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Trall
28x120

12,95
Pris/lpm
104:-/kvm

KAMPANJ 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 20.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

4995
 

/kg

 

15:-
för Bonuskunder

/st  

5995
 

/st

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, max 20% fetthalt, 
ca 1-2,2kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 20

Tvättmedel, 
Sköljmedel
Ariel, Lenor, flytande tvättmedel 0,9-1,08lit, 
pulver 675g, sköljmedel 550-575ml, jfr-pris 
0,37-0,75/tvätt. Max 5 köp/hushåll/vecka 20

Kycklingfärs
Kronfågel, Sverige, färsk, 500g, 
jfr-pris 50,00/kg Max 2 köp/hushåll/vecka 20

25:-
för Bonuskunder

/st  

Cocktailtomater
Land se förp., i ask, 250g, jfr-pris 20,00/kg

5:-/st
Pelargon Mårbacka
Svenskodlad

Wienerbröd
Dafgård, vanilj, hallon, 85g, jfr-pris 58,82/kg

5:-
för Bonuskunder

/st  

www.uteinne.se

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

JUL & 
advent

Bord & 6 stolar 5.995:-

Caféset  595:-

Stort sortiment konstgjorda blommor Massor med fina 
trädgårdsdjur

Fågelskrämma
Greenline
895:-

Derbyvinst för BIF

När Kroppefjälls IF bjöd in till derby på Brunnsvallen var det gästande Bäckefors IF som tog hem slutsegern. BIF är nu serieledare. Foto: Marcus Ek.

– Sidan 22 –

Motordag
i Brålanda

– Sidan 16 –

Kickboxnings-SM
i Rådahallen

– Sidan 21–

Slutar efter 42 år 
som frisör

– Sidan 13 –

Satsning på
lärlingsprogram

– Sista sidan –
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LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 20/5  kl 20-24

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Tidningen Får jag lov kommer och gör ett reportage

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- –  35 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 18/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  17.000:-   -  52 rop

HEMBYGDSDAG
Klockargården Grinstad  

”gamla kyrkskolan”
Lördag 27 maj kl. 1100-1400

Kl. 1100 Gudrun Rydberg berättar om  
”gamla kyrkskolan” och dess verksamhet

Försäljning av Erikstadboken, Grinstad-böckerna m.m.
Kaffeservering

Välkomna!      Bolstads Hembygdsförening

Bolstad
Prästgård

Söndag 21 maj kl 15
Ingrid Spetz, Göteborg 
Georg Spethz trätoffelfabrik 
i Rågtvet och Gärdserud/ 

Mellerud 1933 – 1975. 

Nya utställningar: 
Dalsländska skofabriker 
samt Kortspel och mord.
Entré m. kaffe: 75 kr.

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. SV Väst.

Gunnars Museum öppet 14 – 15. 
Entré: 20 kr. 

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Pirates of  the Caribbean 
Onsdag 24/5 kl. 19.00

11 år    2 tim 10 min 
Barn 50:- Vuxen 60:-

Instrumentvisning
Kulturskolan Mellerud

Tisdag 23 maj kl. 17.00-19.00

Barn från 8 års ålder i målsman sällskap, ungdomar och
även vuxna är välkomna att prova på olika instrument

samt träffa musiklärarna på Melleruds kulturskola.
Allt börjar med en kort information i SparbankSalongen.

Plats: Kulturbruket på Dal
Arrangör: Kulturskolan i Mellerud

IOGT-NTO MELLERUD

Välkomna att fira
FOLKNYKTERHETENS DAG
Kristi himmelfärdsdagen den 25 maj kl. 17:00 
i Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Tal av IOGT-NTO:s konsulent Krister Johansson.
Musikunderhållning av Brålanda Dragspelsklubb

Insamling till förmån för FUB. Melleruds Demensförening samt  
Melleruds Reumatikerförening.  

Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt
Servering                  Lotteri               Fri entré

IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV Väst

MARKNAD

FORDONSTRÄFF

LÖRDAG 23 MAJ

180 fordon & 900 besökare!

LÖRDAG 20 MAJ 
Servering & Underhållning 
www.jonnyclassic.se

Konstvandring i Dalsland

vandring
25-28 maj 2017

Samlingsutställning
i Åmåls konsthall

www.konstvandring.nu

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 24 maj 2017, kl. 18.00

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

17 maj – 24 maj 2017
Bönsöndagen
”Bönen”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads
  församlingshem. Terminsavslutning.
Lör 15.00 Konfirmation i Bolstad kyrka, Daniel Westin.
Sön 15.00 Gudstjänst i Bolstad kyrka, Lena Hildén.
Tis 23/5 17.30  Vardagsgudstjänst i Grinstad kyrka, Pär-Åke
  Henriksson, Bolstads barnkör. Därefter
  avslutning i församlingshemmet med grill,
  lek och fika.
Tor 25/5  8.00  Gökotta i Erikstads kyrkoruin, Pär-Åke
  Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in
Fre 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Lena
  Hildén. Våravslutningsfest med lekar.
Sön 11.00 Konfirmation i Holms kyrka, Daniel Westin.
Tis 23/5 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 23/5 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tor 25/5 8.00  Gökotta i Domarringen i Järn, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Lena Hildén. Bolstads
  kyrkokör medverkar.
Tor 25/5  8.00  Gökotta på Skalåsknatten, Marit Järbel.
  Skålleruds Brass medverkar.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Lör 11.00 Konfirmation i Örs kyrka, Daniel Westin.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Dalskog
  kyrka, Daniel Westin. Örs barnkör
  medverkar. Därefter avslutning för
  barnverksamheten med samling vid
  Kabbosjöns badplats. Grillning, lekar med
  mera. Tag med något att sitta på.
Tor 25/5 8.00  Gökotta på Borekulle, Daniel Westin.

CYKLA – ÅK BIL – SPRING

Söndag 11/6 start mellan kl. 11-12.00
Start och mål vid Örs Bygdegård.

Tipspromenad & tävlingar runt härliga Örsjön!

Prisutdelning kl. 14.30
Pris: 80 kr/pers, 200 kr/familj
Detta ingår: Startavgift,
grillskiva + potatissallad & 
dricka.

Föranmälan / Biljetter köpes hos:
Ann Marie: 070-396 56 65,  Maria: 073-903 03 81

 Bengt 070-295 63 37, Agneta 070-753 74 64

Anmälan senast 5/6     

För mer info:

Örs Bygdegård, Krokfors

Kaffeservering 

och tävlingar

Kärlekens tid!
Jubileumskonsert med  

Skålleruds Församlingskör och Drängar
Gästartister: Sjömila

Söndag 28 maj kl. 15 i Kalandersalen Håverud
Biljettpris: 150:- Köpes på Coop, Åsensburk, Melleruds 

Golvtjänst, TLAB eller på tel. 073-820 19 30

VÄLKOMNA!

Skålleruds Församlingskör        

Tack
till alla våra spon-
sorer vid bilutställ-
ningen 6 maj.

Big Lake Cruisers

VÄXTMARKNAD
KANALMUSEET HÅVERUD

Lördag 20 maj kl. 10.00- 16.00
Köp – sälj dina växter och trädgårdsprylar
50 kr/plats. Ta med eget bord, ingen föranmälan.

Skålleruds Hembygdsförening i samarbete med

0555-130 15, www.grums.nu

Legoland
23-25/7, 13-15/8

Bussresor inkl. båtresor
Göteborg-Fredrikshavn t/r,
2 hotellövern., 2 middagar, 
2 frukostar, entré.  ... 3.490:-
barn -12 år ............... 1.990:-

Läs mer & boka på hemsidan!

Torget, Mellerud • Tisdag 25 april 

Pistagebullar
5-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 9 maj

Säterbullar
5-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 23 maj

Kanelbullar
7-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 20 juni

Jordgubbslängd 20:-
Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286
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Kvällens film

Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

 

Pirates of the Caribbean: 
Salaza´rs Revenge

Onsdag 24/5 kl. 19.00 (3D)

Söndag 28/5 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 9 min.

Alien Covenant
Onsdag 17/5 kl. 19.00

Söndag 21/5 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 2 min

-04 Peugeot 407 ST 2,0 12.675 mil 39.900 kr NU  34.900 kr
-14 Hyundai i10 1,0 ComfortPlus 1.060 mil 94.900 kr NU  84.900 kr
-14 Opel Corsa 1,2 Active 3.425 mil 99.900 kr NU  89.900 kr
-15 Skoda Rapid 1,2 TSI Kombi Elegance 3.120 mil 129.900 kr NU 109.900 kr

Vi firar 55 år!
-11 Volvo S80 D3 Summum AUT. 21.738 mil 119.900 kr NU 114.900 kr
-12 Skoda Superb 2,0 TDI Kombi Elegance 9.199 mil 144.900 kr NU 119.900 kr
-11 Subaru Legacy 2,5i Station 12.860 mil 139.900 kr NU 129.500 kr
-10 BMW 520D Sedan 11.349 mil 174.900 kr NU 139.000 kr
-13 Kia Optima 1,7 CRDI Sedan Exclusive AUT. 6.386 mil 189.900 kr NU 158.000 kr
-15 Hyundai i30 5d 1,6 T-GDI Turbo Sport 2.645 mil 189.900 kr NU 174.900 kr
-14 Hyundai ix35 2,0 CRDi Business 4X4 5.825 mil 189.900 kr NU 179.900 kr
-13 VW Passat Alltrack 2,0 TDI Kombi 4Motion 8.335 mil 199.900 kr NU 189.000 kr
-14 Volvo XC60 D3 Geartronic 10.550 mil 249.900 kr NU 229.900 kr

roybil.se
0530-444 40

Detta firar vi med extra bra priser på 
våra begagnatbilar!

-14 Opel Corsa 1,2 Active 3.495 mil 96.900 kr 
NU 89.900 kr
-09 Merc

Om Rågtvets trätoffelfabrik
På söndag den 21 maj be-
rättar Ingrid Spethz, Göte-
borg, i Bolstad Prästgård 
om sin far Georg Spethz 
trätoffelfabrik. 
Han startade den  år 1933 i 
Rågtvet och bodde på den ti-
den hemma hos föräldrarna 
Carl Herman och Perpetua 
Spets  i Södra Åker, Bolstads 
socken. Georg Spethz hade 
lärt sig toffelmakareyrket hos 
Oskar Pettersson i Södra Röd-
jans skofabrik. Spethz flytta-
de sin fabrik redan efter ett år 
till Gärdserud och Mellerud 
där han fortsatte tillverkning-
en av träskor till år 1975. 

Ingrid Spetz kommer även 
att visa en video från 1980-ta-
let där Georg Spethz berättar 
om sina maskiner som han 
tillverkade själv år 1943 i 
Gärdserud där han gjorde 
träbottnarna. Ingrid har spa-
rat fotografier och bokfö-
ringen efter O. G. Spethz 
trätoffelindustri från år 1933 
som hon visar i sommarens 
utställning i Bolstad Präst-
gård om ”Dalsländska skof-
abriker”. Maskinerna finns 
numera hos Bo Johanssons 
maskinsamling i Örsberg, 
Örs socken. 

Den största skofabriken i 

Dalsland var E. R. Anders-
sons  trätoffelfabrik i Melle-
rud åren 1909 – 1946 som 
köptes av Caijser Westling år 
1947 och lades ner 1975. 
Fabriken hette då Melleruds 
skoindustri och hade 50 an-
ställda. Familjen Westling 
har lagt ut en film på Internet 
som Caijser Westling tog på 
trätoffeltillverkningen i Mel-
lerud år 1953. Den kan alla 
se på Youtube.   

Andra skofabriker som 
funnits i Dalsland är Oskar 
Petterssons Rödjans skofa-
brik i Mellankvarnen på 
1920-talet, Södra Rödjan 

1920-talet – 1941 och Brå-
landa 1941 – 1959, Erik 
Bergs trätoffelfabrik i Brå-
landa 1959 – 1980-talet samt 
Erikssons trätoffelfabrik i 
Högsäter 1921 – 1975. 

En mindre utställning vi-
sas också i Bolstad Prästgård 
i sommar om ”Kortspel och 
mord”.  Bland annat upp-
märksammas Knektepass 
som spelats mycket i Bolstad 
liksom tärningsspelsmordet i 
Rågtvet år 1670. 

Skol- och kulturrallyt 
får Mellerud att spraka

Kulturskolan i Mellerud 
ställer återigen till med ett 
skol- och kulturrally. Det 
är två år sedan senast och 
i år lovar Kulturskolans 
rektor Clas-Göran Janson 
att hela torget kommer att 
spraka:
– Årets tema är mångfald och 
till finalen, fredag 19 maj på 
Köpmantorget, samlar vi alla 
våra 1 000 elever i alla åldrar 
som bjuder på ett sprakande 
nummer!

Tanken med skol- och kul-
turrallyt är att spegla läsåret 
i Melleruds skolor ur ett 
mångfaldsperspektiv. Detta 

genom att låta elever i alla 
åldrar, från förskola till vux-
enutbildningen, visa upp 
något av allt de arbetat med.

– Någon har haft Elsa Be-
skows sagor som tema, nå-
gon har arbetat med sin egen 
historia och tittat både bakåt 
och framåt, nämner Clas-Gö-
ran Janson.

Det kommer att bli många,  
”stationer” där eleverna, lä-
rarna och allmänheten kan ta 
del av och få en inblick i hur 
olika undervisningen kan 
gestalta sig:

– Vi gör ju inte lika. Tvärt-
om gör vi väldigt många 

olika saker och det är den 
mångfalden vi vill visa upp 
med den här manifestation-
en.

Skol- och kulturrallyt hål-
ler på i två dagar, torsdag 18 
och fredag 19 maj. Som av-
slutning blir det stor och 
färgsprakande final på Köp-
mantorget klockan 13.

– Skolans alla 1 000 elever 
marscherar i ett rytmtåg från 
skolan till torget. Där blir det 
nyskriven musik, dans och 
ett färgsprakande flaggspel, 
lovar Clas-Göran Janson.

Arrangör är kultur- och 
utbildningsnämnden.

Jakob Stångberg, Sixten Ryman Callh, Alva Rosenberg och Ella Stengård på Nordalsskolan fullt sysselsatta 
med sina pärlplattor inför skol- och kulturrallyt. Foto: Karin Åström.

Vandringsprogrammet 
för sommaren klart

Föreningen Kroppefjälls Vandrare anordnar populära vandringar i som-
mar, med start torsdag 18 maj. Foto: Privat.

Sommarens vandringar 
med Föreningen Kroppe-
fjälls Vandrare börjar tors-
dagen den 18 maj med en 
tur på Lilla spåret i Åsens-
bruk, den gamla järnvägen 
mellan pappersbruket i 
Åsen och Håverud. 
Duktiga ciceroner kommer 
att visa oss denna vackra väg 
som kanske inte alla känner 
till.  På Kristi Himmelsfärds 
dag 25 maj blir det en förse-
nad Gökotta då vi startar i 
Dals Rostock  och sedan 
träffas på parkeringen vid 
Hallesjön. Vi vandrar runt 
Hallesjön och rastar vid vår 
egen Karolinerstuga där gril-
len är tänd.   

Vår ”Sill och Potatis”-fest 
i midsommarveckan har i år 
flyttats till Örs bygdegård 
Krokfors.  Den blir torsdagen 
22 juni. Underhållning och 
lotteri. Övriga vandringar 
kan ni läsa om i programmet. 

Vi startar från Stationshu-
set i Dals Rostock varje 

Instrumentvisning för alla
På Kulturskolans instru-
mentvisning den 23 maj är 
alla välkomna, ung som gam-
mal. 

Ungdomar och vuxna får 
lov att prova instrument och 

träffa kulturskolans samtliga 
lärare. 

Allt börjar med en kort in-
formation i Sparbankssa-
longen där personal och in-
strument blir presenterade. 

Kulturskolan tar emot 
elever i alla åldrar. Är du 
nyfiken på att börja spela ett 
instrument så är detta en möj-
lighet att prova dig fram till 
vilket du tycker är roligast.

torsdag under sommaren. 
Några promenader har andra 
starttiden.

1 000 deltagare
Våra vandringar har med 
åren blivit mycket populära 
och samlade förra året totalt 
strax över 1 000 personer.  
Det är naturligtvis väldigt 
trevligt att vi blir så många 
men det ställer större krav på 
oss att hitta parkeringsplat-
ser. Vi har därför i program-
met angivit ”anslutnings-
plats” där vi möter upp för 
samåkning och för att det inte 
skall bli för många bilar vid 
starten av vandringen. I år 
har vi på en del vandringar 
lagt in ”mötesplats” vilket är 
den plats där vandringen 
startar för att de som bor i 
närheten av denna och så 
sparar vi på miljön.

Studiecirkel
I år har programgruppen be-
stått av Bertil Landegren, 
Göran Rigemo, Monica Jo-
hansson och Anita Anders-
son.  Vi har på våren en stu-
diecirkel i samarbete med 
Studieförbundet Vuxensko-
lan där vi planerar och lägger 
ut promenaderna i Melleruds 
kommun och närområdet.  Vi 
är väldigt glada för det gens-
var vi får från ”våra” glada 
vandrare, det gör ju att vi 
tycker det är värt arbetet med 
att göra programmet. 

Vandringarna kan ju ses 
som en del i folkhälsoarbetet 
eftersom det ger både motion 
och social gemenskap.  Ge-
nom att vi i programmet 
anger en, två eller tre kängor 
så talar vi också om svårig-
hetsgraden.   Vad man har på 
fötterna lägger vi oss däre-
mot inte i utan det får var och 
en bestämma själv utifrån 
vädret.  Våra vandrare har 

haft alltifrån foppatofflor till 
lågskor och stövlar.

Nyhet
Karl XII:s väg som följer den 
gamla kungsvägen över fjäl-
let börjar numera vid 
OK-Kroppefjälls klubbstuga 
i Dals Rostock där det finns 
parkeringsplatser.  Leden går 
sedan via Stampen/Ögården 
till Karolinerstugan, fören-
ingens raststuga på Kroppe-
fjäll, där man kan rasta och i 
mån av plats övernatta. 

Vill man sedan fortsätta 
kan man gå vidare till Gröne 
Backe nära soldattorpet i 
Järbo. Där finns det parke-
ringsplatser och väg till Järbo 
kyrka och vidare ut mot väg 
172 vid Järbo skola. Vill man 
gå en kortare tur kan man gå 
ut från Hallesjöns vändplats 
på Kroppefjäll och sedan gå 
runt Stora Hallesjön och ras-
ta vid Karolinerstugan som 
ligger vid Hästskotjärnet. 

Föreningen Kroppefjälls  
Vandrare, Bertil Landegren 

ordförande
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 21 Måndag 22/5: Kycklingpyttipanna med 
vitlökssås, broccoli och rödbetor. 
Dessert: Äpple/päronsoppa. 
Tisdag 23/5: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.

Onsdag 24/5: Medelhavssej, potatismos 
och råmarinerade morötter.  
Dessert: Blandad fruktkräm.
Torsdag 25/5: Kyckling med ädelostsås och 
klyftpotatis.   
Dessert: Blåbärscrépes.
Fredag 26/5: Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad.
Lördag 27/5: Stekt fisk med Remouladsås, 
potatis, sommarblandning och citronklyfta. 
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 28/5: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 21
Mån-tis, tor-fre, sön: Sprödbakad fisk med 
potatismos och grönsaker. Ons, lör:  
Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.

Senior
Måndag Kycklingpyttipanna* med 
vitlökssås och kokt broccoli. 
Alt: Grönsakspyttipanna.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor. 
Alt: Rotsaksgryta med bönor.

Onsdag Medelhavssej** med 
potatismos och råmarinerade 
rödbetor. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Torsdag Kristi himmelfärds dag.

Fredag Lovdag.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

TARBUSH
GRILL & KÖK

Mån-lör 11-22  sön 11-21
Tel. 0530-301 70

Österrådaplan, Mellerud

(Gamla Rubinen)

Ring & beställ, kom & hämta

Dagens lunch

Sallad & dricka 33 cl

59:-

Endast pizzor 

Vardagar 11-14

Tarbushhamburgare 90 g

19:-

Gäller t.o.m. 23/5

Följ oss på

Öppet hus i 
gamla kyrkskolan

Sista lördagen i maj har Bol-
stads hembygdsförening öp-
pet hus och visning av den 
gamla kyrkskolan i Grinstad. 

Gudrun Rydberg kommer 
att berätta om den gamla 
skolan. Skolan är byggd om-

kring år 1865 och har bland 
annat en helt intakt skolsal.

Det kommer att finnas 
möjligheter att köpa Erik-
stadboken och Grinstadbo-
ken med mera. Arrangör är 
Bolstads hembygdsförening. 

Klockaregården det vill säga ”gamla kyrkskolan”. Foto: Privat.

Aktuellt
 på bio

Alien: Covenant
Ridley Scott är tillbaka med 
Alien: Covenant. När besätt-
ningen på rymdskeppet Co-
venant är på väg till en avläg-
sen planet i den bortre delen 
av galaxen, upptäcker de att 
vad de tidigare trott varit ett 
outforskat paradis i själva 
verket är en mörk och farlig 
värld. De tvingas fly från ett 
hot mer skrämmande än de 
någonsin kunnat föreställa 
sig 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 17 och 
söndag 21 maj.

Skålleruds församlingskör fyller 90

Trion Sjömila medverkar under jubileumskonserten i Håverud 28 maj.

1927 bildades Skålleruds 
församlingskör av Her-
bert Myrén, dåvarande 
kantor i Skålleruds för-
samling. Herbert tyckte 
att församlingen behövde 
en kör och gick därför runt 
och knackade dörr för att 
värva körsångare.

Elisabette Emanuelsson t.v har varit körledare för Skålleruds församlingskör i 20 år.

Han lyckades mycket bra 
med detta, eftersom kören 
har varit verksam ända  sedan 
dess. Antalet medlemmar  i 
kören har varierat mellan 15-
40 stycken, för att nu vara 35 
sångare. Det är en aktiv kör 
som gärna sjunger både i den 
egna kyrkan i Skållerud samt 

i andra kyrkor runt om i lan-
det. Kören medverkar även  
vid profana tillställningar.

Elisabette Emanuelsson 
har varit ledare för kören i 
drygt 20 år. Under den tiden 
har man tillsammans strävat 
mot ständig utveckling och 
förnyelse.

På Mors dag söndagen den  
28 maj bjuder kören in till en 
jubileumskonsert i Kalan-
dersalen i Håverud. Då har 
också bandet Sjömila bjudits 
in för att förgylla konserten 
med sin egenskrivna musik. 
Kören och Sjömila kommer 
att uppträda både var för sig 
och tillsammans. Övriga 
medverkande är Robin 
Fransson på bas, och konfe-
rencier är Anders Ljungqvist.

Sjömila är bandet från 
västkusten som består av 
sångerskan Erica Larsson, 
Frändefors, Ulf Michal, 
Uddevalla och Magnus Sjö-
qvist, Ljungskile. 

Erica har ofta sjungit ton-
satta dikter av Karl Karlsson, 
Skålleruds egen poet. I sam-
arbete med Skålleruds för-
samlingskör har dikterna 
framförts vid ett flertal tillfäl-
len.

Olika scener
Sjömila har uppträtt på olika 
scener runt om i Västsverige 
och nu senast  i tv-program-
met Bingolotto. Nu är det 
dags för bandet  att framföra 
sin musik tillsammans med 
Skålleruds församlingskör, 
en konsert som trion ser fram 
emot. 

– Att få uppträda med sina 
låtar i ny tappning skall bli 
fantastiskt roligt och spän-

nande, säger medlemmarna i 
Sjömila.

Församlingskören fortsät-
ter sitt firande den 24 septem-
ber då det är musikgudstjänst 
i kyrkan tillsammans med 
Red Wing Band och innan 
dess en tipspromenad med 
grillning.

Den 14 oktober är det dags 
för ytterligare en jubileums-
konsert; då i Skålleruds kyr-
ka tillsammans med Zandra 
och Emil Ernebro.

HR-chef slutar
Melleruds HR-chef Maria 
Kristiansson, 42, från Udde-
valla, har sagt upp sig. Hon 
jobbar kvar fram till den 31 
juli 2017.

– Jag går vidare med annat 
uppdrag, liknande det jag har 
idag, men i ett kommunalför-
bund, säger Maria Kristians-
son.

Maria Kristiansson började som 
HR-chef i Mellerud i augusti 2016. 
Foto: Privat.

Superkommuner 2017: 
Mellerud långt framme

Dagens Samhälle har för 
tredje gången jämfört hur 
landets 290 kommuner pre-
sterat det gångna året och hur 
väl rustade de är för framti-
den. 

Det har skett genom att 
granska tio framgångsfakto-
rer.

En av dessa är vilka resul-
tat som uppnås i skolan. Be-
hörigheten till gymnasiet är 
den viktigaste biljetten in i 
framtiden. Alla barn ska ha 
möjligheter att nå de kunska-
per man behöver för livet.

2016 placerade sig Melle-
rud på första plats i kategori 

skola, då man ökade behö-
righeten till gymnasiet under 
perioden med 15 procent. 

I årets ranking hamnade 
Mellerud på plats fyra av 290 
kommuner.
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roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken,
även transport- och husbilar

AC Reparationer · Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Femårsjubiléum med rariteter 
Jonny´s Classic Meeting i 
Dals Långed firar femårs-
jubiléum lördagen den 20 
maj  och toppas bland an-
nat med Erik Berger, Fer-
rari och Harley Davidson.
Efter fjolårets succé med 
drygt 180 speciella bilar och 
motorcyklar och cirka 900 
besökare hoppas man på 
ännu fler besökare i år. 

Bengtsfors kommunchef 
Göran Eriksson inviger eve-

nemanget. Priset Dalslands 
innovatör 2017 kommer i 
samband med det att utdelas. 
Ifjol delades priset ut till fö-
retagsbyggaren och ledaren 
Kent Pettersson, skapare av 
100 arbetstillfällen i sitt före-
tag KåPi.

Sportbilarnas sportbil, en 
Ferrari Spider på 570 hk, 
kommer till årets träff. En bil 
som har varit om omskriven 
i alla världens sportbilstid-

Jonny Andersson arrangerar Jonny´s Classic Meelting  i Dals Långed för 
femte gången. Rekordmånga besökare väntas. Foto: Privat.

Uttalande om annons
I förra veckans utgåva av 
Melleruds Nyheter förekom 
en annons om hushållstjäns-
ter. Med anledning därav har 
tidningen fått följande kom-
mentar från Arbetsförmed-
lingen.

– I annonsen erbjöds gratis 

tjänster i hemmet där Arbets-
förmedlingen skulle stå för 
kostnaden. Något sådant er-
bjudande finns inte. Arbets-
förmedlingen betalar aldrig 
lön till egenföretagare, säger 
Arbetsförmedlingen i ett 
meddelande till tidningen.

Det är många aktiviteter 
som återkommer på Ka-
nalyran år från år. Här är 
några av dem.
Barnkortegen går som van-
ligt kl 14.00 på fredagen. Alla 
barn som vill vara med sam-
las på Österrådaplan. Sedan 
går vi Storgatan fram till 
Torget och stora scenen med 
medlemmarna i Varieté Va-

gant i spetsen. Väl där blir det 
förfriskningar till alla delta-
gare.

Årets tema
Årets utklädningstema är 
”Varieté”, vilket kan vara 
väldigt mycket olika saker, 
trollkarlar, sångartister, djur, 
ja faktiskt vad som helst. Låt 
fantasin flöda.

Korteger och marknader på Kanalyran

En av deltagarna i 2016 års barnkortege. Foto. Elin Niklasson.

PRO:s teatergrupp var en av vinnarna i förra årets lördagskortege. Foto: 
Elin Niklasson.

ningar. Ägaren är själv på 
plats hela dagen. Ljuvligt 
motorljud utlovas.

Även racinglegenden Erik 
Berger är på plats. Han har 
tagit 24 SM-medaljer i ban-
racing, varav tio guld och 
visar sin prissamling och sin 
banracingbil

Arrangörerna räknar  ock-
så med att ett 100-tal Harley 
Davidson motorcyklar dyker 
upp till årets träff. Alla års-
modeller av detta märke är 
välkomna.

Fordonsträffen i Dals 
Långed välkomnar Hot 
Rods, Street Rods, custom-
bilar, sportvagnar, veteranbi-
lar och veteranmotorcyklar, 
kreativt byggda bilar och 
motorcyklar, nyare speciella 
bilar och motorcyklar. För 
underhållningen på scenen 
under Jonny´s Classic Me-
eting, står musikern och 
sångaren Andreas Bryntes-
son från Bengtsfors. 

Som vanligt delar vi ut 
presentkort på Lekia till de 
bäst utklädda.

 Lördagskortegen
Den stora kortegen avgår i år 
kl 11.00 från brandstationen, 
varifrån den letar sig upp till 
Torget. Samling för alla del-
tagare en kvart innan.

Även denna kortege 
innehåller en tävlingsdel, 
eller rättare sagt två. Fören-
ingar som deltar tävlar om 
penningpriser. Totalt 6 000 
kronor fördelas på de fem 
föreningar, eller förenings-
sektioner/lag, som enligt ju-
ryn har åstadkommit bäst 
ekipage. 

Kom ihåg att en förening 
kan ställa upp med flera eki-
page och det måste inte vara 
hela föreningen eller laget 
som är med. Det är alltså fullt 
möjligt för en förening att 
kamma hem flera priser.

Privatpersoner tävlar om 
pokaler. Vi har pokaler till de 
tre bästa ekipagen.

I spetsen för denna kortege 
går som vanligt Vänersborgs 
stadsmusikkår.

Loppis
I år är bakluckeloppisen till-
baka på sin vanliga plats, 
Storgatan mellan Torget och 
E45. Den pågår hela lörda-
gen. Loppmarknaden admi-
nistreras av Melleruds IF. 
Anmälan görs till deras 
kansli, 0530-411 21. 

 Marknadsknallar
I år blir det bara marknads-
knallar under lördagen. 
Marknaden kommer att äga 
rum på Norra Kungsgatan, i 
backen mellan Torget och 
Backegatan. På så sätt knyter 
den ihop aktiviteterna på 
Torget med de som äger rum 
på Mejeriet.
 Lottor på Torget
I juli går lottakårerna i Dals-

Motion om säkerhet
Jörgen Eriksson, Kom-
munpartiet i Mellerud, 
har lämnat in en motion 
angående hur man effek-
tivt når ut till allmänheten 
med viktig information vid 
fara eller indirekta hot.
Kommunpartiet i Mellerud 
föreslår att kommunen utre-
der möjligheterna att inrätta 
system för massutskick via 
sms och mail för att öka sä-
kerheten för våra medborga-
re i kommunen.

”Idag har vi i Melleruds 
kommun och Sverige en 
större hotbild och risk för 
skada eller olycka än vi hade 
bara för några år sedan. Om 
något allvarligt inträffar så är 
tiden till att informationen 
når våra medborgare av 
största betydelse för att mini-
mera skadeverkningarna”.

Så börjar motionen.
Eriksson tar även upp att 

Mellerud drabbats av flera 
incidenter under 2016 gäl-
lande dricksvattnet. Snabb 

information ut till medborg-
arna är viktigt. ”Sms i kom-
bination med e-post, tidning-
ar, radio och tv bör man nå i 
stort sett alla kommuninvå-
nare inom kort tidsrymd”.

För att få in dessa listor 
med mailadresser och mobil-
nummer är att man i samband 
med självavläsningen av 
vattenmätaren ombeds att 
ange dessa uppgifter. Det ska 
enligt motionären även kun-
na ske på kommunens hem- 
och facebooksida.

Snart inga inhyrda konsulter
Det har gått bra att rekry-
tera socialsekreterare och 
sektorchef till Individ -och 
Familjeomsorgen i Melle-
rud. Från och med oktober 
behövs inte längre kost-
samma inhyrda konsulter.
Sex socialsekreterare, en 
sektorchef och två enhets-
chefer kommer att rekryteras 
innan sommaren. Ännu en 
sektorchef kommer i okto-
ber. Förutom dessa tjänster 
skapas en ny tjänst som sys-
temförvaltare som ska sköta 
IT-systemet.

– Nu börjar vi om på nytt, 
säger socialchefen Roger 
Granat som tillträdde sin 
tjänst den 20 mars och menar 
att intresset för att jobba 
inom IFO i Mellerud är stort, 
men att ingen ville börja när 
det var kaotiskt. 

– Det har rullat på bra. Jag 

märkte när jag började att 
personalen ville lösa detta, 
det var dags. En bra arbetssi-
tuation gynnar både ekono-
mi, personal och melleruds-
bor. När hela teamet är på 
plats ska vi bland annat öka 
vår samverkan med skolan. 
Nu kan vi fokusera på ut-
veckling, säger Roger Gra-
nat.

Han nämner att det finns 
flera utmaningar att hantera 
för socialförvaltningen. Be-
hoven av omsorg om äldre 

kommer att öka i tio till fem-
ton år, samtidigt som perso-
nalrekryteringen av till ex-
empel undersköterskor är 
svår. 

För att komma till rätta 
med det startas snabbspårs-
utbildningar och introduk-
tionskurser för vårdpersonal. 
Redan nu är det flera som går 
dem.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

land ihop till en, Dalslands 
Lottakår. Den nybildade kå-
ren kommer att finnas på 
plats på den stenlagda delen 
av Torget under lördagen för 
att presentera sig.

På Torgets stenlagda del 
kommer också Spelmän och 
Dansare på Dals sedvanliga 
slagdänga att stå. Den står 
där både fredag och lördag. 
Föreningen påpekar att det 

inte bara handlar om råstyr-
ka, det är lika mycket en 
fråga om teknik om man ska 
få klockan att ringa.

 För Kanalyrekommittén
Lars Nilsson
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 Leg. Optiker Roslind
 Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

Halva priset på par två

Solglasögon på köpet! 

 Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer 
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under april och maj 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  ,tarmaksvil edakslä niM
,rafraf ,rafrävs ,appap råv  

 rorb hco rafrom

flA   rednajoL
* 81  rebotko  2391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

negaH ,rÖ  8 jam   7102

 NAVIS
egnI  hco  airaM

niraK  hco  ewO-naJ
eéneR  hco  floR

 rejlimaf dem
tkälS  hco  rennäv

 ås giD rankas iV
 åtsröf etsåm nem
 giD röf anmos tta
 ådnä atsäb ted rav

netsnäjtsdugsgninvargeB  
gaderf akryk srÖ i mur regä  
netka retfE .00.11 .lk inuj 2  
i dnutssennim llit sedujbni  
.srofkorK ,drågedgyb srÖ  
saksnö ednagatled mo ravS  
54001-0350 .let sunoF llit  

  .5/42 tsanes
llit avåg ne åp anräg knäT  
-etravig nednofgnuL-träjH

 .00 42 88-0020 nofel
 es.sunof åp adissennim eS

 eräk råV

erutS   lraJ
* 91  rebotko  8291   

  tanmosni allits gadi rah
  rots i sso tanmäl hco

 dankas hco gros

durevåH nekcäB  
11  jam   7102

 SIRI
naitsirhC  hco  ennA

 refinneJ ,eniloraC
etnavS  hco  attigriB

annA  hco  samohT
 sirI

akcebeR  hco  nröjB
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 rednuts ttolb ted snnfi uN
  åms sannim tta
 dro hco redosipe
 nav rav nam neD

 sannfi elluks
 droj råv tanmäl rah

  lla röf kcaT
 kelräk hco tehmö

 tehdog hco emräv ,kcfi iv
 kcilb nid i snnaf mos

 rav aträjh ttid tta snnim iV
 tlla snnim iV .ttog tgilrenni

 ttåf rah iv mos anfi ted
 

 atkas ås rasus teD
 gnåsegros ne

 ammeh räd nedärt I
 gnåg ne ttob uD räd

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sdurellåkS i mur regä

 .00.11 .lk jam 62 gaderf
llit sedujbni netka retfE  

  dog raV .dnutssennim
sunoF llit ednagatled lämna  

  tsanes 54 001-0350 ;leT
ne åp anräg knäT .jam 22  
  nednofrecnacnraB llit avåg

 09 02 09-020 ;leT

 eräk råV
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  i sso tanmäl hco

 dankas hco gros rots

durelleM  5 jam   7102

eilennA  hco  treboR
 afioS

tireB  hco  lexA-lraK
tkäls girvÖ  hco  rennäv

  ,dit råv ,vil tråV
 rednäs i gad ne
  allits hco tsyt ås

 .trob redilg
tekcym relle tetil mO  

 rednäh
 .trok akil ditlla nedit rä

 mo gis es tta je rajttyn teD
  ,rav mos dit ned
 mok mos ,rä mos
  nål tte ttolb rav

 .netehgive nårf

 nilreF sliN

netsnäjtsdugsgninvargeB  
-erf akryk smloH i mur regä
retfE .00.31 .lk jam 62 gad  
-sennim llit sedujbni netka
.negnaruatserfloG åp dnuts  
saksnö ednagatled mo ravS  
54001-0350 .let sunoF llit  
åp anräg knäT .5/22 tsanes  

 -ovåg ,nednofremiehzlA
 .03 11 03 - 020 nofelet

 es.sunof åp adissennim eS
 ----------                 

-anosrep llit kcat tmrav ttE
temmehslläjfepporK åp nel  
-lla hco dandråvmo dog röf

 .ednatömeb tgilvert dit

 eräk råV

atsöG   nergdnuL
* 01  rebmevon  3491   

  sso tanmäl rah
 .dankas rots i

nybsretserF rÖ  01  jam   7102

anitraM  hco  reteP
 enieledaM

saittaM  hco  avlY
 bocaJ ,sengA

tkälS  hco  rennäv

  ,appaP kcaT
 .vag uD tlla röf

  rah ammaM
 .giD åp tatnäv

  akrats aniD råf uN
 .aliv rednäh

netsnäjtsdugsgninvargeB  
gadsit akryk srÖ i mur regä  
-at deksvA .00.31 .lk jam 03
åp anräg knäT .nakryk i seg  
nednofrecnaC llit avåg ne  

 .95 95 95-020 nofeletovåg
 es.sunof åp adissennim eS

 eräk råV

tgneB  
 nossleunamE

* 1 iluj  9591   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

lobrÅ  01  jam   7102

staM  hco  avE
nahoJ  hco  niraK

 gnål ås rä gad negnI
 .remmok notfa ssed je tta

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sgokslaD i mur regä

 .00.11 .lk inuj 9 gaderf
 .nakryk i segat deksvA

llit avåg ne åp anräg knäT  
DMN hco tednubröforueN  
 ramodkujs aräluksumoruen

 01 07 776-80 ;leT

Tack
till Er alla som på olika 
sätt visat sitt deltagande 

när vår älskade 

Stig-Åke  
Klingberg
lämnade oss.

MAYNE
Barnen med familjer

SORGTACK

DÖDSFALL

Ett stort TACK
för all fantastisk uppvakt-
ning vid min avtackning.

Ingmar Johansson 
fd. kommunchef 

Melleruds kommun

TACK

DÖDSFALL

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Nils 
Asp. Som inledning på akten 
framförde kyrkomusiker 
Maria Andersson ”Air” av 
J.S Bach. Officiant var Lena 
Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 
”Blott en dag” och 297 ”Här-
lig är jorden”. Maria Anders-
son sjöng solo ”Där rosor 
aldrig dör” av J. Osborn/J.C. 
Miller och ”Jag har hört om 
en stad” av L. Lithell. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner under stilla musik. Av-
slutningsmusiken var ”Vå-
ren” av E. Grieg. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor till minnet av Nils.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Stig Svartling. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Öppna land-
skap” av U. Lundell. Offici-
ant var Kjell Härenstam och 
tillsammans sjöng man psal-
men 249. Magnus Griwall 
spelade och sjöng ”Himlen är 
oskyldigt blå” av T./K. Gär-
destad och ”Stad i ljus” av P. 
Bäckman. Innan avskedet 
spelades ”Där rosor aldrig 
dör” av J. Osborn/ J.C Miller. 
Avsked togs av familj, släkt, 
vänner och under tiden spe-
lades ”Så skimrande var 
aldrig havet” av E. Taube. 
Avslutningsmusik var ”Ama-
zing grace”. Koret var vack-
ert dekorerat med blommor 
till minnet av Stig.

Veckans 
ros...

...till Daniel Gustavsson som 
kom och hjälpte mig när min 
bil inte startade i söndags.

Per-Olof Benjaminsson
...till alla som genom gåvor 
och arbete stöttat vår verk-
samhet vid det nu nedlagda 
flyktingboendet på Kroppe-
fjäll.

Styrelsen för Kroppefjälls 
Rödakorskrets

...till våra underbara grannar 
Leif & Gun för snabbt ingri-
pande vid vår villabrand!

Kram R och E

JORDFÄSTNINGAR

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Tonår i Missionskyr-
kan. Sönd 18 Gudstj. med 
Lars Gustav Ingelsrud. Kaffe 
OBS tiden. Tisd 19 Böne-
samling.

PREDIKOTURER
Plugg Avslutning på Sörgår-
den.
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Mötesplats, Fred 14.30 Ge-
menskapsträff i Servicehuset. 
Ukulelegruppen underhåller, 
servering andakt Sigward K. 
19 Tonårskväll. Sönd 10 Obs 
tiden! Gudstj. m nattv. kyrk-
kaffe därefter församlings-
möte.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. i 
fsh. Anette Jarsved Carlson. 
Ssk och kaffe. Månd 17-19 
Kulturcafé, Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 18 
Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlson. Kyrk-
bil 308 70. Torsd (25/5) 7 
Gökotta vid Granan, Thomas 
Holmström.
Gestad: Torsd (25/5) 10.45 
Trumpet från tornet Anna 
Jåtby. Kl. 11 Gudstj. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan, 
Sigward K , Servering.
Frändefors: Onsd 19 För-
samlingsafton i fsh. Då vi-
sas filmen om Luther och 
hans liv. Kaffe och andakt. 
Lennart Staaf. Samlingen 
avslutas kl. 21.30. Torsd 14 
Gemenskapsträff på Ring-
hem Frändeforstrubaduren 
Lennart Karlsson underhåller 
med visor och sånger till gi-
tarr. Sönd 11 Familjegudstj. 
Jubilatekören m musiker. 
Barngruppernas avslutning. 
Lennart Staaf.

Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Kjell Åberg. Nattv. 
Kyrkkaffe. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön, Sönd 
11 Gudstj. David C, Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 

Historiskt 
konsulentkontor
Sedan början av 2017 finns 
för första gången en hem-
slöjdskonsulent placerad 
i Dalsland, vilket i ett slag 
skapat klart bättre sprid-
ning tillsammans med redan 
befintliga konsulentkontor. 
Sedan tidigare finns hemslöjd-
skonulenter i Skövde, Göte-
borg, på Nääs och i Borås, där 
huvudkontoret är. Hemslöjds-
konulenterna är en del av Väs-
tarvet, vilket är regionens för-
valtning för natur- och 
kulturarv och som regional 
sådan Sveriges största. 

Och nu har alltså Västarvet 
en utpost i norra Dalsland, i 
form av ett kontor på Fengers-
fors bruk. 

Hemslöjdskonsulenterna 
har som uppdrag att främja 
kunskapen om, utövandet av 
och verksamheter kring slöjd. 
Den färska hemslöjdskonsu-
lenten i Dalsland heter Jonatan 
Malm och har lång erfarenhet 
av slöjd och annat kulturarbe-
te. Kontorsstolen på konsu-
lentkontoret är dock en ny typ 
av sits för honom. 

– För mig som frilansat länge 
och blivit lite trött på företagar-
delen är det fantastiskt kul att 
under en period få fokusera på 
de sociala aspekterna av slöjd. 
Sedan tror jag att min erfaren-
het av slöjdföretagande kan 

vara en tillgång i vår organisa-
tion, säger Jonatan. 

De första månaderna av sin 
anställning, som är på projekt-
basis och löper ut vid årsskif-
tet, har han ägnat åt att produ-
cera en utställning med åtta 
verksamma i trä slöjdande 
personer från Västra Götaland. 
Utställningen heter Fas Trä och 
visas under sommaren på 
Nääs. Under vecka 38 visas 
den i Mellerud, som en del av 
Arenaveckan. Jonatan fortsät-
ter: 

– Arbetet med utställningen 
var fantastiskt kul, men det var 
också lite av ett elddop med 
tanke på hur mycket som skul-
le skapas och bli färdigt på kort 
tid. När det nu är klart ser jag 
fram emot att bli mera utåtrik-
tad, inte minst här i Dalsland. 

Hemslöjdskonsulenten i Dalsland, 
Jonatan Malm. Foto: Lisa Fält.

Från utställningen Fas Trä. Foto: Jonatan Malm.
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Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD).  Miljöklass 
Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. 

Nu har du chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo modellår 
2017. Vi har starka erbjudanden på våra sista exemplar, som dessutom 
står här och väntar på dig. Ta chansen att möte sommaren i en ny Volvo. 

Volvo XC60 Classic. 
Pris från 299 900:–

SNABB LEVERANS. 
BÄSTA PRIS.

NU SÄLJER VI VÅRA SISTA 
VOLVO MODELLÅR 2017.

VINTERHJULEN INGÅR
Köper du en ny Volvo bjuder vi på vinterdäck 
monterade på Volvo Original aluminiumfälg.
Gäller Volvo XC90 och 40-/60-serien (ej nya XC60) 
fr.o.m. 12 maj t.o.m. 12 juni. Värde från ca 12 000:-

Lördag 10-14, söndag 11-14
Vänersborg, Uddevalla,
Dingle och Åmål.

Extra lördagsöppet 10-14 
Lysekil, Strömstad och Mellerud  

Ed (ej helgöppet)

Kyrkan fylldes av sång
Huggenäs Gospel och sångare från trakten tränar hela lördagen inför kvällens konsert i Missionskyrkan.

Hela lördagen pågick 
musikaktiviteter i Mis-
sionskyrkan i Mellerud 
som hade besök av en 
gospelkör från Värmland.
Huggenäs gospel från Värm-
landsbro var i Mellerud 
nästan hela lördagen för att 
sedan avsluta med en konsert 
tillsammans med sångare 
från trakten. 

Dagen innehöll två ge-
mensamma övningstillfällen 
inför kvällens konsert och 
allt varvades med mat och 
fikapauser.

─ Vi har ingen gospelkör 
här i Mellerud så det var 
oerhört inspirerande att få 
sjunga tillsammans med en 

så duktig gospelkör som 
Huggenäs Gospel, sade Ani-
ta Pettersson.

Tio av gospelkörens med-
lemmar var i Mellerud till-
sammans med sin orkester 
som bestod av klaviatur, bas 
och slagverk. Emelie Bäck-
ström Olsson, körens ledare, 
hade med sig noter och texter 
till åtta sånger, så för melle-
rudssångarna var allt helt 
nytt. 

Konsert
Kvällen började med kyrk-
kaffe och därefter startade en 
välbesökt konsert. Program-
met innehöll flera solister 
och Ronja Gardtman, Melle-

rud, hade ett soloparti i ”Eve-
ry Day Is a Day of Thanksgi-
ving” av Leonard Burks.

Pastor Thomas Segergren 
höll en kort andakt.

Det blev en lyckad kväll 
som var mycket uppskattad 
av kyrkobesökarna. Sångar-
na å sin sida tyckte det varit 
en givande dag där de lärt sig 
mycket och att det samtidigt 
varit en väldigt trevlig och 
fin dag.

– Det här måste vi göra om, 
det är vi överens om, Hugge-
näs Gospel och vi sångare 
här i Mellerud, sade Anita 
Pettersson.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Om kyrkogårdars vård

Diakon Laila Andrén t.v hade många frågor till kyrkvaktmästare Linda 
Johansson om hur kyrkogårdsförvaltningen tar hand om pastoratets 
kyrkogårdar.

I torsdags serverades 
förmiddagsfika i Bäcke 
församlingshem. Steneby 
pastorat hade en infor-
mationsstund för allmän-
heten om kyrkogårdarnas 
skötsel och underhåll. 
Fikastunderna i Bäcke för-
samlingshem står diakon 
Laila Andrén bakom. Denna 
torsdag hade hon bett kyrko-
gårdsvaktmästare Linda Jo-
hansson komma och berätta 
lite om kyrkogårdsförvalt-
ningens arbetsuppgifter ef-
tersom det ofta dyker upp 
frågor.

För att det hela skulle kom-
ma igång startade Laila ut-
frågningen och sedan fick 
kaffegästerna fortsätta med 
sina frågor.

I pastoratet finns en chef, 
fyra heltidsanställda, en sä-
songsanställd, en anställd 
genom försäkringskassan 
och ungefär åtta sommarar-
betande skolungdomar. En 
annan viktig uppgift, förut-
om att sköta kyrkogårdarna, 

är att möta människor och 
hjälpa dem. 

Underhåll
Det finns 18 stora byggnader 
varav sex är kyrkor och fem 
församlingshem. Pastoratet 
får hjälp från stiftet med en 
underhållsplan och sedan är 
det upp till kyrkorådet att 
besluta vad som skall utfö-
ras. Detta är ju också en 
ekonomisk fråga.

Förra året gjordes en stor 
satsning på Bäcke kyrko-
gård. Man grävde om och 
gjorde nya gångar, tog ner en 
del gamla träd för att få en 
ljusare kyrkogård, satte upp 
nya vattenplatser och nya 
lyktstolpar.

Gravplatser
Pastoratet erbjuder hjälp 
med gravplanteringen, det 
betalas år för år och kostar 
just nu 700 kronor. Då får 
man en vårplantering och en 
sommarplantering. Pastora-
tet har 600 gravplanteringar 

de sköter om och bär vatten 
till hela sommaren. Vill man 
ha vinterkrans kostar det 100 
kronor och ljung 40 kronor. 

25 år efter sista begrav-
ningen är graven inte gratis 
längre utan gravrättsinneha-
varen får betala en mindre 
summa om graven ska behål-
las.

Gravstenarna
Oavsett ålder på graven är 
det gravrättsinnehavarens 
ansvar att stenen inte lutar 
och kan ramla. Stenen ska 
klara ett visst tryck och gör 
den inte det ska stenhuggare 
anlitas. Pastoratet rättar inga 
stenar och sätter inte heller 
upp stöttor och orange band 
som man kan se på en del 
kyrkogårdar. Steneby pasto-
rat lägger helt enkelt ner 
stenarna.

– Många stenar har legat 
länge, säger Kåre Karlsson 
och frågar hur länge de kan 
ligga.

Linda berättar att så länge 
det inte fattas gravplatser 
ligger de bra där de ligger. 
Sedan har pastoratet en plats 
där de kan lagras, de är grav-
rättsinnehavarens egendom 
så det går inte att förstöra 
dem.

Det var en gedigen och 
komplett information besö-
karna fick denna torsdagsför-
middag. Laila tackade Linda 
med en blomma för att hon 
delat med sig av all sin kun-
skap.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Barnkör på resa till 
Älvängen och Göteborg

Söndagen den 7 maj var 
Bolstads församlings 
barnkör på körresa till 
Älvängen och Göteborg. 
Resan kunde genomför-
as tack vare en gåva till 
Gunnel Peterssons minne 
som Bolstad församlings 
barnkör fick förra året.
Maria Andersson, kantor i 
Melleruds pastorat, arrange-
rade resan. Första anhalten 
var Älvängen. Där medver-
kade kören i gudstjänsten 
med fyra sånger under led-
ning av Maria Andersson.

Före gudstjänsten hann 

kören med både en övning 
och kyrkfika som Älvängens 
församling förnämligt bjöd 
på. 

Därefter var kören redo för 
medverkan i gudstjänsten 
denna fjärde söndagen i 
påsktiden. Gudstjänsten in-
leddes med en procession 
med barnkören. Korsbärare 
var Alva Lindvall, Erikstad. 

Kören sjöng sedan ”Tack 
min Gud för att jag vaknar” 
för alla som vaknat i tid till 
denna elva-gudstjänst. 

Dagens gammaltesta-
mentliga text lästes av Ella 

Bolstads församlings barnkörbesökte Liseberg under sin resa till Gö-
teborg..

Bengtsson, Bolstad. Under 
gudstjänsten sjöng barnkö-
ren sedan ”Var i oss den vä-
gen” och ”Ett nytt bud ger jag 
er” som anknöt till ämnet för 
söndagen, livets väg. Den 
senare är passande nog skri-
ven av  Sabina Nilsson, orga-
nist i Älvängens församling 
och kantor för dagen. Som 
avslutning på gudstjänsten 
sjöng  barnkören ”I sommar-
ljus”.

Efter gudstjänsten bar det 
iväg mot Göteborg. Efter ett 
snabbt stopp för mat och 
dryck åkte bussen till Lise-
berg där barnkören fick roa 
sig resten av dagen. Det var 
lite mulet, men uppehåll hela 
eftermiddagen. Detta bidrog 
möjligtvis till att en och an-
nan höll sig borta från Lise-
berg. Köerna till attraktio-
nerna var nämligen korta, 
ofta obefintliga, vilket gjorde 
att det hanns med många åk 
i både nya attraktioner och 
gamla klassiker.

Glada och trötta åkte barn-
kören hemåt igen framåt 
kvällen. 

Per Hasselberg
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Hundratals ville avtacka Ingmar Johansson

Det var många som ville tacka Ingmar Johansson när han slutade efter 14 år som kommunchef i Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

Ingmar Johansson avslöjade att han värvats av Olav Thongruppen för 
att utveckla Tanums shoppingcenter. Här har även Orvelingruppen ett 
finger med i spelet. Foto: Susanne Emanuelsson.

Robert Svensson var en av flera ta-
lare. Han prisade Ingmar Johans-
son kapacitet och engagemang. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Nya socialchefen en hemvändare
Roger Granat är ny soci-
alchef i Mellerud sedan 
20 mars. Han är uppäxt i 
Bolstad, Brålanda och Ör,  
gick på Rådaskolan i Mel-

lerud och på Birger Sjöber-
gymnasiet i Vänersborg. 
Kanske känner många igen 
Roger Granat. Han jobbade 
på Försäkringskassan i Mel-

Roger Granat är socialchef i Mellerud sedan 20 mars.

lerud fram till 1998 då han 
började studera dataveten-
skap, beteendevetenskap och 
organisationspsykologi på 
Göteborgs Universitet.

Efter universitetet blev det 
jobb på Försäkringskassan 
igen, bland annat som områ-
deschef för Fyrbodal. 

– När min fru fick jobb i 
Karlstad hängde jag med dit 
och jobbade inom socialför-
valtningen, berättar Roger.

Familjen flyttade 2013 till 
Trelleborg som passade bra 
för äldsta dotterns tävlande i 
friidrott på elitnivå.

– Men efter ett besök hos 
släkten i Vänersborg på väg 
tillbaks till Trelleborg fråga-
de vi oss om vi verkligen åker 

hem, eller vart vi egentligen 
åker, berättar Roger. 

Tjänsten som socialchef i 
Mellerud blev ledig och Ro-
ger Granat landade i Dals-
land igen. Nu pendlar han 
mellan jobbet i Mellerud och 
hemmet i Vänersborg. 

Familjen består av frun,  
två vuxna bonusbarn, en son 
som går i femte klass och en 
valp av rasen Shetland 
Sheepdog.

På fritiden ägnar sig Roger 
Granat åt familjen och huset 
de bor i. Han spelar golf och 
ser gärna på fotboll. I höst 
fyller han 50 år.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

och utbildningschef tackade 
Ingmar för att han alltid fun-
nits till hands och uttryckte 
gillande för hans inställning 
att kommunal ekonomi är 
som familjens ekonomi – fat-
tas det pengar får man inte 
handla.

Robert Svensson, före det-
ta kommunalråd som i många 
år jobbade sida vid sida med 
Ingmar Johansson citerade 
Strindbergs roman Hemsö-
borna när han berättade om 
Ingmars bedrift att leda kom-
munen på vägen tillbaka när 
den var på väg att haverera.

– Du har lyckats att leda 
arbetet för Melleruds kom-
mun. Förändringar kostar på 
för den som ska genomföra 
dem. Du har jobbat med en 
oerhörd kapacitet och enga-
gemang och Mellerud är en 
annan kommun idag, sade 
Robert Svensson.

Daniel Jensen (KD) be-
skrev läget i Mellerud när 
Ingmar började för fjorton år 
sedan. Usla resultat, stora 
skulder, ett stort hål i Sun-
nanå. Ingen kommunfest. 
Det var ”dom och vi”.

– Det var inget enkelt upp-
drag. Men ingen har jobbat 
fler timmar än Ingmar. Den 
som inget gör kan man bara 
kritisera för det. Den som gör 
mycket kan kritiseras för 
mycket, sade Daniel Jensen.

Från minus till plus
– Man slutar för sällan! var 
Ingmar Johanssons spontana 
reaktion på talen. Han berät-
tade att han, när han tillträdde 
tjänsten som chef, inte hade 
bott i Mellerud på 30 år. 
Kommunens ekonomiska 
resultat var 15 miljoner mi-

nus, det såg inte bra ut. Näs-
ta år var det fyra miljoner 
plus. 

– Men det kostar att inte 
blunda när man ser någon 
med fingrarna i syltburken, 
sade Ingmar.

Han beskrev hur glädjen 
med Sunnanåprojektet för-
vandlades till ett helvete, att 
han aldrig blivit så sågad vid 
fotknölarna som då.

– 2007 trodde jag inte vi 
skulle lösa det. Men det gjor-
de vi, det tog 4,5 år av arbete. 
Nu har vi sålt sjöbodar för 16 
miljoner och fått pengarna 
tillbaka. Dessutom har vi sålt 
mark under dem för flera 
miljoner, konstaterade Ing-
mar Johansson.

– Jag är också stolt över att 
vi lyckats anställa så många 
unga duktiga medarbetare i 
kommunen. Ni äldre är också 
duktiga - men inte unga. Tack 
alla, det finns många olika 
minnen och funderingar jag 
tar med mig härifrån, avslu-
tade Ingmar Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I fredags avtackades In-
gmar Johansson efter 14 
år och tre månader som 
kommunchef i Mellerud. 
Tingshuset fylldes av 
drygt 200 inbjudna gäster.
Presentbordet dignade under 
blommor och gåvor. Medar-
betare och personal, företa-
gare, politiker och många 
andra som under de 14 åren 
kommit i kontakt med kom-
munchefen köade för att av-
tacka Ingmar Johansson.

I foajén fick smörgåstår-
torna en strykande åtgång 
och gästerna tog plats vid 
borden i både tingssalen och 
i de angränsande rummen. 

Många talade
Kommunfullmäktiges ord-
förande Morgan E Anders-
son agerade toastmaster och 
ringde i klockan när någon 

ville säga några ord till Ing-
mar. Det var det många som 
ville. 

Först ut var kommunalrå-
det Tommy W Johansson 
som nämnde bedriften i att 
sitta i så många år på en så 
utsatt position som en kom-
munchefs. Han betonade In-
gmar Johansson betydelse 
för kommunens utveckling 
och det avstamp han satt ” för 
evinnerliga tider” genom 
Sunnanåprojektet.

Sinne för ekonomi
Ekonomichefen Björn Lind-
qvist hade uppskattande ord  
om Ingmars starka engage-
mang kring kommunens 
ekonomi.

– Utan det hade vi inte 
kommit tillrätta med de ut-
maningar vi haft, sade han.

Anders Pettersson, kultur- 
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BÄSTSÄLJARE
JØTUL F 373 ADVANCE svart lack
SPARA 3 900:-
NU 18 600:-
Ord. pris 22 500:-

KOKPLATTA
JØTUL F 602 svart lack
SPARA 1 600:-
NU 8 000:-
Ord. pris 9 600:-

BÄSTSÄLJARE

TIMELESS 
NORWEGIAN
CRAFT

VI FIRAR 17 MAJ MED 

17 % RABATT*

* På alla Jøtul kaminer. Gäller inte utomhuskaminer. Kampanjen gäller 10–17 maj 2017. 
Se fl er kampanjprodukter på jotul.se

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

Samarbete ska utveckla kommunerna

Kommunens arbetsutskott fick besök av representanter för Högskolan Väst och Kommunakademien Väst. Fr.v Lena Fischer, Fyrbodal, Eva Pärson 
(M), Jan Theliander och Martin Hellström, Högskolan Väst, Tommy W Johansson (S), Björn Lindqvist, ekonomichef,  Daniel Jensen (KD) Peter 
Ljungdahl (C), Marianne Sand-Wallin (S) och Lena Lindhé, Högskolan Väst.

Anders Ljungkvist underhöll på HRF:s vårfest i der nyrenoverade Tingshuset.

Det kom drygt 50 perso-
ner till Hörselskadades 
förenings vårfest som var 
förlagd till det nyrenove-
rade och mycket vackra 
Tingshuset.
Akustiken i entréhallen och 
alla rummen har blivit en 
skön upplevelse - speciellt 
för oss hörselskadade och 
den helt nya tekniken fung-
erade utmärkt. Det blev en ny 

upplevelse även för tolkarna 
att kunna koppla in sig direkt 
på TV-skärmarna och slippa 
använda sig av projektor och 
duk. 

Vädret var både kyligt och 
regnigt så valet av lokal var 
även av den anledningen det 
allra bästa. Det bjöds på 
smörgåstårta, cider samt kaf-
fe och hembakt kaka. En 
högvinst bestående av en 

innehållsrik gourmetkorg 
gjorde att lotterna blev 
lättsålda. Anders Ljungkvist 
värmde oss alla med en väl-
komponerad repertoar av 
sång, musik och glada histo-
rier. En härlig avslutning på 
vårens aktiviteter.

Hörselskadades förening 
i Mellerud 

Inger Andersson, ordförande

FÖRENINGSREFERAT

Förra tisdagen hade Melleruds kommunsstyrelses 
arbetsutskott besök av den nye rektorn och andra 
representanter för Högskolan Väst och den nya sam-
arbetsarenan Kommunakademien. Kompetensutveck-
ling genom arbetsintegrerat lärande var ett av ämnena 
som diskuterades.

Martin Hellström är rektor på 
Högskolan Väst sedan janu-
ari 2017. Med besök hos 
Fyrbodals 14 kommuner vill 
han presentera sig och Hög-
skolan Väst och få insikt i det 
samarbete som håller på att 
utvecklas mellan kommu-
nerna och högskolan.

Med på resan var också 
tillförordnade rektorn Jan 
Theliander, samt Lena 
Fischer från Fyrbodals kom-
munalförbund och Lena 
Lindhé, utvecklingsstrateg 
på Högskolan Väst, som job-
bar med att utveckla Kom-
munakademin Väst, ett 
samarbete mellan Fyrbodals 
kommuner. 

Kommuner är stora arbets-
givare och liksom inom indu-
strin finns stora personalbe-
hov. Det råder trots 
arbetslöshet stor brist på ar-
betskraft, glappet handlar 
om rätt kompetenser till de 
tjänster som behöver tillsät-
tas. Att få fler ungdomar att 
studera vidare är målet med 
samarbetet.

Efterfrågad kompetens
Höskolan Väst utbildar till 
många av de yrken som ef-
terfrågas och Martin Hell-
ström påpekade att skolans  
signum är kunskap i samver-
kan. Högskolan Väst är en 
högskola som attraherar fler 
unga från studieovana miljö-

er och ger studenterna stöd.
– Man känner sig inte som 

kusinen från landet när man 
pratar med oss. Tillsammans 
med företag och kommuner 
diskuterar vi problem och ger 
studenter möjlighet att tidigt 
komma i kontakt med arbets-
livet, sade Hellström. 

Kopplingen akademiska 
kunskaper, forskning och 
innovationer är något Martin 
Hellström tror på och han tog 
som exempel arbetsintegre-
rat lärande, till exempel i 
avancerad, innovativ svets-
teknik.

Arbete och studier
83 procent av studenterna 
från Högskolan Väst har jobb 
inom ett år efter avslutad 
utbildning. Söktrycket är 
högt efter att 600 tillfälliga 
platser som skapades efter 
saabkraschen försvunnit. 
Högskolan Väst har en öns-
kan om att få de platser man 
lätt skulle kunna fylla. Man 
vill nå fler studenter än de 11 
000 som finns idag. 

I Mellerud finns inga hög-
skoleförberedande gymna-
sieprogram idag, det finns 
inte tillräckligt många som 
vill går till exempel naturpro-
grammet. Här är lärlingsut-
bildningarna efterfrågade, 
både av unga från bygden 
och från andra kommuner. 
De elever som vill gå hög-

skoleförberedande program 
får söka sig till andra orter.

– Det finns en arbetslöshet 
samtidigt som företag skri-
ker efter personal med rätt 
kompetens. Det handlar om 
att minska trösklarna till hög-
skolan genom kombinatio-
nen av arbete och studier. Vi 
har en läxa att lära när det 
gäller att möta ungdomar ti-
digt i utbildningen, sade 
Hellström. 

Samarbete
Det finns idag ett samarbete 
mellan Melleruds kommun 

och Högskolan Väst, bland 
annat genom medverkan av 
lärarstudenter och sjukskö-
terskestudenter i den kom-
munala verksamheten. 

Det finns också verksam-
hetsnära samverkan inom 
forskning och kompetensut-
veckling. Ett exempel är en 
traineeutbildning för chefer 
för att kunna rekrytera till 

chefsposter ur de egna leden 
och därigenom ta tillvara den 
kompetens som finns inom 
verksamheten. 

Melleruds kommun delar 
även ut ett årligt stipendium 
för unga som vill studera 
vidare efter gymnasiet. 

– Med Kommunakade-
mien Väst och tanken ”livs-
långt lärande” ligger vi i 

famkant. Vi vill med detta 
samarbete utveckla hela Fyr-
bodal, sade Martin Hell-
ström.

Kommunakademien Västs 
kontaktperson i Mellerud är 
Maria Kristiansson, HR-chef 
(personalchef).
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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En händelserik septembervecka växer fram

Här några av de representanter från föreningar, kommunen och Västarvet som möttes under förra veckans möte i Mellerud för att planera Arena 
Mellerud som arrangeras 16-24 september.

Lars Bergström, Västarvet diskuterar med Bertil Larsson, Naturskydds-
föreningen.

Jag vill berömma kommu-
nens personal på gata-park 
som håller så snyggt överallt. 
De fräschar upp i kommu-
nens grönområden, sopar 
gatorna, klipper, städar och 

rensar. Parallellt med Vega-
gatan finns ett skogsparti 
som vi har döpt till Bolog-
neskogen. Där finns så fan-
tastiskt många fina träd. Där 
är så fint för oss äldre att 

Gata-park gör det så fint!

Jag noterar att Kerstin och 
Karl-Axel Nordström reage-
rar mot att SD tar äran åt sig 
för att Sverige inte har hus-
förhör, katekes och hucklen 
för kvinnor. Istället berättar 
de att Arbetarrörelsen (Soci-
aldemokratin, förmodar jag 
att de menar) tagit bort denna 
”feodala rest”.

Jag är säkert överens med 
herrskapet Nordström om att 
politiken inte skall styras av 
religion. Det är därför det står 
i Bibeln, 1917 års översätt-
ning (Matteus 22:21) ”Så 
given då kejsaren vad kejsa-
ren tillhör, och Gud vad Gud 
tillhör.”

Det vill säga kristendomen 
existerar i samklang med 
politiken, medan vissa andra 
religioner (till exempel is-

lam) hävdar att religiösa la-
gar står över politisk lag och 
rätt.

Men i övrigt är vi tydligen 
ganska oense!

Tio Guds Bud är inte så 
dumma, faktiskt..! Visserli-
gen är de första budorden 
religiösa, men de flesta står 
över religionen och handlar 
om respekt för medmännisk-
or och deras ägodelar.

”Bolstadprosten” Lars 
Magnus Engström (1867–
1951) kämpade i den beröm-
da Bolstads Skolkamp i slutet 
av 1920-talet för att Luthers 
Lilla Katekes skulle vara 
obligatorisk i skolundervis-
ningen.

Det gjorde han nog rätt i.
Vi som hade förmånen att 

gå i skolan förr fick lära oss 

både hut och psalmer utan-
till. Det tog vi inte skada av 
(i varje fall inte efter nyåret 
1958, när skolaga förbjöds).

Förslag:
• Anta budorden tre – tio 

(enligt Luthers lilla katekes) 
såsom svensk grundlag (kan-
ske med dispensmöjligheter 
från bud nummer tre. Vissa 
arbetsuppgifter måste utfö-
ras även på vilodagen). 

Om katekesen ersätter 
många nuvarande otydliga 
och överarbetade lagar blir 
tolkningen enklare…

Då kan den svenska lagbo-
ken bli mycket tunnare, och 
rättsprocessen blir säkrare.

• Gör ”Respekt för andra 
och deras egendom” till ett 
eget skolämne. Ersätter hus-
förhören…

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Luthers katekes var inte så dum...
• Givetvis bör alla religio-

ner som förtrycker kvinnor 
förlora sin status av religiösa 
samfund.

Självklart skall huckle 
vara tillåtet för kvinnor (och 
män, om de så önskar) så 
länge de bär det frivilligt.

Personligen beklagade jag 
när Sverige avskaffade ban-
den mellan kyrkan och sta-
ten. Vore bättre med en 
kristen statskyrka. Inte minst 
eftersom våra fina kyrkor 
(där skolavslutningarna na-
turligtvis borde hållas i slutet 
på varje termin för alla skolor 
i alla kommuner) står och 
förfaller. Kyrkorna är inte 
bara religiösa hus, utan po-
tentiellt fantastiska sam-
lings- och konsertlokaler, 
som borde utnyttjas mycket 
mer!

Luthers katekes var nog 
inte så dum..!

Kanske dags att återinföra 
den just detta jubileumsår till 
Martin Luthers ära!

Jean Christer Olsson 
Bolstad

PS. Så fort kvinnor får sam-
ma behandling och rättighe-
ter som män i en viss religion 
och så fort det börjar byggas 
rejält med kristna kyrkor i 
arabvärlden kommer jag att 
beundra en viss religion..!

Gjorde ett besök som mor-
mor till en elev på Fagerlids-
skolan i Mellerud. Möttes 
där av vänliga leenden och 
blickar var jag än befann 
mig. Alla som arbetade där 

var mycket kompetenta. Det 
var ordning och reda över-
allt. Vilket kanonjobb ni gör. 
Tack! Ni är guld värda.

En mycket nöjd besökare

Ni gör ett kanonjobb !

promenera, jag skulle önska 
att fler upptäckte denna plat-
sen.

Och tänk att man får gå på 
alla fina grönytor. Har bott i 
Uddevalla tidigare och det 
fick man inte göra där.

Jag vill verkligen slå ett 
slag för att ta en tur till ”Bo-
logneskogen” och upptäcka 
denna fina plats.

Karin Persson

I september ordnar Mel-
leruds kommun ”Arena-
veckan” tillsammans med 
Västarvet, föreningar och 
organisationer. En dryg 
vecka fylls av arrange-
mang för att lyfta fram na-
tur -och kulturarv. ”Dåtid 
– Nutid – Framtid”.
Arenaveckan ersätter Kul-
turnatta och under nio dagar 
blir det en mängd aktiviteter, 
öppna både för allmänheten 
och för skolor och förskolor. 
Bland programpunkterna 
finns ”Fas Trä”, en utställ-
ning i biblioteket arrangerad 
av slöjdkonsulenten Jo-
nathan Malm. I samband 
med den blir det också 
workshop för alla intressera-
de.

Det blir natur- och kultur-
vandring i Åsnebyns kultur-
reservat, byggnadsvårdsdag 
i Dals Rostock och kyrko-
gårdsvandringar på flera 
ställen. 

Manskörer genom tiderna 
presenteras i Kyrkans Hus 
och en ”Amerikadag” som 
ska visa hur amerikansk kul-
tur influerat mellerudskultu-
ren planeras. Den kommer 
inte att handla om utvand-
ringen till Amerika utan om 
intresset för till exempel 
amerikanska bilar och mu-
sik, både rockabilly och rap. 

Föreläsningar och filmer
Pedagoger från Göteborgs 
naturhistoriska museum be-
söker Karolinerskolan under 
en dag och jobbar med de 
yngre eleverna. Det ges ock-
så en föreläsning för försko-
lepersonal och andra intres-
serade om ”Kultur för de 
allra minsta”. Föreläsare är 
Ida Lagnander från Västar-
vet. 

På biografen Centrumsa-
longen kommer dokumen-
tärfilmer med lokalt innehåll 
att visas och en historisk 
promenad i centrala Melle-
rud kommer att ske.

I Grinstad blir det föredrag 
och samtal om labyrinten 
som finns i kyrkan och Dals-
lands Spelmansorkester 
kommer att spela musik från 
Grinstad i kyrkan.

Scouter, musik och konst
Melleruds scoutkår firar ju-
bileum och har flera arrang-
emang kring sin verksamhet 
på gång. 

Kroppefjälls vandrare an-
ordnar en guidad vandring 
till Kolmilan i Källhult, där 
under veckan Skogens Vete-
raner arrangeras.

Pridefestivalen går av sta-
peln och det blir flera arrang-
emang på skolor, på ung-
domshuset Stinsen och på 
Kulturbruket på Dal där en 
pjäs om Sveriges första tran-
sperson spelas.

När det är vernissage på 
Dalslands konstmuseum 
denna septembervecka med-
verkar saxofonisten Per 
Thornberg i ett samarrange-
mang mellan Dalslands 
konstmuseum och Upperud 
9:9. 

Mycket att se och höra
Det blir också fokus på byg-
dens industriella historia, till 
exempel utvecklingen från 
Hjalmarsfors Vagnsfabrik 
till dagens JOAB i Dals Ro-
stock och Håverud-Upperud 
och Åsen får sin rika indu-
strihistoria berättad. 

Naturskyddsföreningen 
har höstvandring runt skif-
fertjärn där man stannar och 
tittar på resterna av brytning-
en av skiffer vid tjärnet. 

Hur solceller kan vara ett 
steg mot självförsörjning 
berättar Christer Johansson 
som sedan fyra år driver sin 
egen solcellsanläggning.

Stort engagemang
Detta är en del av de arrang-
emang som planeras. Tre 
möten har hittills ägt rum 
mellan Melleruds kommun, 
föreningar, organisationer 
och representanter för Väs-
tarvet som är Västra Götalan-
dregionens förvaltning för 
natur -och kulturarv. Fler ska 
det bli. Det laddas rejält för 
en späckad vecka 16-24 sep-
tember.

– Det kommer att bli svårt 
för mellerudsborna att välja, 
säger kultur -och fritidsut-
vecklaren Lars Nilsson som 
är Melleruds kommuns sam-
ordnare inför Arenaveckan.

– Initiativet kommer häri-
från och från Västarvets sida 
ser vi fram emot att jobba 
med Melleruds kommun, 
säger Lars Bergström, Väs-
tarvets ansvarige för Dals-
land.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Nya Dacia Logan MCV Stepway är här!
Inget tjafs. Bara ett smartare val.

Dacia Logan MCV Stepway från 119 900 kr
Allt i ett-paket från 1 682 kr/mån

Extra helgöppet 20-21 maj
Köp din Dacia med Allt i ett-paket och få 1 års fri försäkring

*Erbjudandet gäller t.o.m. 4 juni 2017 vid köp av en ny Dacia med Allt i ett-paket. Värde 
4080 kr. Logan MCV Förbrukning: 3,5-5,1l/100 km, CO2: 90-115 g/km Finansiering med 
Dacia Allt i Ett Billån: 30% Kontant, 84 mån. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. 
Ränta 4,15, e� ektiv ränta 4,24%. Rörlig ränta baserat på STIBOR90. Servicekostnad 
från 191 kr per månad vid körsträcka 15 000 km/år i 36 månader. Försäkring 340 kr per 
månad via Renault Försäkring beräknat på man 55 år boende i Sundsvall. Reservation 
för eventuella tryckfel.

Lördag 10-14, söndag 11-14
Vänersborg, Uddevalla,
Dingle och Åmål.

Extra lördagsöppet 10-14 
Lysekil, Strömstad och Mellerud  

Ed (ej helgöppet)

Snickare som gillar ordning och reda
Thorbjörn Dahl Andersen 
flyttade till Mellerud från 
Kongsvinger som nioåring 
1993, när hans pappa star-
tade Melleruds Bilservice. 
För två år sedan startade 
han själv eget företag; 
Dahl Andersen Bygg.
Byggprogrammet i Väners-
borg var avklarat 2002, där-
efter började Thorbjörn om-
gående att jobba i Norge. Det 
höll han på med fram till 
2007-2008.

– Jag var bas i ett bygglag 
på 15 man och vi var ute på 
både små och stora byggen. 
Det var en rolig tid i livet. 
Men sedan tröttnade jag på 
att vara hemifrån såpass 
mycket, man blev nästan som 
en turist på hemmaplan, för-
klarar 34-årige Thorbjörn.

Efter en period på Uddeval-
la Svetsteknik började han 
jobba åt flera mindre byggfö-
retag i Mellerud med omnejd.

– Det var när jag arbetade 
på Hedströms Bygg som jag 
bestämde mig för att starta 
eget, det hade jag gått och 
funderat på i fyra-fem år. Så 
2015 startade jag eget, då var 
jag fortfarande anställd hos 
Hedströms Bygg. Vi var över-
ens om att inte konkurrera 
med varandra, berättar Thor-
björn.

Bygger parhus
I början blev han inhyrd av 
Sven Johansson Bygg i Ed 
under några månader, men 
sedan april 2016 har Thor-
björn haft fullt upp med att 
bygga parhus på Sahlinsgatan 
i Ängenäs.

– Jag är inhyrd av Benny 

Altanbyggnation på gång vid det senaste parhuset på Sahlinsgatan.

Mattsson, Mabentho AB. 
Han är kanonbra att jobba åt, 
vi har en väldigt god kommu-
nikation. Jag har jobbat ihop 
med hans anställda, Tommy 
Wallentin och Vaidas Stankos 
i ett år nu. Vi har även åkt ut 
och gjort XL Bygg:s ”Monte-
rat och klart-jobb”, då har 
kunden fått ett fast pris.

Som snickare kan Thor-
björn i princip bygga  ett helt 

hus från grunden. De två se-
naste parhusen på Sahlinsga-
tan har han varit med på från 
grunden till färdigt hus.

– Det är bra tider för bygg-
branschen. Nu har jag möjlig-
het att ta en del jobb åt privat-
personer i sommar, jag 
behöver ju bygga upp en egen 
kundkrets också, säger Thor-
björn leende.

Han understryker hur vik-

tigt det är att ha ordning och 
reda.

– Jag är väldigt noggrann 
och vill ha rent runt mig. Det 
är så enkelt för oss hantver-

kare att städa upp efter oss, 
det tar kanske tio minuter, så 
blir även kunden nöjd, kon-
staterar Thorbjörn.

Han köpte hus i Mellerud 

för två år sedan, där han bor 
med sin fru och hennes nio-
åriga dotter.
 Susanne Emanuelsson susanne@

mellerudsnyheter.se

Fiskestämma i Skållerud

Vy från Lanäbben i Näsölen, med Anolfsbyn i bakgrunden.

Näsölens FVO har haft 
fiskestämma på Skålle-
ruds gård, vilket  blivit en 
tradition de senaste åren.  
Efter mycket god fika hölls 
årsmötet och vi konstaterade 
att det är 80 år sedan ur-
sprungsföreningen bildades. 
På 1980-talet ombildades 
föreningen till fiskevårds-
område, och det blev Näsö-
lens fiskevårdsområdes för-
ening.

Efter en del diskussioner 
beslutades att  Sjöns dag, 

som varit en trevlig samman-
komst sedan 1988, skall ”fi-
ras” lördagen den 8 juli i 
Rinneviken hos Dalbergs. 
Träffen är öppen för alla som 
har eller har haft anknytning 
till sjön. Ett gott humör och 
fikakorg medtages. 

En annan återkommande 
punkt är ”Kräftfisketiden”. I 
år blir premiären fredagen 
den 11 augusti och varar fram 
till 30 september. Vi kommer 
i fortsättningen sträva efter 
att ha premiären fredagen i 
vecka 32.

Näsölen ger många fina 
rekreationsmöjligheter, både 
för oss som är permanent 
boende runt sjön och för 
sommargäster och besökare. 
Både natur och fiske ger 
spänning och rika naturupp-
levelser. Det är en stor för-
mån för oss att få vara med 
och förvalta detta arv. Dess-
utom är föreningen en viktig 
del i det sociala nätverket 
runt sjön.

Styrelsen /ordförande
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Barnens våravslutning i Skållerud
Vårens barn- och ung-
domsaktiviteter i Skål-
lerud avslutades med 
korv- och marshmal-
lowgrillning.
Söndagens gudstjänst för 
Små och Stora hade tema 
Kärlek. Komminister Lena 
Hildén talade i sin predikan 
om att det finns olika sorters 
kärlek, den till make/maka, 
barn, vänner, arbetskamra-
ter och till flera andra. Det 
är viktigt att man har ett 
öppet hjärta för varandra.

Samtal
I barngrupperna hade man 
pratat om vilka olika tankar 
man kunde ha om Gud och 
om kärlek. De hade kommit 
fram till att tankarna om 
kärlek stämde in även på 
Gud. Tillsammans med för-
samlingsassistent Martin 
Niklasson pratade de om 
detta under gudstjänsten. 

I barnkören hjälper man varandra med frågorna på tipspromenaden.

Hugo Syringen grillar marshmallows.

Yngsta besökaren på avslutningen, Katarina Färdig.

Historiskt beslut för hälso- och sjukvården
Omställningen delas in i fyra 
övergripande områden: (1) 
utveckling av den nära vår-
den, (2) koncentration av 
vård för bättre kvalitet och 
tillgänglighet, (3) utveckling 
av digitala vårdformer och 
tjänster, samt (4) fokusere-
ring på kvalitetsdriven verk-
samhetsutveckling.

– Det är mycket glädjande 
att vi i politisk enighet kan 
staka ut riktning för framti-
dens hälso- och sjukvård i 
Västra Götaland. Enigheten 
skapar förutsättningar för 
stabilitet och kontinuitet och 
ökar möjligheterna för att vi 
ska lyckas med våra gemen-
samma ambitioner. Det svåra 
arbete återstår dock när vi nu 
ska förverkliga strategin, 

men visst är detta första steg 
ett historiskt beslut, säger 
Jonas Andersson (L), ordfö-
rande i hälso- och sjukvårds-
styrelsen, som lett arbetet 
med strategin.

– Att stärka den nära vår-
den utanför sjukhusets vägg-
ar är en fråga om både kvali-
tet och patientsäkerhet. De 
fem sjukaste procenten av 
invånarna förbrukar 80 pro-
cent av sjukvårdens resurser. 
Att stärka vården för dessa 
guldkortspatienter in i hem-
mets trygga vrå, är nyckeln 
för att klara av framtidens 
hälso- och sjukvård, säger 
Tony Johansson (MP), förste 
vice ordförande i hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen.

– Att på ett positivt sätt 

använda de möjligheter som 
ny teknik ger är en viktig del 
i att klara omställningen av 
vården. Såväl vårdens med-
arbetare som regionens invå-
nare har rätt att förvänta sig 
betydligt snabbare framsteg 
än tidigare. Inledningsvis 
måste vårdens digitala miljö 
komma ikapp resten av sam-
hället. I nästa steg behöver 
föråldrade arbetsmetoder 
fasas ut till förmån för nya 
sätt att tänka och arbeta, sä-
ger Martin Andreasson (M), 
ledamot i hälso- och sjuk-
vårdsstyrelsen.

– Det ska vara enkelt för 
dig som patient att få dina 
vårdbehov tillgodosedda på 
bästa tänkbara sätt. Därför 
samlar vi nu viss specialise-

rad vård till färre ställen för 
säkerställa en högre kvalitet 
och patientsäkerhet. Samti-
digt ska våra lokalsjukhus 
utvecklas och få tydligare 
profiler och ansvarsområ-
den, säger Cecilia Andersson 
(C), ledamot i hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen.

– Att rusta den nära vården 
så att den kan möta den psy-
kiska ohälsan hos hela be-
folkningen är en viktig del av 
den omställning av vården 
som Västra Götalandsregio-
nen står inför, avslutar Moni-
ca Selin (KD), ledamot i 
hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen.

Mellerudsbon Tony Johansson (MP), förste vice ordförande i hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen.

Förra tisdagen fattade 
regionstyrelsen i Västra 
Götaland ett historiskt 
beslut när samtliga partier 
i styrelsen godkände för-

slaget till ny strategi för 
omställningen av hälso- 
och sjukvården i Västra 
Götalandsregionen. 

Barnkören sjunger sånger om vänskap. Hugo Syringen, Viktoria Färdig, Matilda Gustavsson  och Kristina Färdig.

Barnkören framförde flera 
sånger om vänskap under guds-
tjänsten.

Efter gudstjänsten var det tips-

promenad och lekar för bar-
nen. Det serverades grillad 
korv med bröd, saft och för 
de vuxna även kaffe. Höjd-

punkten för barnkören 
såg ut att vara marsh-
mallows som de själva 
fick grilla.

Trots dagens avslut-

ning fortsätter kyrkans barn– 
och ungdomsaktiviteter fram 
till Mors dag då de ska med-
verka vid avtackningen av 
komminister Marit Järbel.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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Ann-Marie slutar efter 42 år

Ann-Marie Bergqvist slutar efter 42 år som frisör i Mellerud. Här till-
sammans med Hans-Göran Karlsson som klippt sig hos Ann-Marie i tio 
år och tycker det är tråkigt att hon ska sluta.

Ann-Marie Bergqvist, 58, 
har arbetat som frisör i 42 
år. Lagom till midsommar  
lägger hon ner sin verk-
samhet, Frisyrmakar’n, 
på Västerråda.
Ann-Marie började som elev 
hos Salong Frissan som 
drevs av Barbro Buza och 
Gunnel Jansson. Innan dess 
hade hon jobbat på lov och 
helger i salongen.

– Jag var anställd hos dem 
fram till 1991 då jag startade 
Frisyrmakar’n på Viadukt-
gatan vid Österrådaplan, be-
rättar Ann-Marie.

När hon tillsammans med 
maken Anders köpte en fast-
ighet intill E45 vid norra in-
farten till Mellerud, flyttades 
salongen dit. Här har verk-
samheten också varit belä-
gen sedan dess. Anders har 
drivit företag vägg i vägg 
med Ann-Marie, bland annat 
sålt bildelar och färg. Senast  
var det företaget Husbilen.
com.

Hur har det fungerat att 
jobba så nära varandra?

– Jag har haft mitt och han 
sitt. Vissa dagar har vi inte 
ens setts. Men det är samti-
digt skönt att inte vara helt 
ensam, så det har bara varit 
positivt att ha haft Anders i 
närheten, svarar Ann-Marie.

Hon har alltid velat bli 

Rosa är det som gäller! Ann-Marie kör gärna runt på sin rosa flakmoped från 1970-talet. Foto: Privat.

ÅRSMÖTE

Avgående ordföranden Gun Förde, Ed överlämnar ordförandeklubban 
till DFH:s nyvalde ordförande Gerhard Jansson från Åmål.

Bengt Aronsson, f d ordförande i Brålanda hembygdsförening tilldelas 
Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans för sina insatser 
vid byggandet av utställningshallen vid Råskogsstugan.

Vid Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbunds 
årsmöte i Håbol lördagen den 
22 april valdes ordföranden i 
Åmålstraktens hembygdsför-
ening Gerhard Jansson, Åmål  
till ny ordförande för Dals-
lands Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund. Han efterträ-
der Gun Förde, Ed som avsagt 
sig omval. 

Värd för årsmötet var den 
100-årsjubilerande  Dals-Eds 
Hembygdsförening och mötet 
hölls i Håbols församlings-
hem. Ordföranden i Håbols 
hembygdsförening Torgny 
Arvidsson och prästen 
Stig-Arne Jakobsson visade 
Håbols kyrka där kantorn Eva 
Nilsson framförde musik av 
Wilhelm Petersson-Berger 
vilken hade anor från både 
Håbol och Bälnäs vid Ed. I år 
är det 150 år sedan denne 
tonsättare föddes. En av de 
pampigaste gravstenarna på 
Håbols kyrkogård är rest över 
riksdagsmannen Petter An-
dersson i Högkil som år 1874 
var en av grundarna av Dals-
lands Fornminnesförening.  

Vid kaffet i Håbols försam-

lingshem framfördes musik 
på fiol av Henriette Skov-
borg-Larsen, Wilma Karls-
son, Jacqueline Ljunggren 
och Anetta Gajewska, alla 
från Dals Eds musikskola. 
Parentation hölls  över styrel-
seledamoten Gunnar Peder-
son, Tösse som hastigt avlidit 
på Långfredagen. 

Styrelsen för Dalslands 
Fornminnes- och Hembygds-
förbund består av ordföran-
den Gerhard Jansson, Åmål, 
sekreteraren Monika Åhlund, 
Steneby, 1:e vice ordföranden 
Clas Göran Qvil, Dals-Lång-
ed,  2:e vice ordföranden 
Håkan Bürgemeister, Feng-

frisör. Efter en del letande i 
några lådor visar Ann-Marie 
ett papper som hon skrev 
som nioåring. 

Det står: ”När jag blir stor 
ska jag bli hårfrisörska. Jag 
ska kamma och rulla håret på 
folk. Så ska jag ha betalt 
förstås, men jag ska inte vara 
dyr och det ska komma 
många folk”.

Många stamkunder
– Jag har enormt många 
stamkunder, en del började 
hos mig när jag gick som 
elev. En del har börjat gråta 
när jag berättat att jag ska 
sluta. Själv har jag nog inte 
riktigt fattat än att jag inte 
kommer att få träffa mina 
kunder, jag har ju lärt känna 

så många väldigt väl. Det blir 
en enorm tomhet, mer på 
grund av kundkontakten än 
av yrket, konstaterar 
Ann-Marie.

Hon har inte haft fyra 
veckors semester i rad under 
alla åren. Men när ena barn-
barnet Loke föddes för tio år 
sedan har hon dock jobbat 
varannan vecka en period 
under sommaren för att få 
mer tid med barnbarnen.

Slutar av fri vilja
– Jag är fortfarande frisk i 
kroppen och har inte ont nå-
gonstans, är ganska kort så 
jag har inte behövt böja mig. 
Jag slutar av egen fri vilja och 
vet inte riktigt vad jag ska 
göra. Är övertygad om att det 

avslöjar Ann-Marie med ett 
skratt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Fastigheten där 
Frisyrmakar’n och Husbilen.
com ligger är såld till Bengt 
Aronsson som driver BDS. 

finns jobb, många behöver 
hjälp inom serviceyrkena. 
Jag skulle tycka om att jobba 
med små barn, säger 
Ann-Marie.

Hon bor i Ör med maken 
Anders, de två bearded col-
liehundarna Karin och Stella 
(som alltid följt med  till 
jobbet), katter och höns.

På fritiden kör Ann-Marie 
gärna sin rosa veteranmo-
ped, en Puch flakmoped från 
1970-talet. 

– Jag och Anders och våra 
grannar tar gärna mopedtu-
rer, nu är det till exempel 
tredje året vi åker i Danmark. 
Jag har en rosalackerad Grål-
le också – med ögonfransar! 

ersfors, kassören Bo Anders-
son, Mellerud, försäkrings-
ombudet Thorleif Johansson, 
Stigen,  studieansvariga 
Gudrun Rydberg, Bolstad och 
Lilla Edet, styrelseledamöter-
na Marianne Larsson, Brålan-
da, Solveig Johansson, Hög-
säter och suppleanterna 
Roland Olsson, Ed, Kjell-Åke 
Andersson, Ärtemark, Sonja 
Pettersson, Bolstad och Torg-
ny Arvidsson, Håbol. 

Sveriges Hembygdsför-
bunds hedersnål med lager-
krans tilldelades före detta 
ordföranden i Brålanda Hem-
bygdsförening Bengt Arons-
son för hans insatser vid 
byggandet av den nya utställ-
ningshallen vid Råskogsstu-
gan. 

Efter årsmötet visade Hå-
bols hembygdsförening sin 
nyrenoverade hembygdsgård 
Gäserudsstugan som är en av 
Dalslands äldsta profana trä-
byggnader. 

Text och foto:  
Gudrun Rydberg



17:90 /lpm

144:-/kvm  
795:-

90 LITER

XLENT
VÅR FINASTE 

TRALL

hörby bruk 
Skottkärra Ekeby 90 liter
Ekeby Skottkärra 90 L är en något 
mindre och smidigare skottkärra 
med träskalmar i ytbehandlad bok. 
Korgen är lackerad efter en 3-stegs-
förbehandling som ger ett bra rost-
skydd. Lev. omonterad.

wibe
Utskjutstege 8000 2D
Stabil och säker utskjutsstege 
med inbyggd kombimöjlighet. 
Passar dig som gärna gör saker 
kring huset. De kraftiga och 
sigmaformade sidoprofilerna 
ger stabilitet utan att göra 
stegen tung. Höjd 3,3 m – 5,7 m.
Rek. ca pris 1 995:-

SPARA 700:-

1 295:-

hultafors 
Vattenpass  1200 SM 120
Stark greppvänlig aluminiumprofil, 120 cm. Stötupp tagande ändskydd. Okrossbara, temperatur- 
resistenta blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Rek. ca pris 399:-

249:-
2 par  119:-

REK. CA PRIS 99:-/PAR

ejendals
Tegera Monteringshandske
Kvalitetshandske med bra finger-
toppskänsla och passform. Perfekt 
för alla slags monteringsarbeten. 
1 par 69:-

xl-bygg
Allroundkniv
Med dubbelgjutet gummigrepp och 
kolstålsblad.

49:-
ALLROUNDKNIV

jabo 
Arbetsbock 
Arbetsbock i trä, 75 x 75 cm. 
Rek. ca pris 75:-

129:-
2 ST FÖR

Det är nu det börjar på riktigt. Dagarna blir längre och temperaturen ökar, så passa på att 
komma ut nu och kom igång med dina projekt. Byt den gamla trappan, fixa till uteplatsen eller 
bygg en ny. Måla om huset, kolla taket eller ordna så att den där uppfarten äntligen blir av.
 Och tveka inte att fråga din XL-BYGG handlare om hjälp. För både du och jag vill ju att 
bygget ska gå som en dans.

Dessa tre kvalitetsdörrar levereras inklusive karm med låskista A2002, STD gångjärn med 
bakkantsäkring och tröskel i trä/aluminium. Garantier: 5 år produkt/10 år form stabilitet. 
Går även att få i andra storlekar. Exklusive trycke & cylindertillbehör.

3 690:-
YTTERDÖRRAR FRÅN

swedoor
Ytterdörr Sixten
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät utsida. 
3690:-

swedoor
Ytterdörr Sally
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, spår fräst 
utsida, med cots woldglas. 
Rek. ca pris 4 990:- 
4490:-

swedoor
Ytterdörr Tara
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät utsida, 
med klarglas. 
Rek. ca pris 6 490:- 
5490:-

SPARA1 400:-

1 595:-

Erbjudandena gäller 27/4–29/5 2017 om inget annat anges.
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör. Vissa kampanjprodukter kan 
vara beställnings vara på vissa orter. Våra rabatter och rek. ca priser baseras på 

leverantörernas bruttoprislista och branschens riktpris.

Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

79:-
REK. CA PRIS 119:-

beckers 
Terrasstvätt 0,5 liter
Används för rengöring av obehandlade 
och oljade träytor som terrasser, trätrall, 
staket och trädgårdsmöbler. 

hozelock
Slangvagn 45
20 m slang, koppling och munstycke, 
färdigmonterad, mjukgreppshandtag 
och förvaringsplats för tillbehör.

399:-
REK. CA PRIS 549:-

159:-

beckers
Elit träolja 2,7 liter
Håll uteplatsen fräsch och fin längre. 
Avsedd för årlig behandling av allt slags 
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidiga-
re oljat trä utomhus såsom trätrall, altaner 
och trädgårdsmöbler.  Rek. ca pris 329:-

 Gå en tipspromenad 
i vår butik.

Så har du möjlighet 
att vinna

50 000:-

Klinga på Köpet!
Klinga 165x2,0x30. 24 tänder. 
Värde 260:-

Hitachi Cirkelsåg C6BU2 
1 100W, 165 mm klinga, med motorbroms och 
klyvkniv. 3 års garanti! Rek. ca pris 2 995:-

Tillfälligt parti – först till kvarn gäller!

bårebo
Kabelvinda 20 meter
Med stålrörsstativ och handtag. 
Extra förstärkt oljebeständig kabel 
av gummi, 4 st jordade uttag med 
lock och överbelastningsskydd. 
230V~50Hz. Godkänd för utom-
husbruk IP44.

399:-
REK. CA PRIS 495:-

nilfisk
E 145.3-10 H X-TRA
Kraftfull universal högtryckstvätt.Tryckreglering 
på Tornadomunstycket. Enkel att använda, förvara 
och flytta runt. Integrerad manuell slangrulle. 
Click&Clean tillbehörssystem. Kabelhållare med 
praktisk vridfunktion och 10 m stålarmerad super-
flex högtrycksslang. Pumptryck: 145 bar.

3 295:-

Bäst i 
test!

bosch
Kap- och Geringssåg 
GCM 80 SJ  
Otroligt lätt och kompakt kap- och gerings-
såg på 1400W med kapbredd upp till 270 mm 
och kaphöjd upp till 70 mm. Levereras med 2 
st 24 tandade Optiline Wood sågklinga.
Rek ca pris 4 395:-

3 495:-

Alltid 
bra pris!

Adress: Sapphultsgatan 12, Mellerud • Telefon: 0530-33 000 
Öppettider: Mån-fre 7.00–18.00, Lör 9.00–14.00 • info@mellerud.xlbygg.se

XLENT utegolv
Tryckimpregnerat trallvirke i NTR klass AB. Virkeskvaliteten är 
likvärdig med invändigt massivt furugolv och lister. Har mindre 
och friskare kvistar och är utskuret från trädets allra bästa delar. 
Sortering G4-1 med få inslag av 2. Dimension 28x120 mm. 
Finns i flera längder. Ord. lpm pris 20:90.

12:95 /lpm

104:-/kvm  

Standardtrall
Denna furutrall är det billigaste alter-
nativet. Virket har varierande kvalitet 
med fler kvistar och sprickor, sämre 
hyvling och formstabilitet. Dimension 
28x120 mm. Finns i flera längder.

hitachi
Skruvdagare DS18DBSL
Borrskruvdragare på 18V med 
kolborstfri motor, integrerat 
LED-ljus och 13mm snabbchuck. 
Vridmoment på 70Nm med varvtal 
upp till 1800 i minuten.
Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion 
batterier, snabbladdare och 
stapelbar förvaringsväska.

Proffs-
maskin!

Pågårt.o.m.29/5

2 595:-
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förbehandling som ger ett bra rost-
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Utskjutstege 8000 2D
Stabil och säker utskjutsstege 
med inbyggd kombimöjlighet. 
Passar dig som gärna gör saker 
kring huset. De kraftiga och 
sigmaformade sidoprofilerna 
ger stabilitet utan att göra 
stegen tung. Höjd 3,3 m – 5,7 m.
Rek. ca pris 1 995:-

SPARA 700:-

1 295:-

hultafors 
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Brålanda • Frändefors

Frändefors kyrka 
Bönsöndagen 21 maj kl.11

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 

Barn och unga 
Victoria Håkansson 

Sofia Berglund 
Lennart Staaf 

Kyrkfika

Välkomna!

Logdans i 
anrik miljö

Sven-Göran och Inga-Britt Svensson, Kerstin och Stig Åkesson och Hugo 
Åkesson hälsar välkomna till ännu en säsong i logen. Arkivbild.

Än en gång öppnar de upp 
sitt gårdsmuseum, fullt 
med bruksföremål och 
lerkrus, för logdans. 
Åkessons loge bjuder in till 
dans för 43:e året. En gam-
mal och fyra moderna. 

I år får Åkessons Loge i 
Bodane, Brålanda besök av 
musiktidningen Får jag lov, 
som bevakar vad som händer 
i dans Sverige.

De välkända tvillingbrö-
derna Hugo och Stig Åkes-
son och Stigs fru Kerstin med 
medhjälparna Inga-Britt och 
Sven-Göran Svensson har 
iordningställt logen inför 
årets första dans den 20 maj. 
Hiltons spelar och därefter 
ges åtta tillfällen till dans. 
Gamla och nya dansanta be-

Hilltons spelar på första dansen 2017.

Härlig bredd på motordag

Taket klipps upp för att få ut den fastklämda dockan ur bilen som körts över av 10,3 ton PBV401.

Gammalt och nytt visades 
upp på motortemadagen i 
Brålanda andra lördagen i 
maj. Många brålandabor 
och besökare visade upp 
sina klenoder och lät mo-
torljudet höras.
De som trotsade det kyliga 
vädret kunde avnjuta mope-
der, mc, traktorer, bilar, last- 
och kranbil, båtar och mili-
tärfordon.

– Ett 50-tal utställare är här 
med sina fordon och det är en 
härlig samling. Räddnings-
tjänsten och militären ska ha 
en gemensam övning. Val-
leylands Rockers spelar och 
sedan blir det spontancru-
sing. Det arbetas mycket 
ideellt här i Brålanda för 
tågstopp bland annat och då 
gör Peter Jacobsson och jag 
det här, säger en av dagens 
ansvariga, Roland Anders-
son.

– Här är mycket att se, men 
var är folket, undrade trogna 
temadagsbesökarna Kristina 
Bick och Gunnar Olsson. 

Traktorklubben Dotorp 
fanns på plats och även den 
gångna vintern har de gjort i 
ordning en traktor som de nu 
ville bli av med genom att 
anordna ett lotteri.

Två av Vänerns snabbaste 
båtar visades upp av Magnus 
Larsson, Sikhall. 

Veteran Classic lät besö-
karnas ögon njuta av sina 
fantastiska åkdon. 

Äldre amerikanare och 
nyare sportbilar fanns utmed 
Storgatan och Brålanda 
Räddningstjänst visade for-
don och utrustning.

PBV401 i förgrunden. Militärkök och fordon i bakgrunden.

Lars Norrman, Thomas Lanz, Sven Larsson och Johan Aronsson vid 
militärköket. 

Veteran Classic Dalsland fanns på plats.

Två av Vänerns snabbaste båtar.
sökare väntas komma med 
kaffekorgen i beredskap. 

– Första gången får vi be-
sök av ”Världens kramgoas-
te musiktidning, Får jag lov”. 
Katrin Kasström och Lina 
Haskel kommer hit och gör 
reportage om logen och dess 
dansanta besökare, berättar 
Stig. 

– Folk kommer för att dan-
sa med tidigare och nya 
danspartners. Den sociala 
biten är en stor och viktig 
uppgift för oss. Dans är ju 
dessutom en trevlig motions-
form för alla åldrar, säger 
Hugo Åkesson.

Kaffe i fähuset
I pausen kommer de med-
havda kaffekorgarna väl till 
pass och det ges tillfälle att 
titta på alla de 2 000 gamla 
allmoge- och bruksföremå-
len som bröderna samlat ihop 
sedan 1972. Ett nytillskott är 
en mjölkflaska med mjölk-
kylare och ett par träskostöv-
lar. En imponerande sam-
lingen av krukor och krus 
tillverkade av Rörstrand, 
Gustavsberg och Höganäs 
finns utmed väggarna vid 
dansgolvet. 

Muséet har redan haft nå-
got busslass besökare och 
Svingens kultisdansare, Lid-
köping, nyttjade dansgolvet 
nyligen.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Från Staffanstorp kom 
Thomas Lanz med en militär 
stabsplats. Det är hans stora 

fritidsintresse och denna 
lördag kom hans samling till 
användning. Likasinnade 

från Brålanda ställde upp och 
assisterade. Fältmässigt ser-
verades det pyttipanna.

En pansarbandvagn, 
PBV401 á 10 300 kilo, kom 
väl till pass när den körde 
över en VW Passat och Brå-
landa Räddningstjänst fick 
visa hur de arbetar vid en 
trafikolycka. De fick släcka 
den begynnande branden och 
klippa av bilens tak för att få 
ut personen/dockan ur bilen.

Förre platschefen vid Brå-
landa brandkår, NÄRF, 
Carl-Anders Magnberg gui-
dade genom övningen och 
berättade om de olika mo-
menten brandmännen gjor-
de. 
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Vandring från Källhult till Amerika
Dalskogs tennisklubb 
och byalag arrangerade 
i helgen den första torp-
vandringen i Dalskog. 
Vandringen började vid 
bygdegården i Källhult och 
gick ända till Amerika. 
Trots hotande ruggväder 
samlades i lördags ett 20-tal 
unga och äldre för en vand-
ring mellan torp och torprui-
ner i Dalskog. 

Vi utgick från Dalskogs 
bygdegård i Källhult. Under-
tecknad berättade först lite 
om torp och torpare och vi-
sade sedan vägen till den 
första torpruinen, Zakristu-
gan som ligger bara några 
hundra meter från bygdegår-
den. Zakarias Jansson, som 
med sin familj bodde i stugan 
från 1890 till 1922, var 
Dalskogs mest berömde 
spelman.

Därefter gick vandringen 
längs den gamla kyrkvägen 
och uppför en brant backe till 
det forna torpet Bromyren 
under Kärr där mest en skylt 
och liten hög efter spismuren 
vittnar om de mödor som 
torparna haft. 

Fem minuter bort hittade vi 
nästa torpruin, Hörnet. Den 
ligger i Båsaneskogen och 
omges av gedigna stenmurar 
upplagda av en torpare runt 
förra sekelskiftet.  

Efter en promenad på 500 
meter kom vi till Amerika i 
Myrevarv där torpstugan 
fortfarande står kvar.

Efter sex kilometers vandring närmar sig några av deltagarna i Dalskogs tennisklubb och byalag första torpvandring målet bygdegården i Källhult. Foto: Mikael Hansson.

Piloten med sitt plan hade nödlandade med mellan Lillebyn och Glysbyäng i Bolstad. Foto: Sture Pettersson.

Sture Pettersson glömmer 
aldrig uppståndelsen när 
en flygmaskin landade 
ett hundratal meter från 
hemmet i Bolstad. Piloten 
hade nödlandat då han 
såg en rak väg utan bilar, 
eftersom bränslet sinade 
och inte skulle räcka till 
Trollhättan. 
– Vi satt och drack eftermid-
dagskaffe tillsammans med 
några vänner en höstsöndag 
1961, då det knackade på 
dörren. Där stod grannen 
Lars-Gunnar Johansson med 
en man som bar ett par tom-
dunkar och undrade om han 
kunde får köpa bensin till en 
flygmaskin, berättar Sture 
Pettersson. 

Sture drev lanthandel i 
Bolstad och 1957 blev buti-
ken Dalslands första snabb-
köp, invid den för bygden 
kända Segers korsning. Han 
sålde även bensin och oljor 
så som det anstod den tidens 
lanthandel.

– Det var bara att låsa upp 
och tanka upp 40 liter bensin, 
det var första gången jag 
tankade en flygmaskin hos 

Oförglömligt minne: 

Flygmaskin nödlandade i Bolstad

Händelsen lockade naturligtvis till sig en del uppmärksamhet. Piloten står 
på flygplansvingen, mannen med bensindunken är förmodligen Björn 
Pettersson. Övriga är oidentifierade.

Flygplanet på väg att lyfta efter sitt besök i Bolstad.

Segers Lanthandel. Jag trod-
de det inte först men det var 
bara att tanka, berättar Sture.

 Sedan följde båda med för 
att titta på flygmaskinen som 
nödlandat på vägen vid Glys-
byäng. Det var ingen lång 
landnings- eller startbana. 
Flera bilister stannade och 

undrade om de kommit till 
ett flygfält.

 – Piloten tankade och vi 
var nu flera som kunde hjälpa 
till att stoppa bilar vid star-
ten. Han lyckades missa te-
lefonstolparna och kom upp 
i luften igen och gjorde ett 
par nigningar som tack för att 

vi hjälpt honom. Ja, då hade 
vi något att prata om i Bol-
stad. Jag hörde senare talas 
om att föraren var en duktig 
pilot som deltagit i olika 
tävlingar, säger Sture Pet-
tersson.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Flyttattest till Amerika
Det berättas att för länge 
sedan bodde i stugan en man 
som tog ut flyttattest till 
Amerika. Flyttattesten 
kungjordes i kyrkan varje 
söndag. Tiden gick men 
mannen kom inte iväg och 

till sist dog han utan att ha 
emigrerat. Men då hade 
namnet Amerika fastnat på 
stället.

Efter en kort titt på gården 
Södra Båsane, där Torsten 
Lindblom berättade en del av 
sin släkthistoria, gick vand-

ringen vidare till stugan 
Dalen, som först var ett torp 
och sedan ett litet hemman.

Via en mycket igenväxt 
stig nådde vi därefter dagens 
sista torpruin, Lövkas på 
Källhults marker, ett torp 
som troligen upphörde redan 

i mitten på 1890-talet.
Sedan följde en trevlig och 

lättgången skogspromenad 
tillbaka till bygdegården.

Där fikade vi och det blev 
helgmålsbön och efteråt 
hade vi en stunds eftersnack.

Deltagarna verkade över-

ens om att det här kunde vi 
göra om. Förhoppningsvis 
blir det en fortsättning med 
en ny torpvandring i skogar-
na i Dalskog nästa år.

Per-Olof Eliasson
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

Båsanevägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Elinstallation - Service - Data - Tele
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Tel. 070-716 36 60
jaentreprenad.se Följ oss på

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

Tel. 076-390 28 05 mail. info@dahlandersenbygg.com

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

i tropisk miljö
• Massage
• Taktil stimulering
• Spa-behandlingar
• Spa. produkter
• Tempurprodukter

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

Tvätt, städ, sanering
Vi hjälper både stora och små företag, privat

personer med allt inom städ och sanering.
Tveka inte att ringa oss på

0531-722 74 el. 070-325 78 01
eller besök www.kapi.se

STÄD

Utför det mesta inom gräv

FÖNSTER

till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

• Husgrunder 
• Skorstenar
• Fasader
• Våtrum (har våtrumsberhörig)

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

SKADEDJURSBEKÄMPNING

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 97 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

STÄD VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

995:-
med installation och rotavdrag

Kontakta oss för att se om 
du kan ta del av detta 

erbjudande

KG Svets & Maskin AB
Rep av entreprenad-, jord- & skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget
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Rekordmånga bilar och besökare

Lördag 6 maj arrangerade 
Big Lake Cruisers i Mel-
lerud bilutställning vid 
klubbhuset i Västerråda. 
Med 200 utställda bilar 
slogs alla tiders rekord.
På gräsplanen nedanför 
klubbhuset stod skönheter i 
rad. Folk träffades, pratade 
och flanerade runt bland bi-
larna.

Man flockades som flugor 
kring en sockerbit runt unika 
åk från femtiotalet och 
många andra godbitar. Några 
hade fikakorgen med och 
njöt av en picnic framför bi-
lens grill.

Uppe i klubbhuset var det 
fullt upp i café Körsbäret 
med många fikagäster. Utan-
för svepte grillröken runt 

Frida Wennerlund och Isac Johansson från Lilla Edet njöt av dagen i en Chevrolet Impala tillhörande Fridas 
pappa.

Sandra och Christina Lundbladh från Brålanda kom i en Oldsmobile årsmodell -57 tillhörande Jörgen Lundberg i Vänersborg. Bilen vann priset 
som utställningens finaste bil.

Anders ”Tuten” Andersson, Big Lake Crusiers frontfigur, hade själv med 
tre bilar till utställningen. Här framför en Buick Roadmaster från 1950. 
Elva exemplar finns i världen.

Bilutställningen hos Big lake Cruisers lockade besökare från hela Dalsland.

Frukostridning på MeRK
Frukostridning är en nyhet 
som Melleruds Ridklubb 
införde för några veckor 
sedan.
Ridinstruktör Eirin Nyquist, 

som är anställd på Melleruds 
Ridklubb sedan i januari, 
frågade runt om det fanns 
några intresserade som ville 
rida onsdag förmiddag och 

Samlade runt frukostbordet: Ridinstruktör Eirin Nyquist, Bella Wallin, 
Evelina Olsson, Irene Gustavsson, köksan Birgitta Karlsson, Mia Gus-
tavsson och Lena Flink.

efter det äta frukost och um-
gås en stund. 

Det börjar med en vanlig 
ridlektion som Eirin håller 
och efter att hästarna är om-
pysslade serveras frukost 
som ”köksan” Birgitta Karls-
son fixat i cafeterian

Idén verkar bli en succé  
Redan första gången kom det 
några entusiaster och förra 
onsdagen deltog sex ryttare 
och det var två personer som 
det inte fanns plats för. Det 
är antalet hästar som avgör 
hur många som kan rida. 

Eirin är nöjd med sin sats-
ning som verkar falla så väl 
ut bland ryttare i mellerud-
strakten.

AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

hungriga besökare och det 
var fullt med folk kring bor-
den och vid utställarnas för-
säljningsstånd. 

– Det är riktigt roligt att det 
kom så många, trots att det 
samtidigt var cruising i Vä-
nersborg. Vi är väldigt nöjda, 
säger Anders ”Tuten” An-

dersson, Big Lake Cruisers.
På kvällen var det många 

som cruisade runt i Melle-
rud. Bland annat ett stort 
gäng A-taktorer med framti-

dens bilnördar bakom rattar-
na.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Nytt hattrick 
av Grenander

FOTBOLL 
Åsebro IF studsade tillba-
ka efter derbyförlusten 
och vann bekvämt hemma 
mot Tösse IF.
Men laget fick en mardröms-
start. Gästande Tösse gjorde 
0-1 efter fem minuter och 
efter en halvtimma fick Åse-
bro en man utvisad.

Trots detta kunde man 
vända underläge till ledning 
redan före paus, efter två mål 
av Fredrik Grenander. Efter 
paus kvitterade Tösse genom 
Johan Moberg, men Bilgin 
Aliosman ville annat och 
tryckte in ännu en frispark 
från distans, hans andra mål 
för säsongen just på frispark.

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Tösse IF

4-2 (2-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
5’ 0-1 Johan Moberg
37’ 1-1 Fredrik Grenander
44’ 2-1 Fredrik Grenander
50’ 2-2 Johan Moberg
64’ 3-2 Bilgin Aliosman
70’ 4-2 Fredrik Grenander

Avslutade målskyttet gjor-
de skytteligaledaren Grenan-
der med sitt tredje mål och 
andra hattrick för säsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ingen rår på 
Håfreström

FOTBOLL 
Just nu verkar Håfreström 
flyga fram i division 5 Dals-
land. Fredagens match hem-
ma mot Fengersfors, där 
hemmalaget ledde med 4-0 i 
paus, är bara ett bevis på 
detta.

Trots att gästerna reduce-
rade efter pausvilan gick 
Håfreström ifrån igen till 6-1 
innan Fengersfors snyggade 
till siffrorna mot slutet.

I Håfreström stod Burim 
Avdijaj och Martin Kopp för 
två mål vardera.

Redan idag onsdag möter 
Håfreström Melleruds an-

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Fengersfors IK
6-2 (4-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar: 
26’ 1-0 Martin Kopp
34’ 2-0 Florijan Fejzulovic
38’ 3-0 Martin Kopp
44’ 4-0 Flamur Mollapolci
56’ 4-1 Anton Bäckman
65’ 5-1 Burim Avdijaj
87’ 6-1 Burim Avdijaj
89’ 6-2 Mauli Kyekye

dralag i ett spännande derby.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Kickboxnings-SM i Mellerud

Amine Boufaranne, tysk- och italiensk mästare i kickboxning, är på gång 
att flytta till Mellerud. Han tränar Muzammil Akbari inför dennes SM-de-
but den 20 maj. Foto: Privat.

KICKBOXNING 
På lördag 20 maj arrang-
erar Fox Fight Club SM i 
kickboxning i Rådahallen. 
Det är 60 anmälda från 
15 klubbar i Sverige, från 
Malmö i söder till Öster-
sund i norr.
Svenska Kickboxningsför-
bundet har tagit det djärva 
beslutet att låta melleruds-
klubben Fox Fight Club, med 
endast 15 medlemmar, står 
för SM 2017. Vanligtvis är 
det någon av de stora klub-
barna i landets storstadsom-
råden som får äran att arrang-
era SM:et.

Tack vare ett brinnande 
intresse och hjälp av ideella 
krafter från bygden kommer 
klubben, med Maria Anders-
son i spetsen, att fixa det 
största kickboxningsmäster-
skapet på länge.

Att en liten klubb fått ar-
rangemanget innebär också 
större publicitet. I en större 
stad skulle kampsportfesten 
lätt förvinna bland alla andra 
evenemang.

– Detta har stor betydelse 
för klubben. Många vet inte 
ens om att vi finns i Mellerud, 
trots att vi annonserar om 
terminsstart och har egen 
facebooksida. Vi ser gärna att 

fler kommer på träningarna, 
säger Maria Andersson, kas-
sör i klubben. 

Fantastisk anläggning
– Vi är en liten klubb och har 
inte själva tillräckligt med 
kompetens, men vi har en 
fantastisk anläggning i Råda-
hallen. Vi får mycket hjälp av 
Martin Eisengarten från 
Ängelholm Fight Club. Han 
tar hand om anmälningar och 
matchningar, berättar Maria.

Hon har tillsammans med 
Mia Gustavsson kvalat in till 
SM 2017, men båda väljer att 
avstå. De kommer istället att 
jobba med arrangemanget.

Maria Andersson, Mia Gustavsson och Muzammil ”Musse” Akbari från Fox Fight Club. Muzammil är enda 
deltagaren från hemmaklubben, han ställer upp i -63 kilo-klassen. Foto: Privat.

Stark säsongs-
debut av Stefan

Stefan Hellman, Kroppefjäll körde in på en femteplats i Billingeracet. 
Foto: Privat.

MOUNTAINBIKE 
I lördags var det dags för 
Svenska långloppscupen, 
Mitsubishi MTB Challenge 
att dra igång en lång hård 
säsong. 
Från Team Swesports stod 
både regerande cupmästaren 
från 2016 års säsong i 
H40-klassen, Stefan Hell-
man samt yngre brodern Jo-
han Hellman, som hade en 
tuffare säsong 2016 än 
2015-säsongen där han vann 
cupen i H30 samt SM guld, 
på startlinjen. 

Det var en rekordsnabb 
bana på Billingen i år då det 
varit extremt torrt, så det gick 
snabbt i täten. Det är en tuff 
bana som åkarna skall ta sig 
runt som är rejält kuperad 
och utslagsgivande. 

Bröderna Hellman öppna-
de säsongen stabilt där Ste-
fan körde in till en femte plats 
i H40-klassen medan Johan, 
som i år satsat hårt för att gå 
upp i elitklassen, slutade på 
22:a plats. 

Nu rullar cupen på och 

nästa lopp går den 28 maj i 
Falun där man hoppas flytta 
fram positionerna ytterligare 
från teamets sida och även ha 
Stian Nybole Lie till start. 

Följande lopp ingår i 
cupen 2017:
13 maj: Billingeracet Skövde
28 maj: Långa Lugnet Falun
11 juni: Lida Loop Stock-
holm
2 juli: Ränneslättsturen Ek-
sjö
9 juli: Mörksuggejakten 
Rättvik 
23 juli: Engelbrektsturen 
Norberg
6 augusti: Finmarksturen 
Ludvika
2 september: Bockstensturen 
Varberg
23 september: Västgötalop-
pet Ulricehamn

 I teamet ingår följande 
lokala cyklister: Stefan Hell-
man, Kroppefjäll, Johan 
Hellman, Kroppefjäll bor nu 
i Strömstad, Jonathan Nils-
son, Bengtsfors, Melvin 
Friis, Stigen och Stian Nybo-
le Lie, Halden.

Invägningen sker på fre-
dag kväll och lördag morgon. 
Matcherna drar igång vid 
lunchtid och finalmatcherna 
sker på kvällen. Klubben hyr 
ring och matchutrustning av 
Göteborgs Kickboxnings-
klubb. I A-hallen riggas en 
boxningsring samt en öppen 
mattyta upp. Det tävlas på 
båda ytorna.

Man tävlar i lightkontakt 
eller fullkontakt, båda har 
olika viktklasser. Hemma-
hoppet Muzammil ”Musse” 
Akbari tävlar i klassen -63 
kilo. Han tävlar i lightkontakt 
eftersom det i Sverige är 
18-årsgräns för att köra full-
kontakt.

Kom till Sverige 2015
”Musse”, född 2001, kom till 
Sverige som ensamkomman-
de flyktingbarn för två år 
sedan. I hemlandet Afghanis-
tan hade han tränat och tävlat 
kickboxning. Idag bor han i 
Mellerud och tränar med Fox 
Fight Club, sedan mars 2016 
tävlar han också för klubben.

En annan tillgång för klub-
ben är 25-årige Amine Bou-
faranne som är på gång att 
flytta till Mellerud. Han är 
född i Marocko, som tioåring 
flyttade han till Italien. De 
senaste två åren har Amine 
bott i Tyskland. Kickboxning 
har han  tränat och tävlat i 
Tyskland, Italien, Belgien 
och Holland.  Amines mål är 
att bli världsmästare.

– Han är både tysk och 
italiensk mästare i - 63-kilos-
klassen och han tränar ”Mus-
se”, berättar Maria.

Finalerna på kvällen sker i 
galaform med nedsläckta 
ljus och spotlights riktade 
mot ringen. Varje deltagare 
har valt egen ingångsmusik. 

Caroline Anderberg invi-
ger SM-tävlingarna med att 
sjunga nationalsången och 
en representant från Melle-

ruds kommun håller invig-
ningstalet.

– Vi har tryckt upp t-shirts 
till alla funktionärer. Vi be-
höver ha 15 personer i arbete 
hela dagen, så vi tar gärna 
emot hjälp, framhåller Ma-
ria.

Klubben anordnar träning 
för alla på måndagar och 
onsdagar. Ledare är Maria 
Andersson och Stefan Karls-
son med hjälp av Amine 
Boufaranne.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Torsdag 18 maj kl. 19.00

Åsebro IF – Brålanda IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
E.T.T.Släpvagnar, Närlant Import AB, Fritzén & Co,

Peters Plåtslageri AB, Wallins Lantbruk AB, Erikstad Vind

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Kents Åkeri i Berg AB

SM 

20 
M AJ
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Kickboxning
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SM 
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Kickboxning

2017

SM i

20
MAJ 
2017

Kickboxning

50 personer gick söndagens 
promenad i lite kallt väder. 
Rätt svar: 1.2 Uppsala, 2. X 
1959,3. 1 Handen,4. 2 Long-
itud, 5. 1 Blåtand, 6. 2 Jour-
nalist, 7. 1 En slags bomb, 8. 
1 Hänga hö, 9. 1 Pi, 10. 1 
Bevilja, 11. X Brottning, 12. 
2 Djungelkniv. Barnfrågor: 
1. 1 Angry Birds, 2. 2 Schack, 
3. X Poncho, 4. 1 Bibliotek, 
5. X Drönare, 6. X Mullvad, 

7. 2 Apotek, 8. 1 Kroppefjäll, 
9. X Parabol, 10. 1 Facebook, 
11. X Gång och cykelbana, 
12. 1 Smör. Skiljefråga: 96 
kuvert. Vinnare: 1:a Fredrik 
Almqvist  12 rätt 100 st, 2: 
Maj Manchec  12 rätt 89 st,  
3:a Kerstin Almqvist 12 rätt 
75 st. Extra vinnare:  Eivor 
Vernersson, Mellerud. Anet-
te Karlsson, Mellerud. Barn-
vinnare: William Karlsson.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 14/5

Förkrossande
förlust för Fiffen

FOTBOLL 
Frändefors damer förlorade 
stort på hemmaplan på lör-
dagskvällen.

Serieledarna IFK Ström-
stad gästade och visade 
klasskillnad. Efter åtta minu-
ter kom gästernas första mål 
och sedan rullade det bara på. 

IFK-ledningen i paus var 5-0 
och hann bli 7-0 innan Frän-
defors reducerade. 1-10 slu-
tade matchen som var Frän-
defors andra denna säsong. 

Kanske kommer första 
segern nästa helg mot IK 
Rössös U-lag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

DERBY
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 5. Dalsland

Melleruds IF - Håfreström IF
Onsdag 17/5 KL. 19.00

Shaip fixade segern – 
”Det betyder jättemycket”

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

Bäckefors IF
3-4 (1-3)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
4’ 0-1 Magnus Andersson
6’ 1-1 Ali Makiya
19’ 1-2 Magnus Andersson
43’ 1-3 Magnus Blomberg
72’ 2-3 Mathias Skoogh-Olsson
75’ 3-3 Alvin Johansson
77’ 3-4 Shaip Bajrami

Alvin Johansson (liggande) stod för matchens delikatess när han smekte 
in en frispark som betydde 3-3 i derbyt - men Martin Jonassons (bilden) 
Bäckefors vann till slut. Foto: Marcus Ek.

FOTBOLL 
Det var mycket folk 
och regnet höll upp när 
Kroppefjälls IF bjöd in till 
derby på Brunnsvallen. 
Förutsättningarna med 
två obesegrade topplag 
och en sexpoängsmatch 
gjorde att derbykänslorna 
var på topp.
Slaget om fjället inleddes 
med straffmål av Bäckefors 
lagkapten Magnus Anders-
son redan i den fjärde match-
minuten. KIF-keepern Den-
nis Lindberg kom ut fel på en 
djupledsboll och tog mot-
ståndarens ben mer än bol-
len.

Minuten därefter gjorde 
Ali Makiya 1-1 då han place-
rade in en fin djupledsboll 
från Gökhan Aydemir, pla-
nens kanske bästa spelare i 
den första halvleken.

Trots ett spelövertag för 
Kroppefjäll var det gästande 
Bäckefors som gjorde må-
len. Kapten Andersson åter-
gav ledningen till sitt BIF i 
den 19:e minuten med en fin 
nick efter frispark.

När Bäckefors sedan gjor-
de 3-1 före paus i en tilltrass-
lad situation, återigen efter 
frispark, såg derbyt ut att 
vara avgjort.

– Vi åkte på ett direkt i 
början, det är inte optimalt. 
Inget finlir idag, mycket 
grovjobb, sade en besviken 
KIF-tränare i Michael An-
dersson efter matchen.

Efter paus fortsatte Kropp-
efjäll att ha ett litet spelöver-
tag som blev större när 
Bäckefors Mattias Kemppai-
nen fick två gula kort i sam-
ma situation och blev utvi-
sad. Det dröjde till den 72:a 
minuten innan en reducering 
kom. Lagkapten Mathias 
Skoogh-Olsson tryckte in 
bollen i öppet mål efter kamp 
i straffområdet. Några minu-
ter senare fick även KIF en 
man utvisad, målskytten Ali 
Makiya, men det hela lindra-

des med ett snyggt fris-
parksmål minuten senare.

Kroppefjälls Alvin Jo-
hansson smekte in kvitte-
ringen till 3-3 med en frispark 
några meter utanför straff-
området.

Derbydramatiken var inte 
slut där. Med tio minuter kvar 
till slutsignal och likaläge 
klev Shaip Bajrami in och 
fixade derbysegern. Efter ett 
inspel från vänster sköt Baj-
rami, men bollen bytte rikt-
ning på en mittback och 
ställde Kroppefjälls målvakt 
som fick se bollen gå in i mål. 
Det var misstänkt självmål, 
men målet betydde derbyse-
ger.

– Vet inte om jag är match-
vinnare, men det känns väl-
digt gott att sätta den där, jag 
blev jätteglad. Det betyder 
mycket för hela laget, det 
känns väldigt bra. Vi spelar 
bra allihop och väldigt gott 
med vinst, sade en glad Shaip 
Bajrami.

Kroppefjälls tränare Mi-
chael Andersson var inte lika 
nöjd.

– Att åka på mål i början på 
första och slutet av andra är 

Kroppefjälls burväktare Dennis Lindberg fick se sig överlistad 4 gånger i derbyt mot Bäckefors, men stod ändå 
för flera fina räddningar. Här tar han bollen före BIFs nummer 10, Patrik Strand. Foto: Marcus Ek.

tungt. Vi är värda en poäng i 
alla fall. En onödig utvisning 
blir avgörande, att man inte 
kan behärska sig mer. Vi går 
för segern, det är en sexpo-
ängsmatch, nu leder de med 
tre poäng istället för att vi 
leder med tre. Det är oerhört 
tungt, sade Andersson efter 
förlusten.

Bäckefors är nu ensamma 
serieledare efter tre raka seg-
rar. För Kroppefjäll var detta 
säsongens första förlust. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tobias Fält från Bäckefors gjorde fin comeback i söndags efter en säsong 
fylld av skador. Han slutade på en femteplats i Alingsås. Arkivbild.

Fin comeback för 16-årige Tobias
MOTOCROSS 
16-årige crossföraren To-
bias Fält från Bäckefors 
körde årets andra tävling 
i söndags i Alingsås. Han 
gjorde riktigt bra ifrån sig 
och körde in på en femte-
plats.
Tobias har haft en strulig 
säsong. Under Superfinalen i 
september bröt han vadbe-
net. Då låg han tvåa i tidskva-
let. Efter skadan följde tre 
månaders rehabilitering och 
hård träning. I mars 2017 fick 
han en skulderbladsfraktur, 
vilket innebar att han var 
borta från banorna i fyra 
veckor.

– Men han kom snabbt 

igång igen och Tobias kunde 
köra första tävlingen i slutet 
av april i Uddevalla. Men då 

låste det sig totalt, ingenting 
stämde, berättar hans pappa 
Henrik Fält.

Därefter följde enbart 
crossträning. Tobias kör en 
Yamaha 125cc. I söndags var 
han laddad och körde i U17 
125cc-250cc-klassen.

– Han kämpade om tredje-
platsen och låg trea när det 
var tre varv kvar. Men han 
bromsade stopp i en sväng 
och tappade till en femteplats 
som blev slutresultatet. Nu 
blickar vi framåt, Tobias var 
riktigt nöjd med att ha full-
följt ett race i bra fart och 
crossen går riktigt bra, säger 
Henrik Fält. 

Tobias 14-årige lillebror 
Andreas körde första täv-
lingen på två år i Alingsås  
(i samma klass som brorsan) 
och fullföljde racet.
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Däckbyte 200:-

Amers Biltvätt
Biltvätt/reparation + rekond,
däckbyte, försäljning av däck

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Biltvätt 200:-

Amers Biltvätt
Biltvätt/reparation + rekond,
däckbyte, försäljning av däck

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje tors-
dag kl. 11-12. Välkommen 
till Brunnsvallen i Dals Ro-
stock.

KLUBBNYTT

Åsebro/Brålanda tog poäng
FOTBOLL 
Efter en knackig start på 
säsongen tog Åsebro/
Brålanda sin första poäng 
borta mot Bullarens GOIF 
i fredags kväll. Matchen 
slutade 1-1 efter att gäs-
terna ledde matchen i 
andra halvlek.
Det dröjde till den 60:e spel-
minuten innan matchens 
första mål kom. Efter en 
frispark, slagen av Jennie 
Larsson, skarvade Sandra 
Petersson Jakobsson in bol-
len i mål. Men Bullaren 
kvitterade med lite drygt tio 
minuter kvar av matchen och 

lagen fick dela systerligt på 
poängen.

– Ett talande resultat. Det 
böljade fram och tillbaka 
med chanser åt båda håll, inte 
mycket att säga om, säger 
tränaren Morgan Jakobsson.

Poängen var båda lagens 
första. Båda kämpar i botten 
av division 2. Åsebro/Brå-
landa saknar en nivå för att 
rå på de bästa lagen i serien.

– Vi har väl inte självför-
troendet att våga spela ut. Vi 
har heller ingen skärpa i av-
sluten riktigt.Vi har vunnit en 
poäng men förlorat två, vi får 
vara glada för den poängen 
vi fick, säger tränaren som 

dock är nöjd trots att en seger 
varit bekvämare.

På fredag väntar serietvåan 
Skoftebyns IF på hemmap-
lan, en tuff match för damer-
na.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Bullarens GOIF – 
Åsebro/Brålanda

1-1 (0-0)
Div. 2 NV Götaland 

Målskyttar:
61’ 0-1 Sandra Petersson Jakobsson
78’ 1-1 Jennifer Karlsson

Frändefors vände 
i slutet mot MIF

FOTBOLL 
Melleruds andralag ledde 
länge mot Frändefors i fre-

SLUTRESULTAT
Frändefors IF –

Melleruds IF lag 2
2-1 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
57’ 0-1 Jonatan Lundgren
81’ 1-1 Niclas Albinsson
84’ 1-1 Niclas Albinsson

dags kväll på Frendevi IP. 
Jonatan Lundgren gjorde 0-1 
på straff i den 57:e minuten. 

Länge såg det ut att bli 
seger för gästerna, men Nic-
las Albinsson fixade en kvit-
tering i den 81:a minuten. 
Kort därefter blev samma 
man matchvinnare med sitt 
2-1 mål i krysset.

Frändefors är i topp efter 
tre raka segrar, tillsammans 
med Håfreströms IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kretsmästerskap i pistolfältskjutning
SKYTTE 
Västgöta-Dals Pistolskyt-
tekrets hade förra sön-
dagen kretsmästerskap i 
fältskjutning. 
Tävlingarna arrangerades av 
Södra Dals Pistolskytteför-
ening och ägde rum på Väs-
tergården i Erikstad. 35 
skyttar från nio föreningar i 
kretsen, från Ed i norr till 
Starrkärr i söder, gjorde totalt 
56 starter.

Skyttarna delades in i pa-
truller som gick en slinga i 
terrängen. Längs slingan låg 
åtta skjutstationer där man 
sköt sex skott på varje sta-
tion. Skjuttiderna var korta 
och varierade mellan statio-
nerna liksom antalet måltav-
lor och skjutavstånd till må-
len. En del mål var fasta 
medan andra kunde vara 
uppdykande och försvinnan-
de. 

Man sköt totalt 48 skott 

och det gällde att träffa med 
så många skott som möjligt i 
så många mål som man kun-
de. Trots att det var kallt med 
ihållande regn och frisk vind 
var det flera skyttar som sköt 
fullt och lyckades få 48 träff, 
så arrangörerna fick ordna 
särskjutning för att kunna 
kora medaljörerna.

I vapengrupp C, finkalibri-
ga vapen, segrade Michael 
Gustafsson från Trollhättans 
pistolskytteklubb i öppen 

Guldmedaljörerna i de olika klasserna. Från vänster: Stéphanie Åsenstjerna Simonsson, juniorklassen, Rita 
Solberg, damklassen, Michael Gustafsson, öppen klass, Tomas Ryrå, grovkalibriga vapen och Lars Evaldsson, 
veteranklassen.

klass med 48 träff i 32 mål, 
Rita Solberg från Bengts-
fors PSK vann damklassen 
med 47/32, Stephanie 
Åsenstjerna Simonsson, 
Lilla Edets PSK, i junior på 
43/27 och Lars Evaldsson, 
Starrkärrs SF, i veteranklas-

sen med 48/32. I vapengrupp 
B, grovkalibriga tävlingsva-
pen, tävlade alla i samma 
klass. Där blev Tomas Ryrå, 
Trollhättans PK, segrare 
med 48/32.

Ragnar Nielsen

MIF vände och vann – ”Killarna visade karaktär”
SLUTRESULTAT
Mellerud IF – Henåns IF

3-1 (1-1)
Div. 4 Bohuslän/dal

Målskyttar:
34’ 0-1 Daniel Eriksson
40’ 1-1 Sebastian Hedlund
53’ 2-1 Sebastian Hedlund
62’ 3-1 Albin Broberg

Melleruds Albin Broberg dödade definitivt hemmamatchen mot Henåns IF, när han lyfte bollen över målvak-
ten. Foto: Marcus Ek.

Melleruds IF tog emot 
Henåns IF i lördags på 
Rådavallen i Mellerud. 
Hemmalaget gick för 
femte raka segern, stötte 
på patrull i första halvlek, 
men redde till slut ut det 
och vann med 3-1.
Mellerud började matchen 
starkt och styrde både spelet, 
tempot och målchanserna. 
Trots det var det gästande 
Henån som spräckte nollan 
efter en frispark som Daniel 
Eriksson i det svartklädda 
laget lyckades skjuta in i mål. 

Fyra minuter senare kom 

nästa bakslag för Mellerud. 
Mittbacken Oscar Jonasson 
visas ut, förmodligen efter att 
ha sagt några mindre väl 
valda ord till rättsskiparen, 
då de båda kolliderade i en 
situation.

Med underläge i både 
match och antal spelare såg 
det mörkt ut för hemmalaget. 
Då klev mittbacken Markus 
Rydberg fram strax före 
paus. Han serverade en riktig 
princessbakelse till Sebasti-

an Hedlund som blev fri med 
målvakten och satte kvitte-
ringen, helt rättvist men 
framförallt viktigt för Melle-
rud.

– Väldigt starkt gjort att 
vinna matchen med tanke på 

hur den började med under-
läge och utvisning. Killarna 
visade karaktär, lade fokus 
på rätt saker och gjorde det 
de skulle, berättar assisteran-
de tränaren Rikard Westman 
efter matchen.

I andra halvlek återtar 
Henån ledningen, trodde 
många, men den assisterande 
domaren såg den korrekta 
offsiden. Istället är det Se-
bastian Hedlund som återi-
gen står för målskyttet, hans 
femte för säsongen, när han 
sätter 2-1 för MIF. Några 
minuter efter det ser Albin 
Broberg till att stänga affären 
när han kyligt lobbar bollen 
över Henåns keeper, fram-
spelad av tvåmålsskytten 
Hedlund.

– I paus pratade vi om att 
fortsätta spela och vi vet att 
vi är bättre trots en man min-
dre, berättar Westman, som 
fick vatten på sin kvarn då 
Mellerud är klart bättre än 
många av sina konkurrenter.

Seger med 3-1 och serie-
ledning med fem raka segrar, 
inget verkar kunna stoppa 
Mellerud denna säsong när 
man tågar mot Division 3. 
Nästa helg möter man en 
annan nykomling  i serietre-
an Stala/Myckleby på borta-
plan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ny förlust för 
Brålanda IF

FOTBOLL 
Brålanda IF åkte i fredags 
kväll på sin tredje raka för-
lust för säsongen och är nu 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 
Bengtsfors IF
0-2 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
42’ 0-1 Simon Fredriksson
65’ 0-2 Johan Stavvik

jumbolag i division 5 Dals-
land.

Motståndarna Bengtsfors 
IF gjorde 0-1 strax före paus 
på Sörbyvallen och tvåan 
kom i den 65:e minuten. 

Brålanda, som ännu inte 
gjort mål denna säsong, har 
en del att fundera på inför 
derbyt mot Åsebro IF nästa 
helg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Storgatan 20 464 30 Mellerud eller i 
brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant 
betalning på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot 
per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

FASTIGHETSMARKNADEN

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Butikspersonal
sökes till nystartad skönhetsbutik  
i centrala Mellerud
Vi säljer makeup, hudvård och parfym.
Flera tjänster tillgängliga, butiksvana och erfa-
renhet från makeup och skönhet meriterande.

Kontakt: 070-303 39 11  

OBS! Fel nr i förra veckans annons

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se
 Tel. 073-599 52 24

www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Frändefors församling söker

Vik. församlingsassistent 
Se www.svenskakyrkan.se/frandefors

LEDIGA PLATSER

Vi säger inte att 
vi är Melleruds
bästa mäklare.
Men vi är störst 
av en anledning.
Så lite kanske vi

säger det.

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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 18/5 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Visning: Lördag 20/5 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Visning: Lördag 20/5 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 23/5 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 23/5 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Västerråda / Linnègatan 30
Trevlig 1½-plansvilla med källare belägen som hörntomt i attrak-
tivt område. 3 rok. Boyta: 76 kvm. Tomtareal: 1 031 kvm.
Pris: 895 000:-

Mellerud / Ör 
Med högt läge ligger denna välvårdade fastighet med utsikt över 
skog, mark och Örsjön. 5 rok. Boyta: 99 kvm. Tomtareal: 2 366 
kvm. Pris: 1 600 000:-

Mellerud / Grinstad / Sävarebol 3
Trevlig stuga med den dalsländska naturen runt knutarna med 
utsikt över äng och mark. 2 rok. Boyta: 71 kvm. Tomtareal: 2 293 
kvm. Pris 290 000:-

Mellerud / Köpmannebro / Ryrsvägen 2
Trevligt sommarboende mitt i den härliga grönskan med bara fem 
minuters promenad till Ryrsjön. 2 rok. Boyta: 35 kvm. Tomtareal: 
3 239 kvm. Pris: 600 000:-

Mellerud / Erlandsrud / Repslagargatan 8
Välskött 1-plansvilla med källare med ett attraktivt läge som grän-
sar till grönområde. 4 rok. Boyta: 106 kvm. Tomtareal: 912 kvm.
Pris: 1 790 000:-

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

På grund av omorganisation hos
M Gustafsson Ekonomi AB finns det

lediga kontorsplatser att hyra hos oss
i Brålanda.

God kundtillströmning, otroligt bra läge
samt erfarna redovisningskollegor.

Vid intresse kontakta
Magnus 0702-19 39 32

magnus@gustafssonekonomi.se

REDOVISNINGSKONSULTER

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

www.brunnsborrning.com
0534-302 32 • 0702-89 99 30

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

RÄTTELSE
Annonsen
ang. hushållstjänster 10/5 
har blivit ett beklagligt 
missförstånd. Det som står 
i den gäller inte.

SÄLJES
Beg. garageport
250x210 (Edsbyn) 1.200:-. 
Tel. 070-594 97 65.Målning o renovering. Städ o hemhjälp 

Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2017

UTHYRES
Hus i centrala
Mellerud. Intresseanmälan 
lämnas till Melleruds Ny-
heter senast 31 maj. Märk 
kuvertet ”Hus centrala 
Mellerud”.

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

Eldaregatan 4 • www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Våren är här
Köp en grön åkgräsklippare till din
gräsmatta och få första servicen på köpet. 

Gäller t.o.m. 31 maj

gräsmatta och få första servicen på köpet.

Köp en 
fjolårsmaskin

så ingår dessutom
5 dunkar

miljöbränsle.

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

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

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

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
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/mellerud

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

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. 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, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

BILAR
Oscarssons Bil AB
Nya Ford Transportbilar! 
Lätta lastbilar, skåp eller flak 
i olika storlekar. All form av 
finans, från 0:- kontant... 
Snabba enkla leveranser! 
Även ett urval av begagnade 
finns!
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

BILDELAR

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

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.20 - 20 maj

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 20 – 20 maj

21.00 Vem bor här?
  - teckenspråkstolkat
22.00 Frikänd
22.50 Gisslan
23.30 Dox: Drömriket
00.45 Världens fakta: Sanningen 
 om vikingarna
01.40 Vid lägerelden
02.10 Djursjukhuset 
 - teckenspråkstolkat
03.10 Skitlycklig 
 - teckenspråkstolkat
03.20 Skitlycklig 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Mitt i naturen
	 	-	tittarfilm
18.05 Övergivna rum
18.25 Time scanners
19.20 Länge leve äkta mat
20.15 Det vilda Nordamerika
21.00 Perus extrema natur
21.50 Vår plats i universum
22.45 Smugglarna
23.25 Historien om Kina

06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
15.55 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Semi-pro
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.25 My name is Earl
01.55 Family guy
02.45 American dad
03.10 Seinfeld
04.00 Fear factor USA
04.50 Community

21.00 Djursjukhuset 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Berlin - under samma 
 himmel
22.50 Trädgårdstider
23.50 Kultur i farozonen
00.20 Världens fakta: Sanningen 
 om fusk
01.15 Plus
01.45 Vem bor här - syntolkat
02.45 Skitlycklig - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Mitt i naturen 
	 -	tittarfilm
18.05 Gerillaodlarna
18.35	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
19.25 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
20.15 80-talets USA
21.00 Livet i bäverdammen
21.30 Historien om Kina
22.30 Vår plats i universum
23.20	 Att	flyga	genom	rymden	i	
 realtid

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Identity thief
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.45 Scrubs
01.45 My name is Earl
02.10 Family guy
03.00 American dad
03.25 Seinfeld
04.15 Fear factor USA

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Gift första ögonkastet - 
 syntolkat
22.15 Djursjukhuset - syntolkat
23.15 Game of thrones
00.20 Världens fakta: Katternas 
 vilda liv
01.10 Gisslan
01.50 Musikhjälpen 2016 - 
 återblicken
02.50 Opinion live

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Elefanternas 
 hjältinna
19.10 Livet i bäverdammen
19.40 Historiska trädgårdar
20.10 Jesus och kristendomens 
 martyrer
21.00 Allergimysteriet
21.45	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
22.35 Gift med en diktator
23.30 Världens natur

05.00 Våra värsta år
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Kevin can wait
19.30 Simpsons
21.00 Conan, barbaren
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 My name is Earl
02.10 Family guy
03.00 American dad
03.25 Seinfeld
04.15 Fear factor USA

09.00 UR Samtiden
15.00 Mitt i naturen 
	 -	tittarfilm
15.05 Historiska trädgårdar
15.35 Mamma behöver mig
16.35 Time scanners
17.30 Jesus och kristendomens 
 martyrer
18.20 Perus extrema natur
19.10 Världens fakta
20.05	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
21.00 Historien om Kina
22.00 Det vilda Nordamerika
22.45 Dokument utifrån: Irak 
 efter IS

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 The Island
22.30 Follow the money
23.30 Svenska tv-historier:
  Rederiet
00.15 Studio Sápmi
00.45 Money for nothing
02.05 Vem bor här?
  - teckenspråkstolkat

05.00 Våra värsta år
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
09.00 Community
09.30 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
10.30 Ink master USA
11.30 Cops
12.30 Grimm
14.20 NCIS: Los Angeles
16.10 Dads
17.10 The Goldbergs
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
21.00 Flyboys
23.45 Divergent
02.30 Semi-pro
04.00 Manticore

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Jakten på Norge
11.35 Forskning pågår
11.55 Trädgårdstider
12.55 Sverige!
13.25 Matiné: Varje gång jag ser 
 dig
15.00 Året med norska kunga-
 familjen
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest junior
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Molanders
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Dokument inifrån: Fallet 
 Kevin
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Forskning pågår
22.20 Forskare för framtiden
22.30 Lärlabbet
23.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 I Egners fotspår
16.30 Dold
17.00 Korrespondenterna
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Sanningen 
 om vikingarna
18.55 Vikingläger
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Kultur i farozonen
20.30 Extrema hotell
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of thrones
23.20 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.35 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges yngsta mästerkock
21.00 Broadchurch
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Nattsändningar

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Barnmorskan i East End
11.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
12.45 Dokument inifrån: Fallet 
 Kevin
13.45 Regn
14.05 Trädgårdstider
15.05 Gift vid första ögonkastet
15.50 Gomorron Sverige
16.10 Vårt bröllop
17.00 Vem vet mest junior
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Om kriget kom
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Musikhjälpen 2016
  - återblicken
22.00 Opinion live
22.45 Biljett till kärleken
23.15 SVT Nyheter
23.20 Follow the money
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
08.30 Vid lägerelden
09.00 SVT Forum
12.05 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Kultur i farozonen
16.45 Extrema hotell
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Sanningen 
 om fusk
18.55 Lydnadsträning från 
 rullstolen
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Hallå – hör ni mig!
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
15.00 Bygglov
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15-18.50 Ishockey
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15-23.00 Ishockey
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Law & order: Special 
 victims unit
03.55 Law & order: Special 
 victims unit
04.50 The following

05.15 Om kriget kom
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Om kriget kom
10.45 Året med norska kunga-
 familjen
11.55 Strömsö
12.25 Kobra
12.55 Hitlåtens historia på två 
 minuter
13.00 Musikhjälpen 2016
  - återblicken
14.00 Djursjukhuset
15.00 Opinion live
15.45 Gomorron Sverige
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest junior
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Svenska tv-historier: 
 Rederiet
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Upp till bevis
21.00 Fallet
21.30 Seriestart: The Kennedys: 
 After Camelot
23.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Sametingsvalet 2017
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Katternas 
 vilda liv
18.50 Träna vallhundar
19.00 Skavlan junior
19.30 Matens resa
20.00 Radikalslöjdaren
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Mysteriet von Bülow
23.35 Dold
00.05 Plus
00.35 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.35 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.50 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodlotteriets grannyra
20.00 Talang
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Knight and day
00.35 The life of David Gale
03.15 In time

05.00 Sverige idag
05.30 Svenska tv-historier: 
06.15 Vem bor här?
07.15 Trädgårdstider
08.15 Opinion live
09.00 Diagnoskampen
09.40 Biljett till kärleken
10.10 Karl för sin kilt
11.00 Molanders
12.30 Göteborgsvarvet
14.55 Stephans klassiker
15.10 Radiohjälpen i Senegal: 
 En väg till framtiden
15.20 Dokument inifrån: 
 Fallet Kevin
16.20 The Kennedys: After 
 Camelot
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Lasse Lönndahl - en idol 
 och gentleman
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en
 femteklassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Poldark
22.30 SVT Nyheter
22.35 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.00 Sametingsvalet 2017
09.00 SVT Nyheter
09.05 Grön glädje
09.30 Vem vet mest junior
11.30 Skavlan junior
12.00 SVT Nyheter
12.05 Babel
13.05 I Egners fotspår
13.20 Ut på tur i ur och skur
13.30 Motor: STCC
16.30 SVT Nyheter
16.35 Sverige idag på romani
16.45 Aktion fjällräv
17.10 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
18.00	 Världens	Sofia	Jannok
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Cold storage
19.10 Kulturstudion
19.15 Relève – Benjamin, balet
 ten och de bråda dagarna
21.05 Kulturstudion
21.10 Closed
21.40 Kulturstudion
21.45 Gisslan
22.30 Game of thrones
23.35 Nattsändningar

05.25 Leilas supermat
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Postkodlotteriets 
 veckovinnare
11.35 Talang
13.25 Sveriges yngsta mäster-
 kock
14.20 Leilas supermat
15.00 Ishockey-VM: Studio
15.15-17.55 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Ishockey-VM: Studio
19.15-22.00 Ishockey
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 A most wanted man
00.50 Sleepy Hollow
03.00 Paranormal activity: The 
 marked ones

tema i
Melleruds Nyheter

Passa på att 
marknadsföra er 

Annonsbokning: 
Senast 18 maj 
Utgivningsdag: 24 maj

Boka din annons hos 
Christina Callh eller 
Maggan Lindholm 

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se  
maggan@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 Tova testar vuxenlivet
21.40 Skitlycklig - teckenspråkstolkat
22.00 Ditte och Louise
22.30 Diagnoskampen
23.10 Dox: The Borneo case
00.30 Trädgårdstider - syntolkat
01.30 Djursjukhuset - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Gift med en diktator
15.55 Världens fakta: Mannen
 och hjortarna
16.45 Livet i bäverdammen
17.15 Historiska trädgårdar
17.45 Allergimysteriet
18.30	Mekongfloden	-	en	resa	genom	
 Asien
19.20 80-talets USA
20.05 Time scanners
21.00 Det vilda Nordamerika
21.45 Bitcoin - framtidens valuta?
22.45 Why poverty?

05.35 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Anger management
07.35 Jims värld
07.55 The Goldbergs
08.40 Community
09.05 Grimm
11.00 The vampire diaries
11.55 NCIS: Los Angeles
14.50 Win win
17.00 Simpsons
18.00 Ink master USA
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Kevin can wait
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 American pie presents: Beta house
23.40 Grimm
00.40 2 1/2 män
01.10 Last man on earth
01.40 How I met your mother
02.10	 Tattoo	fixers
03.10 Crossbones
04.00 Cops
04.40 99 nya saker med Erik & Mackan

21.00 Skitlycklig - syntolkat
21.15 Skitlycklig - syntolkat
21.30 Vem bor här - syntolkat
22.30 Agenda - teckenspråkstolkat
23.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.45 Biljett till kärleken
00.15 Vårt bröllop
01.05 Världens fakta: Naturkatastrofer
01.55 Kobra
02.25 Dold

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.45 Historiska trädgårdar
19.15 Perus extrema natur
20.05 Gift med en diktator
21.00 Världens natur: Djurens mäktiga 
 vandringar
21.50 Why poverty?
22.50 Bitcoin - framtidens valuta?
23.50 Den digitala tiden förändrar oss

05.25 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.50 American dad
03.15 Nattsändningar

21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Zero impact - syntolkat
23.00 Line of duty
00.00 Världens fakta: Naturkatastrofer
00.45 Gammalt, nytt och bytt
01.15 Under klubban
01.45 Gisslan
02.30 Extrema hotell

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.40 Jesus och kristendomens 
 martyrer
19.30 Livet i bäverdammen
20.00 Historien om Kina
21.00 Smugglarna
21.40 Dokument utifrån: Det andra 
 Jerusalem
22.40 80-talets USA
23.25 Ett lyckat biståndsprojekt

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Grannpatrullen
23.00 Superstore
23.30 Brooklyn nine nine
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 Nattsändningar

05.40 Djursjukhuset
06.40 Vårt bröllop
07.30 Sverige!
08.00 Landet runt
08.45 Jakten på Norge
09.35 Året med norska kungafamiljen
10.45 Lasse Lönndahl - en idol och 
 gentleman
11.30 Kobra
12.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.00 Motor: Rally-VM
14.30 Tror du jag ljuger?
15.00 Musikhjälpen 2016 - återblicken
16.00 Upp till bevis
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
21.00 Seriestart: Mammon
21.55 Akuten
22.45 SVT Nyheter
22.50 The Island
23.40 Fallet
04.45 Sportspegeln

05.00 SVT Nyheter
08.00 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
08.30 Studio Sápmi
09.05	 Världens	Sofia	Jannok
09.35 Kultur i farozonen
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Radikalslöjdaren
12.15 Kulturstudion
12.20 Relève – Benjamin, baletten och 
 de bråda dagarna
14.15 Closed, 14.45 Kulturstudion
14.55 Dold, 15.25 Plus
15.55 Sverige idag
16.10 Där ingen längre kan bo
16.25 Broderikamrater
16.30 Matens resa, 17.00 Popreel
17.15 Sprich los!, 17.25 Alors demande !
17.35 Los, frag!, 17.45 ¡Pregunta ya!
17.55 #lovemilla
18.00 Seriestart: Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Djurens mäktiga 
 vandringar
19.50 Skärgårdsörnar
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Nattsändningar

05.00 Fred Claus
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Det största äventyret
12.30 Leilas supermat
13.00 Äntligen hemma
14.00 Hela kändis-Sverige bakar
15.00 Familjen Annorlunda
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15-19.00 Ishockey
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.45-00.00 Ishockey
00.00 GW:s mord
01.00 Broadchurch
02.00 The core
04.35 Det stora fyndkriget – Kanada

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Sportspegeln
11.15 Diagnoskampen
11.55 Upp till bevis
12.55 Tror du jag ljuger?
13.25 Smartare än en femteklassare
14.25 Matiné: Mamma tar semester
16.10 Gomorron Sverige sammandrag
16.30 Gammalt, nytt och bytt
17.00 Under klubban
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Diagnoskampen
19.25 Normalt liv
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Follow the money
22.00 Line of duty
23.00 SVT Nyheter
23.05 Mammon
00.00 Sändningsuppehåll
04.50 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag på romani
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 Popreel
08.15 Sprich los!
08.25 Alors demande !
08.35 Los, frag!
08.45 ¡Pregunta ya!
08.55 #lovemilla
09.00-16.15 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Tornet på toppen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Världens fakta: 
 Naturkatastrofer
18.50 Vrakdykarna
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Nattsändningar

05.10 Det stora fyndkriget 
 – Kanada
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela kändis-Sverige bakar
21.00 Äntligen hemma
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Law & order: Special victims unit
04.50 The following

05.20 Diagnoskampen
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Diagnoskampen
10.40 Strömsö
11.10 Under klubban
11.40 Forskning pågår
12.00 Forskare för framtiden
12.10 Lärlabbet
12.40 Musikhjälpen 2016 - återblicken
13.40 Vem bor här?
14.40 Matiné: Calle P
15.50 Gomorron Sverige sammandrag
16.10 Jakten på Norge
17.00 Vem vet mest junior
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Molanders
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Berlin - under samma himmel
21.50 Kobra
22.20 SVT Nyheter
22.25	 Nattfilm:	Borgman
04.30 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.15 Agenda
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Naturkatastrofer
18.45 Full storm
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dold
22.45 Kortkort - mode och protest
23.45 Nya perspektiv
00.45 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Det största äventyret
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Law & order: Special victims unit
04.50 The following

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning torsdag 18/5 kl. 18

30

-19

30

NYINKOMMET!

MELLERUD - Torsgatan 5 
Tegelvilla i gott skick! 1-planshus med inredd källare, 
3-4 sovrum. Altan delvis under tak på baksidan. 
Trivsam trädgård med flera olika fruktträd och bär-
buskar. Beläget i lugnt och barnvänligt område.

Pris 1.195.000:- 

MELLERUD - Hjortens Fyrväg 16 A o B 
Sommaroas vid Vänern! Stor naturtomt bestående 
av två fastigheter med ca. 50 meter ned till stranden. 
Vackra omgivningar. Välplanerad stuga med öppen 
planlösning och mysig braskamin. 

Pris 1.195.000:-

Visning lörd 20/5 kl. 12

00

-13

00

Visning lörd 20/5 kl. 11

00

-12

00

MELLERUD - Hjortens Fyrväg 34 
Drömläge vid Vänerns strand! En mycket tilltalande 
stuga på solig och vacker tomt ute på Hjortens Udde 
med dess långa stråk ut i Vänern. Natursköna om-
givningar och fantastiska bad- och fiskemöjligheter.

Pris 2.195.000:-

Visning torsd 18/5 kl. 17-18

MELLERUD-Gerdsrud Skräcklan 6
Charmig mindre gård nära Mellerud (ca 2km) med 
2,4 ha öppen åker. Renoverat 1½-plans hus, 4 rok 
varav 2 sovrum, på 100 kvm. Ekonomibyggnader med 
förvaring/stall/verkstad. Möjlig som hästgård.

Pris 950.000:-

NYINKOMMET!

TROLLHÄTTAN - Göteborgsvägen 87 
Villa belägen i lugnt och trivsamt område med närhet 
till allt! Trevlig och inbjudande balkong med tak samt 
en lättskött trädgårdt. Villan inkluderar 3 rok, ett bad-
rum, källare med egen ingång samt fristående uthus. 

Pris 1.900.000:-

Visning lörd 20/5 kl. 15

00

-16

00

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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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 20. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Inspireras
mitt i vardagen

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

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Körsbärstomater i ask
ICA. Klass 1. 250 g. Nederländerna/
Spanien/Marocko. Jfr pris ca 20:00/kg.

Visp-, Matlagningsgrädde
ICA. 5 dl. Jfr pris 20:00/liter. 
Max 2 köp/hushåll.

Margarin
Milda. 1 kg.   
Jfr pris 15:00/kg.

Kycklingbröstfilé
Guldfågeln. Ursprung Sverige.
1000 g. Fryst. Jfr pris 69:00/kg.

         

Vaniljyoghurt
Arla ko. 1 liter. Jfr pris 10:00/liter.

Lingongrova, Guldkorn
Pågen. 500 g. Jfr pris 20:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

5:-
/st

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

10:-
/ST

KORT 
PRIS

Var medmbraå

69:-
/kg

5990
/kg

KORT 
PRIS

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat

Mellerud 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow
KAMPANJ

FRÅN 
10.900:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

• 10-135 bar
• Smidig
• Lätthanterlig

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS KAMPANJPRIS 

3.190:-
REK. PRIS 3.990:-Topputrustad med slangvinda 

med slangstyrning, 9 m
stålkordsarmerad slang-

Lärlingsprogram inom naturbruk på gång

Rune Stenén, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, Kjell Eriks-
son, Ekholmens Säteri och Richard Johansson, Västergården.

Vid närmaste bordet sitter fr.v: Matti Bertilsson, rektor Dahlstiernska gymnasiet, Anders Håkansson, Slom-
mehagen, Susanna Corneliusson, lärlingsprogrammet, Frida Kvantenå, lärlingsprogrammet, Eva Olsson, Bergs 
Säteri och Robert Svensson, ordförande Hushållningssällskapet.

Ett uppstartsmöte ge-
nomfördes förra tisdagen 
på Sunlike med anledning 
av planerna att starta 
ett lärlingsprogram med 
inriktning lantbruk på 
Dahlstiernska gymnasiet 
höstterminen 2018.
Bakgrunden var att regionen 
beslutat att Naturbruksgym-
nasiet Nuntorp kommer att 
upphöra från och med vårter-
minen 2017. Det finns ett 
behov av kunnig arbetskraft 
inom lantbruksnäringen och 
genom att starta en treårig 
lärlingsutbildning skulle 
man kunna erbjuda detta. 
Störst behov är det av trak-
torförare, maskinförare och 
djurskötare.

Nu handlar det om att leta 
potentiella praktikplatser för 
lärlingarna och söka elever 
som vill gå utbildningen.

Ett antal inbjudna gäster 
deltog i mötet. Robert Svens-
son, ordförande i Hushålls-
ningssällskapet, förklarade 
att syftet med mötet var att 
känna av intresset och disku-
tera hur man går vidare.

Medverkade gjorde förut-
om Robert Svensson även 
Rune Stenén, ordförande i 
kultur- och utbildnings-
nämnden, Matti Bertilsson, 
rektor på Dahlstiernska gym-
nasiet, Frida Kvantenå, lär-
lingsprogrammet, Susanna 
Corneliusson, lärlingspro-
grammet, Gustav Hilmér, 
lantbrukare Bäckens gård, 
Kjell Eriksson, lantbrukare 
Ekholmens Säteri, Sten-Åke 
Wallentin, Dals Bygg, Eva 
Olsson, lantbrukare Bergs 
Säteri, Karin Hilmér, lant-
brukare Bäckens gård, An-
ders Håkansson, lantbrukare 
Slommehagen och Richard 

Johansson, lantbrukare Väs-
tergården.

Presenterade
Matti Bertilsson presentera-
de var det idag finns natur-
bruksutbildningar samt lär-
lingsprogram med inriktning 
naturbruk. Lysekil: Natur-
bruk inriktning vattenbruk. 
Munkedal, Dingle: Djur, 
lantbruk, trädgård. Tanum: 
Lärling djur, lantbruk, träd-
gård, skog. Trollhättans 
Praktiska: Lärling djur. 
Uddevalla: Lärling djur, 
trädgård.

Söktalet visade på en hand-
full sökande 2016 och sam-

– Nu skrivs ett nytt avtal 
som jag inte tror vi skriver 
under om det begränsar våra 
möjligheter att starta lärlings 
inriktning lantbruk, konsta-
terade Rune Stenén.

Ökade kompetenskrav
Kjell Eriksson påtalade att 
kompetenskraven på de an-
ställda ökat. 

– Ofta får vi själva skola 
personalen, menar han.

– Dagens naturbruksut-
bildning räcker inte till för 
dagens moderna lantbruk. Vi 
utbildar varje individ själva 
som kommer till oss, det är 
en högteknologisk bransch, 
underströk Eva Olsson.

Just därför är en lärlingsut-
bildning intressant. Här får 
eleverna vara med på gården 
och lära sig allt från grunden 
och formas av arbetsgivaren. 
Utbildningen innebär två 
dagar i skolan varje vecka för 
att läsa kärnämnen, resten av 
tiden förläggs ute på arbets-
platsen.

Alla var överens om att det 
viktigaste är att matchningen 
passar, så att rätt elev hamnar 
på rätt arbetsplats. Noggran-
na intervjuer krävs för att det 
ska bli bra både för elev och 
arbetsgivare.

– Jag har sett elever som 
fått för lite tid att köra olika 
moment, exempelvis harv-
ning och plöjning. Med det 
här upplägget får de mer tid 
i verkligheten, poängterade 
Richard Johansson.

Vid behov kommer extra 
externa utbildningsinsatser 
att användas för att stärka 
kvaliteten ytterligare. Gym-
nasiet har för lärlingsvarian-
terna också vissa särskilt 
riktade skolverksmedel för 
att utveckla verksamheten.

Goda erfarenheter
Sten-Åke Wallentin, Dals 
Bygg, har tagit emot många 
lärlingar genom åren och har 
enbart goda erfarenheter av 
detta.

 – Första året får man ge 
mer än man får tillbaka, an-

dra året går det på ett ut och 
tredje året är det payback-ti-
me. Då får man verkligen 
nytta av eleven. Största vin-
sten är när man fått forma en 
som man kan anställa, sade 
Sten-Åke, som anställt fyra 
av sina lärlingar.

Han framhåller att samar-
betet med skolan fungerat 
alldeles utmärkt.

– Att känna av eleven är 
viktigt och du måste ha ett 
intresse för ungdomar, un-
derströk Sten-Åke.

Väldigt positivt
– Det här känns väldigt posi-
tivt, sade Karin Hilmér och 
fick medhåll av de andra 
lantbrukarna.

– När man jobbar med djur 
krävs det att man har en spe-
ciell känsla för dem, tipsade 
Eva Olsson.

Samarbetet är nära mellan 
skolans lärlingssamordnare/
yrkeslärare, handledare på 
arbetsplatsen och branschen.  
Handledarersättningen lig-
ger på 23 000 kronor per 
termin.

Programutbudet på gym-
nasiet fastställs på KUN:s 
sammanträde i augusti. Pre-
liminär start av lärlingspro-
grammet inriktning natur-
bruk är satt till höstterminen 
2018.

Lärlingsvarianten av na-
turbruksprogrammet är såle-
des annorlunda i utförandet 
men däremot likvärdig och 
samma som ett skolförlagt 
program avseende examens-
mål, yrkesutgångar, kurser 
och betyg.

Den inriktning av natur-
bruksprogrammets olika 
grenar som ligger tillhands 
att starta är lantbruksinrikt-
ning. Inriktningar kan sedan 
via valbara kurser vinkla ut-
bildningen mot önskvärt håll 
för eleven.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

ma år 2017. En utbildning på 
hemmaplan tror man kom-
mer att öka sökintresset. 

– De flesta kommer in på 
sitt förstahandsval och flest 
har sökt till Uddevalla och 
Trollhättan, förklarade Matti 
Bertilsson.

Melleruds kommun teck-
nade ett avtal 2002 som 
innebar att man inte får star-
ta konkurrerande verksam-
het till regionen.


