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Extra sommartidning!

Startar
torsdag 28/7

STOR SOMMARREA
på massor av
sommarkläder50%

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

Vår mest hållbara 
färg någonsin

Perfekt Akrylat 
plus 10

Rek. ca pris 2.365:-

1 495:-
37%

RABATT

Nu är kontoret stängt för semester
Vi önskar alla en härlig sommar
Välkomna åter torsdag den 4 augusti
Vi önskar alla en härlig sommar
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I juni invigdes det nya utegymmet och lekplatsen vid Rådahallen. Barnen testade med stor entusiasm både lekplatsen och gymmet, det senare avsett för vuxna. Lekplatsen 
har H.C Andersen som  tema och sagor som  ”Den lilla sjöjungfrun och ”Den fula ankungen” kan med en smartphone mot QR-koden på rutschkanan scannas in på 16 språk.

Ny lekplats och nytt utegym
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27 juli – 3 aug 2016
10:e sönd eft Trefaldighet.
” Nådens gåvor”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 18.00  Sommarkväll i Håleviken, medverkande  
  Therese Klenfeldt och Marcus Nilsson från  
  Motala. Andakt: Pär-Åke Henriksson. Tag med  
  kaffekorg och något att sitta på.
Lör 18.00  Konsert i Klöveskogs kyrka, Adam Dahl,
  piano.
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och ”Kafé Kom in” i Kyrkans hus.
Sön 9.30  Gudstjänst i  Järns kyrka, Eva Marklund.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 14.30  Mässa på Bergs, Daniel Westin.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Pär-Åke Henriksson.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i kyrkan, En vokalist och en  
  cellist Anna och Sanna. Andakt: Eva Marklund.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 11.00-16.00  Öppen kyrka i Gunnarsnäs. Kaffeservering.
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund.
Tor 11.00-16.00  Öppen kyrka i Gunnarsnäs. Kaffeservering.  
  Avslutas med en veckobön 16.00.
Fre 11.00-16.00  Öppen kyrka i Ör. Kaffeservering. Avslutas  
  med en veckobön 16.00.
Lör 11.00-16.00  Öppen kyrka i Ör. Kaffeservering.
Lö 11.00  Kyrkogårdsvandring på Örs kyrkogård.
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst vid Assarby kvarn Ör, Anna- 
  Lena Forsdahl. Tag med kaffekorg och något  
  att sitta på. Vid regn i Örs församlingshem.

Sommaraffär
Hällavägen 7, Dals Rostock

Antik, retro, kuriosa & 
fyndhörna, stickade barnkläder

Öppettider 
Fredag & söndag, 10 juni - 14 aug. 

Klockan 11-17
Tel: 072-2046 115

Underhållning
2016

27 juli Karaoke
28 juli Sommarquiz
29 juli Pub LineUp Duo
30 juli Allsång med Ålefeskarn

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

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

Torsdagar kl. 19
Stallet - Baldersnäs

  
  
  

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 Centrumparken  
Brålanda kl. 18.30

 3/8  Bohus Tyroler kapell, Valley Land Rockers

 10/8 Bröderna Trück & en vokalist & en cellist

 17/8 Sångduon The Poppers

 24/8 Stefan med Triolerna
  Bjarnez
  Stadsmusikkåren

VÄLKOMNA!                                Lions Club Brålanda

S
p

ara anno
nsen!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 30/7  kl 20-24

SVANTES
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

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:-

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

Kroppefjällsvägens 
vägsamfällighet

håller 

ÅRSMÖTE 
Fredag 19 augusti kl. 19

i OK-stugan
Styrelsen

Furusand
Söndag 31 juli
17.00 Gudstjänst 
Sång och predikan  
Ulrika Danielsson, 
Säffle, kaffekorg.  

Avresa från kyrkan 16.30

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)

Dals Långed   www.kulturauktion.se   Fredag 29 juli 2016

DALSLANDS  KULTURAUKTION
H

29/7 Jenny Ekelund och Torbjörn Carlsson
5/8 Sara Kanyinda

Dalslands 
kultur-
auktion
Jonny Andersson står 
bakom ett helt nytt 
evenemang, Dalslands 
KulturAuktion, under 
Bengtsfors kommuns 
första kulturvecka. 
Detta sker fredag 29 juli i 
Långeds Folkets Hus i Dals 
Långed. Det utlovas en kän-
disauktion, musik, kultur, 
”vanlig” auktion och över-
raskningar.

Kändisar som kommer att 
utauktioneras till förmån för 
Rädda Barnen är Bengtsfors 
racinglegend och Dalslands 
mest kända profil, Erik Ber-
ger, Jan Hagelbrand och 
Anders Kihlberg. Dessa tre 
kommer att utauktioneras 
tillsammans med en flerrät-
ters middag med respektive 
person. Det kommer även 
att bli en auktion på skänkta 
föremål från olika företag.

Det blir akustisk mu-
sikuppträdande med An-
dreas Galle från Åmål som 
tolkar Cornelis och Taube.  
Andreas Bryntesson kom-
mer att tolka Springsteen 
akustiskt.

Det blir även en vanlig 
auktion med över 500 före-
mål. Själva auktionen kom-
mer att hållas av Sten & 
Patriks Auktioner från Mel-
lerud.

Projektledaren Jonny Anders-
son.

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

44
BLOMMOR

YOU
GÖTEBORG AB

Magnus 0723-281006

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

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

Öppettider
Mån-fre 7-18

Lör 9-14

Trall
28x120 mm

12,95

Viktigast för oss är du som kund!
Ingen fråga är för liten eller stor.
Välkommen in med just ditt byggprojekt.

0 kr
HEMLEVERANS
Handlar du för 10 000 kr eller mer 
vid ett inköpstillfälle kan vi köra hem 
varorna inom 2 mil. Är inköpsbeloppet 
mindre än 10 000 kr eller du bor 2-4 mil, 
kör vi hem varorna för endast 495 kr.

Pris/ lpm

Prisexempel reglar
Imp regel 45x95       17,90/lpm
Imp regel 45x145     27,90/lpm

XL BYGG Mellerud - 
Allt under samma tak!

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

Johan Holmgren
– Vi har även fin Norrlandstrall 

för 17,95/ lpm.

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

Sommarmusik i Dalsland Center
Två rikspelmän och en basist
Trion Faust, Fredriks-
son & Blom behöver 
inte någon utförligare 
presentation. 
Alban Faust och Tomas Fre-
driksson är riksspelmän, en 
titel de förvärvade samma 
dag, och Sören Blom välbe-
kant från olika jazzgrupper. 
2015 kom de dessutom med 
en skiva, ”Sommarvals”, som 
fått fina recensioner i folk-
musikpressen.

Alban, säckpipa och nyck-
elharpa, är känd i Sverige och 
på kontinenten som en av 
de främsta företrädarna för 
dalsländsk folkmusik. Han 
spelar regelbundet på festi-
valer runt om och lär ut lå-
tar från vårt landskap. Hans 
egna låtar spelas av många 
musiker. Alban är också en 
framstående instrumentbyg-

Cornelis 
igen
Under de senaste 
åren har Cornelis 
Vreeswijks musik fått 
en renässans. Många 
grupper gör program 
med enbart hans låtar.
Det andra Cornelisprogram-
met i sommarens konsertse-
rie presenteras av en nybil-
dad kvartett, varav två ofta 
hörts framföra Vreeswijkal-
ster offentligt.

Stellan Johansson närmar 
sig 50 år som trubadur. Han 
sjunger mest sina egna vi-
sor och bland dem finns två 
hyllningar till Cornelis. Men 
han är också en van tolkare 
av den flygande hollända-
rens musik, vilket inte minst 
publiken på Visklubben 
Korpen har fått erfara.

Erica Larsson har sjungit 
i många olika sammanhang, 
både i Sverige och utom-
lands, och har nyss kommit 
hörts på skiva med gruppen 
Sjömila. Även hon har hörts 
framföra Vreeswijk-visor 
mer än en gång. För några 
år sedan gjorde hon till ex-
empel en fantastisk tolkning 
av Ångbåtsblues just här i 
Håverud.

Med sig har de den emi-
nente gitarristen Lars Phil-

Trio på återbesök i Håverud 
Tisdag 2 augusti kom-
mer Karolina Larsson 
Trio till Håverud för 
andra sommaren i rad. 
Trion är en skånsk musik-
grupp som i det lilla forma-
tet skapar något stort - en 
förbindelse och gemenskap 

med publiken. De är bland 
annat kända från P1:s ra-
diogudstjänster.

Trion består av Jonas Ru-
dolw (gitarr), Karolina Lars-
son (sång och piano) och 
Hugo Lundwall (kontrabas). 
De vill förmedla ett varmt 

Tomas Fredriksson, Alban Faust och Sören Blom.

Svensk pop och soul unplugged

Gun-Britt Gustafsson 
är välkänd som både 
sångerska och sång-
pedagog. För snart 
två år sedan tog hon 
de unga sångerskorna 
Kajsa-Stina Henriks-
son och Pernilla Svan 
under sina vingars 
beskydd. 

Båda har tidigare gått på 
musikprogrammet på Dahl-
stiernska gymnasiet.

Tillsammans har trion 
gjort ett antal konserter 
runt om i Mellerudstrakten, 
med eller utan kompband. 
De har bland annat sjungit 
låtar av Ted Gärdestad och 
julsånger. På Kanalyran i 

början av juli framträdde de 
med ett ABBA-program.

I Håverud 28 juli bjuder 
de på något de kallar ”Un-
plugged svensk soul/pop”. 
För Kajsa-Stina och Pernilla 
är det första gången i Håver-
ud, Gun-Britt brukar vara 
med ett par gånger varje år i 
olika konstellationer.

Pernilla Svan och Kajsa-Stina Henriksson. Sångerskan och sångpedagogen Gun-Britt 
Gustafsson.

Erica Larsson, Sören Blom, Stellan Johansson och Lars Pihl-
ström kör ett Cornelisprogram.

Karolina Larsson Trio gästas scenen tisdag 2 augusti.

ström, känd för alla kul-
turskoleelever, och bassisten 
Sören Blom. Lars gör Hå-

verudsdebut söndag 31 juli, 
Sören är nog den flitigaste 
musikern denna sommar.

gare och bygger säckpipor 
som exporteras världen över. 
En nyckelharpa han har de-
signat tillverkas på licens i 
Österrike.

Tomas, fiol, fick sin riks-
spelmanstitel för sitt spel av 
låtar från Svanskog, men han 
har också en bred dalsländsk 

repertoar. Tomas är specialist 
att skapa fina andrastämmor 
och samspelet med Alban 
har växt fram under flera år.

Sören, kontrabas, tillför 
ett jazztänk till trion.

I år spelar de i Håverud 
lördag 30 juli.

och nära budskap med musi-
ken som verktyg. Trion spe-
lar visor, country, spirituals 
och folkmusik, allt med en 
kärlek för mötet med publi-
ken.

Dalslandsfödda Karolina 
Larsson har sedan flytten till 
Skåne lett flera gospelkörer 
och är en ofta anlitad sånger-
ska som bland annat arbetat 
med Anna Weister Anders-
son och Gladys del Pilar.

Jonas Rudolw är utbildad 
till låtskrivare i Nashville och 
har bland andra spelat med 
Darrell Scott (Dixie Chicks) 
och Marcus Hummon 
(Rascall Flatts).

Hugo Lundwall är en av 
Skånes mest anlitade gos-
pelbasister som bland annat 
spelat med Per-Erik Hallin 
och Jonas Engström.

Dessa musiker kommer 
tillsammans att ta med pu-
bliken på en resa till den 
amerikanska södern.
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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!

Måndag 1/8: Kycklingpyttipanna med 
stekt ägg och broccoli. 
Dessert: Äpple/päronsoppa. 
Tisdag 2/8: Kalops med potatis, 
blomkål och skivade rödbetor.  
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 3/8 Ugnsstekt salt sill med lök 
och grädde, potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Hallonkräm.
Torsdag 4/8: Sommarsoppa. 
Dessert:  Tunna pannkakor med sylt.
Fredag 5/8 Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter.  
Dessert: Fruktsallad.
Lördag 6/8: Stekt rödspätta med 
remouladsås, potatis, romanabönor och 
citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 7/8: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås 
och vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 31
Mån-tors: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise 
med potatismos och grönsaker. Lör-
sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker.

Seniormatsedel

      

Massa grattis till Sandra som 
fyller 8 år på fredag.

Kramar från farmor

och farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

VECKANS LUNCH

Westernfest i Åsnebyn
För andra året anord-
nar Dalbo hushåll-
ningsgille Westernfest 
på Åsnebyns kultur-
reservat fredag 5 
augusti. 

Besökarna kan få pröva på 
lassokastning, prickskytte 
och hästskokastning. I år 

har man bjudit in Hudson 
Bay Cowboys från Svanskog 
som kommer att framföra en 
härlig westernshow som inte 
kommer att gå ljudlöst förbi. 

Äkta westernmat i form av 
chili con carne-gryta serve-
ras innan bandet The Blue 
Mouintain Boys spelar upp 
från scenen på logen. De 

spelar typiskt bluegrassmu-
sik och har banjo, fiol, ståbas 
och gitarr till sin stämsång.  
Bandet kommer från Öster-
sund och har flera klipp på 
Youtube som intresserade 
kan se och höra precis som 
gänget från Svanskog också 
har. 

Gammelgården i Bengtsfors 
– ett eldorado för släktforskare
På Majberget i 
Bengtsfors ligger 
Gammelgården som 
är västra Sveriges 
största hembygdsgård,  
den består numera av 
bortåt 30 ditflyttade 
hus. 
För släktforskare är Gam-
melgården något av ett eld-
orado. Hit kan man komma 
och få kunskap om hur folk 
levde i Dalsland förr i tiden. 
Släktforskaren Roland Ols-
son i Ed har forskat kring 
flera släkter som har bott i 
dessa hus när byggnaderna 

Roland Olsson på verandan till Gula vandrarhemmet på Gammelgården i Bengtsfors. Huset 
har ursprungligen varit en herrgård i Strand strax norr om Ed. Det flyttades till Gammelgården 
år 1948. Foto: Gudrun Rydberg. 

stod på sina ursprungliga 
platser. Han är en berättarta-
lang av stora mått som gärna 
delar med sig. 

Gula vandrarhemmet är 
det första huset som vi mö-
ter när vi går uppför Majber-
get. Det kom till Gammel-
gården år 1948. Byggnaden 
var tidigare en liten herrgård 
i Strand vid Stora Lee, Dals-
Eds socken två kilometer 
norr om Ed. Huset räddades 
i sista stund från att bli ved 
trots att det redan var sålt till 
en vedhandlare på Ed. Möb-
elhandlaren G. F. Pettersson 
i Bengtsfors fick av en slump 
reda på det hotande ödet för 
Strands herrgård.  Han var 
uppväxt på en granngård 
och hans far hade varit an-
ställd som jägare och fiskare 
på herrgården hos  läns-
man K. A. Freudenthal  på 
1870-talet. 

Räddningsaktion
Tillsammans med inten-
denten för Gammelgården 
Britta Rådström drog han 
igång en räddningsaktion.  
Bengtsforstraktens fornmin-

nes- och hembygdsförening 
köpte huset och flyttade det  
till Gammelgården. Under-
våningen är byggd 1748 och 
övervåningen på 1850-talet. 
Exteriört ser huset ut som 
det gjorde när det stod i 
Strand. Invändigt är det dä-
remot omgjort för att passa 
som vandrarhem. 

Inne på vandrarhemmet 
hittar Roland Olsson inra-
made porträtt på såväl läns-
man Freudenthal som hans 
fru född Luttrop, också det 
en släkt från Ed. Men den 
rikaste släkten som bott i 
Strands herrgård är Bågen-
holmarna från Håbol. I bör-
jan av 1800-talet bodde riks-
dagsman Petter Bågenholm 
där med sin stora familj. 
När han dog år 1836 var 
han ägare till fyra herrgår-
dar: Strand, Gäserud, Södra 
Onsön och Knipan samt de 
mindre gårdarna Bälnäs och 
Hakenäs. 

Tragiskt öde
Ett tragiskt öde drabbade 
hans son Olle Bågenholm 
som var förlovad med fak-

tor Ekelunds dotter Erika, 
bosatt i nuvarande Karl 
XII:e-stugan på Ed. Olle Bå-
genholm var sjöbefäl på ett 
handelsfartyg som spårlöst 
försvann på havet mellan 
Bergen och Trieste år 1827. 
Efter att förgäves ha väntat 

på fästmannen i många år 
gifte sig Erika slutligen med 
komminister Waldenström 
i Råggärd. Äktenskapet blev 
mer än olyckligt för stackars 
Erika. Waldenström kunde 
varken hantera pengar eller 
brännvin och efter fyra års 
äktenskap dog han i ”fylleri-
galenskap”.  Sonen Herman 
Waldenström gick det  däre-

mot bättre för. Han blev lä-
kare i Åmål och föreståndare 
för Dalslands Fornminnes-
förenings museum.  

Roland Olsson berättar att 
idag är även de gamla flyglar-
na borta på den ursprungliga 
platsen för Strands herrgård. 
Men den vackra utsikten 
över Stora Lee är sig lik. 

Barnen inomhus
En undersökning har 
kartlagt svenska små-
barnsföräldrars syn på 
sina barns friluftsva-
nor. Och det är ingen 
ljus bild som målas 
upp. 

Sju av tio föräldrar anser att 
deras barn spenderar alldeles 
för lite tid utomhus. Den 
största boven i dramat är 
barnens smarta telefoner och 
andra digitala enheter.

Allt färre barn spenderar 
sina somrar med att leka och 
bada utomhus. Istället är det 
smartphones, surfplattor, 
tv-spel och tv-tittande som 
i allt högre grad lockar. 72 
procent av de tillfrågade för-
äldrarna i undersökningen, 
som genomförts på uppdrag 
av Flux, anser att deras barn 
borde spendera mer tid ut-
omhus. 55 procent ansåg att 
det främsta skälet till att de 
inte gör det idag är skärmar 
och smartphones. Andra 
skäl var skolan, tidsbrist och 
bristande motivation.

– Det är uppenbart att ny 
teknik i kombination med 
bristande tid och motivation 
håller våra barn inomhus 
på ett sätt som vi inte sett 
tidigare. Men istället för att 
bara peka med fingrarna är 
det viktigt att vuxenvärlden 
också försöker uppmuntra 
barnen att ge sig ut i natu-
ren, säger Sanna Hedman, 
marknadschef på Flux.

Drygt fyra av tio föräld-
rar (44 procent) har på ett 
eller annat sätt begränsat 
sina barns skärmtid, medan 
nästan lika många (39 pro-
cent) funderar på att införa 
restriktioner.
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Blomstervandring i Torsbo

Föreningen Vår Bygd 
1891 anordnade en 
blomstervandring i 
Torsbo den 18 juni.

Vandringen startade hos 
Eva och Håkan Bodén på 
torpet Koorn i Torsbo och 
26 blomsterintresserade 
människor deltog. Guide 
var Bo Eriksson från Udde-
valla Botaniska förening. 
Bo har en oerhört stor väx-
tkännedom och han kunde 
engagera oss, så att vi lyss-
nade andäktigt på allt han 
hade att berätta. 

Han visade oss unge-
fär 90 olika växter. Några 
kunde vi redan, några lärde 
vi oss men tyvärr glömde 
vi några redan i nästa väg-
krök. Men ett är säkert, 
alla vi som var med på 
denna vandring kommer 

Samling i Torsbo innan vandringen startade.

Vid Lillesjöns badplats sågs denna glänsande metallgröna fjäril 
heter Ängsmetallvinge.

Kaffepaus vid Lillesjöns badplats.

T.h: Guiden Bo Eriksson från Uddevalla Botaniska förening.

hädanefter att titta med ”nya 
ögon”, då vi är ute i naturen.

”Artrik vägkant” står det 
på skyltar som Trafikverket 
satt upp i Torsbo. Den första 
skylten står i diket vid Lille-
sjöns badplats och efter näs-
tan en kilometer söderut står 
nästa skylt som visar att den 
artrika vägkanten upphör. 
Vad är det för växter som 
Trafikverket vill skydda på 
denna vägsträcka?

Bo lärde oss att se skillna-
den på glasbjörk och vårt-
björk. Han lärde oss om 
veketåg och knapptåg och 
vi fick höra hur man förr 
skalade veketåget och an-
vände innandömet till veke 
i stearinljus. Därför heter 
växten veketåg. Vi lärde oss 
känna igen jolster, vilken är 
en videart som bland annat 
växer runt sjön Hästefjor-
den. Bland alla växter vi såg 
hittade vi den ”rödlistade” 
granspiran. Denna raritet 
skall vi vara extra rädda om, 
eftersom den är en utrot-
ningshotad art i vår natur.

Väl framme vid Lillesjön 
tog vi en kafferast innan vi 
började vandra tillbaka.

Vid Lillesjöns badplats 
överraskades vi också av en 
mycket ovanlig och nära 
hotad fjäril. Denna glänsan-
de metallgröna fjäril heter 
Ängsmetallvinge. Den före-
kommer bara på blomrika 
växtplatser och hotas nu av 
bland annat alla igenväxta 
åkrar. Ängsmetallvinge är en 
fjäril som endast observerats 
20 gånger på hundra år i 
Dalsland.

Efter denna intressanta 
och lärorika blomstervand-
ring ser vi fram emot att 
besöka andra outforskade 
områden i vår bygd.

Hans Skarholm 
Sekreterare föreningen  

Vår Bygd 1891

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Konfirmationer i Holm, Ör och Bolstad

Konfirmation i Bolstad kyrka 15 maj 2016. Simon Larsson, Anton Magnusson, Erik Sjöberg, 
Axel Larsson, Pär-Åke Henriksson (präst), Anton Rudell, David Andersson, Hampus Anders-
son. Helén Eriksson (församlingsasistent), Anna Fransson, Sandra Skarin, Tilda Olsson, Mikael 
Bertilsson (ung ledare).

Konfirmation i Örs kyrka 14 maj 2016. Stående från vänster: Ingvar Lisius (pedagog), Aman-
da Johansson (ung ledare), Rickard Karlsson, Lucaz Harling, Alfred Sjöman, Johan Arvidsson, 
Jacob Harling, Oskar Eriksson, Martin Niklasson (församlingspedagog) Sittande från vänster: 
Alva Lundgren, Klara Hagström, Emma Hallgren, Aurora Kihlberg (ung ledare)På golvet: 
Helén Eriksson (församlingsassistent), Lena Hildén (präst), Cecilia Gunnarsson (församlingsas-
sistent).

Konfirmation i Holms kyrka den 5 juni. Martin Niklasson (församlingspedagog), Cecilia Gun-
narsson (församlingsassistent), Haceli Ünal, Ludwig Mjörnestål, Victor Ljungdahl Ring, Lena 
Hildén (präst), Karolina Fridh, Maria Fredriksson, Emilia Andersson, Anders Fredriksson 
(Kantor) och Ingvar Lisius (pedagog och kyrkvärd).

Konfirmation i Holms kyrka 22 maj 2016: Amelia Andersson, Oscar Gustafsson, Samuel An-
dersson, Pär-Åke Henriksson (präst), Ronja Gardtman, Julia Stojimirovic, Ida Jacobsson.

Veckans föremål

I Södra Dals Fornmin-
nes- och hembygdsför-
enings samlingar, som 
på sin tid omfattade 
Nordals och Sundals 
härader, finns en se-
värd träslev.  
Tyvärr vet vi inte var den 
är kommen ifrån. Sleven är 
skänkt av skåningen Bror 
Alvring (1885-1968) som 
kom till Dalsland år 1913 
när han anställdes som in-
spektor på Upperud.  Åren  
1917 – 1952 var han verk-
sam som bruksinspektor vid 
Håfreströms AB.  

Alvring skulle komma att 
betyda mycket för den dals-
ländska hembygdsrörelsen. 
Efter pensioneringen organi-
serade han lantbruksmuseet 
vid Fristads folkhögskola 
samt bildade två nya dals-
ländska hembygdsförening-

ar: Skålleruds hembygds-
förening och Kroppefjälls 
hembygdsförening med 
dess museum vid Rostocks 
brunn. På äldre dar var han 
bosatt i Dals-Rostock.

Bror Alvring har även be-
tytt mycket för Dalslands 
konstliv och turism. Han 
var intendent för Dalslands 
konstförening 1935 – 1944. 
För sina insatser tilldelades 
han Dalslandsmedaljen år 
1963. Mer kan läsas om Bror 
Alvring i årsboken Hem-
bygden Dalsland 1964 och 
1971. 

Gudrun Rydberg 

En sevärd slev

Den sevärda sleven är skänkt av skåningen Bror Alvring som kom till Dalsland 1913.
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Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Yoggi original
Arla. 1000 g. 

15:- 
/st

Entrecôte, Ryggbiff
Naturkött. Ursprung Brasilien. Ca 
800 g. I bit. Jfr pris 149:00/kg.

Grevé, Herrgård, Präst 
ICA. Ca 750 g. Grevé, Herrgård 28%. 
Präst 31 %. Lagrad 5-7 månader. 
Jfr pris 49:00/kg.

Donut, munkar
Schulstad Bake Off. 50-65 gr. 
Jfr pris 76:92-100:00/kg.

Hamburgare
ICA 720 g. 8x 90 g. Fryst. Jfr pris 41:67/kg.
Max 1 köp/hushåll

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

Kakor
Oreo. 154-157 g. Gäller även Doubbel stuff 
cookies. Jfr pris 63:69-64:94/kg.

149:-
/st

Revbensspjäll
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800 g. Tjocka. 
Knäckta. Jfr pris 39:90/kg.
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/st 20:-
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superklipp
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Gröna kärnfria druvor i ask
ICA. Spanien. 500 g. Klass 1. Jfr pris 30:00/kg. 
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Melodikrysset v.30 - 30 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:...............................................................................................................................................

Föreningen Vår Bygd1891 
i Rösebo hade årsmöte den 
13 mars år 2016. Närva-
rande 53 personer. Årsmö-
tet började med att Hans 
Skarholm, med anledning 
av att vi i Vår Bygd skall 
påbörja ett projekt där vi 
kommer att kartlägga våra 
gamla vägar och stigar, tog 
oss med på några olika vä-
gexempel. Vem använde 
de gamla vägarna? Utifrån 
målningen Karl XII:s likfärd 
fick vi gå med en bit på den 
strapatsrika likfärden som 
följde ”kungsvägen”, vilken 
gick från Kristiania (Oslo) 
och ner till Köpenhamn. De 
allra största vägarna i Sveri-
ge kallades förr kungsvägar. 
Nästa nedslag i vår svenska 
väghistoria var en bild av 
”storskifteskartan från år 
1822” som visade den gamla 
”färdvägen” som gick förbi 
gårdarna i Skarbo. Efter sjön 
Hästefjordens sänkning år 
1868 drogs en ny och genare 
väg i Skarbo men nu en bit 
österut från gårdarna och på 
gammal sjöbotten. Därför 
fick de enskilda bönder-
na bygga egna vägar för att 
kunna komma till den nya 
”sockenvägen” mot Trom-
bälje bro och vidare mot 
Vänersborg och Uddevalla. 
Det var nog inte alltid så po-
pulärt. 
Vi fick sedan se en nutida 
”fastighetskarta” och höra 
hur det var då sträckan från 

Åbron till Liden (Brasmerud 
till Vänersborg) byggdes. 
Denna nya ”landsväg” är 
den som vi fortfarande be-
nämner Åbro-Liavägen. 
Vägbygget startade ca år 
1932 och var då ett så kallat 
AK-arbete (Arbetslöshets-
Kommissionen). Hans be-
rättade för oss om den eko-
nomiska katastrof som detta 
vägbygge orsakade i Väners-
borg. Staden hade nämligen 
lånat ut pengar till vägen.
Det var mycket spännande 
och intressant att få höra 
om dessa olika vägar och 
vi ser med stor nyfikenhet 
och glädje fram emot att 
börja arbeta med projek-
tet vägar och stigar i Vår 
Bygd. Därefter fick vi ta lite 
del av Vår Bygds hemsida 
och Bygdeband. Gå in och 
sök, för här finns myck-
et information och många 
digitaliserade foton. Alla 
medlemmar hade fått verk-
samhetsberättelsen för år 
2015 hemsänd tillsammans 
med kallelsen. Verksamhets-
berättelsen godkändes och 
lades till handlingarna.Ba-
lans- och resultaträkningen 
för år 2015 upplästes och 
godkändes. Revisionsberät-
telsen upplästes och lades till 
handlingarna.I enlighet med 
revisorernas förslag bevilja-
des styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhets-
året. Mötet beslutade om 
oförändrad medlemsavgift, 

vilken är 25 kronor för år 
2016. Ordförande Jan Lars-
son föredrog verksamhets-
planen för år 2016.  Han 
upplyste om att föreningen 
gärna tar emot fler foton och 
handlingar för digitalisering. 
Bygdevandringar kommer 
att ske den 21 augusti på 
ännu obestämd plats. Årets 
bussresa planeras den 6 au-
gusti och är en hemlig resa 
arrangerad av Resemakarn. 
Intresselista skickades ut och 
28 personer anmälde sitt in-
tresse för resan. Kerstin Lars-
son berättade om blomster-
vandring vid södra ändan av 
Lillesjön den 18 juni. Det 
är då som det blommar som 
rikligast i vår svenska natur. 
Trafikverket har söder om 
Lillesjön satt upp skyltar 
som berättar att här finns en 
artrik flora och dikesrenar-
na får inte slås förrän sena-
re på sommaren. Önskemål 
från medlemmar i Vår Bygd 
har kommit om att vi skall 
blomstervandra vid Lille-
sjön. Vi kommer att annon-
sera om tid och plats. Vi 
blir mycket glada om vi får 
önskemål som vi kan arbeta 
med i föreningen. Vi kom-
mer även i år att delta i Vä-
nersborgs kommuns Kultur-
vecka. Vårt deltagande blir 
den 6 november i samband 
med vår höstträff i Rösebo. 
Till ordförande för ett  år 
valdes Jan Larsson. Till sty-
relseledamöter för två år val-

ÅRSMÖTE
des Åke Persson, Ragnhild 
Hallsten och Sylvia Larsson. 
Sitter kvar på ett år som 
styrelseledamöter gör Hans 
Skarholm, Bengt Bryngels-
son och Kerstin Larsson. Till 
revisorer valdes Ulla Carls-
son och Sune Johansson. 

Som suppleant valdes Pelle 
Larsson. Till valberedning 
valdes Gerd Hallsten och 
Lasse Krantz. Som supple-
ant valdes Gunnar Hallsten. 
Inga styrelseförslag och inga 
motioner hade inkommit. 
Gerd Johnsson ställde för-

slaget att föreningen skall 
inköpa bättre städmaterial 
till Rösebolokalen. Beslu-
tades att förslaget tas upp i 
styrelsen. Jan välkomnade 
därefter våra glada underhål-
lare Hasse och Susanne Haj.
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Kenneth tonsatte mjölnardikt

I Melleruds Nyheters sommarläsning 2014 
berättade jag om mjölnare Nils Erik Hanson, 
Assareby kvarn. På väggen i mjölnarens kontor 
hängde och hänger fortfarande en liten tavla. 
Det var ett tidningsurklipp med dikten ”Mjölna-
ren” och bild, ett träsnitt av Sven Morfelt.

Men vem skrev den?

”Jag älskar hattar”.  Hatten var gammal när den inköptes i 
en liten by utanför New Orleans, USA. Fjädrarna kan vara 
från fasan och sumphöna.

Textförfattaren Margareta 
Larsson.

Kenneth Johansson på sin ägandes gård. 

ej kan hålla med Det är glo-
bala ting som olja som styr i 
den värd
Där dom rika vill ha mera 
och de tar dom ju med svärd

Tiggarkvinnan 
som satt utanför krogen
Jag slog mig ner och fråga 
damen var hon kom ifrån

Så följer hennes berättelse, 
trevande och i en språk-
blandning men ändå förstå-
elig.
Det blev inte som hon tänkt, 
sonen omkom 
flera hundra ”mänskor där” 
som dog på detta hav.

Var äldst
Kenneth Johansson växte 
upp i en familj där han var 
äldst av tre syskon. Han är 
född i Göteborg men här-
stammar från Bullaren. Fa-
dern kom från Norge och 
modern från Hudene, Herr-
ljunga i Västergötland. Fa-
dern uppmuntrade honom 
till studier. Det blev först 
ekonomisk och teknisk ut-
bildning på gymnasienivå 
i Skövde. Ledarutbildning 
vid universiteten i Lund och 
Uppsala.

Han är mycket tacksam 
för den ledarutbildning han 
fick vid universitetet i Upp-
sala.

Kenneth har arbetat på 
Volvo som ledningsbas på 
utvecklingsavdelning. Han 
var med SAAB vid uppbygg-
nadsskedet i Stenungsund 
och han har arbetat för Ge-
neral Motor. Arbetet har 
fört honom till stora delar av 
världen. Hela tiden i ledande 
position och stort ansvar. 

–  Visst hade jag fördomar 
hur folk var i andra delar av 
världen. Men vi är ju precis 
lika med samma behov av 
mat, av kärlek, av respekt. 

– Jag har varit arbetsnar-
koman, arbetade ständigt. 
Jag beslöt mig för att ta se-
mester i ett år för att spela 
golf. 

Det blir många timmars arbete i studion. 

Skall jag förmalningslönen 
få?
När löparstenen slutat gå
Då blir det så tyst så tyst.

Men vem är Kenneth Jo-
hansson?

– Jag är lite knepig, säger 
han om sig själv. 

Jag bestämmer mig för att 
besöka honom och för att 
få en fortsättning på detek-
tivarbetet och veta lite mer 
om den här ”knepigheten”. 
Vi träffas i hans hem utanför 
Frändefors där han också har 
sin studio. 

Musiken och dikten
Kenneth Johansson har en 
egen studio hemma i huset. 
Han spelar en mängd instru-
ment; piano, gitarr, banjo, 
dragspel och munspel även 
säckpipa men den är så trög, 
säger han.

Han har också sin mor-
mors gamla tramporgel vil-
ken han är mycket stolt över. 
Orgeln står i arbetsrummet 
där vi sitter och pratar och 
jag får lyssna till en liten bit 
ur ”Pärleporten”. 

Kenneth Johansson plane-
rar att ge ut fyra CD-skivor.

• Bits and Pieces som är en 
samlingsskiva 

• Lite Smått och Gott, vi-
sor på svenska, där mjölnar-
visan finns med

• Sweet och saure, sött och 
surt, country och rockabilly 
musik

• Blandning sött och salt 
blandad musik

– Jag sover alltid sex tim-
mar. Den mest produktiva 
tiden är mellan fyra och åtta 
på morgonen eller elva och 
två på natten, däremellan 
blir det arbete på gården. 

Dikter har han skrivit se-
dan han var tolv år. Han har 
alltid skrivit på rim, det kan 
också vara första och sista 
ordet i en dikt som rimmar 
med varandra. Orden kom-
mer, samtidigt kan han få en 
melodi, en slinga som går i 
huvudet. Första visan på den 

andra skivan ”Midsommar-
hetta” har haft cirka 50 år 
på sig att mogna fram till att 
den sista strofen skrevs hä-
rom året.

Anette Schreiner; vän, vis-
författare och musiker upp-
muntrade Kenneth Johans-
son att bevara visorna och 
musiken genom att samla 
dem på CD-skivor.  På den 
första skivan ”Bits and Pie-
ces” har hon flera mjuka och 
finstämda låtar.

Ett enda uppdrag
Någon turnerande trubadur 
är inte Kenneth Johansson. 
Ett enda årligen återkom-
mande uppdrag har han. 
Det är att vara med på som-
maravslutningen vid en för-
skola utanför Kungälv. Det 
räcker för hans del. 

Jag lyssnar av Kenneth 
Johanssons andra CD ”Lite 
Smått och Gott”. Jag är var-
ken musik- eller viskritiker 
men jag fastnar för de varma 
innerliga, omtänksamma or-
den och skönt rytmisk mu-
sik.  

Han har ett budskap, ak-
tuellt och angeläget i sina 
samhällskritiska texter. 

Här är några axplock ur 
hans diktning:
Etik & Moral 
För etik och moral
Har blivit ganska skral
Vi ser ju hur vårt samhälle 
förstörs
Vi måste ta itu, med frågor-
na som mal
Å sätta stopp, börja om på 
nytt
Vi vuxna måste börja, sätt 
ner en fot. 
Lära våra barn rätt å fel

Moralvisan 
För det är pengar makt och 
ära som räknas i den värld
Där dom rika vill ha mera 
och det tar dom ju med 
svärd
Man skickar krigare att döda 
för att med krig skapa fred
En paradox vi skapat, när vi 

Efter fyra månader fick 
han en fråga från General 
Motor om vad han gjorde. 
Jo han spelade golf, såg på 
TV och tittade på” husma-
dammens rumpa”, när hon 
städade. Samtalet ledde till 
arbete i två år i Kina. Ame-
rikanarna behövde hjälp för 
att få fart på en fabrik. Och 
så blev det, efter ett år var fa-
briken i full gång. Totalt blev 
det över femton år i Asien. 

– Jag har varit bra på att 
lyssna, jag får en uppfattning 
om hurudan folk är. Jag har 
fått gå in i företag för att ut-
veckla, hitta lösningar och 
utveckla. 

Kenneth Johansson har 
tre döttrar. När barnbarnen 
började komma var det dags 
att flytta hem. 

Hur var det då det här 
med ”knepigheten”? Han 
var ju som alla andra, lika 
men ändå ett original – 
unik – som alla andra. Men 
ändå en sällsynt förmåga att 
utöver det vanliga hitta lös-
ningar på problem och se ut-
vecklingsmöjligheter förenat 
med respekt för den enskil-
da individens integritet. En 
trygghet i sin egen identitet. 
Att likaväl kunna sitta ner 
med tiggarkvinnan som att 
förhandla med starka före-
tagsledare om toppjobb.

Kanske ligger ”knepighe-
ten” i den här kombinatio-
nen. 

Margareta Larsson

Från älgjakt till påsk får 
skägget växa, skönt att ha i 
vinterns skogsarbete.

Den lilla tavlan fick Nils Erik 
av en kund, Christer Helges-
son, Håbol. Han hade i sin 
tur köpt den på Returen i 
Bengtsfors. Christer tyckte 
att den passade hos mjölna-
ren i Assarebyn. Så blev det 
en fortsättning.

Kenneth Johansson, bo-
ende i Frändefors, trubadur, 
låtskrivare och musiker, såg 
dikten. Samtidigt som han 
läste den fick han en melodi 
i huvudet. I sin studio job-
bar han vidare med dikt och 
melodi. Han ville ha med 
den på en CD-skiva som han 
skulle ge ut. Men författaren 
var okänd. För att få använ-
da den måste han veta mera. 
Gick det att spåra författa-
ren? Han tar kontakt med 
mjölnare Nils Erik Hanson.

Försiktigt lossas   tidning-
surklippet ur tavelramen. På 
baksidan fanns en del upp-
gifter som ledde vidare till 
Eda i Värmland, men fortfa-

rande inget namn. Kanske 
finns det någon som vet? 
Kenneth Johansson har 
fått fram några namn på 
personer som han ämnar 
besöka för att om möjligt 
spåra författaren.

Av ordalydelsen kan dik-
ten vara bortåt ett hundra 
år gammal. 

Dikten lyder så här:
Mjölnaren
Jag är av gammal mjölnar-
släkt
Min far vid kvarnen fick 
sin död
Som pojke själv jag ryggen 
knäckt
På andra mänskors bröd

Vid bondens tunga vete-
säck
Jag vaknade, om mälden 
mån
Och lyssnade i nattlig 
skräck
Till vattenhjulets dån

Det där är länge sen 
förbi
Av kvarnen knappt 
finns stock igen
Men mjölnarvakan 
plågar än
Och skräcken sitter i

Mitt öga spöken ser
Min hjärna mal om 
gammal
Gäld
Nu är jag mjölnare och 
mäld
Och böjes mer och 
mer

Snart måttet rågat är 
och rysst
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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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Ett sommarbrev

Dagen före midsom-
marafton den regniga 
sommaren 1888 sitter 
telegrafstationsfö-
reståndaren Hilma 
Strandberg i sitt hus 
i Fjällbacka. Hon pla-
cerar ett nytt brevark 
framför sig, fyller penn-
stiftet med tusch, och 
drar ett djupt andetag, 
innan hon sätter stif-
tet mot papperet. 

”Fru Ernst Ahlgren” plitar 
hon omsorgsfullt högst upp 
på sidan. Hon tackar för 
brev och fotografi. Handen 
darrar inte, men i magen rör 
sig säkert anspänningens fjä-
rilar. 

Den omtalade skånska för-
fattarinnan Victoria Bene-
dictsson, som dolde sig bak-
om pseudonymen, befann 
sig i Paris. Hilma Strandberg 
hade börjat författa själv och 
nyligen gett ut novellsam-
lingen Västerut, som hon nu 
sänder till sin mer berömda 
kollega. ”Hvad jag har skild-
rat i min bok är sant, foto-
grafiskt taget.” 

Anledningen till anmärk-
ningen var, att många fjäll-
backabor ansåg att hon hade 
skämt ut dem och deras 
dialekt och angripit deras 
schartauanska tro och präs-
terskap för hårt. Hon släpp-
tes inte längre in hos vänner, 
hon hotades och man kas-
tade sten efter henne. Hon 
hoppades att Victoria Bene-
dictsson skulle förstå hennes 
skildring; det var kanske 
inte så stor skillnad mellan 
att skildra Bohuslän och att 
skriva om skånsk landsbygd?  

Med kritisk blick
Med kritisk blick beskri-
ver hon en kustsamhället. 
Människorna är inte så för-
nöjsamma och stämningen 
inte så fridfull och trivsam 
som det sägs, naturen inte 
så vacker, förhållandena fat-
tigare och tyngre. Däremot 
arbetar folk hårt. De är in-
telligenta, orädda och renli-
ga. I Skåne har hon däremot 
sett ingrodd smuts inte bara 
i bostäderna utan också i 
”ansikten, kläder – allt lika-
dant”, något hon anser speg-
lar karaktären. Detta skriver 
hon till en kvinna, som är 
uppvuxen och bosatt i Skå-
ne! Hon vill behandla väst-
kustborna rättvist och då rå-
kar det ske på skåningarnas 
bekostnad. 

Som det egentliga skälet 
för sitt brev anger Hilma 
Strandberg Benedictssons 
roman Fru Marianne. Hon 
uppehåller sig mest vid inne-
hållet i boken. Försakelsen 
som seger, uppoffringen som 
bevis på styrka – detta var 
tankar som prövades litterärt 
vid tiden, delvis som en följd 
av att många funderade över 
om kvinnosaksstriden var 
värd sitt pris. 

Hon känner igen sig i fru 
Mariannes make – han är 
fast i en familjetradition, 
liksom hon själv. Så känner 
hon ännu, trots tio år som 
yrkeskvinna långt från det 
Stockholm där hon växte 
upp. Hilma Strandbergs 
far var ständig sekreterare i 
Svenska Akademien vid sin 
död och hade låtit henne 
umgås både med akademi-
ker och kungligheter med 
litterära intressen och sett 

till att hon läst dikt från an-
tiken och framåt. Utan pen-
ningarv, men med generösa 
släktingars hjälp, hade hon 
utbildat sig till telegrafist.

Älskade livet
Ernst Ahlgren hade uppen-
barligen skrivit till Hilma 
Strandberg, att hon älskade 
livet. Det är också tydligt 
i romanen, anser Hilma 
Strandberg. Marianne har 
ett ljust ”lifssinne”. Man 
måste älska med alla sina 
”mänskliga förmögenheter”.  
Själv tänker hon sätta in alla 
sina krafter och ”känsla och 
förstånd” på att leva på detta 
sätt även om tio eller tjugo 
år. Visste inte Hilma Strand-
berg vilket synnerligen 
olyckligt äktenskap brevets 
mottagare genomlevt? 

Visste hon inte, att hon 
levde i fri förbindelse med 
Georg Brandes? Anade hon, 
eller hade hon hört, att han 
tröttnat på Ernst Ahlgren, 
och vill hon i så fall upp-
muntra författaren att åter-
vända till sitt hem i Hörby? 
Eller skriver hon helt enkelt 
om sin egen läsning av bok-
en, i ljuset av sin kärlek till 
fästmannen? Hilma Strand-
bergs entusiasm för den livs-
långa kärleken understryker 
skillnaden mellan verk och 
liv: Hennes kärlek hindrar 
henne för tillfället att skriva 
någonting litterärt, därför 
att hon längtar så mycket 
efter sin fästman i Amerika. 
Hennes kärlek får henne, 
mot allt förnuft och trots sin 
oro för framtiden, att packa 
sin amerikakoffert och säga: 

Ni förstår nog att man äls-
kar af hela sin varelse för att 

kunna resa till Amerika – till 
små förhållanden. Modet är 
icke stort just nu, åh nej tro 
inte det.

”Så mycket surdeg”
Hjalmar Angered ”är ameri-
kan”, och han var det redan 
innan han reste: ”Men han 
är arbetarson, jag ättling af 
en gammal, öfverkultiverad 
konstnärssläkt och det sät-
ter så mycket surdeg i sjelf-
va temperamentet kvar!” 
Hoppas gör hon förstås, 
hoppas på en personlig ut-
veckling och på att det bro-
kiga Amerika ska ge henne 
stoff till nya böcker. 

Hon har kommit till slutet 
av ett långt brev – fint och 
jämnt renskrivet utan en 
enda plump – när hon apro-
på frågan om äktenskapets 
betydelse konstaterar att alla 
”undantagsförhållanden ha 
sin särskilda historia. – Har 
jag blifvit förstådd?” Lämnar 
hon här en liten öppning för 
Victoria Benedictssons un-
dantagsförhållande? Döma 
vill hon inte. Hon måste ha 
förstått, att författaren var 
bedrövad över kritiken, spe-
ciellt över att Edvard Brandes 
hade kallat Fru Marianne en 
”Dameroman”, det som på 
svenska brukar kallas pigro-
man, vilket bättre beskriver 
hans inställning – han som 
var hennes vän! Hans bror 
Georg Brandes var lika kall-
sinning till boken.

Hilma Strandberg postar 
sitt brev och väntar på svar. 
Victoria Benedictsson åter-
kommer från Paris. Någon 
gång under dagarna före 
nästa resa, den sista, till Kö-
penhamn, läser hon Hilma 

Strandbergs bok och 
brev. 

Tagit sitt liv
Den kalla sommaren går för 
Hilma Strandbergs del vi-
dare med reseförberedelser. 
I september ska hon bli fru 
Angered, men det är fort-
farande fröken Strandberg 
som tar emot brevet, när det 
kommer i retur. Det är den 
23 juli 1888 och två dagar 
tidigare har Victoria Bene-
dictsson tagit sitt liv på ett 
hotell i Köpenhamn, avvisad 
av Georg Brandes. I sin dag-
bok hade hon noterat: 

Det är endast fåfänga som 
gör att jag inte vill att tid-
ningarna skola innehålla en 
notis om att jag dött i den 
avskyvärda lilla hålan Hörby. 
Det är inte fint nog.

Om hon vetat, att där 
skulle resas en minnessten 
med hennes huvud och 
pseudonym hade hon kan-
ske ändå varit nöjd med, att 
hon slapp bli ihågkommen 
som postmästarens klena 
fru. Den fria förbindelsen 
med Georg Brandes kan ha 
varit vad hon syftade på, när 
hon sa att hon älskade livet 
– om det inte var skrivandet 
som fick henne att älska att 
leva. 

Georg Brandes var gift. 
Hon var gift. Det, som för 
honom var ett perfekt men 
tillfälligt arrangemang, var 
för henne en allvarlig kärlek, 
en motsats till det hon upp-
levt med den gamle post-
mästaren. Genom romanen 
Fru Marianne, som hon be-
traktade som sitt mästerverk, 
hade hon trott sig kunna 
vinna mer av Brandes kärlek. 

Föraktet för boken slog sön-
der det hoppet. Föraktet för 
hennes förtvivlan förintade 
henne. Kanske kände hon, 
att hon ännu levde, först 
när rakknivens smärtsam-
ma snitt skar genom hennes 
ådor?

Får ett kort brev
En månad efter självmordet 
får Hilma Strandberg ett 
kort brev från Victoria Be-
nedictssons vän Axel Lunde-
gård. Han skriver, att hon 
hann läsa Hilma Strandbergs 
bok och tyckte om den. Hon 
sparar både sitt eget returne-
rade brev och Lundegårds. 
Mottagaren till det första är 
död. Brevskriverskan själv 
ska snart börja ett nytt liv. 
På teatern fortsätter Strind-
bergs Fröken Julie – påbör-
jad på Benedictssons Kö-
penhamnshotell fyra dagar 
efter hennes självmord – att 
kväll efter kväll, jorden runt, 
ta sitt liv med en rakkniv. Så 
blev det då något av Strind-
berg, trots Hilma Strand-
bergs skepsis. 

Den 31 augusti 1888 går 
hon ombord på ett fartyg i 
Göteborgs hamn. Då börjar 
resan till Amerika. Knappt 
tre veckor senare gifter hon 
sig och blir Hilma Ange-
red-Strandberg; ett nytt liv 
börjar, ett varierande liv som 
kommer att innebära att hon 
skriver tio böcker till. 

Lilian Perme
Fotnot: Texten ovan är 

ett utdrag ur en kommande 
biografi över Hilma Ange-
red-Strandberg.

Textförfattaren Lilian Perme.
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Göteborg • Kungsbacka • Borås 
Trollhättan • Uddevalla • Strömstad

 
 

Vi önskar ANA Bil varmt välkomna in i familjen – som en del av Bilia 
Group. Samma familjära stämning och kunniga personal som tidigare.
Välkommen att besöka oss på någon av våra nya anläggningar 
i Trollhättan, Uddevalla och Strömstad!

biliagroup.se

Bilia Group

När du älskar 
att köra

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter  
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss  

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000

BOHUSLÄN, DAL-
SLAND OCH VÄS-
TERÖTLAND

VI VÄXER I BOHUSLÄN, 
DALSLAND OCH
VÄSTERGÖTLAND.
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Brinks analys om ärendet Wallenberg
Raoul Wallenberg-
forskaren, filosofie 
licentiat Lars Brink, 
Mellerud, har genom-
fört en presshistorisk 
analys av hur svensk 
dagspress hanterade 
ärendet Raoul Wallen-
berg under efterkrigs-
tiden fram till Sovjet-
unionens upplösning 
1989-91. 
Bland slutsatserna framgår 
att en i stort sett enig dags-
press drev frågan om frisläp-
pandet av den i Sovjetunio-
nen fängslade svensken, som 
räddade tiotusentals unger-
ska judar undan Förintelsen 
och sedan arresterades av 
sovjetiska säkerhetsstyrkor i 
Budapest. 

Enda undantaget i det un-
dersökta pressmaterialet var 
kommunisttidningen Ny 
Dag som lojalt ställde upp 
på Sovjetunionens sida – 
ibland genom att citera hela 
artiklar ur sovjetisk press. 

Bland resultaten framgår 
att hanteringen av Raoul 
Wallenberg fick ett starkt 
symbolvärde för den syndi-
kalistiska tidningen Arbe-
taren, som i den sovjetiska 
hanteringen av ärendet på-
visade det sovjetsocialistiska 
samhällssystemets totalitet 
–  i förhållande till den egna 
tidningens frihetliga socia-
lism. 

Oförskyllt en exponent
”Raoul Wallenberg blev 
oförskyllt en exponent för 
en politiskt grundläggande 
fråga på den socialistiska de-
battarenan i Sverige” skriver 
Lars Brink i sammanfatt-
ningen. 

Ideologiskt sett skymtar 
inte någon profilerad va-
riation i förhållningssättet 
till Raoul Wallenberg i det 
undersökta materialet, kon-

Projekttitel: Raoul Wallen-
berg i svensk dagspress un-
der kalla kriget. 
Projektet har genomförts 
med stöd från Svenska 
institutet, Stiftelsen Clas 
Groschinskys Minnesfond 
och med bidrag från Helge 
Ax:son Johnsons stiftelse.

Fakta

Lars Brink, Raoul Wallenbergforskare och etnolog.

Plakett i brons föreställande 
Raoul Wallenberg i Svea liv-
gardes uniform som han bar 
som hemvärnsinstruktör i 
Stockholm 1940-1944. Min-
nesplaketten togs fram under 
Kalla kriget. 

Ur Sydsvenska Dagbladet den 16 juli 1947: Kvinnoorgani-
sationerna i Sverige vädjar för Raoul Wallenbergs frigivning. 
Tio år senare uppger Sovjetunionen att Raoul Wallenberg av-
led den 17 juli 1947.

Journalisten Mia Leche Löfgren vädjar i en debattartikel i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning den 17 juli 1947 om stöd för de svenska kvinnoorganisationernas kampanj för Raoul 
Wallenbergs frisläppande. Träffande nog samma dag som han skulle ha avlidit, enligt Sovjet-
unionen tio år senare. Ville Sovjet avsluta fallet genom en avrättning?

Den svenska kommunisttidningen Ny Dag noterar den 8 februari 1957 att Raoul Wal-
lenberg avled i Ljubljankafängelset i Moskva den 17 juli 1947 av en blodpropp i hjärtat. 
Sovjets uppgifter togs för sanna och skylde förvirringen på den avrättade säkerhetsministern 
Abakumov och förre chefen för säkerhetstjänsten Berija. 

staterar Lars Brink. Dock, 
noterar han, visar undersök-
ningen att under några korta 
perioder, när angreppen på 
den socialdemokratiske ut-
rikesministern Östen Undén 
var starka, kunde socialde-
mokratisk press hamna i för-
siktig försvarsposition trots 
att man var lika mån om att 
få svar på frågan om Raoul 
Wallenbergs öde. 

Den unge diplomaten 
Raoul Wallenbergs excep-
tionella insatser i Ungern 
1944-1945 uppmärksam-
mades även under perioder 
när Fallet Raoul Wallenberg 
inte förekom på den utri-
kespolitiska arenan. Det-
ta bidrog till massmedial 
kontinuitet vilket kunde ge 
styrka åt grupperingar som 
strävade efter mer kraftfulla 
insatser för att nå klarhet. 

Modern vädjade
Frågan om Raoul Wallen-
bergs öde stegrades 1947 
genom att Raouls mor, 
Maj von Dardel, vädjade 
till svenska kvinnoorgani-
sationer om stöd och en 
omfattande kampanj för 
frigivning startade. Den 
uppmärksammades starkt i 
pressen.  I juli överlämna-
des en appell till Sovjetuni-
onen. Några veckor senare 
nåddes Sverige, genom den 
så kallade Vysjinsky-noten, 
av beskedet från Moskva att 
”Raoul Wallenberg är okänd 
för oss”.  

Först 1957, efter svenska 
påtryckningar, meddelade 
sovjetledningen att Raoul 
Wallenberg hade ”avlidit av 
hjärtinfarkt” i fängelset den 
17 juli 1947. 

Lars Brinks undersökning 
har inte kunnat påvisa någ-
ra nya belägg för att svensk 
dagspress direkt eller indi-
rekt påverkade den sovje-
tiska ledningens hantering 
av Raoul Wallenberg. Dock 

vet man genom Wallenberg-
forskningen att den offent-
liga debatten i Sverige 1947 
var ett påtagligt irritations-
moment för Moskva. 

I forskarkretsar pågår 
ännu diskussionen om den 
massmediala uppmärksam-
heten i Sverige 1947 bidrog 
till Sovjets beslut att avrätta 
Raoul Wallenberg. 

Inga belägg
Lars Brink finner inga be-
lägg för att den svenska 
dagspressen skulle ha inver-
kat negativt på den svenska 
utrikesledningens konsta-
terade misslyckande med 
att få klarhet om Raoul 
Wallenbergs öde och frigiv-
ning. De efterhand alltmer 
frispråkiga och obundna 
tidningarna torde istället ha 
fungerat som en pådrivande 
kraft både för att agera och 
för ökad öppenhet från utri-
kesledningen, menar Brink. 

– Det fulla ansvaret för 
Utrikesdepartementets sva-
ga agerande för Raoul Wal-
lenberg, faller i dess helhet 
på sig själv. Ingen slump att 
UD:s egen utredning från 
2003 rubriceras ”Ett diplo-
matiskt misslyckande”. 

Undersökningen är ge-
nomförd som en studie med 
kvalitativ forskningsmeto-
dik varvid innehållsanaly-
sen bygger på genomgång 
av ett urval tidningar med 
riksspridning. Omfånget är 
begränsat till några tidspe-
rioder av särskild uppmärk-
samhet om Raoul Wallen-
bergfrågan i Sverige. 

Det är således en mindre 
studie, menar Lars Brink, 
enskilda avvikande upp-
fattningar i pressen kan 
naturligtvis ha undgått 
granskningen. Ett flertal av 
de böcker om Raoul Wallen-
berg som utkommit under 
perioden har också bildat 
underlag för analysen.

Etablerad forskare
Filosofie licentiat Lars Brink 
är etablerad Raoul Wallen-
bergforskare, etnolog och 
inskriven som doktorand 
vid Göteborgs universitets 
institution för kulturveten-
skaper. Under minnesåret 
”Raoul Wallenberg 1912-
2012” var han upptagen på 
Utrikesdepartementets talar-
lista över experter på Raoul 
Wallenberg och har sedan 
dess turnerat med föreläs-
ningar landet runt. Han är 
också författare och medlem 
i Sveriges Författarförbund.

Fotnot: Lars Brink kom-
mer att framträda på Kul-
turbruket på Dal i Mellerud 
den 22 september med en 
föreläsning om Raoul Wal-
lenberg. 
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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

Stefan

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

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

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

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
3/8 kl. 10.00. Välkomna!

Klubbnytt

Nyanlända erbjuds praktik 
på tandvårdskliniker
Folktandvården Västra 
Götaland och Arbets-
förmedlingen har ett 
nära samarbete för att 
hjälpa nyanlända in i 
det svenska samhäl-
let. Praktikplatser 
erbjuds bland annat i 
Mellerud.
21 juni hölls ett informa-
tionsmöte för nyanlända 
personer med tandvårds-
bakgrund från sina hemlän-
der, om möjligheten att få 
en praktikplats. Praktiken 
genomförs under sex måna-
der på ett tjugotal folktand-
vårdskliniker.

 – Det känns självklart att 
hjälpa nyanlända in i det 
svenska samhället, det är 
viktigt att ta vara på deras 
kompetens, säger Gunnar 
Eriksson, tandvårdsdirek-
tör Folktandvården Västra 
Götaland. Dessutom har vi 
i Folktandvården brist på 
personal. Vi ser det som en 
win-win-situation för båda 
parter.

200 personer
Enligt uppgifter från Ar-
betsförmedlingen finns idag 
omkring 200 personer med 
tandvårdsbakgrund från 
länder utanför EU i Västra 

Götalandsregionen. Projek-
tet mellan Folktandvården 
och Arbetsförmedlingen ska 
möta behoven från både de 
utländska tandläkarna och 
Folktandvården. Arbetsför-
medlingens roll i projektet 
är främst att hitta kandida-
ter som är lämpade att ingå 
i projektet samt till viss del 
finansiera praktikplatser.

– Arbetsförmedlingen är 
positiv till ett fördjupat sam-
arbete med Folktandvården 
där vi har möjligheten att 
hjälpa och stötta tandvårds-
personal från länder utanför 
EU som har en tuff väg för 
att erhålla svensk legitima-
tion. Att de får komma ut 
och se den svenska tandvår-
den betyder mycket, säger 
Ullrica Ramsin, verksam-
hetssamordnare i etablering-
en i nordvästra Götaland, 
Arbetsförmedlingen.

Olika kompetens
Vilka arbetsuppgifter som 
personerna kommer att ut-
föra på klinikerna under 
praktiktiden varierar bero-
ende på den kompetens och 
bakgrund som personen har.  

– Vi gör individuella be-
dömningar men generellt 
kan praktikanterna inte 
utföra arbetsuppgifter som 

kräver legitimation, säger 
Gunnar Eriksson. Ett mål vi 
har är att de personer som får 
praktik får erfarenhet från 
svensk tandvård och inblick 
i hur vårt system fungerar, 
kontakter med det svens-
ka samhället och förhopp-
ningsvis blir inspirerade till 
att antingen söka svensk 
tandläkarlegitimation eller 
till tandsköterske- eller tand-
hygienistprogrammet.

Mellerud är med
Bland de 30 folktandvårds-
kliniker som erbjuder prak-
tikplatser under hösten, 
finns bland annat Mellerud. 

Det finns olika vägar för 
tandläkare med examen från 
länder utanför EU för att få 
svensk tandläkarlegitima-
tion. Antingen kan man läsa 
separata kurser självständigt, 
genomföra Socialstyrelsens 
kunskapsprov och på egen 
hand skaffa en sex månaders 
praktikplats. 

Det andra alternativet är 
att gå det ettåriga KUT-pro-
grammet (kompletterande 
utbildning för tandläkare). 
KUT-programmet drivs av 
Göteborgs universitet sedan 
2010.

Källa: Folktandvården

Flytväst räddar hundliv
Att åka båt tillsam-
mans med sin hund är 
en härlig upplevelse 
som hunden också 
uppskattar om den 
känner sig trygg och 
säker. Men varje år 
drunknar mellan 30-40 
hundar trots att alla 
hundar har den med-
födda förmågan att 
simma. 

Utmattning och panik 
drabbar hunden i sjönöd, 
men en rejäl flygväst kan 
rädda hundens liv för några 
hundralappar.

Under 2015 drunknade 
minst ett 30-tal hundar i 
Sverige, en klar förbättring 

sedan 2012 då närmare 50 
hundar drabbades. Om 
hunden ramlar överbord el-
ler glider ned i vattnet från 
brygga är det inte lätt att sät-
ta den i säkerhet igen.

– Tänk dig en blöt labra-
dor på 40 kilo som driver 
bland vågorna, det kan vara 
mycket svårt att få grepp om 
den, hunden får panik och 
kanske stretar emot. I en så-
dan situation går ofta lättare 
att rädda livhanken med en 
flytväst, säger Patrik Olsson, 
affärsområdeschef smådjur, 
Agria Djurförsäkring.

En hund som hamnar i 
vattnet simmar tills den blir 
utmattad och hur långt den 
orkar beror på ålder, storlek 

och kondition. För bara någ-
ra hundralappar kan man 
rädda hundens liv med hjälp 
av en rejäl flytväst. Flytväs-
ten ska anpassas till hundens 
vikt. Lägg till några extra ki-
lon om du har en långhårig 
hund som väger mer med 
blöt päls.

– En bra flytväst med 
snabbspännen och lyfthand-
tag på ryggen gör det enklare 
att greppa kroppen och dra 
upp hunden ur vattnet, säger 
Patrik Olsson.

Trots risken att falla över 
bord får hunden aldrig vara 
bunden i båten med van-
ligt koppel och halsband. 
Om den får för sig att hop-
pa överbord eller i land när 

För bara några hundralappar kan man rädda hundens liv med hjälp av en rejäl flytväst.

båten är förtöjd kan den bli 
hängande i kopplet och göra 
sig riktigt illa.

Sjövett för hundägare:
• Använd alltid flytväst på 

hunden i båt och på brygga
•Lär din hund att stiga på 

och av båten på kommando 
- hjälp den så den inte halkar

• Ge hunden en lugn och 
skyddad liggplats ombord

• Aktivera din hund när ni 
har gått i land och så den får 
rasta ordentligt innan avfärd

• Anpassa farten med mo-
torbåt och hjälp hunden 
med balansen vid kryssning

Källa: Agria djurförsäkring



14 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 27 JULI 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

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

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

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

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

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!

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

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

Emballator Mellerud Plast AB har ca 80 anställda 
och är en del av Emballatorgruppen, som består av 
flera förpacknings-företag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet 
enklare. Mellerud Plast är en marknadsledande  
leverantör av formblåsta förpacknings-lösningar 
inom affärsområdena livsmedel, kem, pharma och 
hälsa samt sport. Utveckling, design och tillverkning 
sker vid anläggningen i Mellerud. Läs gärna mer på 
hemsidan www.emballatormellerud.se.

UNDERHÅLLSTEKNIKER  
med el/automationserfarenhet
Vi fortsätter växa och söker underhållstekniker med el/automationserfarenhet till vår 
anläggning i Mellerud.

Du är ansvarstagande, flexibel och engagerad, har lätt för att samarbeta och ett brin-
nande intresse för att utvecklas och att lära. Du jobbar kontinuerligt 3-skift och ansvarar 
för avhjälpande reparationer och förebyggande underhåll av befintliga maskiner och 
utrustningar såväl som att stödja tillverkningsprocessens löpande arbetsuppgifter. Du är 
utbildad inom el/automation eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behärskar 
Engelska i tal och skrift. Vi kan erbjuda ett utmanande och stimulerande arbete i en fram-
åtsträvande och expansiv organisation. 

Frågor svaras på av tekniskchef, Nicklas Oliv, telefon nr. 0530-72 12 64  
alt. fabrikschef, Kenneth Larsson, telefon nr. 0530-72 12 30

Din ansökan skickar du senast den 7:e augusti till  
jobb@mellerud.emballator.se

FASTIGHETSMARKNADEN

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

MELLERUD – Sunnanå Kulingvägen 67
Sjöbod i Sunnanå hamn vid Vänern! Ett lättskött 
och njutbart boende i hamnmiljö och första 
parkett för naturens skådespel över Vänern. 
Välplanerad interiör som ger ett luftigt intryck.

Pris: 900.000:-

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

  

Välkommen till oss!
Vi har öppet 

hela sommaren!

ÅSENSBRUK – Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt 
över Upperudshöljen. Omgivet av grönskande natur 
och med ett lugnt läge på återvändsgata i trivsamma 
Åsensbruk. Flera uteplatser åt olika väderstreck.

Pris: 1.375.000:-

MELLERUD – Mellerudsgatan 2E
Enplansvilla i populärt område med skyddad och 
privat baksida som angränsar mot naturen! Öppen 
planlösning mellan vardagsrum med braskamin 
och köket med utgång till inglasat uterum. 

Pris: 850.000:-

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:-

MELLERUD – Stockenäs, Tallvägen 1 
1-plansvilla nära Vänern. Öppen planlösning mot 
välutrustat arbetskök. Garage där en del inretts till 
gästlägenhet. Gästhus med vidbyggd altan. Prome-
nadavstånd till gemensam badplats ca 250 m.

Pris: 1.950.000:-

Storg. 10,  MELLERUD  
0530-131 10

fastighetsbyran.se/mellerud

Catrin Selenwall
Mäklarassistent
070-432 84 95

Olle Nellbro
Fastighetsmäklare
070-828 14 00

Fastighetsförmedling

Värderingar
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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. 30, 2016 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

Hushållsost
Arla, 28%, 1 kg
Jfr-pris 49/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

 10  :-       /kg

Mini
vattenmelon

 49:-   
         

 /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:


