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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Äntligen sommar, äntligen grilltider!
Erbjudandena gäller t.o.m. 22/6 2017.

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Vard 7-17 Lör 10-13
SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00 / Vard 6.45-17 Lör 9-13
ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00 / Vard 6.45-18 Lör 10-13
www.optimera.se   

Kolgrill
Landmann grilltunna med lock som både grillar 
direkt och indirekt. Grillen har termometer på 
locket, stort varmhållningsgaller, höj och 
sänkbart brikettgaller samt avlastningsytor 
både framtill och undertill.

Ord. pris: 2495:-

Nu: 1995:-

Grillstarter
Landmann. Samlar ihop kolet 
och ger jämn glöd.

Ord. pris: 195:-

Nu: 149:-

Pizzakit
Trevligt pizzaset innehåller 3 st 
delar. Pizzasten ca Ø39 cm,
slicer och stor hopfällbar pizza
spade.

Ord. pris: 399:-

Nu: 319:-

Affären är i hamn och golfbanans framtid är säkrad. Golffastigheter i Mellerud AB har köpt både mark och fastigheter vid golfbanan i Sunnanå.  
Ett glatt gäng klubbmedlemmar som samlats på golfbanan efter att affären stod klar under förra onsdagseftermiddagen. Från vänster: Göran 
Ericsson, Ann-Marie Ericsson, Krister Olson, sekreterare, Gunilla Andersson, suppleant, Leif Bengtsson, Golffastigheter i Mellerud AB, Joacim 
Bergqvist, ordförande Melleruds GK, Tove Olsson, Bengt Andersson och Johan Arwedahl. 

Nyheter i 
tidningen
Melleruds Nyheter, lokaltidningen i 
Mellerud fortsätter att hålla i trådarna 
runt Dalsland Tour när tävlingen i år hun-
nit fram till årgång tolv.
En del i detta är golftidningen som du nu 
håller i din hand.
– Här vill vi berätta inte bara om tävlingen 
utan också om aktuellt och nytt hos de tre 
klubbar som huserar tävlingen. Tidningen 
har kommit ut varje år sedan Dalsland 
Tour startades och vi hoppas kunna fort-
sätta med det under kommande år, säger 
Susanne Emanuelsson, ansvarig utgivare 
för Melleruds Nyheter. 

Framtiden är tryggad

– Sidorna 10 till 14 –

Banan i fokus

– Sidorna 4 och 5 –

Niklas Jansson, banchef på Dagsholm Golf, har engagerat legenden Fanny 
Sunesson för att hjälpa till med banans utveckling. Foto: Karin Åström.

– Sidorna 6 till 9 –

Största förändringen på Forsbacka är att banan har vänts och du som spelare 
avslutar rundan där banan är som vackrast. Foto: Karin Åström.

Vackert avslut

Forsbacka GK 20 maj
Melleruds GK 17 juni  
Dagsholm GK 20 augusti
Final på Forsbacka GK  
den 9 september
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Melleruds GK
Tel 0530-13570

  Anmälan: Till arrangerande klubb per telefon 
(ej e-post eller fax). Anmälan även via golf.se.
Anmälan till den första kvaltävlingen, Forsbacka 
GK, tidigast den 8 maj och till övriga kvaltäv-
lingar tidigast måndagen efter föregående täv-
ling. Sista anmälningsdag är tre dagar före res-
pektive tävling (onsdag kl 16). Startlista 
därefter tillgänglig på golf.se torsdag kl 
16.
Anmälan skall innehålla uppgifter om 
lagmedlemmarnas namn och golf-id. 
Lagen tages in i anmälningsordning, 
d.v.s. ”först till kvarn” gäller.

Deltagande: Rätt att deltaga har par med ge-
mensamt exakt tävlingshcp max 72,0 (ind. 36,0 
exakt hcp) och som har aktivt medlemskap i golf-
klubb ansluten till SGF eller annat nationellt golf-
förbund som tilllämpar EGA hcp-system. 
Max antal startande är 90 par/kvaltävling. 
Laget kan ej ändras under tävlingens (= årets) 
gång. Det innebär att ett lag som kvalat in till 
final måste representeras av samma spelare i 
båda tävlingarna.

Avgifter: Anmälningsavgiften för varje deltäv-
ling är 200 kr/lag. För spelare, som inte tillhör 
arrangerande klubb, tillkommer greenfee på 
150 kr/spelare. I finalspelet endast greenfee. 
SGF:s och BDGF:s Introduktionskort gäller INTE.

Final: Från varje deltävling går 20 procent av 
startfältet direkt till final. Om flera lag 
inom denna grupp har lika många po-
äng går samtliga dessa till final. Redan 
finalklara lag erbjuds spela fler kvaltäv-
lingar om plats kan erbjudas. De spelar 
då endast om dagens fylliga prisbord 
och räknas ej in i gruppen som kan gå 

till final.

Priser: Digert prisbord vid varje deltävling och 
vid finalen. Alla pristagare går till final och pri-
serna utdelas finaldagen. Vid finalspelet, som 
alternerar årsvis mellan klubbarna, utses årets 
Dalsland Tourmästare.

För mer utförliga bestämmelser se 
www.mellerudsnyheter.se

Välkommen till Dalsland Tour 2017!

Öppen partävling, spelas som fyrboll bästboll, poängbogey i 
en klass. Varje klubb anordnar var sin deltävling/kvaltävling.

Forsbacka GK 20 maj
Melleruds GK 17 juni 
Dagsholm GK 20 augusti

Final 2017 på 
Forsbacka GK 
den 9 september2017

Forsbacka GK
Tel 0532-61690

Dagsholm GK
Tel 0528-20377

12 
år
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Resväskor i tyg
Finns i svart & vinröd

299:-
/st

Från

39:-
Kaffe & 
våffla

Kylväska

Dambyxa
Finns i flera färger och mönster

Herrskjortor
Finns i flera färger, kort ärm

35:-
/st

99:-
/st

149:-
/st

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på
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Snabbare greener på Dagsholm

Niklas Jansson, banchef och arrendator på Dagsholm här stående i mitten tänker göra greenerna lite snabbare 
i år. Banpersonal, från vänster Kristian Magnusson och Per-Ola Zackrisson. Foto: Dagsholm GK.

Sedan Niklas Jansson tog 
sig an banan på Dagsholm 
GK har det varit fokus på 
kvalitet. Det är en av orsa-
kerna till att antalet med-
lemmar och gäster ökar.
De senaste årens satsning på 
bankvaliteten har givit resul-
tat. Ryktet om Dagsholms 
snabba positiva utveckling 
tog fart för tre år sedan och 
har spridit sig som ringar på 
vattnet sedan dess. 

Nu har banchefen Niklas 
Jansson engagerat Fanny 
Sunesson, golflegend och 
världsberömd caddy åt Nick 
Faldo. Hon ska hjälpa till 
med banans fortsatta utveck-
ling.

Lyckad säsongsöppning
Den 7 april öppnade Dags-
holm Golf sin bana för sä-
songen 2017. 

– Det var en fredag med 
underbart väder, säger Nik-
las Jansson banchef och ar-
rendator.

När det en vecka senare var 
dags för den årliga tävlingen 
Torggummans Äggaslag på 
långfredagen var det bitande 
kallt och snöfall. Trots det 
hade tävlingen 50 procent 
fler deltagare än tidigare. 

Efter spelet rundade de 
väderbitna spelarna av med 
en påsktallrik i restaurangen, 
en av flera kära traditioner 
som klubbens medlemmar 
trivs med och som, förutom 
en bana av hög klass, lockar. 

Restaurangen
Restaurangen renoverades 
förra året och rymmer fler 
gäster än tidigare. Relaxav-
delningen med fåtöljer och 
soffor är med sina inslag av 
askträ en hyllning till den 
omgivande naturen och in-
bjuder till att sitta ner en 
stund och bara njuta.

 Liksom förra året är det 
Anneli Gustafsson och Sofia 
Jansson som står för maten 
och servicen i restaurangen. 

Den har öppet sju dagar i 
veckan, serverar lunch och 
fika dagligen och har full-
ständiga rättigheter. Restau-
rangens meny och allt annat 
värt att veta har fått en ny 
fräsch presentation på klub-
bens helt nyligen introduce-
rade hemsida.

Snabbare greener
Vintern har ägnats åt banvård 
och inköp av nya maskiner, 
bland annat en ny effektiv 
fairwayklippare. Med endast 
tre personer i banpersonalen, 
måste det gå lätt att sköta 
banan.

– Denna säsongen ska vi 
jobba med greenerna. De är 
kända för att vara långsamma 
och vi ska se till att få upp 
hastigheten en aning. Åtta till 
tio stimpmeter är bra för 
vanliga spelare, proffsen 
spelar på greener med över 
tolv stimpmeter, då rullar 
bollen mycket snabbare, sä-
ger Niklas. 

Miljötänk
Det är inte bara för bollarnas 
hastighet Niklas Jansson har 
planer. Han skulle vilja göra 
Dagsholm till en miljöbana 
av stora mått. Att helt uppnå 
noll i elkonsumtion med 

hjälp av solceller och bli 
världsledande när det gäller 
miljötänk är en vision han 
har. 

– Vi var först i distriktet att 
registrera oss på GEO (Golf 
Environment Organisation) 

en organisation för att främja 
hållbarhet miljömedveten-
het på golfanläggningar och 
vi skulle gärna fortsätta av-
ancera inom det området.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Klubben har tio 
lag i seriespel

– När det är kvalitet så 
kommer folk. Det är kul 
att vi får nya medlemmar, 
många är sådana som hål-
lit upp några år och nu fått 
lusten att spela golf tillba-
ka, säger klubbordföran-
de Lars-Åke Jansson.
Dagsholm GK har tio lag 
som spelar i serien 2017, från 
Damer 30 till Herrar 75. Sö-
ren Mannberg är serielags-
samordnare.

Juniorverksamheten har  

också en positiv trend. Den 
drivs av fyra hängivna golfa-
re, Karl Nilsson som är juni-
oransvarig och tränarna Mi-
kael Jansson, Gustaf Carlsson 
och Svante Skylvik. 

Veteranerna träffas liksom 
tidigare varje torsdag för en 
gemensam golfrunda. Denna 
verksamhet drivs av Birger 
Byström. 

13 tävlingsdagar är inpla-
nerade på Dagsholm GK 
under säsongen 2017. Bland 

annat Dalslands Tour kval 
tre, Gourmetslaget och 
Kräftgolf.

– Det känns bra, vi har haft 
en positiv utveckling i flera 
år nu. Golfen är på uppåtgå-
ende. Spelare som Stenson 
och det hans framgångar för 
med sig av mediauppmärk-
samhet gör sitt till, säger 
Lars- Åke Jansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bankvalitén är uppskattad. Magnus Pettersson. Henrik Allén Oltegen. Jonas Nilsson och domare Rolf Jonsson 
inför H 40 tävlingen den 7 maj. 

Centrumhuset i Färge-
landa har öppet hela 
sommaren. Här finns 
bibliotek, konsthall, 
medborgarkontor, café 
och turistbyrå där du 
som besökare erbjuds 
en rad upplevelser.  

Färgelanda bibliotek
Här får du lästips, inspi-
ration och möjlighet till 
fördjupning kring nyhe-
ter och aktualiteter. Här 
kan du söka informa-
tion, låna böcker, CD-
skivor samt hyra DVD 
filmer. Du kan använda 
Internet, läsa tidskrif-
ter och dagstidningar 
eller bara ta det lugnt 
en stund. Biblioteket er-
bjuder många tjänster 
både på plats och via 
vår hemsida.

Färgelanda konsthall
Färgelanda konsthall 
ligger på övervåningen 
i Centrumhuset, mitt 
i Färgelanda. Välkom-
men att besöka den 
traditionsenliga som-
marutställningen i Fär-
gelanda konsthall.

Turistbyrå/
Medborgarkontor
Turistbyrån i Färgelanda 
är öppen året runt. Vi 
hjälper dig med allt du 
behöver veta för att få 
en fin vistelse i Färge-
landa kommun och öv-
riga Dalsland. Medbor-
garkontoret hjälper dig 
med övriga frågor.

Öppettider bibliotek, 
konsthall, Medborgar-
kontor/turistbyrå
Månd-onsd 09:00-18:00 
Torsd-fred 09:00-17.00 
Lördag 10:00-13:00 
Telefon bibliotek:  
0528-56 75 00 
Telefon turistbyrå/MBK: 
0528-56 73 00 
Telefax: 0528  56 75 01 
biblioteket@fargelanda.se
medborgarkontoret@
fargelanda.se

Café
Månd–fred 09:00-17:00 
Lördag 10:00-13:00

Centrumhuset i Färgelanda
– där alla möts!

Tel. 0528-56 70 00
www.fargelanda.se
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Naturskönt ligger banan invid Ellenösjön 
i Färgelanda kommun i södra Dalsland.

Där finner du spänning, trivsel
och stor tillgänglighet

www.dagsholmgolf.se  •  0528-203 77

Välkomna till
Dagsholm Golfklubb

Ny seniormedlem 2017 från 2.950:-
Ungdom 22-29 år 2.500:-

Greenfee från 180:-
www.dagsholmgolf.se

Ställplatser med el för husbil/husvagn
Restaurang med fullständiga rättigheter

DAGSHOLM
GOLFBANA

Vi finns i din närhet.
Det absolut viktigaste för oss är att du är nöjd med ditt 

val av bil, oss som återförsäljare och serviceverkstad.

Bengtsfors  -  Dingle  -  Ed  -  Lysekil  -  Mellerud  -  Strömstad  -  Säffle  -  Trollhättan  -  Uddevalla  -  Vänersborg  -  Åmål

Pro varje vecka
Dagsholms pro Henrik Allén 
Oltegen, utbildad PGA-in-
struktör och headpro på 
Torreby Golfklubb i Munke-
dal, kommer att synas oftare 
på Dagsholm i år. Från och 
med maj månad kommer han 

hit en dag per vecka för att ge 
lektioner. 

Här tränar han private-
lever, juniorer och nybörjare. 
Den första introduktionskur-
sen hölls den 8 maj.

Pro Henrik Allén Oltegen kommer till Dagsholm GK varje vecka under 
säsongen 2017.

Boendemöjligheter på 
Dagsholm tillbaka

Dagsholm Hotell som varit 
asylboende ett par år öppnar 
nu sin hotellverksamhet 
igen.

En del av anläggningen 
kommer att bli förskola. Den 
andra delen kommer att bli 
hotell med cirka 35 rum och 
erbjuda både boende och 
mat. 

Det finns även planer på att 
bygga åtta ägandelägenheter 

Dagsholms klubbhus till vänster, till höger Dagsholms hotell som nu öppnat för hotellgäster igen.

för den som sätter värde på 
att bo invid en vackert belä-
gen golfbana  som Dags-
holm. 

Enligt ägaren Magnus Ols-
son som även driver Ströms 
Slott i Lilla Edet finns också 
planer på att erbjuda golfpa-

ket i samarbete med golf-
klubben.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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590
/hg

Trevlig  
sommar

Din lokala elaffär
VITVAROR

ARMATURER

DAMMSUGARE

SMÅEL

EL-MATERIAL

Med mera

Vi finns på Brandberget
INSTALLATIONER • REPARATIONER

Läs tidningen på nätet
www.mellerudsnyheter.se

Forsbacka har vänt banan åt vackraste hållet

Damgänget Rødtangen Ladies är återkommande gäster på Forsbacka. – Vi är 70 plus och håller oss fina med 
golf, berättar Ragnhild Knedahl  i spetsen för gänget. I bakgrunden hotellet Jägmästarflyglen där de övernattar.

På Forsbacka har det 
skett flera förändringar 
sedan förra säsongen. 
Den största är att banan 
har vänts. I år går man 
först skogsslingan för att 
avsluta med den slående 
vackra sjöslingan.
– Fördelen med det är att 
avsluta sin runda där banan 
är som vackrast. Den bilden 

De flesta byggnader på Forsbacka är kulturminnesmärkta och platsen har en historia som bruksherrgård.

Forsbacka har en historia som bruksherrgård. Intressant även för icke 
golfare.

hänger kvar i minnet, säger 
klubbchefen Christer Stol-
pen.

En annan fördel är att både 
start och avslut går förbi 
restaurangen, uppfräschad 
för ny trivsel och nya kröga-
re i Annika Dahlberg och 
Patrik Dahlberg. Mor och 
son med stort intresse för mat 
och ett lika stort som gott 

renommé i bygden. Det är 
inte den enda förändringen i 
herrgårdsbyggnaden.

Nyrenoverat
Trappan och hallen på andra 
våningen i klubbhuset har 
fått nya tapeter i en stil som 
anstår en så anrik byggnad. 
Dörrar och snickerier har 
målats. Konferensrummet 
har fått nya möbler.  Herr-
gårdsbyggnaden på Fors-
backa är ett klubbhus som 
heter duga, redo att användas 
för många olika ändamål.

Även golfshopen är för-
ändrad. Ett stort arbete har 
lagts ner på att göra den mer 
funktionell. Disken är flyt-
tad, golvet är nytt och hela 
butiken är rymligare än tidi-
gare. För servicen här står 
liksom förra säsongen Jesper 
Björnsvik och Julia Dahl-
man.

Historia lockar
Forsbacka är en bruksherr-
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Upplev Åmål
V86 på Åmålstravet 28 juni

Young Guns Beachvolley 1 juli
Åmåls Blues Fest 6-9 juli

Forsbackaveckan 15-20 juli
Hamnkalaset 20-22 juli 

Bokdagar i Dalsland 28-29 juli
Högervarvstravet V64 på Åmålstravet 30 juli

Åmålsdagen 5 augusti
Vänerveckan 25 augusti - 3 september

Glupsk på Dalsland 26-27 augusti
Åmåls Ljusfest 7 & 9 september 

Fiskehälja 8-9 september
Julmarknad december

2017

Tel. 0531-100 12 • Storgatan 24, Bengtsfors
Tel. 0533-103 45 • V. Storgatan 1, Säffle

LEK & BOSÄTTNING

Guld- och silversmycken
Glas och porslin

Leksaker

Guld- och silversmycken
Glas och porslin

Leksaker

Tel. 0531-100 12 • Storgatan 24, Bengtsfors
Tel. 0533-103 45 • V. Storgatan 1, Säffle

Forsbacka har vänt banan åt vackraste hållet

Christer Stolpen är stolt klubbchef på Forsbacka GK, en av Nordens 100 bästa banor med en skönhet som slår det mesta.

Golfshopen har byggts om och är rymligare än tidigare. Bakom disken 
står Jesper Björnsvik.

Forsbackas bana har vänts och avslutas nu med den vackra sjöslingan..

gård med en anrik historia. 
Byggnaderna, varav flera 
från 1700-talet, är kultur-
minnesmärkta. Golfbanans 
18 hål, med namn som Lär-
domen (den gamla brukssko-
lan), Löwenhielms Hag, 
Varggropen, Backa Krog och 
Patrons Salut, berättar sin 
historia från tiden då 
stångjärnshammaren var 
igång, bruket expanderade 
och det var mycket folk i 
verksamhet på Forsbacka. 
Den intresserar många, även 
icke golfare.

Mycket på gång
Mycket är på gång säsongen 
2017. En av höjdpunkterna 
är Forsbackaveckan i juli, 
med tävlingar varje dag. Den 
lockar många hemvändare, 
ofta med nya gäster som 
följeslagare. 

Här hålls Volvo World 
Golf Tour och den nya täv-
lingen Race to Espana i maj. 

Forsbacka kommer att 
vara värd för en tävling för 
damer i division 2 inom di-
striktet Bohuslän/Dal och 
även en juniortävling för di-
striktet. 

Finalen i Dalsland Tour går 
på Forsbacka i september 
innan säsongen avslutas med 
Kalkongolfen, en tradition 
som tas upp på initiativ av 
krögaren Annika Dahlberg. 
Dessutom håller Herr- Dam- 
och Oldtimers sina vecko-
tävlingar som vanligt hela 
säsongen.

Klubbchefen Christer 
Stolpen är nöjd med utveck-
lingen. Budgeten för i fjol 
visar ett rejält plus, belägg-
ningen på hotellet är bra och 

Forsbacka har många trogna 
gäster.

– Många spelare säger att 
de åker till Forsbacka för här 
får de spela riktig golf. Nu 

hoppas vi på en längre sä-
song med Annika Dahlberg i 
restaurangen, säger han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Välkomna önskar
Annika och Patrik

Tel 0532–43076
Mail: restaurang.fogk@telia.com 

Välkommen till 
Herrgårdsrestaurangen 

på Forsbacka GK!
Dagens rätt • À la carte

Vi tar också gärna emot förfrågningar om 
specialarrangemang och slutna sällskap.

Öppet 1 maj – 30 september 
varje dag kl. 8.00 – 20.00



8

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 

KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

Fönstertvätt

399:-
Ord. pris 469:-

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

10
ÅR

BOLIST

ADRESS
Axel P AB
Järngatan 2
666 31 BENGTSFORS

TELEFON
0531-615 30

EPOST & WWW
info@axelp.se
www.axelp.se

ÖPPETTIDER
Mån-fre 07.00-18.00
Lördag 10.00-13.00

ADRESS
Mek Service i Dals Ed AB
Hammarvägen 2
668 32 Ed (Dals-Ed)

TELEFON
0534-199 80

ÖPPETTIDER
Mån-fre 06.30-17.00

Nu även uthyrning!

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Redaktion:
Susanne Emanuelsson
Karin Åström
Stig Bertilsson

Tidningen om

Produceras av
Storgatan 20, 
464 30 Mellerud
Tel. 0530-125 40
www.mellerudsnyheter.se

Tidningen medföljer som bilaga i Melleruds 
Nyheters storutdelning den 10 maj 2017. 
Den distribueras även via Dalslands golfklubbar 
och turistbyråer under säsongen 2017.

Tryck: VF Tryck AB, Karlstad, 2017

Annonser:
Christina Callh
Maggan Lindholm

2017

Nya krögare på plats i herrgården

Nya krögare i restaurangen är Annika och Patrik Dahlberg, t.h. Bakom kassan står Ann-Britt Larsson.

Annika drev under många år 
travrestaurangen i Åmål till-
sammans med sin väninna 
Eva Karlsson. Deras mat var 
vida uppskattad både av trav-
folk och andra gäster.

Annika tog därefter över 
matlagningen i Svanskogs 
skola i åtta år. Där fick hon 
priset ”Sveriges bästa skol-
mat” som delades ut av 
TV-kocken Tina Nordström. 

Patrik Dahlberg jobbade 
också på travrestaurangen 
för att senare gå vidare till 
Dalhall i Åmål.

Meny efter säsong
Annika Dahlberg har ett för-
flutet på Forsbacka. Under 
tiden då Per och Laila Öman 
drev restaurangen arbetade 
hon här. Nu är hon tillbaka 
och hyr tillsamman med Pat-
rik lokalen av klubben. Inför 
öppnandet har både köket 

och serveringsdelen fräschats 
upp.

Fokus ligger till en början 
på att servera frukost till 
Jägmästarflygelns gäster och 
dagens lunch varje dag. An-
nika och Patrik sköter både 
kök och servering, men un-
der helgerna kommer  även 
Annikas två döttrar att hjälpa 
till. Mat är en viktig del av 
livet för hela familjen Dahl-
berg.

– Menyn kommer vi att 
anpassa efter säsong. Patrik 
har ett gott sinne för smaker 
och vi vill ge vårt bästa varje 
dag, då är vi nöjda, säger 
Annika Dahlberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I april tog Annika Dahlberg och sonen Patrik Dahlberg 
över restaurangen på Forsbacka GK. 

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Följ oss på
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RES MED BÅT OCH TÅG 
LÄNGS DALSLANDS KANAL

Upplev en tur på slingrande vattendrag med spännande slussningar på 
någon av kanalbåtarna. Under resan kan ni njuta av god mat och dryck 

ombord. Resan tillbaka gör ni med vår rälsbuss.

TRAMPA DRESSIN

Bokning: 0531-52 68 01

Rederi Dalslandia 
Bokning 0530-310 27

Dal-Västra Värmlands Järnväg
Bokning 0531-52 68 01

Storholmens Kanaltrafik AB
Bokning 0531-106 33

26 juni - 26 augusti 2017
Måndag - lördag

Trampa rakt ut i den dalsländska och värmländska naturen och upplev den på 
ett annorlunda sätt. Start i Bengtsfors eller Årjäng. Sträckan är en av Sveriges 
längsta, 50 km. Turen kan kombineras med kanotpaket 1-4 dagar. Du kan även 

trampa en kortare sträcka för att sedan vända tillbaka.

www.dalslandia.com www.dvvj.com www.storholmen.com

Forsbacka GK

Forsbacka GK  Tel 0532-616 90  www.golfstore.se

Testa ut 
nya klubbor!
Beställ en Custom Fitting Lesson™
med Birgitta så bjuder vi på  
utprovningen.
Gäller t.om. juni månad ut.

Beställ 
logobollar nu!
Beställ dina logobollar innan 
den 30 juni, så bjuder vi på 
frakt- och klichékostnaden.

Varmt välkommen till shopen!

Andra säsongen för 
Birgitta Hansen

Birgitta Hansen, erfaren 
golftränare från Svanskog, 
gör sin andra säsong på Fors-
backa.

Birgitta har spelat golf i 
decennier och varit verksam 

som pro i många år både i 
Norge och i Sverige. Hon har 
även uppdrag som Tourna-
ment Director för de svenska 
golftourerna.

På Forsbacka håller Birgit-

ta flera olika kurser, från 
nybörjarkurser till tematrä-
ningar och privatlektioner.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Birgitta Hansen med trogen följeslagare under en tidig golfrunda i morgonsol.

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonser bokas hos 
Christina eller Maggan
Tel. 0530-125 40 
annons@mellerudsnyheter.se

Sommarmagasin
MNYHETER

ELLERUDS
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 31 maj
Manusstopp 18 maj
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www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

DIN KOMMUN

Var med och påverka vår gemensamma framtid.

Under de senaste åren har Melleruds befolkning ökat. I maj 2016 hade vi 9 166 invånare, nu har vi 9 401 och
ökningen fortsä� er. De� a ger oss möjlighet a�  satsa. Här är några exempel på vad som är på gång:

Melleruds kommun – drivande och nytänkande kommun i framkant 
av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras

Foto: Marcus Ek

En ny bollhall för a�  komple� era 
Rådahallen. Beräknas klar under 2017.  

Foto: Melleruds kommun 

Nya hyresrä� er i centrala Mellerud. De första 24 är på gång med
infl y� ning i december.

Framtiden tryggad för MGK

MGK:s ordförande Joacim Bergqvist är strålande glad och ser framtiden an med tillförsikt.

Både mark och fastigheter vid Sunnanå golfbana har 
sålts till Golffastigheter i Mellerud AB. Affären blev klar 
förra onsdagen. Lyckan är stor bland Melleruds GK:s 
medlemmar eftersom framtiden därmed är tryggad.

– Köpet borgar för en trygg 
framtid och definitivt en 
långsiktighet. Klubben fort-
sätter att arrendera banan och 
vi lejer ut driften till en ny 
aktör med lång erfarenhet av 
banskötsel. Nu går vi all in 
för att få en bra bana och 
hoppas kunna locka både nya 
och gamla medlemmar, sä-
ger Joacim Bergqvist, ordfö-
rande i Melleruds GK

– Vi tror på en mycket god 
framtid för golfklubben. Jag 
har sett hur alla krigat och 
kämpat för att utveckla klub-
ben på alla plan. Det är ovan-
ligt att så många engagerar 
sig i en golfklubb. Det gjorde 
det utan tvekan enklare att 
investera, säger Leif Bengts-
son, som genom sitt företag 
Leif Bengtsson Fastighet AB 
är huvudägare i det nybilda-
de golffastighetsbolaget.

Medlemmarna ska dra 
ihop en arbetsgrupp för hjäl-
pa till att röja och rensa på 
banan. Skötseln av spelytor-
na tar den nya aktören 
Magnus Barth, Golfservice 
AB, hand om.

Så jäkla bra!
– Han ska köra stenhårt. Vi 

har banan i fokus eftersom 
helhetsintrycket är så viktigt. 
Det kommer att bli så jäkla 
bra! utbrister Joacim leende.

Förutom att klubben har ett 
förmånligt arrendeavtal 
kommer samtliga greenfe-
eintäkter att tillkomma klub-
ben.

– För enkelhetens skull ska 
man fortsätta att betala gre-
enfee inne i restaurangen. 
Vår ambition är att vi inom 
några år ska ha eget klubbhus 
med kansli och pro, säger 
Joacim.

Tanken är att det denna 
säsongen ska finnas ett litet 
sortiment med exempelvis 
bollar, peggar, handskar och 
kepsar.

Rangen får ett rejält an-
siktslyft med sex nya utslags-
platser under tak, ny bollau-
tomat, nya bollar samt 
möjligheten att betala med 
kort. Arbetet med detta star-
tar i dagarna.

Klubben har idag cirka 200 
medlemmar. Naturligtvis är 
förhoppningarna stora att 
locka till sig fler medlemmar 
när denna satsningen gick 
igenom.

Jobba med  
samarbetsavtal
– Det gäller att marknadsföra 
banan, då kommer folk. Vi 
har en marknadsföringskom-
mitté som aktivt ska ut och 
jobba med samarbetsavtal. 
De ska bland annat prata med 

företag om möjligheten att 
anordna event på banan, 
menar Joacim.

Klubben håller själva i 
grönt kort-utbildningar och 
anordnar prova på golf i sam-
arbete med kommunens 
skolor och SISU.

För några år sedan startade 
man upp Korpgolf, dit före-
tag kan anmäla sig. Deltagar-
na behöver inte vara med-
lemmar i klubben eller ha 
grönt kort. Alla spelar nio hål 
under avslappnade former 
och vinnande företag får en 

stor vandringspokal att stolt-
sera med under ett år.

– Det är en jättemöjlighet 
för oss att få nya medlemmar, 
säger Joacim.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Kronan

Kronan i Mellerud

Alla dagar

7-2 2 Vi är ombud för

Landsvägsgatan 53, telefon 0530-106 33, telefon lager 0530-105 04

Däckarna
i Mellerud AB

www.dackteam.se/mellerudÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

DÄCKARNA

Vi stöttar golfen i Dalsland

Seniorer som 
håller sig i form

Stig Nilsson, ordförande i seniorkommittén och Sterner Lindblad, 86 år ung MAS:are.

Alla måndagar, utom i juli 
månad, samlas man vid 
tävlingsboden klockan 
nio på morgonen för att 
gå nio hål. Denna uppskat-
tade aktivitet anordnas av 
Melleruds Aktiva Seniorer 
(MAS). Fast du måste inte 
vara senior, spelare i alla 
åldrar är välkomna.
Det är inte själva tävlandet 
som är viktigast för MAS:ar-
na, utan samvaron och kaffe-
stunden inne på restaurangen 
efter måndagsgolfen. De är 
ett mycket sammansvetsat 

gäng där medelåldern är gan-
ska hög, därför hoppas de få 
med sig fler och gärna yngre 
spelare i gänget.

I snitt deltar ett 30-tal spe-
lare i måndagsgolfen, som 
har en dam- och en herrklass. 
Segrare utses varje måndag 
och i slutet av säsongen av-
slöjas totalsegrare i båda 
klasserna. Måndagsgolfen 
har arrangerats i drygt 25 år 
på golfbanan i Mellerud.

– Golf är en bidragande 
orsak till att man håller sig i 
form, konstaterar 86-årige 
Sterner Lindblad.

Tävlingskommitténs Gö-
ran Nilsson förklarar att det 
gjorts undersökningar som 
påvisar att golfspelare lever 
fem-sex år längre än befolk-
ningen i allmänhet.

Förutom spelet håller sig 
seniorerna i form med att 
vara behjälpliga i arbetet 
med banan och vid tävlingar.

Under vintern träffas 
MAS:arna i Melleruds 
bowlinghall varje vecka för 
att spela bowling och såklart  
umgås under trevliga former.  
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Här lottar Stig Nilsson och Sterner Lindblad till vänster ut spelordningen vid en av MAS:arnas måndagsgolf-
tillfällen. Foto: Privat.

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 5,2 – 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 137–139 g/km. *Ex. kan avståndet regleras automatiskt till fordonet framför, bilen kan styra själv och kan parkeras med hjälp av smartphone. Tillval krävs för vissa självkörande 
funktioner. Väder och trafikförhållanden påverkar användningen. Bilen på bilden är extrautrustad.

Tar dig längre än hela vägen.
Nya E-Klass All-Terrain.
Masterpiece of Intelligence. Nya E-Klass All-Terrain rymmer 
inte bara intelligenta funktioner*, utan även hela ditt liv. 
Inspireras av en bil som stöder, avlastar och skyddar dig på ett 
sätt du aldrig tidigare upplevt. Välkommen att uppleva en av 
världens mest intelligenta bilar som fortsätter när vägen slutar. 
mercedes-benz.se/E-Klass

E-Klass All-Terrain 220 d 4MATIC.

 från   469.900 kr
Inkl. SE-Edition

Sapphultsgatan 6-8
464 34 MELLERUD
Telefon: 0530 - 444 40

Långvaksvägen 2
671 34 ARVIKA
Telefon: 0570 - 72 74 00
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Tel. 0530-51185
varmdal.comAuktoriserad återförsäljare

Service & Försäljning
John Deere
Kverneland

När service & stabilitet avgör!

26 års erfarenhet av banskötsel

Magnus Barth, vd på Golfbaneservice AB, kommer att ansvara för ban-
skötseln i Mellerud. Banpersonal kommer att sökas från trakten.

Traktor med släpad klippare för ruff och fairway anländer den närmaste veckan för att påbörja arbetet med 
banan. Foto: Privat.

– Det är en kick att utveck-
la något framåt. Vi drar 
igång arbetet i dagarna 
med att klippa upp banan 
för att sedan stärka upp 
kvaliteten på golfgreener-
na, säger Magnus Barth, 
vd Golfbaneservice AB, 
som ansvarar för bansköt-
seln i Mellerud.
Kilsbon Magnus har hela 26 
års erfarenhet av banskötsel. 
Han har arbetet två år i Norge 
som lärare för grässportytor 
inom fotboll och golf. 
Magnus var banchef på Ful-
lerö GK i Västerås GK under 
elva år och via Svenska Golf-
förbundet har han arbetat 
med olika forskningsförsök 
under tio år i Västerås.

Hur ser du på banan i 
Mellerud?

– Anläggningen i stort har 
stor potential. Vi ska kämpa 
för att få en av regionens 
bästa banor inom några år. 
Golfen är på frammarsch 
igen efter tio år i nedåtgåen-
de. Banan ligger i en region 
som växer sakta med säkert. 
Den är byggd på en lättare 
jord som blir torr ganska ti-
digt på våren. Vi ska satsa på 
långa säsonger, men det tar 
några år innan greenerna blir 
i toppskick. Fast vi ska se till 
att allt är helt okej till Dals-
land Tour, säger Magnus.

Han framhåller att det inte 
går att förvänta sig mirakel 
på några dagar, utan det 
handlar om ett långsiktigt 
arbete.

– Vi ska vertikalskära, 
djup lufta för att syresätta 
marken och sätta ut mellan 
100 till 120 ton sand på gre-
enerna under 2017, poängte-
rar han.

Höga miljömål
En välbalanserad gödselplan 
är viktig del i arbetet. Före-
taget har höga miljömål, man 
använder ingen snabbver-
kande gödsel utan långsam-
verkande som binds i mar-
ken. Magnus brinner för 
miljöarbete och håller en låg 
profil med användandet av 
gödsel och kemiska preparat.

För att inte vara i vägen för 
golfspelarna sker det mesta 
arbetet innan spelarna går ut 
på morgonen.

– Golfarna är här för att ha 
trevligt och måste ha möjlig-

heter att nyttja sin sport, un-
derstryker Magnus.

Banpersonal kommer att 
anställas från trakten, perso-
ner som är intresserade av att 
jobba utomhus och inte är 
rädda att ta i litegrann.

– Det är en fantastisk ar-
betsmiljö, jag brukar säga att 
jag har ett otroligt vackert 
kontor. Vi är en bricka i spe-
let, liksom golfklubben och 
ägarna. Alla måste få det att 
fungera tillsammans. En 
fungerande golfbana gynnar 
ju även golfrestaurangen, 
säger han.

Magnus primära uppdrag 
är att få spelytan i ett bra 
skick, de sekundära ytorna 
ska klubbens medlemmar 
hjälpa till med.

– Vi ska inledningsvis ha 
täta möten med medlemmar-
na för att de ska känna sig 
delaktiga. Det är viktigt med 
en bra kommunikation, kon-
staterar Magnus.

Investerar i maskiner
Företaget kommer att inves-
tera i maskiner och nyttja den 
befintliga maskinhallen tills 

vidare. Nu närmast anländer 
en traktor med släpad klippa-
re till ruff och fairway. 

Dessutom köps nyare gre-
enklippare, teeklippare, bun-
kerkrattor och transportfor-
don in.

– Vi har redan utrustning 
för luftning med mera. Jag 
räknar med att behöva klippa 
greenerna fem-sex dagar i 
veckan och det innebär en 
bemanningsstab på tre till 
fyra personer under högsä-
song.

Själv kommer Magnus att 
hoppa in 1,5 till två veckor i 
månaden för att stärka upp 
och planera arbetet.

Golfbaneservice AB, som 
ägs av Jimmy Hoppe, jobbar 
med att stärka upp kvaliteten 
och hjälpa föreningar, klub-
bar eller driftsbolag som har 
olika idrottsplatser inom golf 
eller fotboll. Mycket av arbe-
tet handlar om att lufta och 
syresätta marken för att grä-
set ska må bra.

– Golfsporten ligger mig 
varmt om hjärtat, den är ett 
viktigt incitament i människ-
ors fritid. Hela familjen kan 

spela golf på samma villkor, 
det är därför golfen är så 
unik, menar Magnus.

Träningsläger  
för ungdomar
Jimmy Hoppe äger även 
konferensanläggningen 
Klacken norr om Koppar-

berg och golfbanan Stjärn-
fors Golf söder om Koppar-
berg.

– Vi vurmar för ungdom-
sverksamhet och ger klubben 
möjlighet att kostnadsfritt 
åka dit med sina aktiva ung-
domar för golfspel, bad, trä-
ning, skidåkning, fiske och 

bra mat. Det är viktigt att 
ungdomar får vara med och 
prova olika aspekter av fri-
tidssysselsättningar, fram-
håller Magnus.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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1000 kvm med vår- och sommarnyheter – 4500 artiklar i lager

www.uteinne.se
Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14

Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

Dalslands största
heminredningsbutik

Stort sortiment med grilltillbehör

Muurika  
stekhäll

58 cm inkl. ben 
1.295:-

Pizzasten 
149:-

Rökspån 
29:-

Grillrengöring 
49:-

Grillstartare 
119:-

Rökspån 
69:-

Flera smaker

Paellapanna 
stekhäll 
60 cm komplett 
inkl. brännare  
1.395:- 

Kolgrill  
svart 57 cm  695:- 

Grått runt bord 
& 4 stolar 
1.995:-

Bord & 4 stolar 
5.900:-

Caféset 
595:-

Massor 
med fina 
trädgårdsdjur

Svart solsäng 
395:-

Glasburk med kran 

från 99:- 
Stort sortiment konstgjorda blommor

Glasmuggar 

m. sugrör  20:- 

Fat från 10:-

Blomkruka från      
15:-

Balkongkruka 
för räcke 
39:-

Fågelskrämma
Greenline
895:-

Full fart på tävlingsfronten

Finalspelet i Race to Espana 2016 gick på Islantilla Golf Resort på Costa de la luz, Spanien. Från vänster: Niklas Rooth, tävlingsledare, Sverre och 
Sterner Lindblad, Melleruds GK som slutade trea i finalen, Fredrik Blom, Kristoffer Persson, Östersund, Rooths flickvän, Heikki Savolainen och 
Jonas Ribbing, Eskilstuna. Saknas gör Robin Stanzé och Jimmy Bergander. Foto: Privat.

2016 var ett bra tävlingsår 
för Melleruds GK. Bland 
annat placerade sig far 
och son Sterner och Sver-
re Lindblad som totaltrea i 
finalen av Race to Espana.
Vid seniortävlingarna på 
måndagar utses en segrare 
varje måndag och sedermera 
slutsegrare i både dam- och 
herrklassen. I snitt brukar ett 
30-tal spelare delta.

– Vi har även utbytestäv-
lingar med Dagsholm, Udde-

valla och Allmag GK. Vi 
besöker varandra och täv-
lingen lockar mellan 80-100 
deltagare, både herr och dam. 
Här spelar D+50 och H+60, 
berättar Berith Lindblad.

På grund av den stora osä-
kerheten för golfbanans 
framtid har klubben inte 
åtagit sig några tävlingar i 
seniorserier för Bohuslän 
Dals Golfförbund. Men man 
står som reserv. 

Onsdagstävlingarna är 
populära, de arrangeras vid 

16 tillfällen. Vid damgolfen 
deltar i snitt 20 spelare och 
herrgolfen lockar ett 50-tal.

Dalsland Tour
Dalsland Tour spelas i Mel-
lerud den 17 juni.

– Tävlingen har återgått till 
bästboll i finalspelet med 
hopp om att fylla kvoten på 
90 par,  förklarar Göran Nils-
son, tävlingskommittén.

En av Dalslands bästa golf-
spelare är medlem i Melle-
ruds GK, Urban Svensson, 

kommer att delta i Dalsland 
Tour. Han vann Sverigefina-
len av Mercedes Trophy 
2015  och spelade till sig en 
tredjeplats i världsfinalen 
samma år i tyska Stuttgart. 
Där mötte han ett 100-tal fi-
nalister från hela världen i en 
av världens största amatör-
golftävlingar.

Golfveckan
Golfveckan (vecka 29) mås-
te nämnas, det är tävlingar 
måndag till fredag 17 till 21 

juli. På söndagen 23 juli går 
klubbkvalet till Race to 
Espana. I fjol vann Mats 
Larsson och Håkan Blom-
dahl med Sterner och Sverre 
Lindblad på andra plats.

Kvalet till finbalspelet av-
gjordes på Mauritzbergs GK 
i Norrköping. Tre par gick 
där vidare till den stora fina-
len i Spanien. 

Ett av dem var just Sterner 
och Sverre Lindblad, som 
slutade på en fin tredjeplats i 
Spanien. Tävlingen spelas 

som tvåmanna scramble. Det 
framgångsrika paret har an-
mält sig även i år, till kvalspe-
let på Forsbacka GK den 28 
maj.

Dalslands Sparbank har en 
stor tävling i Mellerud för 
kunder som är mycket popu-
lär, en partävling bästboll. 
Man tävlar i två klasser och 
vinnarna tas ut i A- och 
B-klassen, dessa går vidare 
till final på annan ort.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Göran Nilsson och Berith Lindblad ser fram emot ett fint tävlingsår.
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ARBETSKLÄDER

PROFILKLÄDER

SKYLT OCH DEKOR

TRYCKSAKER

PRESENTREKLAM

FÖRETAGSGÅVOR

Ekagatan 1, Bengtsfors, 0531-101 66
Kornsjögatan 2, Mellerud, 0530-101 99

www.dalsign.se
Öppet: 

Vard 9-18 
Lörd 9-13

(Stängt lörd. i juli)

Välkomna till oss!

9 995:-
ENTRÉ Ställbar säng

Entré Ställbar säng 90 x 200 inkl Bäddmadrass 
Polyeter Kant exkl. ben. (Ord. pris 12 995:-)

JUST NU
KAMPANJPRIS

9 995:-
ENTRÉ Ställbar säng

Entré Ställbar säng 90 x 200 inkl Bäddmadrass 
Polyeter Kant exkl. ben. (Ord. pris 12 995:-)

JUST NU
KAMPANJPRIS

God mat med utsikt över banan

Gun-Britt Nilsson och dottern Mia Carlsson i den fräscha golfrestaurangen som har öppet året runt.

som bokat golfpaket intas på 
Sunnanå Hamnkrog.

– Det brukar vara väldigt 
uppskattat, att bo här och 
sedan äta nere i hamnen, sä-
ger Gun-Britt.

Det är dock dottern Mia 

Carlsson som ansvarar för 
golfrestaurangen, som har 
fullständiga rättigheter.

– Vi har förutom lunchbuf-
fé och fikabröd också smör-
gåsar, pajer och sallader. Vid 
tävlingar har vi alltid öppet 

så länge den varar, säger Mia.
I lokalen hittar du också ett 

litet utbud av fritidskläder, 
designade av en kille från 
Smögen.

Lokalen kan ta 150 sittan-
de matgäster och det finns 

uteservering på en altan runt 
i stort sett hela restaurangen. 
Utsikten är magnifik ut över 
området med golfbanan allra 
närmast.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Det går utmärkt att boka restaurangen för olika evenemang, här anord-
nas till exempel välbesökt modevisning.

Sunnanå Restaurang och Konferens har öppet årets alla 
dagar. Här serveras hemlagad husmanskost och smar-
riga bakverk av restaurangens egen konditor. Utsikten 
är perfekt ut över golfbanan.

Det är också i restaurangen 
du bokar greenfee och golf-
paket. Här kan du köpa 
lunchbuffé på vardagar och 
helgbuffé lördagar, söndagar 
och helgdagar. Allt är hemla-
gat med framför allt svenska 
råvaror. Nytt för i år är en 
större kakmonter och kassa-
disk. Utbudet av hembakat är 
stort, tack vare restaurangens 
egen konditor, Gun Östervik.

Det går även att beställa 
smörgåstårtor och ”vanliga” 
tårtor.

Beskedet att banan fått nya 
ägare som vill jobba långsik-

tigt togs emot med stor gläd-
je.

– Vad roligt, det känns 
verkligen bra! Det är ett lyft 
när det blir ordning på allt, en 
vändning för alla, samman-
fattar Gun-Britt Nilsson, 
ägare till golfrestaurangen 
och fastigheten som innehåll-
er B&B samt konferenslokal. 
Hon äger också Sunnanå 
Hamnkrog nere i Sunnanå 
hamn.

De som bokar golfpaket 
bor i något av de fyra 
B&B-rummen mitt emot 
restaurangen. Maten för de 



15

Välkommen till 
 Sunnanå Golfbana!

Sunnanå Golfbana i Mellerud är en välskött 18 håls ängs- & parkbana i en vacker naturmiljö 
nära Melleruds centrum. Här finns restaurang med fullständiga rättigheter, konferenslokal 
och ett mysigt Bed & Breakfast cirka 25 m från första tee. Husbilsparkering med el.

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Välkommen in till

• Lunchbuffé
• B&B
• Konferens
• Bröllop och  

festarrangemang

www.sunnanahamnkrog.se   info@sunnanahamnkrog.se

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

 
AUTOMOWER® 310
• För ytor upp till 1000 m² (+/-20%)

16.500:-
INKL. MOMS

1 MÅNADS
MONTERINGS-

GARANTI
VID KÖP AV MONTERING.

KOM IN TILL OSS FÖR 
RÅDGIVNING!

 
AUTOMOWER® 430X
• För ytor upp till 3200 m² (+/-20%)

27.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST-
SÄLJARE

S E DAN 1995

1

TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA
 AUTOMOWER� 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL 
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

VID KÖP AV MONTERING.

Har nå’n snott 
golfklubborna?
Ta´t lugnt – hos oss behöver du inte blir putt!
Vår hemförsäkring Plus innehåller en Allrisk 
som ersätter stöld av dina saker –
dessutom gäller även ifall de står ute, 
tex utanför klubbhuset!
 
Svinga lugnt i sommar



Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. 1,95 % ränta gäller på billån för företag via BMW Financial Services, och endast utgående 5-Serie t.o.m. 170531. Bilen på bild är extrautrustad. 
Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km. CO2 123 g/km. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel. *Företagspris kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.

Nu gör vi plats för kommande modeller. Under begränsad tid har 
du möjlighet att köpa riktigt välutrustade exemplar av utgående 
BMW 5-Serie – till endast 1,95 % ränta!
Välkommen till Bilia Group!

BMW 520d TOURING
Inkl. komfortpaket, sportpaket, automatväxel, 18” 
lättmetall-fälgar, larm, Bluetooth, parkeringssensor 
bak och fram m.m.

Företagserbjudande 336.000 kr *
Ordinarie pris 446.800 kr

KAMPANJ PÅ UTGÅENDE
BMW 5-SERIE.
TILL OCH MED 31 MAJ –  ENDAST 1,95 % RÄNTA.

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

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås  

Trollhättan • Uddevalla


