
blev inbjuden att delta i kyr-
kans kör. Här träffade hon 
skolkantorn Sven Karlsson. 
Det blev kärlek från första 
stund och de gifte sig samma 
år. En dotter finns i Borås 
och en son i England.

Tills för något år sedan var 
Dorothea engagerad i kyr-
kans barnverksamhet. Hon 
var med i syföreningen så 
länge den fanns kvar. Kyrk-
värd har hon varit i omkring 
25 år. Nu är hon trogen 
medlem i kören ”Morgon-
stund”. 

Dorothea återkommer till 
minnena från kriget.

Var en skam
– När kriget var slut talades 
det inte om kriget, allt tysta-
des ner. Det var ett nederlag, 
en skam för landet, folket, 
för alla. Många tog livet av 
sig efteråt. Det fanns en 
uppgivenhet, en apati, man 
orkade inte.

– Men när man blir äldre 
kommer minnena. De har 
funnits där hela tiden.

Dorotheas föräldrar trod-
de inte på kriget, det var 
overkligt att tro att man 
skulle vinna kriget på alla 
fronter. Hon minns ”Kris-
tallnatten” mellan den 9-10 
november 1938.

– Mamma stod i fönstret 
och grät. Vi såg och hörde 
hur skyltfönster slogs sönder 
och affärer plundrades. 

Dorothea nämner den 
lutherske prästen Dietrich 
Bonhoeffer. Han var aktiv 
motståndare till nazismen 
och redan 1933 gjorde han 
offentligt motstånd mot dess 
politik och judeförföljelser-
na. Tio år senare arrestera-
des han och avrättades den  
9 april 1945 för högförräderi 
mot nationalsocialismen.

Vi fortsätter vårt samtal. 
Många år har gått men 

minnena från kriget i all 
sin hemskhet finns kvar. De 
kommer att leva kvar livet 
ut, alltid plågsamma. 

Det är krig på flera håll i 
världen. Historien uppre-
par sig. Krig, död, våld och 
övergrepp. Människan låter 
sig styras av ett egoistiskt 
begär efter makt och pengar, 
på andras bekostnad, andras 
lidande.

Vi ser också att väldigt 
många människor gör gott, i 
vår närhet och ute i världen. 
Även då det ser mörkt ut 
måste vi ändå hoppas på en 
bättre värld.

Margareta Larsson i samtal 
med Dorothea Karlsson
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Kollage från Kanalyrehelgen 1 – 3 juli

Fina framgångar för Nuntorpskolans kor. Best in Show 2 blev 981 
Tyra, en SRB/AY 3-4:e kalvare. Hon ägs av Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp, Brålanda och visades av Elin Johansson, Kode.

Elias Åbom, snart 2 år, gillade leksaksgrävaren skarpt, 

bakom sparbanken. Bak syns mamma Sandra Åbom.

Fika vid Smyrnas cafétält. Maffige berner sen-nenhanen Olliver, 6 år tog Kanalyran med ro. Bak syns Christina Persson med sin golden retri-evervalp Ella, 11 veckor gammal.

Helén Torstensson hjälper fram sin rottweilervalp Ebba (16 
veckor gammal) med hjälp av godis så hon efter en stund 
vågar hälsa på kossan – som verkar minst lika nyfiken.

Andrapriset i kortegen gick till Mathias Fahlke, 
Åmål och hans VW Typ 1 -54. Bilen har han ägt 
i ett par veckor. Den hittades i en lada där den 
stått stilla i 32 år. – Jag har bara tvättat den, 
mer behövdes inte. Bilen har bara gått 9 000 mil, 
avslöjade Mathias.

Fr.v: Lars-Erik Karlsson i samspråk med Mats Torstensson, Dotorps Trak-

torklubb som äger råoljemotorn t.h. Det är en Beijers (Motorfabriken 

Kvistdal) från 1938 som förr användes att exempelvis köra stenkrossar och 

sågverk. Den har 25 hk och har varit i Mats ägo i 26 år. Innan dess hade 

den stått oanvänd i 30 år. En isärskruvning – sedan startade den direkt.

Tredjepriset fick Hans Aronsson, Håverud med 
sin Opel Olympia -51. Bilen har han haft i 
20 års tid.

Majid och Josef bjöd på afghansk popmusik.

Marcin Dobnio, Aneby, gav sig inte i bilvältningen.
Pernilla Svan, Kajsa-Stina Henriksson och Gun-Britt Gustafsson bjöd på ett ABBA-program.

Melleruds Biodlare kammade hem andraplatsen för föreningar. Från 
vänster: Marianne Granath, Stig Granath, Mai Karlsson med sonen 
Andreas Karlsson, Ann-Sofie Hedin, Gunnar Landegren, Kathrina 
Landegren och Kjell Sjöberg.

Dags att åka hem till Westergården i Mariestad för 
BIS-vinnande 981 Westergård Van Gogh Dora och hen-
nes ägare.
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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

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

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Läckande 
kran?
Kontakta

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

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

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

Skrotbilar köpeS
Vi köper de flesta motorfordon för  

demontering och export, stora som små. 
Ring oss för prisuppgifit. 

GODWIN EF, Odengatan 54, Mellerud
0721-37 94 11 

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

Mellerud 
3 rok, centralt, 2 balkonger,  
diskmaskin, öppen spis. 
Egen tvättstuga m. kakel 
och klinker. Toppskick. 55+

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

olesensbygg@gmail.com

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

VVS-material
från

Oljans Färg-  
& Bildelar

Tel. 0530-470 01

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

Gör IT vardagen enkel
Gratis konsultation!
se mer på Qse-it.se

Tel: 0722 150681
Epost: info@qse-it.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!

DATASERVICESK
SÄLJER • BYGGER

REPARERAR • UPPGRADERAR
RÄDDAR DATA

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

www.skdataservice.se

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

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

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

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 129 PLUS
Utmärkt rengöringseffekt och maximal 
komfort.
• Ihopfällbart handtag
• 9 m stålarmerad slang
• Slangvinda

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

ÅSENSBRUK – Tallvägen 18
Högt vackert läge med sjöutsikt! Ett av 
trivsamma Åsensbruks absolut bästa lägen! 
Lättskött hörntomt som angränsar mot naturen, 
beläget i ytterkant av lugnt villakvarter.

Pris: 1.395.000:-

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

Välkommen till oss!
Vi har öppet 

hela sommaren!

MELLERUD – Sunnanå Kulingvägen 79 
Sjöbod med unikt läge. Direkt sjöutsikt ifrån 
altanen till Kinnekulle på andra sidan Vänern. 
Hörntomt med två altaner Nyinredd i ljusa färger 
med marin känsla och fullt möblerad. Friköpt tomt.

Pris: 1.150.000:-

ÅNIMSKOG – Äskekärr 118
Tillfälle! Nybyggd villa/fritidshus med mycket 
tilltalande karaktär. Välbyggt och genomtänkt med 
fantastiskt allrum, stora fönsterpartier och tak 
öppet upp till nock. Altan längs flera sidor. 

Pris: 2.195.000:-

MELLERUD – Räfsargatan 10
1½-plansvilla med tilltalande interiör! Lättskött 
trädgård med fruktträd och bärbuskar. Lugnt och 
barnvänligt läge i trivsamt villakvarter med närhet 
till naturen. Fristående isolerat garage/förråd.

Pris: 925.000:-

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

Pris: 2.195.000:-

FASTIGHETSMARKNADEN

Hus i Brålanda
54 kvm. Kallhyra 2.500:-. 
Kristina Knutsen. Tel. 070-
569 76 17.

UTHYRESSmultronstället – 
en kortvarig historia
Mitt första, stora smult-
ronställe låg på Kroppe-
fjäll, men det visste jag 
inte den dag vi for dit, 
för att se på ett ”torp 
med bar”, som det stod 
i annonsen. 

Torpet var en mindre man-
gårdsbyggnad, baren en 
hemsnickrad disk i hörnet 
på verandarummet, en upp-
skattad affärsdisk för lekan-
de barn, tills den revs ut. Till 
detta hus kom en het juni-
dag en gammal, mörkklädd 
man cyklande. Han hade 
cykelklämmor på byxbenen 
och en stor cykelväska på var 
sida om pakethållaren, och 
presenterade sig som Albert 
Jansson. Han talade om att 
han vuxit upp på den lilla 
granngård, som nu mesta-
dels stod tom och där åkrar-
na planterats igen med gran 
och tall. Sedan han avböjt 
kaffe och fått ett glasvatten, 
hämtade Albert Jansson ett 
skrivhäfte ur ena cykelväs-
kan, och började läsa och 
berätta om slitet för att föda 
en familj på vad den magra 
moränmarken gav. Det på-

Spår efter gråben dyker upp 
ibland på Lilian Permes 
smultronställe på Kroppefjäll. 
Foto: Privat. Textförfattaren Lilian Perme.

stods, sa han, att det hördes 
ända bort till byn mer än 
en kilometer bort, när plo-
gen klang mot stenarna på 
åkern. Stora, handplockade 
stenhögar i utkanterna av 
det som varit åkrar bekräf-
tade berättelsen för oss, som 
undrat över dem. 

Sista vargen
Han berättade att hans far 
som barn varit med om 
jakten, när den sista vargen 
sköts. Det var ett isande vind-
drag från flydda tider, som 
nådde in i den heta baren på 
torpet den dagen. Varg! Och 
barnen ryste. Några gånger 
dök Albert Jansson upp igen 
och läste ett stycke ur sina 
anteckningar från förr. Och 
han kunde berätta att under 
vårt skjul fanns en jordkäl-
lare, som man tog sig ner i 
uppifrån, genom en lucka i 
golvet, för på hans hemgård 
fanns en likadan, en ovanlig 
sort! Några år senare var Al-
bert Jansson borta. Av skriv-
häftena i cykelväskan hade 
då blivit en bok, som heter 
Minnen. Så gick tiden och 
den unga barrskogen fälldes, 
mattan av gröna smultron-
blad och röda lysande bär 
skyfflades undan av dånande 
maskiner som beredde mar-
ken för ett grustag. Smult-

rontårtor, smultronefterrät-
ter och smultronparfait på 
nyårsafton blev ett minne 
blott. Numer är även grusta-
get ett minne, manifesterat i 
övergivna småhögar av blan-
dad sten, där lupiner och 
hallon är på väg att skapa en 
ny natur. 

Albert Janssons före det-
ta åker har flera gånger vi-
sat upp av spår av gråben i 
snön, något vi inte föreställ-
de skulle kunna återkomma 
och genomkorsa vårt smult-
ronställe. 

Lilian Perme 
Mellerudsgruppen 

Dalslands Skrivarförening
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NCC Roads AB 
Asfalterings- och markarbeten: 
små som stora.  
Ring för rådgivning. 
Tel. 0530-123 65
Lorentz Norberg
Tel. 070-652 21 57
Även grusförsäljning: 
Tel. 0522–64 96 60

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

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

Syverkstan på Dal
Nytillverkning, reparationer 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring för 
info 0530-126 64
www.wpdal.com

Mammas mat
Stora & små sällskap serverar vi 
borta eller hemma.  
Lunch ons, tors 12-14
Välkommen att ringa!
070-557 23 15 Agneta

DalsLant/Djur & Naturbutik/ 
Svenska Foder AB
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 
Övrig tid ring.

M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

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

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR
Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på små-
djur. Vid järnvägsstationen i Åmål, 
Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Svens Entreprenad
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning,  
övr. hantverks tjänster.
Tel. 0521-304 56, 
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

BILSERVICE

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

ASFALT

EKONOMITJÄNSTER

Överskott i Väst
Kantklippning av vägkanter
Tel. 070-114 25 40

KANTKLIPPNING

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

FAMILJEJURIDIK

MURARE

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

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

FÄRG

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BYGGHANDEL

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

BILAR

RÖRMOKAREBILDELAR

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

ENTREPRENAD

Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer, 
dieselvärmare 
Funktionskontroll, reparation, 
reservdelar
Auktorisation Fiat Professional – 
Iveco transportbilar och Bosch 
Car service
Ring LastvagnsCenter AB 
tele 0522-172 00

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixus Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till  
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

TRÄDFÄLLNING

BILLACKERING
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

Bilar köpes kontant!
Fina person & lätta last! 
2007-2015 ev. restskuld löses!  
# Köper - Byter - Säljer #
Oscarssons Bil AB
0530-40 400 Öppet 10-18
www.oscarssonsbil.se

Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

TOMS RÖR
Reparation & Service
Tel. 073-982 74 94

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

Tages Däck
Gräs- och Buskröjning. 
Väg-, åker- och dikeskanter.
tel. 073-050 04 17

BUSKRÖJNING

Överskott i Väst
Militärt överskottsmaterial. 
Kläder, fältutrustning, fordon, m.m.
Tel. 070-114 25 40

ÖVERSKOTTS- 
MATERIAL



Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, t o m sön v. 28, 2016 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

 20  :-      /st 

Ost-
& skinkbaguette

med dricka 33cl

Ost
Arla, Greve, Präst & Herrgård

Jfr-pris 69,00/kg

Öppet alla dagar 8 - 22

Vi har mjölk och grädde
från Dalspira

Välkommen till Hemköp Torget
I vår stora manuella kö� disk kan vi hjälpa dig med a�  krydda och marinera kö� et. 
Vårt ekologiska kö�  kommer från Ekholmens gård, 4 km från Mellerud. Vi gör egna

röror och sallader. Smörgåstårtor och festfat görs på beställning. 

GRILLA SOM EN MÄSTARE!
-BÄSTA RÅVARORNA HITTAR DU HOS OSS-

Fredag, lördag:
Färska räkor 

till bästa dagspris

Fri parkering
Free parking

Kostenlose parkplätze

In unserer grossen Fleischtheke, mit persönlicher Bedienung, bieten wir gewürztes und mariniertes 
Grillfleisch an. Unser ökologisch priduzierters Fleisch kommt vom Hof Ekholmen, vier kilometer von 
Mellerud gelegen. Wir stellen auch eigene Dressings und Salate her. Für das Festbuff et liefern wir 

auf Bestellung typischen schwedischen Smörgåsdelikatessen.

At our meatdesk, full of varieties, we off er spiced and marinated grill-meat. Our ecologic meat is pro-
duced only four kilometers away at the Ekholmen estate. We also make our own salads and dressing. 

For festival occasions we off er typical swedish specialities, for example ”smörgåstårta”.

Spelbutiken är fl yttad till 
Hemköps lokaler

 6  9:- 
     /kg 

Har du/eller ansöker om bonuskort 
så ger vi dig 50:- i rabatt vid köp för 

minst 500:- vid ett köptillfälle.

Klipp ut och ta med denna kupong

Välkommen som ny Bonuskund genom att sms:a 
Hemkop [mellanslag] ditt 12-siffriga personnummer 

[mellanslag] och e-postadress till 71120.

BLI BONUSKUND

Namn:


