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Elit  
Träolja
159:-

Rek. ca pris 329:-

KAMPANJ 

Öppettider:
Måndag-fredag 7-18
Lördag 9-14
Kristi himmelfärds dag  stängt

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 21.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

2995
 

/st

 

99:-
 

/st

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935-1,14 kg jfr-
pris 32,84-40,04/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Fiskgratäng
Västkustfilé, gäller skagen, dill, 350 g, jfr-pris 
28,57/kg.

Nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt ca 
1-2,2 kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Yoghurt
Bärry, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg

5:-/st
Morsdagsbukett
Olika utföranden.

Vaniljhjärtan
Dafgård, 57 g, jfr-pris 87,72/kg

10:-
2 för

för Bonuskunder

  

6995
 

/kg
10:-

för Bonuskunder
/st  

Skol- och kulturrallyt i Mellerud avslutades på torget i fredags. Amelia Andersson ledde dansen från scenvagnen och hela skaran på 1 400 flaggviftande elever hängde med i stegen. Foto: Karin Åström.

– Sidan 8 –

Storslagen avslutning
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Åsebro festplats 27/5 kl. 21-02, 18 år
entré 200:-, fullständiga rä�  gheter

VÄLKOMNA!

ÅSEBRO IFpresenterarpresenterar

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- –  36 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 25/5 kl 16.00
OBS! Tiden

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  18.000:-   -  53 rop
Månadsfinal

4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Kvällens film

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

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Pirates of  the Caribbean 
Onsdag 24/5 kl. 19.00

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

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

24 maj – 31 maj 2017
Söndagen före pingst
”Hjälparen kommer”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 8.00 Gökotta i Erikstads kyrkoruin, Pär-Åke 
  Henriksson. Blåsinstrumentmedverkan. 
  Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Erikstad kyrka.
Sön 18.00 Sammanlyst gudstjänst i Holms kyrka.
Ons 31/5 19.00 Vårsoaré i Grinstads församlingshem.
  Kören Morgonstund sjunger in våren.
  Sång, lotteri, diktläsning och tårtkalas.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 8.00 Gökotta i Domarringen i Järn, Lena Hildén. 
  Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Järns kyrka.
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in.
Sön 18.00 Gudstjänst i Holms kyrka, Kerstin Öqvist.

Fre 9/6  8.00 Pastoratsresa till Bokenäs gamla 
  kyrka samt vidare mot Smögen. 
  Avresa från Kyrkans Hus. Vi åker på vackra 
  vägar genom sommarfagert Bohuslän, och 
  färjar över via Finsbo-Skår. Lunch 13.00.  
  Fri tid i Smögen fram till 16.00.Avresa från 
  Smögen kl.16. Kaffe på Luthagård kl.18. 
  Medtag egen kaffekorg till förmiddagskaffet. 
  Pris 350 kr. Anmälan till exp  tel.0530-362 00 
  senast 31/5.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 8.00 Gökotta på Skalåsknatten, Marit Järbel. 
  Skålleruds Brass medverkar. 
  Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i kyrkan.
Sön 10.00  ”Fru Luther: här står jag och kan inte annat”, 
  Marit Järbel och Pär-Åke Henriksson. 
  Avtackning Marit Järbel. Skålleruds 
  Församlingskör, Ungdoms- och Barnkör 
  medverkar. Mingel i och utanför Kyrkstugan.     
Ons 31/5 14-16 Öppet café i församlingshemmet 
  Terminsavslutning.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 8.00 Gökotta på Borekulle, Daniel Westin.
  Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Eds skola.
Sön 18.00 Sammanlyst gudstjänst i Holms kyrka.
Tis 30/5 15-17 Prat- och kakcafé i Stakelund.
Ons 31/5 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Välkommen på

ÖPPET HUS
och visning av de nyrenoverade delarna av 

Tingshuset i Mellerud
Lördag 27 maj kl. 10.00-12.00

Morgan E Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Aziz berättar om  

att vara ungdom  

från Afghanistan

  Rotary
Mellerud

Måndag 29/5

Café Gruzzolo kl. 18.15

Ugglor!
Tavlor av  
Fröken Uggla
visas i det lilla orangeriet 
vid Kerstins Ljungqvists 
ateljé, Brunnsv. 45 C, 
Dals Rostock. Öppet 
dagligen kl. 11-17  
t.o.m. 20/8.

Veteran Classic
DALSLAND

Tisdagsträffar i Sunnanå
30 maj - 29 augusti kl. 18.00-21.00

Servering finns.
För mer info: www.veteranclassic.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Konstvandring 
i Dalsland

Den 25 maj öppnar ateljé-
er, verkstäder och en sam-
lingsutställning i Åmåls 
konsthall. Konstvandring 
i Dalsland pågår till 28 maj.
I årets startfält finns 49 
konstnärer och konsthant-
verkare. De öppnar upp sina 
ateljéer och verkstäder för 
allmänheten. Att konst-
vandra i Dalsland bjuder på 
många härliga upplevelser 
och spännande möten.

Du kan också delta i konst-
lotteriet, lotter finns att köpa 
både på samlingsutställning-
en och ute hos deltagarna. 
Att hitta är enkelt, dels ge-
nom kartan i den speciellt 

framtagna foldern samt de 
speciallt framtagna skyltar-
na.

Följande konstnärer i Mel-
leruds kommun deltar i 
konstvandringen 25-28 maj:
• Lisbeth Claesson, Åsens-
bruk
• Tanja Mueller, Ryr
• Susanne Schubert-Lind-
ström, Köpmannebro
• Per Blomberg, Låttsbyn
• Kerstin Ljungqvist, Dals 
Rostock
• Lena Bergsman, Dals Ro-
stock
• Lisbeth Fürdell, Kolungen
• Harriet Gullin, Vena kvarn

Konstverk av 
Susanne Schu-

bert-Lindström 
från Mellerud.
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LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Tel. 070-322 59 62 • www.Anno1785.blogspot.com

Guidning av 
kungarum  
söndagar kl. 13 
Ring gärna före  
070-322 59 62

28/5 kl.12-16  
Morsdagskakbuffé

Underhållning av Lilla 
Bandet från Färgelanda
Cafét kommer att servera 
 ost/skinksmörgåsar och  

Stugans räkmacka,  
allt på hembakat bröd

Försäljning av vårt eget 
ekologiska producerade 

 nötkött

Öppet: Vecka 17-24 helgöppet 11-16
 vecka 26-33 alla dagar 11-17  
 vecka 34-46 lördagsöppet 11-15

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

0555-130 15, www.grums.nu

Schwarzwald
& Mainau 1/8
6-dagars bussresa inkl.
5 hotellövern. 5 middagar, 
5 frukostar, 1 kaffe & tårta,
entré till Mainau & Frilufts-
museet i Vogtsbauernhof 6.290:-

Läs mer & boka på hemsidan!

 Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisd. 11-18 Utanför ICA
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. Kristi himmelfärds
 dag 10-18 Torget
Mellerud   fred. 10-18 Utanför ICA
Bengtsfors lörd. 9-14 Tingshustorget

 FISKBILEN

Alla havets
delikatesser

hittar du hos oss!
Välkomna!

Nu är bästa säsongen
för havskatt!

Handskuren, fin
havskattfilé

1/2 kg 99:-

E
rbjudande!

Nykokta havskräftor
kg 198:-    (23:-/hg)

Inbjudan till 
guideutbildning

Besöksnäringen, genom 
Interreg Sverige-Norge, 
SveGuide, Utsikten i Dals 
Ed och Dalsland Turist AB, 
tar initiativ till en kost-
nadsfri guideutbildning. 
Den som har intresse av att 
guida besökare i gränsområ-
det mellan Sverige och Nor-
ge inbjuds att söka. Det som 
erbjuds är en helt ny guide-
kurs med inriktning på natur 
och kultur i Sydvästra Värm-
land, Dalsland och Östfold. 

I kursen ingår elva helg-
träffar under tio månader. 
Föreläsningar, studiebesök 
och praktiska moment var-
vas. Basen för kursen är Ut-
sikten Scandinavian School i 
Dals Ed. 

Efter genomförd kurs och 
godkänd slutguidning är man 

Säsongspremiär i Åsebro

Populära Bjarnez står på scenen och spelar upp till dans. Foto: Izza 
Aronsson.

På lördag 27 maj är det 
säsongsstart för Åsebro 
festplats. I år blir det dans 
vid två tillfällen totalt.
Först ut är det unga, talang-
fulla dansbandet Bjarnez 
som spelar upp till dans. I 
pausen kommer Stains från 
Brålanda att stå för under-
hållningen i puben.
– Vi hoppas på mycket folk 
med tanke på att vi bara kör 
vid två tillfällen i sommar, 

säger Cecilia Dahlin från 
festkommittén.

Bjarnez består av Bjarne 
Håkansson, bas, Jesper Öst-
ergren, gitarr, Pauline Sun-
din, sång, Simon Andersson, 
trummor och Jonas Ragne-
berg, keyboard.

Gruppmedlemmarna i Sta-
ins är följande: Daniel Jons-
son, gitarr, sång, Magnus 
Andersson , bas, klaviatur, 
sång, Jonas Andersson , 
trummor, Rickard Petters-

Brålandabandet Stains spelar i puben på lördag.

Traditionell växtmarknad 
vid Bäcke Sockenstuga

På torsdag 25 maj, Kristi Himmelfärds dag, anordnas växtmarknad vid 
Bäcke Sockenstuga i Bäckefors. Foto: Leif Fielstrup Guldbrandsen.

Att sälja och köpa växter 
har blivit ett populärt sätt 
att få hem nya växter. 
Bäcke Sockenstugefören-
ing arrangerar torsdag 25 
maj för nionde gången sin 
populära växtmarknad vid 
Sockenstugan strax utan-
för Bäckefors.
Det är en liten grupp på åtta 
personer som jobbat med 
årets växtmarknad. De har 
trogna utställare som åter-
kommer varje år vilket är ett 
bevis på att de uppskattar 
marknaden. Gruppen har 
som mål att varje år utöka 
marknaden successivt och i 
år medverkar cirka 25 utstäl-
lare. Folk kommer från hela 
Dalsland och det hörs ofta att 
besökarna tycker det är en 
trevlig marknad att besöka. 
Besöksrekordet är cirka  

1 000 personer och man 
hoppas naturligtvis slå det i 
år.

Växtmarknaden på Kristi 
Himmelsfärdsdag är till för 
alla som vill skänka, sälja och 
köpa växter, ja allt som har 
med trädgård att göra och 
ekologiskt odlande. Alla får 
möjlighet att dela med sig av 
sitt överskott eller köpa väx-
ter och kanske rariteter till en 
rimlig peng.

Att syssla med odling har 
blivit väldigt populärt, man 
behöver komma ut och arbe-
ta i trädgården och rensa 
tankarna lite, det är terapi för 
själen i vårt stressade sam-
hälle.

På växtmarknaden träffar 
man likasinnande och får 
inspiration och användbara 
tips.

son, saxofon, gitarr, sång 
samt Jesper Östergren, gitarr.

Festkommittén består en-
dast av två eldsjälar, Cecilia 
Dahlin och Lena Nilsson. 
Det har varit svårt att få fler 
att ställa upp.

– Vi vill ju inget hellre än 
att festplatsen ska få finnas 
kvar, men vi orkar inte fort-
sätta om vi inte blir fler. Det 

är tyvärr brist på ideellt arbe-
tande människor. Vi två kan 
ju lära upp nya, tillägger 
Cecilia.

26 augusti spelar Framed 
upp till dans på Åsebro Fest-
plats, med HitsDotCom i 
puben,
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Så söker du växter, egen-
händigt tillverkade trädgård-
smöbler, grillbord, mjöl, 
salvor, honung, hembakt och 
mycket annat så ta en tur till 
Bäckefors växtmarknad. El-
ler varför inte bara ta en kopp 
kaffe med hembakt i caféet.

Dagen erbjuder även en 
pumpatävling med jättepum-
por där man kan köpa en 

planta och sedan driva upp 
den under sommaren för att 
till hösten se om man har den 
största pumpan för året. Täv-
lingen är både för vuxna och 
barn. 

Arrangörsgruppen har ett 
samarbete med Axels Chark 
som kommer att hålla öppet 
under växtmarknaden.

certifierad guide enligt Sve-
Guides normer. Utbildning-
en är en kostnadsfri testut-
bildning och deltagarnas 
synpunkter på innehåll och 
upplägg är betydelsefulla. 
Eventuellt boende på hotell 
eller vandrarhem står delta-
gen för. Sista dag för intres-
seanmälan är 30 maj.

-04 Peugeot 407 ST 2,0 12.675 mil 39.900 kr NU  29.000 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 99.900 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
-15 Hyundai i30 5d 1,6 T-GDI Turbo Sport 2.645 mil 189.900 kr NU 174.900 kr
-13 VW Passat Alltrack 2,0 TDI Kombi 4Motion 8.335 mil 199.900 kr NU 189.000 kr
-15 Hyundai ix35 2,0 CRDi Comfort 4WD AUT. 5.615 mil  229.900 kr NU 214.900 kr
-14 Volvo XC60 D3 Geartronic 10.550 mil 249.900 kr NU 229.900 kr
-14 Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC Kombi AUT. 8.073 mil 269.900 kr NU 259.000 kr

roybil.se
0530-444 40

Detta firar vi med extra bra priser på 
våra begagnatbilar!
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 22 Måndag 29/5: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 30/5: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Aprikossoppa.

Onsdag 31/5: Fiskbullar i dillsås, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Mangokräm.
Torsdag 1/6: Hedvigsoppa.   
Dessert: Äpplepaj med vaniljsås.
Fredag 2/6: Ugnsstekt falukorv, potatismos 
och broccoli. 
Dessert: Aprikossoppa.
Pingstafton 
Lördag 3/6: Ugnsbakade spättarullader 
med skaldjurssås, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Pingstdagen 
Söndag 4/6: Herrgårdskyckling med potatis 
och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 22
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och  
grönsaker. Tis-sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar* med  
makaroner, skivade morötter. 
Alt: Falafel.

Tisdag Kycklinggryta med vitlök 
och timjan*, pasta, bukettgrönsaker. 
Alt: Kikärtsgryta.

Onsdag Fiskbullar** i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong med gräddfils-
sås.

Torsdag Hedvigsoppa*. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Fredag Stekt falukorv* med pota-
tismos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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!

Dalslandslitteraturens Dag i juni
Lördag 17 juni är det på nytt 
dags för Dalslandslitteratu-
rens Dag, den fjärde i ord-
ningen. Som tidigare år ar-
rangeras dagen i Dalsland 
Center, Håverud och arrang-
örer är som vanligt Melleruds 

kommun i samarbete med 
Dalslands skrivarförenings 
Mellerudsgrupp.

Nytt för i år är att arrange-
manget koncentreras till 
Hallingsalen, med presenta-
tioner, utställningar och för-

säljning på samma plats.
Som vanligt är arrange-

manget öppet för alla som 
skriver om Dalsland eller 
som skriver och har anknyt-
ning till Dalsland. Anmäl-
ningstiden har inte gått ut än.

Aktuellt
 på bio

Pirates of the Caribbean: 
Salazar's Revenge
Kapten Jack Sparrow (John-
ny Depp) är återigen jagad av 
sin gamla nemesis, den 
skräckinjagande Kapten Sa-
lazar (Javier Bardem). Sala-
zar tänker förgöra varenda 
pirat på haven och Kapten 
Jacks enda hopp om överlev-
nad är att försöka hitta Pose-
idons mytomspunna treudd, 
en kraftfull klenod som ger 
ägaren total kontroll över 
haven. Orlando Bloom är 
tillbaka som Will Turner och 
Geoffrey Rush ser vi återigen 
som Kapten Hector Barbos-
sa. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 24 (3D) 
och söndag 28 (2D) maj.

Julias ugglor på plats i orangeriet
Julia Jakobsson/ Fröken Uggla ställer ut sina underfundiga ugglebilder i orangeriet vid Kerstin Ljungqvists ateljé fram till 20 augusti.

Fröken Uggla, alias Julia 
Jacobsson, ställer ut sina 
humoristiska ugglebilder 
i orangeriet vid Kerstin 
Ljungqvists ateljé i Dals 
Rostock fram till 20 au-
gusti.
Julias företag heter Fröken 
Uggla, eftersom kluriga 
korsord är en av Julias speci-
aliteter. Men mer och mer har 
hon själv blivit Fröken Ugg-
la säger hon.

– Jag fick fina pennor av 
min syster i födelsedagspre-
sent förra året när jag fyllde 
30. Jag började teckna ugglor 
på kvällarna och min sambo 

och jag räknade ut att om jag 
fortsatte med det hela livet, 
om lever till jag blir 90, då 
blir det 30 000 uggleteck-
ningar, berättar Julia.

Motiven uppstår för det 
mesta av sig själva och Julia 
ritar nya ugglor mest hela 
tiden. De bara blir till och har 
ibland ett tema som sport och 
får ugglifierade titlar som 
Owlienteering, Gowlfer eller 
Snowlboard. Andra exempel 
på titlar som får betraktaren 
att le är Compliment fishing 
owl, Rowlbin Hood och Fit-
ness studiowl. Det finns 
väldigt många fler, deras 

behändiga format gör att ett 
stort antal får plats i det lilla 
orangeriet.

Julia Jakobsson kommer 
från Dals Rostock men är 
sedan ett par år bosatt i Mal-
mö. Hon frilansar som kors-
ordsmakare, grafisk desig-
ner, skribent och 
programmerare. Utställning-
en pågår till den 20 augusti 
och Julia kommer att fylla på 
med fler ugglor under som-
maren. Några av de som 
hänger där nu har redan blivit 
sålda.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sommarboken
på biblioteket

För femte året i rad an-
ordnas Sommarboken på 
biblioteket i Mellerud. 
Sommarboken är en 
sommarlovsbokklubb för 
alla barn mellan åtta och 
tolv år. 
Det är ett rikstäckande pro-
jekt som startades av Kultur 
i Väst för att främja barns 
läsning under sommaren. 
Studier har visat att barn 
tappar en stor del av läsför-
mågan och läsförståelsen 
under sommarlovet. Det kan 
hänga ihop med att många 
barn förknippar läsning med 
skola, prestation och krav. 

Sommarbokens kärna är 
att bryta den trenden och öka 
barns motivation till att vilja 
lustläsa. Det är helt kravlöst 
att vara med. Barnen kan läsa 
precis hur mycket eller lite 
de själva önskar. Det vikti-
gaste är att de har roligt.

Sommarboken ger också 
alla barn möjlighet att göra 
aktiviteter och träffa kompi-
sar under sommaren. Det 
kommer att bli lekar, fika, 
pyssel, boktips och mycket 
annat. Deltagandet är helt 
utan kostnad och öppet för 
alla. 

Det kan vara barn från 
andra ställen i landet som 
firar sitt sommarlov i Melle-
rud eller barn som kanske 
inte åker utomlands på se-
mester utan behöver något 
att göra på hemmaplan. Det 
kan också vara bra för redan 
läsande barn att få en plats att 
träffa likasinnade på. Exem-
plen är många och alla barn 
kan hitta något som tilltalar 
dem! 

Biblioteket lovar också att 
roligt material kommer att 
delas ut på invigningsdagen 
som denna gång är den 19 
juni. 

19 juni startar årets upplaga av Sommarboken upp på biblioteket.

TARBUSH
GRILL & KÖK

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

Österrådaplan, Mellerud

(Gamla Rubinen)

Ring & beställ, kom & hämta

Dagens lunch

Vardagar 11-14

Erbjudande fr. 25/5-5/6

Alla pizzor 

49:-

Tarbushhamburgare 90 g

19:-

Gäller t.o.m. 5/6

Följ oss på
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på ett helt köp*
25%

Välkommen till nya 
Apotek Hjärtat i Mellerud
Kom och fi ra med oss! 

Den 26–27 maj bjuder vi på 25% rabatt på ett 
helt köp när du handlar för minst 250ª  samt 
en gåva ur ett utvalt sortiment.

Varmt välkommen!

på ett helt köp*på ett helt köp*på ett helt köp*
25%25%Den 26–27 maj bjuder vi på 25% rabatt på ett 

helt köp när du handlar för minst 250ª  samt 
en gåva ur ett utvalt sortiment.

Apotek Hjärtat Norra Kungsgatan 1, Mellerud
Vardagar 9–18
Lördag 10–13
*Erbjudandet gäller 26–27/5 när du handlar för minst 250ª 
 Gäller ej receptbelagda läkemedel.

apotekhjartat.se

Starke Man och barnfilm
Med undantag för något 
enstaka år har Starke 
Man-tävlingen funnits 
med på varje Kanalyra 
sedan 1995. 
Under samtliga år har Rune 
Andersson varit ansvarig för 
genomförandet. Så även i år 
får de muskulösa männen 
visa upp sig under Runes 
ledning. Men det blir också 
några nyheter.

Ny förening
Rune har startat en ny fören-
ing, Herkules Atletklubb. 
Den är ansluten till Svenska 
Styrkelyftsförbundet och 
föreningen kommer att stå 
som officiell arrangör för 
tävlingen, vilket gör att den 
får en officiell status.

Detta innebär att deltagar-
na måste ha tävlingslicens 
från Styrkelyftsförbundet. 
Det kan man bara få om man 
är medlem i någon klubb som 
är ansluten till förbundet. 
Den som inte redan är det 
kommer att erbjudas med-
lemskap i den nybildade 
Herkules AK.

Tävlingslicensen innebär 
också att deltagarna får vara 
beredda på att dopingtesta 
regelbundet, ibland oannon-
serat.

Rekord
I och med att tävlingen nu är 
officiell blir det möjligt att 

Vid Starke man-tävlingen 2016 var bilvältning ett moment. Här syns Henrik Häger från Dals Ed. Foto: Susanne 
Emanuelsson.

slå rekord i de olika grenar-
na. I tävlingen tävlar alla mot 
alla, oavsett ålder och vikt, 
men när det gäller att slå re-
kord är man indelade i vikt- 
och åldersklasser. Det inne-
bär att flera deltagare kan slå 
svenska rekord i samma 
moment. Räkna med att det 
under helgen kommer att slås 
svenskt rekord i antalet 
svenska rekord under en 
helg.

I och med att resultaten 
dokumenteras och att det kan 
slås rekord kommer alla red-
skap som används att kon-

trollvägas. Likaså måste alla 
deltagare väga in när de an-
länder.

Ny gren
På söndagen introduceras en 
ny gren för Starke Man, At-
lasstenar. Den går ut på att 
lyfta en sten på runt 100 kilo 
upp på ett podium så många 
gånger som möjligt under en 
viss tid. Atlasstenarna kom-
mer att vara avslutningsgren 
i årets tävling

Övriga grenar i år är Far-
mer’s Walk, där deltagarna 
bär tunga resväskattrapper, 

Stocklyftning, Conans Cir-
kel samt Power Stairs. De tre 
första genomförs på Kapell-
gatan och på Torget under 
lördagen, den sistnämnda i 
Håverud på söndagen runt 
lunch.

Barnfilm
På fredagen visar Melleruds 
IF som vanligt film för de 
yngre i Centrumsalongen.

Årets film blir ”Dumma 
mej 3”.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

 

Anita fick pris 
som innovatör

Fordonsträffen Jonny’s 
Classic Meeting locka-
de cirka  900 besökare 
och 170 speciella bil och 
mc-fordon till Dals Långed 
i lördags. Priset Dalslands 
Innovatör 2017 gick till 
Anita K Alexandersson 
för  hennes insatser som 
arrangör av Bokdagar i 
Dalsland.
När priset delades ut för för-
sta gången gick priset till 
innovatören och tiofaldiga 
svenska mästaren i banra-
cing Erik Berger från Bengts-
fors. 2014 fick en annan av 
landskapets storheter priset, 
Nils Lönnsjön, Åmåls Blues 
Fest och 2015 var det muse-
umbyggaren Sten Torstens-
son. I fjol gick priset till fö-
retagsbyggaren och ledaren 
Kent Pettersson. 

Årets Jonny’s Classic Me-
eting Prize Dalslands Inno-
vatör 2017 gick till Anita K 
Alexandersson för hennes 
insatser för  litteraturen ge-
nom att starta en litteraturfes-
tival och under 18 år göra  
arrangemanget Bokdagar i 
Dalsland till ett av Sveriges 
största. En sann innovatör för 
landskapet Dalsland.

Det kom många sportbilar 
och flera rariteter till träffen. 
Det var ett mindre antal for-

Anita K Alexandersson fick i år 
Jonny’s Classic Meeting Prize, 
Dalslands Innovatör 2017.

don från Norge i år, men då 
kom det istället fler svenska 
fordon från hela landet.  
Årets hemliga överraskning 
var en guldfärgad Ford Hot 
Rod -34 som också visades 
och startades upp inför de 
förtjusta besökarna. 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Bolstads anrika kyrkokör 
gästade Skålleruds kyrka 

Bolstad kyrkokör fyllde Skålleruds kyrka med sin skönsång.

Under söndagens guds-
tjänst i Skållerud var det 
Bolstad kyrkokör som 
stod för skönsången.
Kören har denna vår sjungit 
i pastoratets fyra församling-
ar och sist på tur kom Skål-
lerud.

– Vi är enda kören i pasto-
ratet som framträtt i alla fyra 
församlingarna i år, säger 

kyrkomusiker och körledare 
Maria Andersson stolt.

Kören består av ett 20-tal 
medlemmar och förra året 
var de på körresa till Stock-
holm där de bland annat 
sjöng i Slottskyrkan. Kören 
bildades 1932, vilket innebär 
att kören fyller 85 år i år.

Komminister Lena Hildén 
ledde dagens gudstjänst som 
hade temat bön.

– Vi behöver en kontakt 
och en relation med Gud. 
Bön är hjärtats samtal med 
Gud, sade Lena i sin predi-
kan. 

Kören framförde flera 
sånger under gudstjänsten 
och som postludium sjöng de 
”Det finns en kärlek”
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

 kcaT
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Varmt tack
till alla Er som på olika 

sätt hedrat minne av  
vår älskade 

Anna-Lisa  
Hermansson
genom närvaro vid  

begravningen, vackra 
blommor och minnesgåvor.  

Särskilt tack till Hem-
sjukvården och Bergs 
korttidsboende för god 

omvårdnad och fint 
bemötande.

Herman med familj

Tack
till Er alla som på olika 
sätt visat sitt deltagande 

när vår käre 

Nils Asp 
lämnade oss.

GERDA
Barnen med familjer

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER

100-årskalas
Vi firar detta med öppet hus 
på Oxgatan 22 lördag 17/6 
kl 14.  

Tina Å & Jörgen A

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på min födelsedag  undan-
bedes.  

Karin Larsson 
Grinstad Hedehage

All ev. uppvaktning
på födelsedagen  undanbedes.  

Carin Larsson 
Nygården

Grattis fotbollskillen Her-
man på din 5-årsdag 24/5.

Många kramar från mamma, 
pappa, Jack, mormor, farmor, 
morbror, mostrar och kusiner

Grattis fina Noel på 7-årsda-
gen (23/5).
Önskar Leon, mamma, pappa, 

farmor, farfar, 
mormor och morfar 

Veckans 
ros...

...till Mejeriet som under kul-
turrallyt var till ovärderlig 
hjälp för oss i samband med 
vår lunch. Både med lokal 
och personlig service! Glada 
och mätta kunde sedan elev-
er och personal fortsätta sin 
dag.

Fagerlidsskolan

...till vår fantastiske lantbrev-
bärare i Sikhall-Bratten. Trots 
grävningar, sprängningar och 
högar med grus och sand tar 
du dig fram med vår post, 
ibland även till fots genom 
snår och över diken. Du är 
guld värd!

Lena U.

...ett helt fång vill jag ge Betty 
Å för en enastående insats, 
tålamod och styrka. Att stå 
mig bi i en närmast orimlig 
svår uppgift. Men nu står den 
äntligen där - monstersängen.

Margitta

...till mina barn med famil-
jer för en mycket trevlig dag 
tillsammans även till er som 
skickat sms/fb.

Birgit Svensson

Dagens finaste ros till er som 
kom och förgyllde Bondens 
dag, Arne med traktorerna, 
Anders med flasklammen, 
Tommy, Anneli, Jonas och Re-
neé för hästskjuts.

Boende & personal på 
Fagerlidshemmet

...till Lady Circle i Mellerud för 
att ni skänkte pengar till oss 
efter er auktion.

Majblommeföreningen 
Åsen, Åsebro och 

Mellerud/Kroppefjäll

MELLERUD
Smyrna: Fred 18 Tonår i 
Smyrna. Sönd 18 Gudstj. i 
Åsensbruk. Predikan Tom-
my Pettersson. Tisd 14.30 
Andakter på Bergs och Fa-
gerlidshemmen. 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: 24-
28 maj Kyrkokonferens i 
Vårgårda. Tisd. 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 11 
Sångstund med Ingegerd 
Mellberg. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 

Torsd-lörd Life-Lineläger 
på Koster. Sönd 11 Gudstj. 
Predikan David C. Avtack-
ning av Simon & Alexander. 
Ssk. Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Sönd 
10 Gudstj. Kyrkokonferen-
sen Vårgårda.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70. 
Månd 17-19 Kulturcafé Brå-
landa fsh.
Sundals-Ryr: Torsd 7 
Gökotta vid Granan, Tho-
mas Holmström. Tag med 
kaffekorg.
Gestad: Torsd 10.45 
Trumpet från tornet. Kl 
11 Gudst. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 321 18. 
Timmervik: Sönd 19 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Servering före 
och efter gudstj. Kyrkbil 
321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Onsd 
15 Bibelsamtal. Sönd 10 
Gudstj. Kyrkokonferensen 
Vårgårda.

Frändefors: Torsd 9.45 
Trumpet från tornet, An-
dreas Jåtby. 10 Gudstj. 
Flickkören Englarna från 
Trollhättan under ledning 
av Anna-Lena Engelsson. 
Ralph Liljegren. Därefter 
Pilgrimsvandring till Vä-
nersborg. Program och tider 
i Kyrknytt nr 1 2017. Sönd 
10 Gudstj. Lennart Staaf. 
Tisd 13.30 Gudstj. m nattv. 
på Ringhem. Ralph Lilje-
gren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Frändefors kyrka 
för Ebbe Andersson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Ruben Bengt-
son ”Gammal fäbodpsalm” 
av O. Lindberg. Officiant var 
Lennart Staaf och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 och 190. Solist Daniel 
Swärd sjöng ”Som en bro 
över mörka vatten” av Å. 
Arenhill och ”Stad i ljus” av 
P. Bäckman. Avsked togs i 
kyrkan av familj, släkt och 
vänner. Avslutningsmusik 
för akten var ”Air” av J.S. 
Bach. Koret var vackert de-
korerat med blommor till 
minnet av Ebbe.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Linnéa Svensson. Som in-

ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Officiant var 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 730, 
249 och 297. Avsked togs i 
kyrkan av familj, släkt och 
vänner. Avslutningsmusik 
för akten var ”Amazing gra-
ce”, en skotsk folkmelodi. 
Koret var vackert dekorerat 
med blommor till minnet av 
Linnéa.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Roger Gustafsson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Tusen bitar” av B. 
Afzelius varefter man lyssna-
de till ”My heart will go on”. 
Akten förrättades av Daniel 

Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
289. Madeleine Pettersson 
och Jenny Larsson sjöng 
”Somebody like you” av K. 
Urban. W. Houstons ”I have 
nothing” spelades och som 
avslutningsmusik lyssnade 
man till ”Tears in heaven” av 
E. Clapton. Vid urnan togs 
avskedet av familjen, grannar 
och vänner. Till minnet av 
Roger var koret vackert de-
korerat med blommor. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Smyrnakyrkan i 
Mellerud för Anna-Lisa 
Hermansson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Lennart Magnusson 
”Amazing grace”. Akten 

förrättades av Bengt Anders-
son och tillsammans sjöng 
man ”Jag har hört om en stad” 
samt ”Det enda, som bär, när 
allting annat vacklar”. Man 
fick lyssna på solosång av 
Caroline Anderberg, ”Utan 
dina andetag” av J. Berg samt 
”Håll mitt hjärta” av P. Hall-
ström/B. Skifs.  Som avslut-
ningsmusik spelades ”Bred 
dina vida vingar” av L. San-
dell-Berg. Under tonerna 
från bland annat ”Blott en 
dag”, togs avskedet vid kis-
tan av maken Herman, bar-
nen med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av An-
na-Lisa var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter akten ägde gravsättning 
rum på Holms kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

Sportbilar på besök i Håverud

Tjugo sportbilar från Mariestad stannade till i Håverud

På lördagen besökte Marie-
stads Sportvagnsklubb Hå-
verud, som var ett av dagen 
mål.

20 bilar från Mariestads 
Sportvagnsklubb gjorde un-

der helgen en utflykt till 
Dalsland.

De tittade på sevärdheter-
na kring akvedukten och fick 
sig en bit mat. Sedan fortsat-
te de till Baldersnäs där de 

skulle övernatta. På vägen dit 
passade de på att titta på 
Skans 453 i Håverud där de 
fick guidning. 
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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B U T I K E N
E R B J U D E R

Blommor och 
choklad till mor!

Mjukglass

V i d E 45 i  B rå l a n d a     Te l .  0521-30 6 4 0      w w w. ra s t a . s e

Helstekt Fläsk� lé
serveras med potatisgratäng 

och bearnaisesås 

Barnmeny fr. 45:-
inkl. dryck och glass

Mors dagmeny 109:- 
inkl. dryck , sallad, kaffe och dessert

E R B J U D E R
Blommor och 

 Fira 
Mors dag

hos oss
28/5

           

Bjud mor på Whopper

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

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

Följ oss på

Mors dag på söndag 28/5 

39:-
Kaffe & 
våffla

TA MED MOR PÅ 
EN FIKA

4990
/st

från

Mors dags kort

299:-
/st

Klänning

4990
/st

Tavlor

1890
/st

3990
/st

Krukor
3 färger

Gröna växter
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Melodikrysset v.21 - 27 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. 21 – 27 maj

Mycket glädje på Bondens dag

Leif Johansson 
har haft gård 
i Frändefors 
med både ar-
denner och 
n o r d s v e n s k 
häst. Här pra-
tar han med 
Annelie An-
dersson och 
hennes shet-
landsponny.

I fredags arrangerades 
”Bondens dag” på Fager-
lidshemmet. Hästskjutsar, 
lamm, kalvar, höns och 
hundar gladde de boende 
och väckte minnen till liv.
Det kunde vara en påfrestan-
de manöver att ta sig ur rull-
stolen och upp på hästskjut-
sen, men viljan fanns där och 
glädjen var stor när det bar 
iväg på en tur runt kvarteret.

Jonas Jonsson, Bolstad och 
Annelie Andersson och 

Else Ivarsson 
mindes fåren 
som fanns 
på gården i 
Norge där hon 
bodde fram 
till hon var 
nio år. Hon 
delade många 
erfarenheter 
av djuren med 
fårbonden An-
ders Ågerup.

Anna Johans-
son t.v var 
strålande glad 
att få åka häst-
skjuts med 
Jonas Jonsson 
och hästen 
Prima.

– Det var förbannat roligt! utbrast Folke Gustavsson efter en åktur i 
hästskjutsen. Här får han en kram av Annika Jakobsson.

Tommy Johansson från Brå-
landa hade ideellt ställt upp 
med både hästar och vagnar 
och det var populärt.  

På innergården hade un-
dersköterskan och initiativ-
tagaren Caroline Åströms 
kalvar och höns tagit plats, 
liksom fyra keliga lamm 
tillhörande Anders Ågerup i 
Stränge. Det var Caroline 
tillsammans med kollegorna 
Rigmor Westerlund och An-
nika Jakobsson som arrang-
erade evenemanget till stor 
glädje för de boende.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Mors Dag på söndag!
Kasse med ros i kruka & en strut underbara praliner

          125:-

…eller välj något ur 
vårt stora sortiment 
av färdiga grupper 
- både inne & ute!
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Västarvet besökte rallyt

Under skol- och kulturrallyt förra veckan fanns Bo Ekberg, pedagog på Västarvet (mitten) och Jonatan Malm, 
hemslöjdskonsulent Västarvet, (till höger) på plats. Syftet var att se de gedigna arbeten eleverna gjort och 
som visades upp i dagarna två. – Eventuellt kan vi använda oss av några elevarbeten under ”Arenaveckan” 
vecka 38 där temat är Dåtid – Nutid – Framtid. Där skulle till exempel Karolinerskolans arbete passa in, kon-
staterade Bo Ekberg. Till vänster syns Kulturskolans rektor Clas-Göran Janson. Foto: Susanne Emanuelsson.

Storslagen final på rallyt

I fredags var det final för 
Skol- och kulturrallyt som 
pågått i två intensiva da-
gar och torget fylldes av  
1 400 elever från kommu-
nens alla skolor. 

Från Lundens förskola tåga-
de eleverna ledda av en ryt-
miskt trummande sambaor-
kester, längs Norra 
Kungsgatan upp till Köp-
mantorget. Finalen på de två 

dagar kulturrallyt pågått 
kunde inta vara mäktigare. 
Klass efter klass fyllde upp 
hela torget, flaggor från stora 
delar av världen bland alla de 
blågula viftades och åskåda-

re runt torget slogs nog av 
kraften i bilden av alla de 
unga tillsammans. En sång 
komponerad av musiklära-
ren Kirsti Aasum speciellt för 
detta tillfälle ”Inget är svårt 

Under två dagar hade man visat för både allmänhet och varandra vad 
man skapat. Arbeten av vitt skilda slag, om bygdens historia, om Elsa 
Beskow, fotoutställningar, filmer och mycket mer. Nu var det dags för 
en festlig och mäktig avslutning.

1 400  barn med flaggor fyllde Köpmantorget i Mellerud, sjöng, dansade och hade kul tillsammans. Avslutningen på Skol- och kulturrallyt var mäktig.

En mångfald visades

Elever från Årskurs 2-3 på Åsens skola ritar på väggen på andra våningen där temat var ”Hitta ditt space”.

Mycket fanns att se och lära 
under skol- och kulturrallyt i 
Mellerud under fredagen 

som pågick på flera olika 
arenor. Här syns ett axplock 
av de elever som medverka-

de och arbeten visades upp 
under det stora evenemanget.

Foto: Susanne Emanuelsson

5-6-årsgruppen från Åsebro med Anna Sundelius och Maria Clarholm Eriksson. De har jobbat med tema käns-
lor och framförde glatt melodin ”Här kommer alla känslorna på en och samma gång” – fast med egen text.

Elever från förskoleklassen på Åsens skola tittar på förskoleeleverna på Nordalsskolans utställning av glassar, då deras 
tema var smak.

– inget är fel när vi är tillsam-
mans”, ljöd ur alla församla-
de så att det ekade mellan 
husen.

Skolchefen Anders Pet-
tersson höll ett tal om hur nya 
elever förnyar och berikar 
skolan och är välkomna oav-
sett var de kommer ifrån. 
Tommy W Johansson, kom-
munstyrelsens ordförande  
och Rune Stenèn, kultur- och 
utbildningsnämnden delade 
med sig av minnen från sin 
egen skoltid i Mellerud.

– Ni går i skolan för er egen 
framtids skull. Inte för någon 
annan, sade Tommy W Jo-
hansson. 

Det blev mer musik, bland 
annat rap av Fitim Haxha/ 
Ferat Fejzulovic och dans 
som leddes av dansande es-
teteleven Amelia Andersson. 

Clas-Göran Jansson, rek-
tor för Kultur Mellerud och 
5-9:an avslutade firandet 
med tal om mångfald, vars 
betydelse ”mängd av enhe-
ter” passade väl in i samman-
hanget när alla skolor och 
alla elever, tillsammans un-
der två dagar fått visa vad de 
gör i skolan och hur skola 
och kultur hör samman och 
berikar varandra.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Fjord Grillbestick 
12 delar. Ord. pris 1.199:-
Extrapris 699:-

Essence glas

20% rabatt

20% rabatt på 
tallrikar och skålar
i dessa serier

Mira 18 delar 
Ord. pris 799:-
Extrapris 499:-

Tina 53 delar Ord. pris 3.099:-
Extrapris 1.499:-

Morberg Collection 
Ölglas, rödvinsglas, Vitvinsglas 
560:-/4-pack
Tumbler 468:-/4-pack

STUDENTER

Bank delade ut 679 500 kronor

Nöjda mottagare av medel från Dalslands Sparbanks ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland”. Stående fr.v: Monica Björndahl och Chris Slaughter, 
Melleruds Scoutkår (20 000 kr), Lars-Gunnar Larsson och Jonas Wessman, Dalslandspendel (10 000 kr), Bertil Larsson, Dalslands konstmuseum 
(36 000 kr), Karin Nodin, Dalslandspendel, Leif Attemar, Motorgården Mellerud (60 000 kr). Sittande fr.v: Bertil Larsson, Kroppefjälls hembygds-
förening (4 000 kr), Kerstin Ljungqvist (Stationsföreningen Dals Rostock (10 000 kr) och Elisabeth Johansson med sönerna Holger 5 och Harald 
1, Gestad SK (15 000 kr). Ej med på bild var Brålanda Företagarförening (50 000 kr).

I torsdags delade Dals-
lands Sparbank ut knappt 
680 000 kronor av sitt 
överskott till nio lyckliga 
föreningar/bolag i Melle-
ruds kommun.
Marknadschef Maud Carls
son hälsade alla välkomna 
tillsammans med kontors
chef Marcus Johansson.

– Detta är en av höjdpunk
terna i vårt jobb. Eftersom vi 
inte har några aktieägare som 
tar del av överskottet låter vi 
en del av vinsten gå tillbaka 
till Dalsland, sade Maud.

– Det ska vara attraktivt att 
bo kvar här eller flytta hit, 
konstaterade Marcus.

De sista sju åren har 5,5 
miljoner kronor delats ut till 
bygden. Förutom nämnda 
679 500 kronor har banken 
infört något som går under 
namnet 100-lappen. Styrelse 
och huvudmän har beslutat 
att kunder som får rådgiv
ning i banken får ge ett för
slag på vilken förening som 
ska få 100 kronor. Man har 
avsatt 200 000 kronor till 
100lappen.

– En chans för våra kunder 
att påverka vart pengarna ska 
gå. Detta är en nyhet från  
1 maj. Dessutom avsätter vi 
500 000 kronor till spons
ring, mestadels till sport och 
fritidsföreningar, berättade 
Marcus.

Följande fick pengar:
1. Dalslands konstmuseum, 
till så kallade bruna skyltar 
som visar till ett turistiskt 
intressant besöksmål. 36 000 
kronor. 
2. Kroppefjälls Hembygds-
förening till en automatisk 
pumpanordning till källan 
”Rostocks brunn”. 4 000 
kronor.
3. Melleruds Scoutkår till 
fyra lägerspisar, ett tält, fyra 

Lars-Åke Svensson, SPF, tog emot 
en check på 7 500 kronor av mark-
nadschef Maud Carlsson. Foto: 
Privat.

kastrullset, första förband, 
övrig köksutrustning då de 
ska delta i det stora scoutläg
ret Jamboree17. 20 000 kro-
nor.
4. Motorgården Mellerud 
till byte av kök. 60 000 kro-
nor.
5. SPF Seniorerna Melle-
rudsbygden till köp av dator 
med Windows 10 samt en 
digitalkamera. 7 500 kronor.
6. Stationsföreningen Dals 
Rostock till takreparation på 
stationshuset. 10 000 kro-
nor.
7. Gestad SK till fotbollsmål  
både inom och utomhus.   
15 000 kronor.
8. Brålanda Företagarför-
ening till förstudie om visio
nen om det Gröna Klustret 
Dalslands AB. 50 000 kro-
nor.
9. Dalslandspendel ideella 
förening för att bedriva lob

byverksamhet för infrastruk
turen i och kring Dalsland.  
10 000 kronor.

Betyder väldigt mycket
– Det är åtta år sedan vi bör
jade söka om bruna skyltar, 
så vi har jobbat intensivt med 
detta. I fjol hade muséet  
15 000 besökare utan bruna 
skyltar, vårt mål är 20 000 
besökare. Detta betyder väl
digt mycket för oss, sade 
Bertil Larsson, Dalslands 
konstmuseum.

Scoutkåren ska alltså åka 
på ett stort läger i Kristian
stad 512 augusti. Ett krav 
var att ha med sig egen ga
solspis, nu kan man inhandla 
det plus annat som behövs.

– Cirka 15 000 scouter 
deltar på lägret Jamboree17. 
Vi åker med ett 15tal av de 
lite äldre scouterna, berättar 
ledaren Chris Slaughter.

Klubbhuset för bilklub
barna och dansarna på Väs
terråda har renoverats med 
ideella krafter. Nu behövs ett 
nytt kök som pricken över 
i:et.

– Vi är jättetacksamma, 
sade Leif Attemar leende.

År 2000 sattes det gulliga 
stationshuset i halv skala upp 
i Dals Rostock.

– Taket har blivit dåligt och 
det ska sättas upp drakar på 

taket. Det är roligt för barnen 
att besöka modellen som har 
1,44 i takhöjd. Väntsal, ex
pedition och stinsens bostad 
finns där som det såg ut på 
1920talet, förklarade 
Kerstin Ljungqvist.

– Jag är kund i banken i 
Färgelanda och såg att ni 
verkade i hel Dalsland. Ge
stad ligger ju i Vänersborgs 
kommun men är en del av 
Dalsland, så jag sökte ialla

fall. Vi är jätteglada berättade 
Elisabeth Johansson som 
lyckades få 15 000 kronor till 
nya fotbollsmål till Gestad 
SK.

Dalslandspendels repre
sentanter var mycket glada 
för pengarna. De arbetar 
stenhårt för bra tågtrafik mel
lan Karlstad och Göteborg. 
Nu pågår arbetet för tågstopp 
i Frändefors, Brålanda, Dals 
Rostock och Bäckefors.

– Det är fullt realistiskt 
med fyra nya stationer, kon
staterade LarsGunnar Lars
son.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Kultur mot segregation
Under förra veckans skol- 
och kulturrally tog sig pro-
jektet Kultur 4ür Götaland 
till Mellerud. Åtta band 
och artister från bland 
annat Lidköping, Mark, 
Bergsjön och Mellerud 
deltog.
När Kalle Karlsson, som 
anordnat projektet sedan 
2015, får frågan om varför 
man gör det svarar han ”an-

ledningen kommer här” och 
ler åt ungdomarna som an-
nars kanske aldrig hade 
mötts, och som nu åker mo-
ped tillsammans utanför 
ungdomshuset. Kalle förkla-
rar att projektet kommer från 
Göteborg från början, staden 
som är en av Sveriges mest 
segregerade. I ett försök att 
göra något åt det kontaktade 
han hyresgästföreningen i 

 Maida Vale från Stockholm avslutade kvällen.

Patricia och Bianca från Bergsjön rappade egenskrivna låtar.

Fitim Haxha och Ferat Fejsulovic från Mellerud visade vad Mellerud hade 
att erbjuda.

Solig avslutning
Örs barnkör: Hugo Andersson, Tilde Anderberg, Ida Oscarsson, Harriet Söderlund, Havanna Andersson och 
Anna Andersson

I strålande sol avslutades 
vårens barnaktiviteter 
i Örs församling under 
söndagen.
Gudstjänsten i Dalskog kyrka 
leddes av komminister Da-
niel Westin och dagens tema 
var ”Bön”. I barngrupperna 
har man arbetat de sista veck-
orna med detta ämne. Barn-
kören medverkade och fram-
förde flera sånger.

Annorlunda predikan
Det var ett litet skådespel, 
”Stör mig inte Gud, jag ber” 
som framfördes. Nellie 
Bandhagen var huvudperso-
nen, en flicka som bad Fader 
vår tillsammans med sin 
syster Maja Bandhagen. Be-
rättare var Ann-Louise An-
dersson och Daniel Westin 

var Guds röst. Nellie fram-
förde sin roll mycket bra och 
Daniels röst dånade i kyrkan. 
En annorlunda och trevlig 
predikan.

När gudstjänsten var över 
bad Daniel Nellie Bandha-
gen komma fram igen. Hon 
fick en liten gåva då hon varit 
en trogen besökare på barn-
arbetet. Till hösten börjar 
hon högstadiet och Daniel 
hälsade henne välkommen 
till Svenska Kyrkans Unga
Grillning

Efter gudstjänsten var det 
full fart till badplatsen vid 
Kabbosjön där det spelades 
vattenkubb mellan föräldrar 
och barn. Sedan grillades 
korv och marshmallows så 
det stod härliga till. Några 
hoppade till och med i och 
badade.

Ida Oscarsson hjular i vattnet.

Minste deltagaren i Ör var Leon 
Anderberg

Åsebro förskola firade förskolans dag
Förskolans dag firas för att 
uppmärksamma det viktiga 
arbete som görs i förskolan. 
Åsebro förskola var med och 
firade denna dag. På plats 
fanns det bland annat prin-
sessor, pirater, superhjältar 
och poliser som alla ville 
vara med. Vi fick även besök 
av några ”Babblare”. Det var 
Babba, Bibbi, Dadda och 
Diddi. Babblarna är språkpe-
dagogiska figurer som har 
varit ett viktigt inslag hos de 

yngre barnen på Åsebro för-
skola under det gångna året. 
Det anordnades ett ”Babblar-
lopp”, detta var väldigt kul 
tyckte barnen och de fick 
diplom för sitt goda delta-
gande.

Cecilia Karlsson

Förskolans dag firades i Åsebro, med festlig stämning, ansiktsmålning, ballonger och dans. 

Nu väntade sommaren och 
till hösten börjar alla aktivi-
teter i Örs församling igen.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Göteborg och där startade 
Kultur 4ür Göteborg.

Människor möts 
Kalle förklarar att sport är ett 
vanligt verktyg när man ska 
få ungdomar att mötas, men 
att det inom sport alltid ska 
finnas en vinnare. Inom kul-
tur finns ingen vinnare. Istäl-
let möts människor som 
kanske aldrig  mötts och in-
spireras av varandra.

–  Livet blir rikare då, det 
är jag helt övertygad om, 
säger han.

Till en början deltog artis-
ter från stadsdelarna Berg-
kullen, Hammarkullen och 
Majorna. Sedan ett år tillbaka 
har man haft idén att ta pro-
jektet utanför Göteborg, och 
i år deltar Lidköping, Mark, 
Bergsjön och Mellerud med 
flera. Utöver att det är ung-
domar från större delar av 
Västra Götaland, så försöker 
man också se till att det ska 
vara olika genrer. Därför 
bjöd kvällen på rap, trap, 
psykadelisk rock och mycket 
annat. 

Workshops
Utöver musik kunde man 
även väva graffiti, åka skate-
board och delta i andra 
workshops. Britt Jörnäs och 
Kerstin Jägerholt från Dals-
lands Skrivarförening höll i 
en skrivarverkstad där många 
ungdomar skrev dikter och 
rapp. En del framfördes från 
scenen under kvällen. 
 – Det har varit häftigt att 
träffa nya människor och se 
nya miljöer, säger Patricia 
Andersson som kommit från 
Bergsjön för att rappa med 
sin kompis Bianca. 

Fitim Haxha från Mellerud, 
som rappade egenskrivna lå-
tar tillsammans med Ferat 
Fejzulovic instämde med Pa-
tricia om att det var roligt att 
se vad andra framförde och att 
han inspirerades mycket av de 
andra artisterna som stod på 
scen under kvällen. 

Avslutade kvällen gjorde 
Stockholmsbandet Maida 
Vale. Evenemanget drog 
många besökare och invig-
ningen av projektet blev en-
ligt personalen på Stinsen, 
Kalle Karlsson och övriga 
arrangörer en ren succé.

Karolina Wessman
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Riksdagskvinnor på besök

Kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson (S) med partikollegorna Hanna Westerén och Paula 
Holmqvist som besökte Mellerud fört att fördjupa sig i småföretagares verklighet.

Samma dag som kulturral-
lyt avslutades hade Social-
demokraterna i Mellerud 
besök av de socialdemo-
kratiska riksdagskvinnor-
na Hanna Westerén och 
Paula Holmqvist.
Hanna Westerén arbetar med 
socialdemokraternas småfö-
retagarpolitik och reser runt 
till landets 26 partidistrikt för 
att sätta sig in i småföretaga-
res verklighet. Nu hade turen 
kommit till Mellerud som var 
slutet på denna kunskapsre-
sa. Anna besökte tillsam-
mans med partikollegan 

Paula Holmqvist och lokala 
företrädare för socialdemo-
kraterna i Mellerud, Enviro 
Systems i Åsensbruk. Där 
fick de en noggrann genom-
gång av verksamheten och 
diskuterade frågor som är 
angelägna för företaget. 

– De efterlyser en politik 
som efterfrågar återvunnet 
material och tycker inte det 
går fort nog. Vi diskuterade 
frågor kring detta, till exem-
pel i samband med offentlig 
upphandling. Vi diskuterade 
också infrastrukturfrågor 
och fiber, berättar Hanna 
Westerén.

De båda riksdagskvinnor-
na träffade också filmprodu-
centen Annelie Olsson och 
pratade filmpolitik och små-
företagarfrågor. 

Efter att ha sett avslutning-
en på kulturrallyfinalen på 
torget, fortsatte Hanna Wes-
terén och Paula Holmqvist 
sitt besök i Mellerud hos 
vänerfiskaren Bo Olsson i 
Sunnanå hamn.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Växtförsäljning i Håverud
Lollo Willner och Angelica Andersson handlar blommor av Caroline Darnfors.

I strålande solsken kom 
blomsterförsäljare till Hå-
verud under lördagen och 
snart strömmade köpare 
till.
Skålleruds Hembygdsfören-
ing i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan hade 
inbjudit till växtförsäljning. 
Säljarna fick ta med sig eget 
bord och 50 kronor kostade 
det att få stå utanför Kanal-
museet. Det tog inte lång 

stund förrän köpare ström-
made till. Det såg ut att vara 
populärt,  överallt stod grup-
per och pratade.

Slutsålt
– Verkar vara helt rätt tid-
punkt att sälja växter nu, sade 
Ragnhild Froriep, Det har 
gått jättebra, jag har nästan 
slut på allt.

Från Kanalmuseets trappa 
strömma ljuva toner ut över 
nejden, det var Jonny de 

Capretz från Malmö som 
underhöll. Men det var inte 
bara växter som såldes, här-
liga hemstickade raggsockor 
fanns också. I ett stånd var 
det blomsterlotteri där det 
var vinst på nästan varje lott.

Detta är säkert något som 
återkommer även nästa år, 
med tanke på hur uppskattat 
det var.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Lena Lindmark visar i sin pärm hur blomman kommer att se ut när den blommar. Gun Eriksson och Britt 
Alexandersson lyssnar intresserat.

Börja med behån – 
skönhet kommer inifrån

Åsa Carlsson tog mått på damerna och gav god vägledning. Här är det Lena Hildéns tur.

Vill starta fritidsbank
Pål Magnussen (V) har läm-
nat in en motion där han fö-
reslår att kommunen öppnar 
en fritidsbank.

Fritidsbanken skulle vara 
ett bibliotek där du kan låna 
sport- och fritidsprylar kost-
nadsfritt på samma sätt som 
du lånar en bok på bibliote-
ket. Här ska man kunna låna 
utrustning för en aktiv fritid 
som till exempel skidor, 
skridskor, fotbollsskor eller 
fiskeutrustning. 

Tanken är att alla ska få 
chansen att testa på idrott och 
fritidsaktiviteter oavsett eko-
nomisk situation, eftersom 
fritidsaktiviteter kan vara en 
kostsam historia för en barn-
familj.

Magnussen skriver bland 
annat: ”Vi vill med detta 

Förra tisdagen var det  
BH-skola hos Mode for 
You på Storgatan i Mel-
lerud. BH-proffset Åsa 
Carlsson från Stockholm 
fanns på plats och hjälp-
te kunder att hitta rätt i 
BH-djungeln.
– Normalt är jag i mellansve-
rige och jobbar, men jag gör 
en avstickare till Mellerud 
ibland, jag har varit här två 
gånger tidigare, berättar Åsa.

Butiksägarna  Marianne 
Jansson och Eva Gullborn 
välkomnande kunder som 

droppade in under dagen. 
BH- provningen är ett popu-
lärt evenemang och hos 
Mode for You finns många 
olika modeller att testa.

Åsa rekommenderar alla 
som står inför inköpet av en 
BH att ta hjälp av personalen 
i butiken. Det är lätt att på 
egen hand göra klassiska 
misstag.

– Oftast köper man för stor 
storlek runt ryggen och för 
liten kupa. Det kan kännas 
bekvämare, men man ska 
bära behån på ryggen och 
inte på axlarna, säger Åsa.

Många vill absolut inte ha 
en bygelbehå, tycker att det 
är obekvämt, att det skaver 
och gör ont. Åsa menar att 
det är skillnad på byglar förr 
och nu. Idag finns fler storle-
kar att välja på.

– En bygelbehå avlastar 
axlarna med 70 procent. Det 
finns en bygel för alla, man 
ska bara hitta rätt. Skönheten 
kommer inifrån, så börja 
med behån, tipsar Åsa Carls-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Idag onsdag 24 maj
stänger kontoret kl. 15.00

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

stärka folkhälsan och ge fler 
tillgång till idrott, motion, 
lek och kultur. Det är också 
ett led i integrationsarbetet 
då det skulle underlätta för 
nyanlända att delta i olika 
sportaktiviteter. 

Fritidsbanken är också ett 
miljöprojekt då det syftar till 
att minska konsumtionen av 
sportprylar som används få 
gånger. Istället tar vi tillvara 

på saker som andra växt ur 
och som kan komma någon 
annan till glädje. De saker 
som lånas ut kan i första hand 
vara sådant som skänks till 
kommunen”. 

Han upplyser dessutom 
om att flera kommuner har 
framgångsrikt öppnat fri-
tidsbanker, däribland Troll-
hättan, Åmål och Bengtsfors. 
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Träskor och mord  
i Bolstad prästgård

Inför årets sommarut-
ställning anordnade Bol-
stads Prästgårds Vänner 
i söndags en föreläsning 
om träskotillverkningen i 
bygden. 
Två tillverkare stod i cen-
trum, O. G. Spethz Trätoffel-
industri och AB Melleruds 
skoindustri.

Dottern Ingrid Spetz berät-
tade om fadern George och 
hans egentillverkade maski-
ner för träskor. Familjen kom 
från Småland och startade 
träskotillverkning i Rågtvet, 
Gestad. Efter ett år flyttades 
den till Mellerud.  Utställ-
ningen finns vanligtvis på 
Melleruds Museum.

– Pappa jobbade själv och 
tog in hjälp vid behov, han 
tillverkade träskor som ar-
betsskor, en enda motor på 
åtta hästkrafter drev alla 
maskinerna, säger Ingrid.

1995 spelade Ingrid in en 
videofilm där fadern visar de 
olika momenten. Fotografen 
Jan G. Andersson har över-
fört den till spelbart skick. 
Numera finns Georges ma-
skiner i ett maskinmuseum 
hos Bo Johansson, Örnäs.

 Många igenkännanden
Cajser Westlings son Sven 
Westling berättade om före-
taget AB Melleruds skoindu-
stri. De tillverkade arbetsträ-
skor först och senare, då det 
blev mode, för alla.  Sven 
jobbade i fabriken på skollo-
ven. Han tog med sig träskor 
till England vilket blev upp-
skattat och på så vis fick de 
leverera dit.

– Vi tillverkade 300 000 
par om året, vi använde björk 
då det inte fanns så mycket al 
i Dalsland. Al gör skon lätt-
are, berättade Sven Westling.

Youtube
Cajser var filmintresserad 
och 1953 spelade han in en 
film som de visade på mässor 
och utställningar. Sven har 
lagt den på Youtube och be-
sökarna fick se den.

Man var inte så medveten 
om arbetsskydd och det hän-
de att arbetarna skadades.

– Det var livsfarligt mellan 
alla remmar, knivar, fräsar 
och slipmaskiner, men det 
var viktigt att det var slätsli-
pat, för om damernas nylon-
strumpor fastnade och gick 
sönder ville de ha ersättning 
och det blev dyrt, berättar 
Nils-Gunnar Olsson som ar-
betade i fabriken,.

 Brålanda var något av ett 
skocentrum från 1881 till 
1975 med träskotillverkning 
av flera företag. C. A. Petters-
sons skoaffär var storkund av 
trätofflor och fanns kvar till 
1990-talet.

Mord också
En utställning om kortspel 
och mord pågår samtidigt. 
Vid tärningsspel mördades 
en man vid Rågtvet i Gestad 
år 1670 och blev begraven på 
Gestads kyrkogård.

Utställningen pågår till 
oktober.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

 

Jan G Andersson, fotograf, Ingrid Spetz, Sven Westling, Nils Gunnar 
Olsson och Bo Johansson, är på olika sätt inblandade i att kunskapen 
om träskotillverkningen fortlever. 

Träskokänga tillverkad av AB Melleruds skoindustri. När bottnarna blev 
utslitna gick Cajser Westling med dem till O. G. Spethz, för att få nya 
monterade. 

Vägarbeten 
i Mellerud
Melleruds kommun kom-
mer att göra stora jobb på 
Magasinsgatan och Lång-
gatan under perioden 29 
maj till 30 juni. 
Jobbet på Magasingatan star-
tar 29 maj och pågår till den 
2 juni. Man kommer att kun-
na köra personbilar på en del 
av Magasinsgatan. Jobbet 
kommer vara från korsning-
en Storgatan/ Magasinsgatan 
och söderut. Det kan bli helt 
stängt under någon timme i 
korsningen Storgatan/Maga-

sinsgatan när man kopplar in 
ledningarna. Långgatans 
jobb kommer påbörjas den 7 
juni och pågå till max 30 juni.

Melleruds kommun stäng-
er av hela Långgatan från 
Viaduktgatan till Storgatan 
under hela tiden. Personer 
som bor utefter vägen kom-
mer att få köra in till sina 
bostäder så mycket det går.

Kommunen hänvisar att 
följa orangefärgade skyltar 
under tiden man gräver på 
Långgatan.

Rekordmånga bilar på cruising

Rekordmånga bilar, totalt 463 stycken, cruisade runt i Dalsland under lördagen. Foto: Tina Salén.

I lördags arrangerades 
Dalslandscruisingen, som  
i år lockat rekordmånga 
amerikanare – 463 till 
antalet.
Vid 15-tiden samlades alla 
vid Granbacka festplats i 

Bäckefors. Kön ringlade 
lång och i ett sakta mak i det 
strålande solskenet. Många 
hade dukat upp med fika eller 
andra förfriskningar längs 
gatan. Här kunde man se allt 
från småbarn till pensionärer 

som alla delar intresset för 
amerikanska bilar.

– Det tog nästan en timme 
för alla bilar att lämna områ-
det vid Granbacka, så det var 
väldigt trångt med alla bilar, 
men det rullade på hela tiden, 

Kön med amerikanare ringlade sig fram i ett sakta tempo vid Granbacka 
i Bäckefors.Yvonne och Steefan Mårtensson från Mellerud tog en fika i bilen.

berättar Anders ”Tuten” An-
dersson, ordförande i melle-
rudsklubben Big Lake Crui-
sers. 

Alla körde i samlad trupp 
mot Dals Rostock, vidare 
över Åsmule till Brålanda 
och Högsäter. Vid Folkets 
park i Ödeborg var det paus 
med förfriskningar och korv 
med bröd, som ortens idrotts-
förening hade fixat.

– Därefter körde alla tillba-
ka till Granbacka där ett band 
spelade på parkeringen. Inne 
på festplatsen spelade sedan 
fyra band på kvällen. Det 
blev lyckat och allt gick som 
planerat, säger ”Tuten”.

Bakom cruisingen stod för 
övrigt Tommy Larsson och 
Patrik Gustavsson från 
Bäckefors. Ansvariga för 
underhållningen var grab-
barna i Rock From Valley 
Country; Anders ”Tuten” 
Andersson, Peter Lannérus, 
Benny Melin och Johnny 
Wennerdahl.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Replik på Jean Christers inlägg i nr. 19
Jean Christer, du rättar oss 
med “socialdemokratins, för-
modar jag de menar”. Nej, 
säger vi arbetarrörelsen så 
menar vi det. Socialdemokra-
tin är en del av arbetarrörel-
sen. 

Jag vet att du är mycket 
kunnig på bilindustrihistoria, 
men det räcker tydligen inte 
för att förstå samhällshistoria. 

Det du beskyller Islam för 
är precis vad du vill att Sveri-
ge ska återgå till även om den 

Debatt
Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej. Maila din insändare till:redaktion@mellerudsnyheter.se

bakomliggande trosuppfatt-
ningen är annorlunda. Histo-
riskt har såväl kristendomen 
som islam sina fundamenta-
listiska brister, därvidlag är 
det svårt att historiskt urskilja 
lärornas ambitioner i samhäl-
let.

Jag vet inte om du är ironisk 
eller menar allvar när du an-
befaller Lilla katekesen och 
tio Guds bud för att veta hut 
och att barnen ska lära sig 
psalmverser utantill? Under 
sekler utsattes människorna 
för ditt hyllade recept i Euro-
pa. Det hindrade inte att två 
av världshistoriens mest för-
ödande krig genomfördes. 
Där har du en del att förklara 
“framgången”av ditt recept!

Hucklen var vanligt hos 
kvinnor som var offer för 
“den vita piskan” dvs statar-
nas hustrur som tvingades 
mjölka för hand. De behövde 
skydd för håret helt enkelt. 
Detta feodala system avskaf-
fades 1946. Gunnar Emanuel 
Sträng då ordförande i Lan-
tarbetareförbundet kan till-
skrivas äran.

I min ungdom med gesäll-
brev i fickan arbetade jag med 
restaurering av kyrkor. Pas-
torala romanska kyrkor på 
landsbygden och Tessin d.y. 
domkyrka i Västerås under 
ledning av professor Erik 
Lundberg. Jag lärde mig 
mycket av det kulturarv som 
vi har i form av kyrkor, inred-
ningar, glasmålningar, epitaf, 
etc. Men det är inte detsamma 
som den kristna teologin med 
krav på samhällsmakt, som 
för hundra år sedan gjorde sitt 
största historiska misstag. De 
svek den växande arbetarrö-
relsens krav på social rättfär-
dighet och demokrati.

Karl-Axel Nordström

Jag vill ge en eloge till Pain-
tab:s målare, som var med 
och gjorde vårt Tingshus 
sååå fint!

En besökare

Eloge!
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&Hem trädgård
En trädgård för barn och odling

Jan Björn planterar jordgubbsplantor i odlingslådor fyllda med sand 
och gräsklipp.

barnfamilj i Skerrud och en i 
Erikstad som i samarbete 
med trädgårdsföreningen 
ska planera sina trädgårdar 
efter familjens behov. Träffar 
anordnas för att utbyta idéer 
och locka ännu fler unga till 
föreningen.

– Många intresserar sig för 
odling och är noga med vad 
de äter. Det är en trend och 
det är ju fint att ha egna grön-
saker och att kunna äta björn-
bär till efterrätt ända in i ok-
tober som vi gjorde förra 
året, säger Jan Björn.

Massor av bär
I trädgården på Rapsvägen 
finns nu björnbär, amerikan-
ska blåbär, hallon, vinbärs-
buskar och vindruvor. I od-
lingslådorna blir det 
jordgubbar, tomater, squash 
och gurka och ett nytt försök 
ska göras att så morötter som 
förra året misslyckades to-
talt.

Några träd har tagits ner, 
nya ska till och det finns pla-
ner på ett växthus i framti-
den. Allt i trädgården är ät-
bart och den omgärdas av en 
aroniahäck vars bär är super-
nyttiga att äta. I ena hörnet, 
vid odlingsbänkarna, finns 
Melvins sandlåda. Han grä-
ver koncentrerat medan pap-
pa planterar jordgubbar. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En trädgård med plats för lek och odling av ätbart.

Melvin, 2,5 år, jobbar med grävning medan pappa Jan planterar i odlingsbänkarna.

Hallon och många andra bär finns i trädgården.

Jan och Sara Björn bodde 
i lägenhet Trollhättan men 
köpte en villa med träd-
gård i Brålanda för 2,5 år 
sedan när sonen Melvin 
var två veckor gammal. 
Här skapar de nu en träd-
gård med både lek och 
odlingsytor.

– Då var vi tacksamma att 
flytta till en färdig trädgård 
men förra säsongen hade vi 
lust att göra något själva, 
berättar Jan medan han sätter 
jordgubbsplantor i en od-
lingslåda fylld med sand och 
gräsklipp.

Trädgården på Rapsvägen 

var en trädgård som ingen 
haft tid med på länge och det 
fanns bland annat äppelträd 
som behövde beskäras. Var-
ken Sara eller Jan visste hur 
man gör det så de anmälde 
sig till en kurs som Brålanda 
Trädgårdsförening höll i.

– Vi träffade där en trevlig 

grupp människor som även 
pratade om grönsaksodling 
och vi fick lära oss många 
tips och tricks. Det var intres-
sant för oss. Vi har begränsat 
med tid och tänker hålla oss 
till grönsaks- och bärodling, 
berättar Jan

De nyvunna vännerna i 

trädgårdsföreningen hjälpte 
familjen Björn att planera en 
trädgård med plats för både 
odlingar och barns lek. 

Lockade andra

Detta lockade till sig andra 
barnfamiljer och i år är det en 



MELLERUDS NYHETER14 ONSDAG 24 MAJ 2017

Utespa med utsikt över Vänern

Heleena Ljung och maken Johan Jansson är mycket nöjda med sitt utespa, som varit välanvänt sedan det stod klart hösten 2016.

Vem skulle inte vilja ha den här miljön utanför dörren? Om det skulle bli lite kyligt på kvällen, finns en magnifik värmare till vänster. Foto: Privat.

– Det är så rogivande att bo här, utbrister Heleena 
Ljung och spanar ut över Vänern från altanen hemma 
på Örnudden.
   Här har hon och maken Johan Jansson byggt sin dröm-
villa. Hösten 2016 stod senaste investeringen klar, ett 
åttakantigt eluppvärmt utespa som håller 38-39 grader 
– året runt.

1. Köp ett bra reningsverk
2. Det ska vara välisolerat för att 
hålla nere uppvärmningskostna-
derna.
3. Använd bra kemprodukter.
4. Ha bra kontakt med leveran-
tören av reningsverket. Laborera 
inte själv.

JOHANS TIPS VID 
KÖP AV UTESPA:

Man möts direkt av de gigantiska fönstren i vardagsrummet, med en 
utsökt utsikt över Vänern.

En läcker detalj i staketet intill utespat.

Pergolan som ger vindskydd när det blåser.

Huset, som ligger på en kulle 
med en vidunderlig utsikt, 
var inflyttningsklart i maj 
2014. Innan dess hade de valt 
mellan att bygga i Sunnanå 
hamn eller här på Örnudden 
i Vita Sannar. 

– För min del var kriteriet 
att vi inte skulle ha någon 
gräsmatta, jag var trött på att 
klippa gräs, framhåller Jo-
han.

– Vi valde den här tomten 
eftersom det var skönt att 
komma upp lite. Här ser man 
vatten nästan runt om hela 
huset, det är härligt, menar 
Heleena.

Altanen runt hela huset har 
Johan byggt själv i omgång-
ar. Den består av 250 kva-
dratmeter trallvirke.

– Ja, Johan har lite svårt att 
vara stilla, han älskar att fixa 
och bygga, förklarar Heleena 
leende.

– Jag trivs nog bäst när jag 
har arbetskläderna på, erkän-
ner Johan.

Ritade själva
Husmodellen de gillade mest 
hittade de hos en husleveran-
tör. Sagt och gjort;  de tog 
husskalet och ritade om det 
själva.

– Vi har fått ihop det bra. 
Nu kan vi ta emot barn och 
barnbarn så att de kan sova 
över, säger Heleena.

Villan är på drygt 140 kva-
dratmeter med tre sovrum, 
kök och vardagsrum i ett, två 
badrum och tvättstuga. Allt i 
ett plan med fönster från golv 
till tak i vardagsrummet med 
hela Vänern utanför. 

Uppvärmningen sker med 
frånluftsvärmepump, som 
återvinner varmluften. Med 
40 centimeter tjocka väggar 
och golvvärme i hela huset 
kan de hålla nere energikost-
naderna.

En vacker pergola har Jo-
han byggt i ena hörnet av 
altanen.

– För att bryta av allt trä 
och all sten, flikar han in.

För att göra en avgränsning 
mot vändplanen utanför 
byggde Johan dessutom en 
stenmur, med belysning på 
utsidan.

Som en dröm
På norridan ser altandäcket 
ut som en dröm, minst sagt. 
Här har Johan byggt ett ute-
spa. Poolen, som mäter 2,50 
gånger 2,20, är åttakantig 
och värms antingen upp av el 
eller ved.

– Vi använder bara elen, 
det är enklast. Då kan vi gå 
ut och bada när vi vill. Vi har 
suttit tio personer i den som 
mest, säger Heleena.

Det finns snabbfästen för 
vedkaminen, ifall att...

Det är ett hemmabygge 
och underhållsfritt eftersom 
den är byggd i rostfri plåt.

– Vi fick hjälp av goda 
vänner när vi byggde den. 
Kar finns att köpa på nätet, 
från 10 000 kronor och uppåt. 
Men den som är händig kan 
göra det själv, men man be-
höver hjälp med att skära ut 
plåten. Jag tror att kostnaden 
hamnar på cirka 30 000 kro-
nor totalt för den händige, 
berättar Johan.

Han rekommenderar att 
man lägger pengar på ett or-
dentligt reningsverk. Det är 
dessutom viktigt att ta hjälp 
av fackmän vid inkoppling.

Välisolerat
– Vårt utespa är skumisolerat 

med frigolit, även locket är 
isolerat. Det minskar upp-
värmningskostnaden, förkla-
rar Johan.

Heleena och Johans utespa 
kostar omkring 4 000 till  
5 000 kronor per år att värma 
upp.

De har valt att inte instal-
lera något ”bubbelbad”. Då 
är det lättare att sitta och 
prata i badet, menar båda två.

– Man kan ju dricka bubbel 
istället, inflikar Heleena.

Sedan utespat stod klart 
hösten 2016 har det varit 
välanvänt. Det ger utan tve-
kan en extra touch på kvällen 
att bjuda in gästerna på en 
kväll med bad i 38-gradigt 
vatten utomhus, under en 
gnistrande stjärnhimmel.

Att Heleena är en fena på 
att inreda sitt hem är ingen 
underdrift. Allt går i new 
england-stil och är mycket 
väl genomtänkt. Bilderna får 
tala, helt enkelt.

Johan och Heleena har 
sonen Ludvig 19 år, som bor 

kvar hemma. Dessutom be-
står familjen av Emma, 27 
och hennes två barn (3 och 5 
år gamla) samt Victor 25. 
Båda är utflyttade.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

&Hem trädgård



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 24 MAJ 2017

Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 
www.blomsterlandet.se

Småblommig  
ros

Pelargon Trädgårds-
hortensia

Ord. pris 29:90/st

Medlemspris 

99:-
        Ord. pris 149:-

Häng-
petunia
i ampel

99:-
        Ord. pris 149:-
Finns i flera färger.

4 FÖR 
99:- 149:-

        Ord. pris 179:-.

Grillar att gilla!
Annonsen gäller t.o.m. 22/6

Briketter
Landmann, 10 kg

Nu 135:-

Klotgrill 

1495:-

Gasolgrill 

2995:-

Grilltermometer
Landmann. Inbyggd timer.
Ord. pris: 299:-

Nu: 239:-

Grillstarter
Landmann. 
Ord. pris: 195:-

Nu: 149:-

Mellerud långgatan 76 /   
0530-75 52 00 /    
Mån-Fre 7-17 lör 10-13

www.optimera.se

&Hem trädgård
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Krukor med patina och blommor 
på stam sätter stilen på täppan

Patinerade krukor för trädgården. Att dekorera ute är populärt.

– Zink och lera är i ropet, 
säger Susanne Lindström 
och visar på en stor uppsätt-
ning krukor placerade i växt-
huset. 

Svarta och terracottafärga-
de finns i både ny look och i 
ett skick där de ser ut att ha 
använts åtskilliga år. Efter-
frågan på patinerade krukor 
är stor och tillverkarna är inte 
sena att svara på kundernas 
efterfrågan. Krukorna grävs 
ner i jord för att efter en tid 
grävas upp igen med rätt 
look. Susanne har köp in 
många från en dansk tillver-
kare. Man tänker på italien-
ska terrasser när man ser 
dem.

Härliga färger
Det som ska vara i krukorna 
finns i mängder strax intill. 
Blommor i härliga färger, 

kryddväxter och citrusträd, 
pelargoner, dahlior och alla 
andra raringar.

Lusten att göra fint i träd-
gården, på terrassen eller på 
balkongen, vaknar hos 
många när vårsolen äntligen 
visar sig. Låter man tanken 
gå vidare till grillning och 
middagar under bar himmel 
en sommarkväll kanske 
blicken fastnar på Lind-
ströms sortiment av marock-
ansk keramik. Härliga fat i 
mönstrat blått i många stor-
lekar, från stora rejäla till 
mindre.

Går man utanför växthu-
sen är det bärbuskar, frukt-
träd, prydnadsbuskar och 
perenner som inspirerar och 
uppmanar till aktivitet i träd-
gården.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se Blommor på stam tillhör många kunders favoriter.

Den rosa och den vita mårbackapelargonen passar fint i den glaserade 
krukan Sturehof, visar Susanne. Citronmeliss, gräslök, persilja och många andra kryddväxter är aktuella.

Poolen som gläder flera generationer

– Min bror sålde pooler och 
när vi byggde huset fick vi 
chansen att köpa en av ho-
nom. Det var svårt att låta bli 
då. Vi byggde den tillsam-
mans och det var faktiskt 
snart gjort, berättar Nils-Gös-
ta, vars pool nu är 42 år 
gammal. 

– Det har inte varit så 
mycket underhåll faktiskt. 
Poolduken har vi bytt två 
gånger och reningsaggrega-
tet en gång, annars har det 
varit väldigt lite underhåll.

Nu när sommaren kommer 
är han glad att poolen finns 
där, även om han själv inte 
badar lika mycket som förr 
om åren.

– Förr tyckte jag väldigt 
mycket om att bada och mina 
barn badade mycket. Nu är 
det istället barnbarnen som är 
väldigt glada att poolen finns 
där, de badar mycket på som-
maren. Själv är jag lite mer 

kräsen när det gäller tempe-
raturen, berättar Nils-Gösta, 
som håller 25 grader i poo-
len.

Han värmer upp den med 
en elpatron, men sedan har 
han också 100 meter svart 
slang på garagetaket som är 
en förläggning på vattencir-
kulationen. Där värms vatt-
net upp när det är soligt. 

– Men trots att det är 25 
grader så känns det kallare 
när det är klorerat vatten, då 
utspänningen försvinner och 
man får mer vatten mot krop-
pen, förklarar han.

Nackdelarna med att ha en 
pool är skötseln, det är allt, 
enligt Nils-Gösta:

– Det är inget större jobb 
ändå. Den skall dammsugas, 
plockas löv och ibland ett 
och annat djur, inte så myck-
et mer än så, berättar 
pool-ägaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se Nils-Gösta Olsson byggde sin pool för 42 år sedan. Den har blivit välanvänd genom åren.

Nils-Gösta Olsson byggde sin pool 1975, i samband med 
sitt husbygge i Mellerud. Över 40 år senare badas det 
lika mycket i den, men nu av barnbarnen istället för 
hans barn.

Hos Lindströms Blommor är växthusen laddade med 
både växter och design för att förvandla gröna idéer 
till verklighet.

&Hem trädgård



MELLERUDS NYHETER 17ONSDAG 24 MAJ 2017

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-
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JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

10
ÅR

BOLIST

 

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!
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34:90
 

319:-
/st

2 490:-
 

XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX

39:-
Ord. pris 49:-Block

Rustik normalblock  
Ett enkelt murblock som  
ger en stabil och tydlig  
inramning till en garageuppfart  
eller en rabatt. 190x390x138 mm.   

9730-390000

Dekorsten sjösten
Dekorstenen håller en exklusiv känsla som bara natursten kan 
ge. Dekorationssten kan ersätta marktäckande växter för att 
behålla fukten i jorden och hjälpa till att hålla ogräsen borta. 
16-30mm, 750 kg storsäck. 3111-160750

1 880:- Ord. pris 2 280:-

Structura
Structura för tankarna till natursten och  huggen skiffer. Den 
mönstrade ytan ger liv och karaktär åt en trädgårdsgång, ute-
plats eller kanske en entré. 400x400x40 mm. 9671-040660 

43:- /st. Ord. pris 49:-

Plint 500 mm 
justerbar
S:t Eriks plint är lämplig 
att hantera trycklas-
ter vid t ex altan och 
trädäckskonstruktioner.  
3410-501800

75:- Ord. pris 82:-

Justerbar 
stolpsko
M-16 Stolpsko som passar till 
S:t Eriks plint. 2 tum 3410-000200, 3 tum 

3410-000300, 4 tum 3410-000400

24:- Ord. pris 33:-

Blockmur
Brilliant Har en rak, knäckt framsida som är enkel att bygga 
med och ger ett vackert slutresultat. Naturgrå, 270x435x150 
mm. 9750-431000  

53:- /st. Ord. pris 57:50

Trädgårdskantstöd
Litet och smidigt kantstöd som är anpassat för avgränsning 
av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts 
för större belastningar. Naturgrå, 250x500x50 mm. 9410-500000 

34:50 /st. Ord. pris 39:50

Klassikplattan
Klassik En slät betongplatta med många möjligheter och fle-
ra användningsområden. Resultatet blir en stilren och slät yta 
som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet. Ljusgrå, 
350x350x50 mm. 9610-050600

19:90 /st. Ord. pris 21:90

Marksten
Rustik En populär och hållbar sten som passar både till gara-
geuppfart och trädgårdsgång. Tack vare distanser på stenen 
går läggningen snabbt, enkelt och resultatet blir alltid snyggt. 
Naturgrå, 133x200x50 mm. 9531-050500

4:30 /st. Ord. pris 4:80

Dekorfog 
vindsiktad
En välfylld fog hindrar 
ogräs och ger en stabil 
beläggning som tål på-
frestning. Ljusgrå, 20 kg 
säck. 3412-180020

78:- Ord. pris 92:-

BYGGMATERIAL – MARK- & MURSTEN 

39:-
ord. pris 49:-

1 880:-  Ord. pris 2 280:-

43:-  /st. Ord. pris 49:-

75:-  ord. pris 82:-24:-  ord. pris 33:-

53:-  /st. Ord. pris 57:50 34:50  /st. Ord. pris 39:50

19:90  /st. Ord. pris 21:904:30  /st. Ord. pris 4:80

78:-  Ord. pris 92:-

96

XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX

39:-
Ord. pris 49:-Block

Rustik normalblock  
Ett enkelt murblock som  
ger en stabil och tydlig  
inramning till en garageuppfart  
eller en rabatt. 190x390x138 mm.   

9730-390000

Dekorsten sjösten
Dekorstenen håller en exklusiv känsla som bara natursten kan 
ge. Dekorationssten kan ersätta marktäckande växter för att 
behålla fukten i jorden och hjälpa till att hålla ogräsen borta. 
16-30mm, 750 kg storsäck. 3111-160750

1 880:- Ord. pris 2 280:-

Structura
Structura för tankarna till natursten och  huggen skiffer. Den 
mönstrade ytan ger liv och karaktär åt en trädgårdsgång, ute-
plats eller kanske en entré. 400x400x40 mm. 9671-040660 

43:- /st. Ord. pris 49:-

Plint 500 mm 
justerbar
S:t Eriks plint är lämplig 
att hantera trycklas-
ter vid t ex altan och 
trädäckskonstruktioner.  
3410-501800

75:- Ord. pris 82:-

Justerbar 
stolpsko
M-16 Stolpsko som passar till 
S:t Eriks plint. 2 tum 3410-000200, 3 tum 

3410-000300, 4 tum 3410-000400

24:- Ord. pris 33:-

Blockmur
Brilliant Har en rak, knäckt framsida som är enkel att bygga 
med och ger ett vackert slutresultat. Naturgrå, 270x435x150 
mm. 9750-431000  

53:- /st. Ord. pris 57:50

Trädgårdskantstöd
Litet och smidigt kantstöd som är anpassat för avgränsning 
av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts 
för större belastningar. Naturgrå, 250x500x50 mm. 9410-500000 

34:50 /st. Ord. pris 39:50

Klassikplattan
Klassik En slät betongplatta med många möjligheter och fle-
ra användningsområden. Resultatet blir en stilren och slät yta 
som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet. Ljusgrå, 
350x350x50 mm. 9610-050600

19:90 /st. Ord. pris 21:90

Marksten
Rustik En populär och hållbar sten som passar både till gara-
geuppfart och trädgårdsgång. Tack vare distanser på stenen 
går läggningen snabbt, enkelt och resultatet blir alltid snyggt. 
Naturgrå, 133x200x50 mm. 9531-050500

4:30 /st. Ord. pris 4:80

Dekorfog 
vindsiktad
En välfylld fog hindrar 
ogräs och ger en stabil 
beläggning som tål på-
frestning. Ljusgrå, 20 kg 
säck. 3412-180020

78:- Ord. pris 92:-

BYGGMATERIAL – MARK- & MURSTEN 

39:-
ord. pris 49:-

1 880:-  Ord. pris 2 280:-

43:-  /st. Ord. pris 49:-

75:-  ord. pris 82:-24:-  ord. pris 33:-

53:-  /st. Ord. pris 57:50 34:50  /st. Ord. pris 39:50

19:90  /st. Ord. pris 21:904:30  /st. Ord. pris 4:80

78:-  Ord. pris 92:-
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Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-
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2 490:-
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39:-
Ord. pris 49:-Block

Rustik normalblock  
Ett enkelt murblock som  
ger en stabil och tydlig  
inramning till en garageuppfart  
eller en rabatt. 190x390x138 mm.   

9730-390000

Dekorsten sjösten
Dekorstenen håller en exklusiv känsla som bara natursten kan 
ge. Dekorationssten kan ersätta marktäckande växter för att 
behålla fukten i jorden och hjälpa till att hålla ogräsen borta. 
16-30mm, 750 kg storsäck. 3111-160750

1 880:- Ord. pris 2 280:-

Structura
Structura för tankarna till natursten och  huggen skiffer. Den 
mönstrade ytan ger liv och karaktär åt en trädgårdsgång, ute-
plats eller kanske en entré. 400x400x40 mm. 9671-040660 

43:- /st. Ord. pris 49:-

Plint 500 mm 
justerbar
S:t Eriks plint är lämplig 
att hantera trycklas-
ter vid t ex altan och 
trädäckskonstruktioner.  
3410-501800

75:- Ord. pris 82:-

Justerbar 
stolpsko
M-16 Stolpsko som passar till 
S:t Eriks plint. 2 tum 3410-000200, 3 tum 

3410-000300, 4 tum 3410-000400

24:- Ord. pris 33:-

Blockmur
Brilliant Har en rak, knäckt framsida som är enkel att bygga 
med och ger ett vackert slutresultat. Naturgrå, 270x435x150 
mm. 9750-431000  

53:- /st. Ord. pris 57:50

Trädgårdskantstöd
Litet och smidigt kantstöd som är anpassat för avgränsning 
av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts 
för större belastningar. Naturgrå, 250x500x50 mm. 9410-500000 

34:50 /st. Ord. pris 39:50

Klassikplattan
Klassik En slät betongplatta med många möjligheter och fle-
ra användningsområden. Resultatet blir en stilren och slät yta 
som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet. Ljusgrå, 
350x350x50 mm. 9610-050600

19:90 /st. Ord. pris 21:90

Marksten
Rustik En populär och hållbar sten som passar både till gara-
geuppfart och trädgårdsgång. Tack vare distanser på stenen 
går läggningen snabbt, enkelt och resultatet blir alltid snyggt. 
Naturgrå, 133x200x50 mm. 9531-050500

4:30 /st. Ord. pris 4:80

Dekorfog 
vindsiktad
En välfylld fog hindrar 
ogräs och ger en stabil 
beläggning som tål på-
frestning. Ljusgrå, 20 kg 
säck. 3412-180020

78:- Ord. pris 92:-

BYGGMATERIAL – MARK- & MURSTEN 

39:-
ord. pris 49:-

1 880:-  Ord. pris 2 280:-

43:-  /st. Ord. pris 49:-

75:-  ord. pris 82:-24:-  ord. pris 33:-

53:-  /st. Ord. pris 57:50 34:50  /st. Ord. pris 39:50

19:90  /st. Ord. pris 21:904:30  /st. Ord. pris 4:80

78:-  Ord. pris 92:-
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XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX

39:-
Ord. pris 49:-Block

Rustik normalblock  
Ett enkelt murblock som  
ger en stabil och tydlig  
inramning till en garageuppfart  
eller en rabatt. 190x390x138 mm.   

9730-390000

Dekorsten sjösten
Dekorstenen håller en exklusiv känsla som bara natursten kan 
ge. Dekorationssten kan ersätta marktäckande växter för att 
behålla fukten i jorden och hjälpa till att hålla ogräsen borta. 
16-30mm, 750 kg storsäck. 3111-160750

1 880:- Ord. pris 2 280:-

Structura
Structura för tankarna till natursten och  huggen skiffer. Den 
mönstrade ytan ger liv och karaktär åt en trädgårdsgång, ute-
plats eller kanske en entré. 400x400x40 mm. 9671-040660 

43:- /st. Ord. pris 49:-

Plint 500 mm 
justerbar
S:t Eriks plint är lämplig 
att hantera trycklas-
ter vid t ex altan och 
trädäckskonstruktioner.  
3410-501800

75:- Ord. pris 82:-

Justerbar 
stolpsko
M-16 Stolpsko som passar till 
S:t Eriks plint. 2 tum 3410-000200, 3 tum 

3410-000300, 4 tum 3410-000400

24:- Ord. pris 33:-

Blockmur
Brilliant Har en rak, knäckt framsida som är enkel att bygga 
med och ger ett vackert slutresultat. Naturgrå, 270x435x150 
mm. 9750-431000  

53:- /st. Ord. pris 57:50

Trädgårdskantstöd
Litet och smidigt kantstöd som är anpassat för avgränsning 
av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts 
för större belastningar. Naturgrå, 250x500x50 mm. 9410-500000 

34:50 /st. Ord. pris 39:50

Klassikplattan
Klassik En slät betongplatta med många möjligheter och fle-
ra användningsområden. Resultatet blir en stilren och slät yta 
som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet. Ljusgrå, 
350x350x50 mm. 9610-050600

19:90 /st. Ord. pris 21:90

Marksten
Rustik En populär och hållbar sten som passar både till gara-
geuppfart och trädgårdsgång. Tack vare distanser på stenen 
går läggningen snabbt, enkelt och resultatet blir alltid snyggt. 
Naturgrå, 133x200x50 mm. 9531-050500

4:30 /st. Ord. pris 4:80

Dekorfog 
vindsiktad
En välfylld fog hindrar 
ogräs och ger en stabil 
beläggning som tål på-
frestning. Ljusgrå, 20 kg 
säck. 3412-180020

78:- Ord. pris 92:-

BYGGMATERIAL – MARK- & MURSTEN 

39:-
ord. pris 49:-

1 880:-  Ord. pris 2 280:-

43:-  /st. Ord. pris 49:-

75:-  ord. pris 82:-24:-  ord. pris 33:-

53:-  /st. Ord. pris 57:50 34:50  /st. Ord. pris 39:50

19:90  /st. Ord. pris 21:904:30  /st. Ord. pris 4:80

78:-  Ord. pris 92:-

96

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-
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JUBILEUMSPRIS!
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2 490:-
 

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
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Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-
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XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX

39:-
Ord. pris 49:-Block

Rustik normalblock  
Ett enkelt murblock som  
ger en stabil och tydlig  
inramning till en garageuppfart  
eller en rabatt. 190x390x138 mm.   

9730-390000

Dekorsten sjösten
Dekorstenen håller en exklusiv känsla som bara natursten kan 
ge. Dekorationssten kan ersätta marktäckande växter för att 
behålla fukten i jorden och hjälpa till att hålla ogräsen borta. 
16-30mm, 750 kg storsäck. 3111-160750

1 880:- Ord. pris 2 280:-

Structura
Structura för tankarna till natursten och  huggen skiffer. Den 
mönstrade ytan ger liv och karaktär åt en trädgårdsgång, ute-
plats eller kanske en entré. 400x400x40 mm. 9671-040660 

43:- /st. Ord. pris 49:-

Plint 500 mm 
justerbar
S:t Eriks plint är lämplig 
att hantera trycklas-
ter vid t ex altan och 
trädäckskonstruktioner.  
3410-501800

75:- Ord. pris 82:-

Justerbar 
stolpsko
M-16 Stolpsko som passar till 
S:t Eriks plint. 2 tum 3410-000200, 3 tum 

3410-000300, 4 tum 3410-000400

24:- Ord. pris 33:-

Blockmur
Brilliant Har en rak, knäckt framsida som är enkel att bygga 
med och ger ett vackert slutresultat. Naturgrå, 270x435x150 
mm. 9750-431000  

53:- /st. Ord. pris 57:50

Trädgårdskantstöd
Litet och smidigt kantstöd som är anpassat för avgränsning 
av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts 
för större belastningar. Naturgrå, 250x500x50 mm. 9410-500000 

34:50 /st. Ord. pris 39:50

Klassikplattan
Klassik En slät betongplatta med många möjligheter och fle-
ra användningsområden. Resultatet blir en stilren och slät yta 
som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet. Ljusgrå, 
350x350x50 mm. 9610-050600

19:90 /st. Ord. pris 21:90

Marksten
Rustik En populär och hållbar sten som passar både till gara-
geuppfart och trädgårdsgång. Tack vare distanser på stenen 
går läggningen snabbt, enkelt och resultatet blir alltid snyggt. 
Naturgrå, 133x200x50 mm. 9531-050500

4:30 /st. Ord. pris 4:80

Dekorfog 
vindsiktad
En välfylld fog hindrar 
ogräs och ger en stabil 
beläggning som tål på-
frestning. Ljusgrå, 20 kg 
säck. 3412-180020

78:- Ord. pris 92:-

BYGGMATERIAL – MARK- & MURSTEN 

39:-
ord. pris 49:-

1 880:-  Ord. pris 2 280:-

43:-  /st. Ord. pris 49:-

75:-  ord. pris 82:-24:-  ord. pris 33:-

53:-  /st. Ord. pris 57:50 34:50  /st. Ord. pris 39:50

19:90  /st. Ord. pris 21:904:30  /st. Ord. pris 4:80

78:-  Ord. pris 92:-
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Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-
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Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

Fönstertvätt
KÄÄRCHER WV 1 Plus 700165227

önst t ätt
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Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

10
ÅR

BOLIST

34:90
 

319:-
/st

2 490:-
 

Vi har öppet Kristi himmelfärds dag
09.00-15.00

109:-/m2

Ord. pris 129:-

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

10
ÅR

BOLIST

34:90
 

319:-
/st

2 490:-
 

Beställningsvara

Tryckimpregnerad trall 
NTR-AB
28x120 mm längd 3-3,9 m

1190/lpm
Erbjudandet gäller till 31/5

Beställningsvara

Vi reserverar oss för slutförsäljning
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Värmer växthuset med pelletskamin

Anders Haglund är mäkta stolt över sitt gigantiska fikonträd, som han planterade för 16 år sedan. ”Blir det högre går taket sönder”, säger han leende.

För 16 år sedan byggde Anders Haglund sitt 28 kva-
dratmeter stora isolerade växthus hemma på Humle-
gatan i Mellerud. Uppvärmningen sker med hjälp av 
en pelletskamin.

Anders har ett stort intresse 
för odling och det märks när 
man ser på utbudet av växter 
och grönsaker. Innanför dör-
ren till växthuset prunkar ett 
gigantiskt fikonträd, bladen 
är stora som mattallrikar.

– Jag kan verkligen rekom-
mendera att plantera fikon-
träd i växthus, men de tar upp 
mycket plats. Detta är fram-
drivet för att vara lågväxan-
de. Att klippa det är inget 
krav, utan det kan man göra 
efter eget tycke,  säger An-
ders.

Plantan köptes av Dan 
Lindström, Lindströms 
Blommor, för 16 år sedan. 
Sorten är Brown Turkey. 
Anders räknar med att kunna 
skörda en hel skottkärra fi-
kon i år.

Tomater en favorit
En annan stor favorit för 
Anders är tomater, särskilt 
bifftomater. Han visar upp 
den amerikanska sorten 
”Church”, som ännu är grön.

– Den ser ut som en världs-
karta när den är mogen. När 
du skivar upp den ser den ut 
som en vattenmelon, förkla-
rar han.

Pork chop heter en annan 
bifftomat som Anders föror-
dar. De är strimmiga i färgen 
med gult, orange och eldrött.

Andra spännande grönsa-
ker som finns i växthuset är 
chili från Mexiko och Jum-
bo-jalapenos.

– Den är större och mer 
intensiv än vanlig jalapeno. 
Men var inte rädd för lite 
hetta. En del tror man får ont 
i magen av dem, men det 
tycker inte jag man får – inte 
när man äter den färsk, kon-
staterar Anders.

Det växer stora vindruv-
sklasar runt hela taket. De är 
av sorten ”Himrod” och är 
söta och kärnfria. Skörd blir 
det efter midsommar.

Pelletskaminen
– Jag startade pelletskami-
nen den 28 februari i år. Då 
sätter jag fröerna också, 
bland annat 1 000 plantor 
Flitiga Lisa och ett par hund-
ra zinnior. Det är en fin blom-
ma tycker jag. Jag planterar 
inte isär dem, utan låter dem 
växa upp i backar med jord. 
Sedan tar jag isär dem och 
delar ut till familj och vänner, 
berättar Anders.

Kaminen ger en mer levan-
de atmosfär och värme tyck-
er Anders och det är positivt 
för växterna.

– Det är roligt att kunna 
börja plantera och så tidigt på 
året. Jag eldar på natten så 
länge det är kallt ute på nat-
ten, dagtid får man nytta av 
strålvärmen i växthuset. 
Dessutom blir det skuggning 
av fikonträdet.

Intill fikonträdet växer det 
gurka. Det tar 45 dagar från 
frösådd till färdig frukt. Då 
ska tempereturen ligga på 25 

Gröna söta vindruvor (utan kärnor) av arten Hinrod som är ätbara efter midsommar.
Anders startade upp pelletskaminen den 28 februari i år. Han eldar i den 
vid behov fram till första veckan i november.

Detta mullbärsträdet är 16 år gammalt och är klippt i denna modellen 
av Anders.

Blommorna är riktigt stora till bifftomaterna i växthuset.

grader och det ser Anders till 
genom att ha en värmematta 
under jorden. Det en folie på 
120 gånger 45 centimeter 
med värmeslingor som står 
på 28-29 grader, då håller sig 
jorden varm.

– Tomater växer ändå utan 
extravärme i jorden, de växer 
perfekt i 20-gradig värme. 
Det är bra att ha dem i växt-
hus, då blir de inte utsatta för 
vind och slagregn. Ett träd 
med bifftomater kan bli 7,5 
meter högt. Har du inte växt-
hus rekommenderar jag 
busktomat.

Som två knytnävar
Förutom flera krukor med 
dahlior (en storfavorit när det 
gäller blommor) finns det 
frösådd jumbolök. Den blir 
lika stor som två knytnävar, 
enligt Anders.

– Det blir mycket mer 
smak när man frösår löken, 
jag satte den i februari. De 
ska växa i rumstemperatur, 
annars ruttnar löken. Jumbo-
lök är väldigt god, liksom 

sötmild i smaken, förklarar 
Anders.

Gourmetzucchini är ett 
måste i ett växthus, framhål-
ler han. Anders har aldrig 
träffat någon som inte tycker 
om riven eller tillagad zuc-
chini.

– Det är en delikatess! Jag 

har lärt mig genom åren att 
bara odla sådant jag tycker 
om, understryker Anders.

Elegantaste du kan ha
På golvet står ett par nyin-
köpta citrusträd. ”Det ele-
gantaste du kan ha”, menar 
han. De ska få flytta till ute-
rummet när det är färdig-
byggt.

– Citron ger kontinuerligt 
frukt och blommar konstant. 
Apelsin ger bara skörd no-
vember till mars, april här på 
norra halvklotet. Köp inget 
litet träd när du handlar, utan 
ett rejält träd för en femhund-
ring. Det tjänar man på i 
längden.

Vid husknuten växer ett 
stort mullbärsträd. Anders 
har klippt det så att det inte 
ska växa ut över gången. Det 
har också 16 år på nacken. I 
början måste det täckas vin-
tertid, men nu är trädet såpass 
härdat att det klarar sig ändå.

Dessutom växer det fem 
stycken två meter höga blå-
bärsträd i trädgården.

– De trivs överallt, använd 
rhododendronjord bara. Jag 
förstår inte varför inte fler har 
blåbär hemma i trädgården. 
Det är ju så gott!
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

&Hem trädgård
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Örtagården 
i Dals Rostock 

öppen för säsongen

Försäljning av plantor 
vid Kerstins Ateljé

Kerstin Ljungqvist
Tel: 0730-58 68 47

www.rostock.se

SLANGSET EXPAND
Hozelock. Expande-
rande och flexibelt 
slangset. Trasselfri 
konstruktion. Inkl 2 st 
AquaStops, munstycke 
och krankoppling 1/2” 
& 3/4”. 15 m.  Finns även 
30 m.

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

Håll utkik efter  
Händiga Katalogen
i din brevlåda!

Eller hämta ditt exemplar
på XL-BYGG Mellerud

Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 juli 2017

MARKTÄCKVÄV
HPJ. Hindrar 
ogräset och 
ökar tillväxten. 
Släpper igenom 
vatten, luft och 
näring. 5x1,5 m.

SKOTTKÄRRA
Hörby Bruk 21GL. Rymmer 90 l. 
Med galvaniserad plåtkorg och  
polyretanhjul. Levereras omonterad.

OGRÄSÄTTIKA
GreenLine DubbelKraft. För 
bekämpning av ogräs på t. 
ex. stenlagda ytor och grus, 
utan att skada mark och 
grundvatten Långtidsver-
kande. Ättikshalt 12%. 5 l.

MONTAGEHANDSKE
Tegera. Syntetläder. 
Bra passform, ut-
märkt greppförmåga 
och slitstark. Finns i 
fler storlekar.

329.-
(460.-)

39.-
(50.-)

119.-
(152.-)

279.-
(360.-)

135.-
(169.-)

Upptäck vårt
breda sortiment
för bygg, hem
och trädgård

6 par 
120.-

FIBERDUK 20 M2

HPJ. För säker 
sådd och rikligare 
skördar. 9,6x 2,1 m.

75.-
(96.-)

1000 kvm med vår- och sommarnyheter – 4500 artiklar i lager

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

Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

Dalslands största
heminredningsbutik

Stort sortiment med grilltillbehör

Muurika  
stekhäll

58 cm inkl. ben 
1.295:-

Pizzasten 
149:-

Rökspån 
29:-

Grillrengöring 
49:-

Grillstartare 
119:-

Rökspån 
69:-

Flera smaker

Paellapanna 
stekhäll 
60 cm komplett 
inkl. brännare  
1.395:- 

Kolgrill  
svart 57 cm  695:- 

Grått runt bord 
& 4 stolar 
1.995:-

Bord & 6 stolar 
5.995:-

Caféset 
595:-

Massor 
med fina 
trädgårdsdjur

Svart solsäng 
395:-

Glasburk med kran 

från 99:- 
Stort sortiment konstgjorda blommor

Glasmuggar 

m. sugrör  20:- 

Fat från 10:-

Blomkruka från      
15:-

Balkongkruka 
för räcke 
39:-

Fågelskrämma
Greenline
895:-

Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00,
Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17.  Lördag 10-13

  
AUTOMOWER® 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/-20%)
• Hanterar sluttningar på 45 % 

27.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 315
• Ytkapacitet: 1 500 m² (+/-20%)
• Hanterar sluttningar på 40 % 

19.500:-
INKL. MOMS

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

BÄSTA PREMIUMVAL 
apr 2017Bäst-i-Test .s

e

B Ä S T I  T E S T
apr 2017Bäst-i-Test .s

e

VÄRLDS-
LEDANDE

INOM ROBOT-
GRÄSKLIPPNING

   Brålanda 0521-57 73 80 • www.sodhaak.se

&Hem trädgård

www.mellerudsnyheter.se
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Drabbades av hussvamp
Matilda och Jimmy drab-
bades av hussvamp i sitt 
hus och upptäckte det 
först i november, när det 
var försent. Då var de 

Bild från köket mot hallen. Foto: Privat.

Matilda Hjalmarsson och Jimmy 
Wressels hus drabbades av hus-
svamp. Foto: Privat.

tvungna att lämna huset 
och få det sanerat och 
renoverat igen.
– Vi upptäckte först att det 
låg som ett kanelliknande 
pulver på golv och runt lister. 
Men eftersom vi bor i ett 
gammalt hus så tänkte vi inte 
så mycket på det, utan 
dammsög bara upp det, be-
rättar Matilda Hjalmarsson 
som bor med sin sambo Jim-
my Wressel utanför Melle-
rud.

Lite senare började golvet 
att svikta i vardagsrummet. 
Jimmy rev upp golvet och 
såg att det stod vatten där.

– Då antog vi att det var en 
fuktskada som orsakat att 
golvet sviktade. Men när 
Jimmy kröp ner under huset 

för att kolla såg han en stor 
svamp, fyra gånger fyra me-
ter i diameter. Den var brun-
vit-grön. Då ringde vi försäk-
ringsbolaget, berättar 
Matilda.

Någon dag senare kom ett 
saneringsföretag för att ta 
prover. Besiktningsmannen 
kunde nästa direkt konstatera 
att det rörde sig om äkta hus-
svamp, något som proverna 
senare bekräftade.

Sprider sig med sporer
Hussvamp är en sorts 
fuktskada som kan drabba 
alla hus, men risken är störst 
i hus med krypgrund, som i 
Matilda och Jimmys fall. 
Svampen sprider sig med 
sporer som den skickar ut 
och växer med en rasande 

fart, hela sex millimeter per 
dygn.

– I november upptäcktes 
svampen, vilket gjorde att vi 
fick flytta ut. Alla golv och 
halva väggarna fick rivas ut 
innan saneringsföretaget sa-
nerade huset under en må-
nads tid. Sedan har en bygg-
firma börjat bygga upp det på 
nytt och tanken är att vi skall 
få flytta hem igen i mitten av 
juni, berättar Matilda som nu 
får en gjuten platta istället för 
en krypgrund, något som 
skall hålla både fukt och 
svamp borta i framtiden.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Gamla prydnadsväxter, medicinalväxter och kryddväxter finns till försäljning hos Kerstin Ljungqvist i Dals Rostock.

Plantor med historia hos Kerstin
För den växtintressera-
de är det bråda tider nu 
och ett försäljningsställe 
som väcker stort intresse 
finns i Dals Rostock. – Jag 
kompletterar den vanliga 
trädgårdshandeln, säger 
Kerstin Ljungqvist om sin 
plantförsäljning utanför 
ateljén på Brunnsvägen. 
Här är det fokus på gammal-
dags prydnadsväxter, medi-
cinalväxter och kryddväxter. 
Det  finns humleplantor som 
förökats från en gammal 
planta i Örtagården strax in-
till, liksom rosenmalva, ro-
senrot, blodtopp, temynta 
och åbrodd, kryddväxter 
som salvia, timjan, krusmyn-
ta och spansk körvel, en unik 
helig tistel (kardbenedikt) 
och växter som har en histo-
ria kopplad till orten, och 
väldigt många fler. Kerstin 
Ljungqvist brukar ha ett 
hundratal olika sorters växter 
att välja på och ännu fler att 

lära om. I Örtagården som 
firar 30 i år finns 300 sorter. 
De plantor som säljs här 
kommer dels från Örtagår-
den, dels från Agneta Carls-
son på Säby Gård. Från 
hennes växthus levereras 
plantor hit varje vecka under 
säsongen.

Levande historia
– En rolig aspekt med växter 
är att de är levande historia. 
Människorna är borta, men 
deras växter vaknar varje år 
igen, säger Kerstin, som till 
exempel har en pelargonia 
från Hilda i Linde i växthuset 
och en agaveplanta som hon 
fått av en svärdotter till 
Wendla Olsson som skötte 
musteriet i Dals Rostock en 
gång i tiden.

Agaven står i trappan upp 
mot orangeriet. Där finns 
även ett av frukt dignande 
citronträd som varje år över-
vintrar i orangeriet.

En äkta tebuske med en dramatisk historia. Hos Kerstin finns mycket att lära.

Hilda i Lindes pelargon finns i växthuset utanför Kerstins ateljé.

– Medlelhavsväxter är så 
populära, men det är bra att 
veta att det är svårt att över-
vintra dem om man till exem-
pel bor i en lägenhet. De vill 
stå ljust och svalt på vintern, 
i fem till tio grader, berättar 
Kerstin.

Linnés kaktus
Kerstin Ljungqvist äger  en 
riktig raritet, Carl von Linnés 
kaktus står i hennes ateljé.

– Kaktusen härstammar 
från början av 1700-talet, 
Linné hade övertagit den från 
Rudbeck, berättar hon. 

Hur den hamnade här har 
sin egen historia och handlar 
om grannen Kerstin Linde-
bergs far Hjalmar som var 
läkare i Uppsala på 1940-ta-
let och fick en skiva av Lin-
nés kaktus med sig hem från 
botaniska trädgården. Tan-
ken svindlar. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

&Hem trädgård



MELLERUDS NYHETER 21ONSDAG 24 MAJ 2017

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

Tango II

19.900:-
inkl. moms

Installation från 2500:- inkl. moms.

Topplacerad
i Råd & Röns test

Välkomna in!
-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Visas på Ute & Inne

#aag_industrikonsult 

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

Traditionell växtmarknad 
vid Bäcke Sockenstuga (Bäckefors)

Torsdag 25 maj kl. 11.00-14.00
Ett utmärkt tillfälle för Dig som vill fynda växter, 

trädgårdsmöbler, hembakat, honung & mycket annat
Vi får besök av följande försäljare: Assarebyns Mjöl, 
Mabäckers Smide, Bäckens Gård, Drömmarnas Trädgård, 

Ivetas hembakta, Farmartjänst, Rosenrummet, Boa i Kabbo, 
Rose & Johan Magnusson, Johnny Nilsson, Ragnhilds Trädgård, 
Marianne Karlsson (Aspebohls Trädgård),Bertil Larsson, Hjär-
tebo Gård, Blommor 4you, Kåre Karlsson (trädgårdsmöbler), 

Gerdseruds Alltjänst samt många lokala utställare.
Axels Chark kommer att hålla öppet under växtmarknaden. 

Pumpatävling med jättepumpor!  
Kaffeservering med hembakat, lotteri, kaniner

Växter emottages tacksamt till Sockenstugan egen försäljning. 
Kontant betalning.

Välkomna önskar 
Bäcke Sockenstugeförening i samarbete med Trädgårdsamatörerna

Tisdag 6 juni  
är helgdag  

(Sveriges nationaldag)

Annonsmaterial 
till tidningen

onsdag 7 juni
behöver vi därför 

ha redan 

torsdag  
1 juni 13.00

Välkomna till 

välfyllda växthus 

och massor av 

perenna växter

Tel. 0521-303 88 • 
www.rokilablomstergard.se

Vi har ett stort utbud 
av färdiga planteringar

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

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

16.500:-
INKL. MOMS

För ytor upp till 1000 m² (+/-20%)

1 MÅNADS
MONTERINGS-

GARANTI
VID KÖP AV MONTERING.

KOM IN TILL OSS FÖR 
RÅDGIVNING!

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

27.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST-
SÄLJARE

SEDAN 1995

1

TRIMMER PÅ 
KÖPET*

MED HUSQVARNA
 AUTOMOWER� 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL 
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

AUTOMOWER
• 

27.500:-
INKL. MOMS

Mångfalden av pelargoner är enorm. Foto: Blomsterfrämjandet.

Pelargon är i Sverige ofta 
förknippad med romantiska 
rosa Mårbackapelargoner i 
köksfönstret eller läckert 
röda utplanteringspelargo-
ner på terrassen. Men det 
finns en otrolig mångfald av 
sorter, färger, blom- och 
bladformer med olika växt-
sätt och storlekar. Det finns 
färgnyanser från vitt till rött 
och alla upptänkliga rosa-li-
la-cerise-orange-aprikos va-

rianter däremellan. Det finns 
även gula pelargoner liksom 
tvåfärgade sorter, vissa sor-
ter doftar gott och andra har 
ett fantastiskt bladverk.

Som konsument kan det vara 
svårt att veta vilken pelargon 
man ska välja till vad. 
Blomsterfrämjandet reder ut 
begreppen samt bjuder på 
tips från kunniga pelar-
gonodlaren Maria Lundgren.

Balkongen
”Jag vill verkligen rekom-
mendera de nya interspecifi-
ka pelargonerna. Det är 
korsningar mellan häng- och 
vanliga zonalpelargoner och 
jag kallar dem de nya super-
pelargonerna eftersom de är 
så himla bra!”

Ampel
”Kärlekspelargonen ’Cal-
liope Dark Red’ eller 2016 

års Årets Pelargon ’Caliente 
Pink’.

Entrékrukan
”Här tycker jag att det är fint 
att göra en samplantering och 
blanda olika sommarblom-
mor. En bra bas är den vita 
pelargonen ”Americana 
White Splash”. Sorten är fin 
att kombinera med till exem-
pel cerise Million Bells och 
vit lobelia”.

Inomhus
Jag tycker mycket om den 
ljust violetta sorten ’Violi-
no’. Den växter lite som 
gammeldags sorter och pas-
sar utmärkt både i inglasade 
uterum, på fönsterbrädan 
och verandan. Jag är också 
väldigt förtjust i ”Prins 
Felix’” som är en vitblom-
mande Mårbackatyp. Det är 
en vacker gammeldags sort 
som alltid känns modern!

Marias favorit
”Det är ”Calliope XL Pink” 
som har ett fantastiskt växt-
sätt vilket resulterar i super-
stora runda plantor”. 

Guide i pelargondjungeln
&Hem trädgård
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Frågor inför köp av din robotgräsklippare

Det var vi som svarade på frågorna. Från vänster: Richard Petersson, servicetekniker Husqvarna, Morgan 
Broberg, platschef och säljare samt Albin Larsson, butikssäljare.

Vi har ställt ett antal frå-
gor om robotgräsklippare 
till Morgan Broberg, Ric-
hard Petersson och Albin 
Larsson på Axima i Erik-
stad AB.

Efterfrågade treor klara för hyresgäster

I parhus inryms lägenheterna. En frånluftsvärmepump försörjer båda.
Hyresrätterna på Ängenäs blir fler och efterfrågan på dem är stor. Fy-
rarummare blev inflyttningsklara 2015, nu är det treor som är färdiga. 
Totalt bygger Mabentho AB 22 hyresrätter på Ängenäs.  – Många vill ha 
trerummare, säger byggherren Benny Mattsson.

Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef, Tommy W Johansson, kommu-
nalråd och Johnny Stücken, ersättare i byggnadsnämnden visades runt 
i Mabenthos nybyggda trerummare av Benny Mattsson.

Ljust och öppet i de nybyggda trerumslägenheterna på Ängenäs.

Hyresrätterna på Ängenäs blir fler och efterfrågan på 
dem är stor. Fyrarummare blev inflyttningsklara 2015, 
nu är det treor som är färdiga. Totalt bygger Mabentho 
AB 22 hyresrätter på Ängenäs.  – Många vill ha trerum-
mare, säger byggherren Benny Mattsson.
– När vi började bygga här 
fanns det 16 fyrarummare i 
hela Mellerud. Jag tänkte att 
det var mest efterfrågat och 
skulle passa barnfamiljer, 
säger Benny Mattsson.

Med tiden har han dock 
märkt att par och ensamstå-
ende som vill ut ur sina villor 
är ute efter en treor och när 
byggandet gick vidare satsa-
de Benny på det. 

Husen som nu står färdiga 
är parhus med två lägenheter 
på vardera 87 kvadratmeter 
och det finns bygglov för 
ytterligare tre huskroppar där 
markarbetet pågår för fullt 
med grunderna. 

Under Mellerudsmässan i 

höstas presenterades bygg-
planerna och intresset från 
besökarna var stort. Vid de 
visningar som hållits nyligen 
har fler intresseanmälningar 
inkommit.

– Vår ambition är att detta 
ska bli ett mixat område med 
folk i alla åldrar, säger Benny 
Mattsson.

De nya treorna på Ängenäs 
är ljusa och luftiga, med öp-
pen planlösning mellan kök 
och vardagsrum. Ekparkett 
på golven (med golvvärme) 
och ek även i fönsterbrädor-
na. Det finns två uteplatser, 
en med morgonsol och en 
med kvällssol. 

Hyresvärden har hand om 

all utvändig och invändig 
fastighetsskötsel, gräsklipp-
ning och snöröjning. Till 
varje lägenhet finns en car-
port och ett stort förrådsut-
rymme.

– Det känns väldigt roligt 
att bygga i Mellerud. Här har 
inte byggts sedan 80/90-ta-

let. Nu är det ett tacksamt 
läge med låga räntor. Det är 
bra att det blir rotation på 
boendet i Mellerud. Många 
äldre vill ha det bekvämare 
och säljer sina villor när det 
finns något annat att flytta 
till, säger Benny Matsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kan man styra robotgräs-
klipparen med mobilen?  
På vissa modeller kan man 
styra klipphöjd med mera 
och se var den befinner sig 
och arbetar genom en app. 

Frågorna ställda av  
Susanne Emanuelsson

Hur fungerar stöldskydd? 
Med pinkod, stöldskydds-
område och vissa har GPS-
område. 

Varför ska man registrera 
sin klippare? 
Garanti och stöld.

Kan en robotgräsklippare 
vara farlig för husdjur? 
Nej, inget speciellt vad vi 
vet. Men det finns säkert små 
djur i riskgruppen.

Vad ska man tänka på när 
den är installerad och klar?
Inget speciellt.

Hur påverkar den miljön? 
Inget större, den drar lite 
ström vid laddning.

Bullrar klipparen? 
Nej. 

Måste den förvaras inom-
hus under vintern? 
Ja. 

Hur länge håller knivarna? 
Rekommenderat är att byta 
efter tre månader, men man 
får titta på dem.  

Hur länge håller batteriet?  
Mellan 40-80 minuter. Ladd-
tid 50-100 minuter.

Kan klipparen klippa grä-
set även när det är mycket 
varmt? 
Ja, men då påverkas laddti-
den lite. 

Kan klipparen klippa grä-
set även när det regnar?  
Ja. 

Jag har mycket mossa i 
gräsmattan. Hur påverkar 
det klipparen?  
Med tiden bekämpar den 
mossan. I början kan det ta 
lite mer tid att klippa för den.

Hur klarar den av riktigt 
långt gräs? 
Den klarar längre gräs ge-
nom att gå ner i fart. 

Hur fungerar det med kot-
tar, grenar och frukt som 
ligger på marken?   
Mindre saker klarar den, men 
det sliter mer på knivar och 
så vidare. 

Klarar den smala passa-
ger? 
Ja, 60 centimeter. 

Klarar en robotgräsklip-
pare av ojämna gräsmat-
tor?  
Till en viss gräns. Säljaren 
hjälper till för en bedömning. 

Behöver jag fortfarande en 
vanlig gräsklippare?  
Trimmer brukar räcka. 

Vad händer om jag glöm-
mer min PIN-kod? 
Kontakta ÅF så hjälper de 
kunden. 

Mår man sämre som gräs-
allergiker när robotgräs-
klipparen åker runt och 
klipper gräset hela tiden?  
Troligen inte då den klipper 
hela tiden och gräset inte 
hinner fröa på samma sätt.

Hur laddas den? 
Den går automatiskt till en 
laddstation.

Finns det GPS så att du kan 
se på en karta var robot-
gräsklipparen befinner 
sig? 
Ja, på visa modeller.

Slutar bladen klippa om du 
lyfter upp roboten? 
Ja. 

När är det olämpligt med 
robotklippare? 
Väldigt kuperad terräng, 
stora rötter. Men våra säljare 
kan kolla före.

Måste jag gräva ned kabeln 
i marken?  
Nej, se förra svaret.

Hur går installationen till? 
Man fräser, gräver eller spi-
kar fast en signal slinga runt 
området. 

Varför bör man inte köra 
på natten? Har hört att 
igelkottar kan skadas.  
Man kan köra på natten!  Vet 
man att det finns igelkottar 
kan man undvika nattkör-
ning, små ungar kan kanske 
skadas.

Varför ska man ha en ro-
botklippare?  
Den är tyst, miljövänlig och 
klipper fint hela tiden.

&Hem trädgård
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Kyrkofullmäktige 
i Frändefors församling 

och pastorat sammanträder
i församlingshemmet.

Onsdag 31 maj kl.19.00
Ärenden enligt anslag  
och utsänd kallelse.

Ordföranden

Frändefors kyrka 
Kristi Himmelfärds dag 25 maj

Kl. 9.45 Trumpet från tornet 
Andreas Jåtby

Kl. 10 Gudstjänst  
Flickkören Englarna,  

Ralph Liljegren

Kl. 11.30 Pilgrimsvandring  
till Vänersborgs kyrka

Välkomna!

Nu har vi utökat vår säljkår, 
välkomna att höra av Er till oss
BRÅLANDA
Tommy Håkansson 
Tel: 0521-57 73 81  Mobil: 070-589 24 55
Peter Karlsson       
Tel: 0521-57 73 82  Mobil: 070-510 24 55

Se vårt program och mer info på 
www.kvanum-sodhaak.se

Brålanda • Frändefors

Äldre rockade loss
I torsdags bjöds det till mu-
sikcafé på äldreboendet i 
Brålanda. – Det är viktigt 
att även de som bor här får 
leva ända in i kaklet, säger 
enhetschefen. 

Vid festligt dukade bord sit-
ter ett 35-tal av de boende på 
Solhaga, Sörbygården och 

servicehuset i matsalen Sol-
rosen. Läckra ägg- och sills-
mörgåsar serveras. Till kaffet 
serveras sju sorters kakor 
som boende och personal 
bakat. 

 På scenen spelar killar från 
Vargön och Färgelanda. The 
Berry Pickers spelade 50-60 
tals rock´n roll, svenskt och 

Florence Hult gillade verkligen musiken. The Berry Pickers, Martin Hans-
son, kontrabas/sång, Viktor Andersson, gitarr/sång, Jimmy Larsson, gi-
tarr/sång, Gustaf Karlsson, trúmmor.

Festlig musikkväll på Solrosen i Brålanda.

Clary klappade takten och tyckte det var kul med musiken. Till höger 
Wailett Madsen, personal.

En 73 årig skolepok 
läggs ner  sista juni

Den 2 juni, kl. 11.45, går  
Nuntorps Naturbruks-
gymnasiums sista studen-
ter ut på   trappan för att 
mottas av sina nära och 
kära.
Från början låg lantmanna-
skolan i Färgelanda, i Dals-
lands folkhögskola, men 
1939 beslöt riksdagen att 
dessa skolor skulle skiljas 
från folkhögskolorna och att 
de även skulle vara utrustade 
med egna jordbruk.

1941 bestämdes att skolan 
skulle flytta till en annan 
plats i Dalsland och man 
köpte till slut Nuntorp i Brå-
landa socken.

Byggnader började uppfö-
ras och åkern täckdikades. 
Den 5 september 1944 invig-
des skolan i närvaro av länets 
landshövding, hela det sam-
lade landstinget och promi-
nenta gäster från ämbetsverk 
i Stockholm.

Även lanthushållsskolan 
flyttades från Färgelanda, 
men skolbyggnad och elev-
hem byggdes och var klara 
först 1962.

Under vinterhalvåret hade 

lantmannaskolan undervis-
ning och på sommarhalvåret 
lanthushållsskolan, men 
snart började även lanthus-
hållsskolan ha kursverksam-
het under vinterhalvåret.

På 1950-talet byggdes yt-
terligare bostäder, maskin-
hallen utvidgades och ett 
höns- och svinhus byggdes. 
Under åren har också mer 
åkermark köpts in, byggna-
der har utvidgats och det har 
byggts nytt.

1971 skedde en stor för-
ändring i utbildningen i och 
med gymnasieskolans infö-
rande. Lantbruksutbildning-
en blev tvåårig och det ingick 
även allmänna ämnen på 
schemat. Det blev också mer 
praktisk utbildning och 
många närliggande jordbruk 
blev praktikgårdar.

Även lanthushållsskolans 
utbildning förändrades vid 
gymnasieskolans införande. 
Kurserna blev längre och 
läroämnena ändrades. Trots 
omfattande uppvaktningar 
och protestmöten beslöt 
Älvsborgs läns landsting att 
konsumtionsutbildningen 
skulle upphöra 1982.

Jordbrukslinjen blev en 
20-årig epok i skolans histo-
ria. En anpassning av utbild-
ningen har kontinuerligt 
skett så att den motsvarar 
dagens krav. Från 1992 är 
treåriga naturbruksprogram-
met skolans huvudutbild-
ning. 

Idag efter gymnasierefor-
men 2011 finns det  två in-
riktningar – djur och lant-
bruk. Det finns även 
gymnasiesärskoleprogram, 
vuxenutbildning och diverse 
kurser.

Många är de elever som 
gått ur skolan och haft ett 
arbete som väntat. Unga 
människor som växt och lärt 
känna sig själva och lärt sig 
av gemenskapen på interna-
tet och fått vänner för livet

 Åsa Edvardsson 
Naturbruksgymnasiet 

Nuntorp

Söndagscafé hos Logen 2716

Pärzonz Pärlor sjöng av hjärtans lust under söndagscaféet.

Som vanligt blev det väl-
fyllt i Gestad bygdegård 
när Logen 2716 Kam-
ratringen i söndags bjöd 

in till café. Pärzonz Pärlor 
bjöd på sång till dragspel 
och gitarr.

country. De spelar i sådana 
här små sammanhang och i 
stora som Europas största 
bilmässa Power Big Meet.

– Det är roligt att kunna 
glädja alla åldrar med musik, 
säger bandet.

Några som verkligen gillar 
musiken är Clary och Floren-
ce som ivrigt klappar takten. 

– Musiken är toppenbra, 
säger Bengt-Åke Svensson, 
medan han väntar på kakor-
na. 

Mikael Svenn är tillförord-
nad enhetschef och hade bara 
att svara ja när personalen 
ville ordna denna musik-
kväll.

– Helt underbart. Även de 
äldre ska få njuta av livet och 
musik sammanför 
människor. Forskning visar 
att musik är positivt för att 
aktivera hjärnan och öka 
välmåendet. I kväll är det 
musik som många känner 
igen från sina yngre dagar, de 
kan drömma sig tillbaka. De 
äldre ska leva hela vägen, 
ända in i kaklet. Engage-
manget från personalen är 
enormt och avgörande för de 
boendes trivsel, de brukar 
ordna några liknande fester 
under året, säger Mikael 
Svenn.

 Efter att kakorna ätits vå-
gade sig flera upp och ta en 
svängom med eller utan 
rullstol.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Ordförande Sonja Berg hade 
glädjen att hälsa närmare 60 
personer välkomna till sön-
dagscaféet.

Dagens underhållare var 
sånggruppen Pärzonz Pärlor. 
De elva deltagarna kommer 
från Bengtsfors, Billingsfors 
och Skåpafors. Gruppen 
bildades 2011 av framlidne 
Leif ”Zantoz” Pärsson. 

– Vår repertoar är från 
Eddie Meduza till Pärlepor-
ten. Vi sjunger på äldreboen-
den och hos föreningar unge-
fär en gång i månaden och vi 
är uppbokade i höst. Framför 
allt har vi väldigt roligt ihop, 
säger Anita Malmberg, grup-
pens talesperson.

De är även engagerade i 
andra sånggrupper och körer 
på sina hemorter.

Blandat med skrattretande 
historier sjöng de bland an-
nat, ”Farmareflickan”, 
”Mjölnarens Irén” och ”Det 
är inte lätt att va ödmjuk”. 
Avslutningssången blev 
”Glöm inte bort dina vän-
ner”.

– Tack för fin sång, sade 
Sonja Berg.

Publiken instämde med 
varma applåder.
  Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se

  

Brålanda Rödakorskrets 
hade årsmöte 1 mars. Informa-
tion av Peter Hagman och 
Sanni Evertzon, Röda Korsets 
behandlingsteam, för krigs-
skadade och torterade.

Under året har det insamlats 
totalt 40.254 kronor och sänts 
vidare enligt följande: Sväl-
tande Etiopien 10.000 kr, 
Myanmar i Afrika 4.000 kr, 
Katastrofhjälpen 3.000 kr, 
Krisdrabbade i Mosul 16.166 
kr, Världens Barn 7.088 kr.

Vårblommor har delats ut på 
äldreboendena i Brålanda med 
medel ur Nils Dahls fond. 
Denna fond har även finansie-
rat musikunderhållning med 
kaffe och semlekrans på både 
Frändefors och Brålanda äld-
reboende samt sommarlun-

ÅRSMÖTE
cher med utflykt till Bergagår-
den och Ursands restaurang.

21 nyanlända barn har fått 
simundervisning vid Brålan-
dabadet. Kretsen firade under 
hösten 80-årsjubileum.

Förtjänstutmärkelser tillde-
lades Ingrid Johansson, Berit 
Aronsson och Lisbeth Hå-
kansson. Vid årsmötet tilldela-
des även förtjänstutmärkelser 
till Elsa Milén och Inger 
Holmgren. Medlemsantalet är 
50 stycken.

Omval av styrelsen: Kerstin 
Andersson Carlsson ordföran-
de, Christina Eriksson vice 
ordförande, Barbro Fridell 
sekreterare, Siv Andersson 
kassör, Ella Jacobsson, Elsa 
Milén, May Andersson, Berit 
Aronsson, Margot Wikström. 
Ersättare: Elsy Andersson, 
Inga-Lill Sarac.

Barbro F
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Förlorade med 
stora siffror

FOTBOLL 
Åsebro/Brålandas säsong 
går inte som förväntat. En 
poäng på fem matcher och 22 
insläppta mål, nu senast 0-6 
hemma mot Skoftebyn.

Allt tyder på att damerna 
från Dal har en tuff säsong att 
ta sig igenom. Första målet 
för gästande Skoftebyn kom 
i den 18:e minuten. I paus låg 
Åsebro/Brålanda under med 
3-0. Ny chans för damerna 
borta mot Trollhättans FK/
BoIS/Halvorstorp redan 
imorgon torsdag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Skoftebyns IF
0-6 (0-3)

Div. 2 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
18’ 0-1 Mirjam Bader
35’ 0-2 Julia Axelsson
41’ 0-3 Mirjam Bader
48’ 0-4 Emma Eriksson
81’ 0-5 Linn Hägg
84’ 0-6 Elin Carlsson

SPORT

Vårens stora 
cykelfest

Från den maffiga starten av Brudfjällsracet 2016, start och mål sker 
vid Rådahallen. 

På söndag 28 maj väntas 
mängder av cyklister inta 
Mellerud med omnejd.
Förutom Brudfjällsracet, 
Brudfjällsrundan, Före-
tagskampen och nyheten 
Mellerud runt går även 
sista etappen av CKW:s 
tredagars i Mellerud.
Alla som ställer upp i mo-
tionsloppen, oavsett distans, 
har chans att vinna en cykel 
värd upp till 10 000 kronor. 
Inte nog med det – den för-
ening som har flest anmälda 
till motionsloppen får 3 000 
kronor.

– Det finns fyra olika 
bansträckningar för den gla-
da motionären, så det finns 
heller inga ursäkter längre 
för att inte cykla. Enda kravet 
är att det är hjälmtvång, säger 
Oluf Skoogh, arrangör och 
tävlingsledare i CK Wäners-
hof, Vänersborg.

Start och mål är som tidi-
gare år vid Rådahallen. Alla 
deltagare får mat efter mål-

gång och priser lottas ut i 
Brudfjällsracet, Brudfjälls-
rundan, Företagskampen och 
Mellerud runt.

Före lunchtid avgörs linje-
loppet, som är en del av 
CKW:s tredagars. Vid 15-ti-
den är det dags för Brud-
fjällsracet som kortats ner till 
71 kilometer, Brudfjällsrun-
dan som går över 48 kilome-
ter samt nyheten Mellerud 
runt. Här kan du välja att 
antingen cykla 13 kilometer 
(från Rådahallen förbi gol-
fen, Järns kyrka och tillbaka) 
eller 27 kilometer (från Rå-
dahallen, förbi golfen, Järns 
kyrka, Grinstad lanthandel 
och tillbaka via Hamranera-
kan).

Vid 13-kilometersrundan 
görs ingen tidtagning.

Företagskampen, där laget 
består av minst tre cyklister, 
går över 27-kilometersrun-
dan runt Mellerud.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Välordnat SM i Mellerud

”Muzze” i rött bjöd upp till en jämn kamp i sin första SM-match. Han mötte Moslim Mohammadi, Landskrona 
Kickboxningsförening, och förlorade med endast en poäng.

Rådahallens A-hall hade inretts med kickboxningsring och en matta för de som tävlar i så kallad lightkontakt.

Full koncentreration under matchen.

KICKBOXNING 
Kickboxnings-SM lockade 
59 deltagare från hela lan-
det. Den lilla melleruds-
klubben Fox Fight Club 
stod för arrangemanget 
som blev mycket lyckat.
Invigningstalet hölls av 
Tommy W Johansson, kom-
munstyrelsens ordförande. 
Han hälsade välkommen och 
riktade ett extra tack till Mar-
tin Eistengarten, Ängelholm 
Fight Club.

– Utan honom skulle de 
här tävlingarna inte kunnat 
genomföras. Lycka till idag 
med många bra fighter. Den 
här anläggningen är förres-
ten perfekt att förlägga trä-
ningsläger till, framhöll Jo-
hansson.

Hemmahoppet
Hemmahoppet och enda 
deltagaren från Fox Fight 
Club var snart 16-årige Mu-

en tät, snabb och jämn match 
som Muzze till slut förlorade 
med en enda ynka poäng.

– Muzze är en stor talang. 
Han förlorade i en bra match, 
det får man vända till att 
vilja kämpa ännu mer nästa 
gång, sammanfattade Muz-
zes hjälptränare Amine Bou-
faranne.

– Jag är nöjd med matchen, 
alla måste ju förlora någon-
gång. Fast jag har slagit 
bättre motståndare förut, 
konstaterar Muzze.

Egentligen hade han tänkt 
tävla i -57 kiloklassen, men 
det fanns tyvärr ingen sådan 
viktklass i SM:et.

Flöt på bra
Maria Andersson, kassör i 
arrangörsklubben, berättar 
att tävlingarna flöt på bra 
under dagen.

– Vi var ett 15-tal som 
jobbade från klubben. En 
person från en göteborgs-
klubb med 150 medlemmar 
och som brukar arrangera 
stora tävlingar sade att vi 
klarade av det lika bra som 
dem. Det var roligt att höra, 
konstaterar Maria.

Fox Fight Club, med en-
dast ett 15-tal medlemmar, 
fick också beröm av Emma 
Ankargren, ordförande i 
Svenska Kickboxningsför-
bundet. Hon tyckte de gjorde 
ett toppenjobb trots att det är 
en såpass liten klubb.

– Vi hade ett enda missöde 
under dagen det var med 
ljuset under galakvällen som 
inte var  tillräckligt starkt. Så 
vi släckte ner när finalisterna 
gjorde entré, men måste tän-
da upp i hallen när de boxa-
des, berättar Maria.

Vid 19-tiden drog finalerna 
igång, innan dess hade Caro-
line Anderberg framfört na-
tionalsången. SM-tävlingar-
na lockade ett 100-tal 
betalande besökare.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

zammil ”Muzze” Akbari. 
Han gick upp i -63 kilosklas-
sen och var först ut på mattan, 

där han mötte Moslim Mo-
hammadi, Landskrona Kick-
boxningsförening. Det blev 
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Emil Ahlqvist 
matchhjälte för TIF
FOTBOLL 
Tösse tog sin andra seger 
denna säsong när man bor-
taslog Fengersfors IK i ett 
prestigederby. Pontus Nils-

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK

– Tösse IF
1-2 (1-1)

Division 5 Dalsland
13’ 0-1 Pontus Nilsson
26’ 1-1 Anton Bäckman
58’ 1-2 Emil Ahlqvist

son satte 1-0 redan efter 13 
minuter, men Fengersfors 
kvitterade innan den första 
halvleken var över.

I den andra klev Emil Ahl-
qvist fram och agerade 
matchhjälte för Tösse när 
han i den 58:e minuten satte 
2-1 i derbyt.

Tösse placerade sig på en 
sjätteplats i och med segern, 
tre poäng före just Fengers-
fors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Vände och vann 
FOTBOLL 
Efter förra helgens der-
byförlust mot Bäckefors 
kunde Kroppefjälls IF 
studsa tillbaka till vin-
narspåret i fredags borta 
mot Högsäters andralag.
Men det började illa för KIF 
som bara förlorat en match 
denna säsong. Efter sexton 
minuter låg nämligen laget 
under med 2-0. Men strax 
före paus kunde Sherif Hazi-
ri reducera till 2-1. 

Efter paus var KIF bättre, 
men bollen ville inte in för-
rän det var tio minuter kvar 
av matchen. David Karlsson 
skjuter in 2-2 och det såg ut 

SLUTRESULTAT
Högsäters GF lag 2 – 

Kroppefjälls IF
2-3 (2-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
6’ 1-0 Mohamed Jeylani
16’ 2-0 Oscar Ahlbom
40’ 2-1 Sherif Haziri
79’ 2-2 David Karlsson
85’ 2-3 Dennis Karlsson

att bli poäng. Då klev store-
bror Dennis Karlsson fram 
och fixade segern med en 
riktigt kanon som gav tre 
poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro drog längsta strået
– Brålanda ännu nollade

FOTBOLL 
Derby på Rudevi inför 
dryga 150 åskådarna bjöd 
på målchanser i mängder, 
men bara ett lag lyckades 
förvalta dem, när Åsebro 
besegrade Brålanda med 
2-0.
Historiskt sett har de båda 
lagen haft sina duster, men 
det var ett tag sedan de möt-
tes i seriesammanhang. I 
våras möttes de inför säsong-
en, då slutade matchen bro-
derligt 2-2. I torsdagens 
derby bjöds publiken på 
trevlig fotboll i en varm vår-
kväll på vackra Rudevi.

I den första halvleken i 
matchen var det Brålanda 
som bjöd upp till dans, men 
Åsebro som gjorde mål. 
Alassane Ouarma satte 1-0 
för hemmalaget tre minuter 
före paus, något orättvist sett 
till matchbilden. 

Brålanda, som varken tagit 
poäng eller gjort mål denna 
säsong, skapade nog med 
målchanser för att leda 
matchen, men denna kväll 
gick det troll i grejerna för de 
grönvita.

– Jag har varit tränare i 41 
år, men aldrig varit med om 
så mycket målchanser och 
missar. Vi borde gjort fem 
mål i första halvleken, sade 
en besviken brålandatränare 
i Ronny Fredriksson efter 
matchen.

Stor del i att Brålanda fort-
satt har en nolla i målproto-
kollet var i denna match 

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Brålanda IF

2-0 (1-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
42’ 1-0 Alassane Ouarma
72’ 2-0 Alassane Ouarma

Åsebros Alassane Ouarma fixade segern i derbyt mot Brålanda, med matchens båda mål. Foto: Johan Lind 
Wallén

Sju medaljer till Pauline

Brålandatjejen Pauline Strand-
berg tog tre guld och fyra silver 
under en danstävling i Stockholm. 
Foto: Privat.

TÄVLINGSDANS 
Pauline Strandberg kam-
made hem tre guld och 
fyra silver på en danstäv-
ling i Stockholm den 14 
maj.
Fredag den 12 maj var det 
träningsläger, Camp Carib-
bean i Stockholm. Pauline 
Strandberg  från Brålanda 
var en av 23 dansare från 
Sinclairs Göteborg, som tog 
tåget upp för att delta. 

Fyspass, dansklasser, tek-
nik, koreografi och coach-
ning varvades under lägret. 
Extra uppskattat var jive och 
cha-cha undervisningen med 
Yvo Eussen, känd från Let´s 
Dance.

På söndagen var det riks-
tävling i Pardans och Artistic 
Ballroom i Eriksdalshallen, 
Stockholm.

Pauline kammade hem inte 
mindre än tre guld- och fyra 
silvermedaljer i denna täv-
ling, som var den sista för 
innan sommaruppehållet. 

Resultat :
Solo Cha-cha Champion 
Vuxna:
1. Pauline Strandberg
Solo Jive Champion Vuxna:
2.  Pauline Strandberg
Solo Salsa Champion Vux-
na:
1. Pauline Strandberg
Solo Merengue Champion 
Vuxna:
1. Pauline Strandberg
Solo Bachata Champion 
Vuxen:
2. Pauline Strandberg
Danceshow Caribbean Solo 
Vuxna:
2. Pauline Strandberg
Solo Vals Champion Vuxna:

2. Pauline Strandberg
Solo Quickstep Champion 
Junior/Vuxna:
4. Pauline Strandberg

Åsebros målvakt Henrik Er-
iksson, som storspelade.

– Henrik gjorde en bra 
match defensivt idag, det var 
skönt för honom att göra en 
sådan insats, sade Åsebros 
spelande tränare Peter Eriks-
son efter matchen.

Alassane gjorde två mål
Åsebro gjorde två mål, ge-
nom Alassane Ouarma, hans 
första för säsongen.

– Skönt att vi har målskyt-
tar och att de sätter dit chan-
serna. Roligt för Alassane 
som jobbat hårt på försäsong-
erna och jobbar hårt på 
matcherna, kul att han får 
utdelning, berättar tränaren 
Eriksson, som dock var be-
sviken på spelet denna kväll.

– Vi gör ingen bra match, 
vissa stunder när vi vill ha 
bollen och spela den är det 
bra. Idag har vi ypperliga 
chanser att spela vårt spel, 
men jag vet inte vad det är 

som gör att vi inte gör det, 
om det är självförtroendet 
eller rädsla för att göra miss-
tag. Desto viktigare att vinna 
då, visar på att vi har karaktär 
och är tunga att möta, sade 
Peter.

Brålanda, som var det bätt-
re laget, radade även i den 
andra halvleken upp chanser. 
Men bollen gick inte in mel-
lan stolparna.

– En mycket bra insats, det 
skall vi ta med oss. Idag kun-
de vi gjort flera mål, men 
idag var det orättvist, fast 
ändå inte, för Åsebro gör 
målen. Vi gör en jättebra 
match mot ett bra lag, men vi 
är bättre än dem och över-
lägsna chansmässigt. Men 
jag har aldrig varit med om 
så mycket missade chanser, 
alltid någon eller något i vä-
gen, sade brålandatränaren 
Fredriksson.

Åsebro ligger nu trea i di-
vision 5 efter fyra spelade 

matcher, Brålanda sist utan 
poäng. Nästa vecka kommer 
dock en ny chans för Brålan-
da att ta sin första poäng när 
man ställs mot Fengersfors 
IK på hemmaplan, samtidigt 
som Åsebro möter Eds an-
dralag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Karolinertrampet
Lördag 3 juni
Cykeltävling i klassisk Kroppefjällsterräng 
Bansträckning på 30 km eller 10 km och för barnen 3,5 km. 
En tävling både för motionär och elit.

Sträcka tom 30/5 Efteranmälan
30 km 200:- 300:-
10 km 150:- 250:-
3,5 km 50:- 100:-

Info för anmälan: www.karolinertrampet.se 
Frågor: info@karolinertrampet.se

Info för anmälan: www.karolinerjoggen.se

Karolinerjoggen
Nationaldagen tisdag 6 juni
Löpning i klassisk Kroppefjällsterräng
Motions- och tävlingsklasser, 4,5 km eller 14 km och för barnen 1 km. 
Spring, jogga eller gå banan.

Klass Sträcka tom 31/5 Efteranmälan
Herr 21/ Dam 21 14 km  200:-  300:-
Motion lång 14 km  200:-  300:-
Motion kort 4,5 km  150:-  250:-
Barn födda 2007 eller senare  1 km  50:-  100:-
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Förlorade igen
FOTBOLL 
Frändefors damer har nu tre 
raka förluster i inledningen 
på säsongen och det ser inte 
ut att ljusna.

Förra veckans tvåsiffriga 
förlust följdes i fredags kväll 
upp av 0-5 borta mot IK Rös-
sös U-lag. I paus stod det 2-0 
till hemmalaget som utökade 
till 5-0 i mitten av andra, med 
bud på mer.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
IK Rössö Uddevalla U 

– Frändefors IF
5-0 (2-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal damer
Målskyttar:
6’ 1-0 Vanessa Sheqiri
18’ 2-0 Filippa Hedlund
50’ 3-0 Vanessa Sheqiri
55’ 4-0 Filippa Hedlund
61’ 5-0 Vanessa Sheqiri

Bäckefors vann
med tennissiffror
FOTBOLL 
Det blev en bekväm resa mot 
Ärtemark/Billingsfors, till 
Bäckefors fjärde raka seger i 
division 6 Dalsland.

Trots en mållös första 
halvlek blev Patrik Strands 
1-0 mål en resa mot en andra 
halvlek i målkalasstil. 6-0 
slutade matchen som Jonas 
Andersson toppade med två 
mål i slutet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Ärtemark/Billingsfors
6-0 (0-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
50’ 1-0 Patrik Strand
60’ 2-0 Johan Jensen
61’ 3-0 Martin Jonasson
70’ 4-0 Gzim Ramadani
78’ 5-0 Jonas Andersson
91’ 6-0 Jonas Andersson

Första förlusten 
för ”Fiffen”
FOTBOLL 
I den fjärde omgången av 
division 5 Dalsland kom 
den första förlusten för 
säsongen för Frändefors.
Förra säsongens tredjeplats 
har hittills följts av tre raka 
segrar. Men borta mot Ellenö 
tog sviten stopp, trots led-
ning genom Victor Mattsson.

Den varade dock inte länge 
då hemmalaget kvitterade tre 
minuter senare.

Matchen avgjordes med en 
halvtimma kvar av till El-

SLUTRESULTAT
Ellenö IK –

Frändefors IF
2-1 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
33’ 0-1 Victor Mattsson
36’ 1-1 Hamon Azizi
58’ 2-1 Sebastian Angmyr

MIF:s heta duo 
gjorde det igen

FOTBOLL 
Melleruds IF har ångan 
uppe och är ostoppbara, 
så även duon Sebastian 
Hedlund och Albin Bro-
berg som är i toppform.
I lördags fixade de tillsam-
mans segern mot nykomling-
arna Stala/Myckleby, trots 
två underlägen.

Matchens första mål kom i 
den sjunde minuten av hem-
malaget från Orust. 

Men Hedlund kvitterade 
några minuter senare med en 
fin frispark. Lika snabbt som 
kvitteringen kom var Stala/
Myckelby i ledning igen ef-
ter en straffspark.

Men segern säkrades till 

SLUTRESULTAT
Stala IF/Myckleby IK 

– Melleruds IF
2-3 (2-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
7’ 1-0 Alexander Hellohf
12’ 1-1 Sebastian Hedlund
16’ 2-1 Henrik Samuelsson
23’ 2-2 Albin Broberg
55’ 2-3 Albin Broberg

sist av Albin Broberg, som 
först kvitterade  för att sedan 
sätta avgörandet i den 55:e 
minuten för sjätte raka se-
gern.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Burim sänkte Melleruds IF
FOTBOLL 
Melleruds IF:s andralag 
tog emot Håfreströms IF 
på Rådavallen i onsdags 
kväll. Inför stor publik, för 
division 5, vann gästerna 
med 6-1 efter en målexplo-
sion i andra halvlek.
Det var jämnt fördelat med 
chanser i den första halvle-
ken i division 5-matchen 
mellan Mellerud och Håfre-
ström.

Båda lagen skapade en 
handfull chanser, bland an-
nat friläge för Melleruds 
Hamed Hosseini. Men det 
var gästerna som tog led-
ningen efter en halvtimme 
genom Burim Avdijaj som 
skulle bli huvudperson i 
matchen.

– De hade spel i början av 
första, men skapade ingen-
ting först. Vi hade mer boll 
senare, även chanser, men 
målvakten var duktig. De 
hade tre jättebra chanser, så 
det var rättvist med ledning 
för oss i paus, sade Håfre-
ströms tränare Michael 
”Svea” Eriksson.

Efter en kvart in i den andra 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 – 

Håfreströms IF
1-6 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
34’ 0-1 Burim Avdijaj
58’ 0-2 Jacob Johansson
70’ 0-3 Burim Avdijaj
81’ 0-4 Burim Avdijaj
85’ 0-5 Martin Kopp
86’ 1-5 Anton Berg
89’ 1-6 Martin Kopp

Burim Avdijaj hade många lägen i onsdagsmatchen mot Mellerud – där hans tre mål hade kunnat vara många fler. 

halvleken kom 2-0 för gäs-
terna, när Jacob Johansson 
gjorde mål på en hörna från 
vänster. Sedan eskalerade 
det för Håfreström samtidigt 
som Mellerud tappade både 
offensivt och defensivt. Bu-
rim gjorde sitt andra mål i 
matchen tätt följt av en utvis-
ning för hans Håfreström 
efter en vårdslös spark. Men 
utvisningen hejdade inte la-
get i ledning, som gjorde 
både 4-0 och 5-0 inom loppet 
av fyra minuter.

– När vi fick en man utvi-
sad höjde vi oss. Jag är jät-
tenöjd. Burim är målspruta, 
får han en chans gör han mål. 
Sedan är det svårt att ta bol-
len ifrån honom. Han är 
verkligen jätteduktig, sade 
”Svea” efter matchen.

Mellerud fick en reduce-
ring genom inhopparen An-
ton Berg innan Martin Kopp 
fastställde resultatet 6-1.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Owe tilldelades RF:s förtjänsttecken

Owe Fjällstål och Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, vid 
utdelningsceremonien i Karlstad i lördags. Foto: Privat.

Riksidrottsförbundet höll 
stämma under helgen i 
Karlstad Congress Culture  
Centre. Samtidigt delades 
RF:s förtjänsttecken ut. 
En av pristagarna var Owe 
Fjällstål från Mellerud.
75-årige Owe Fjällstål har 
varit engagerad i Melleruds 
IF samt Dalslands FF under 

56 år. Det är för allt arbete 
han lagt ner inom fotbollen 
som han fick ta emot den 
högsta utmärkelse som delas 
ut inom svensk idrott.

Owe fick reda på att han 
skulle få förtjänsttecknet, 
som består av en ganska liten 
nål i guld, för ungefär en 
månad sedan. Han var för 

Förtjänstnål nummer 4 429 i Sveri-
ge tilldelades Owe Fjällstål.

övrigt tilltänkt för flera år 
sedan, men eftersom fotbol-
len bara har åtta platser, har 
det inte blivit av utan skjutits 
fram. Den gången stod det 
mellan Owe och Gillis Pers-
son, före detta ordförande i 
Östergötlands FF och leda-
mot i Svenska Fotbollsför-
bundet.

Så det var ingen stor över-
raskning för Owe när beske-
det kom att det var hans tur.

– Det är härligt att få upp-
skattning för det arbete man 
gör, det har blivit ganska 
många timmar genom åren, 
säger Owe.

Han är för övrigt den första 
mottagaren från Mellerud av 
den fina utmärkelsen. Innan 
Owe har endast tre dalslän-
ningar tilldelats guldnålen.

I lördags reste Owe till 
Karlstad för att delta i den 
stora tillställningen, som 
sammanföll med RF:s stäm-
ma.

Utställning och båttur
– Först besökte vi Lars Le-
rins konstutställning, sedan 
åkte vi båt till Mariebergs-
skogen där vi åt lunch. Där-
efter var det dags för kvällens 
prisutdelningar. Vartannat år 
delas förtjänsttecknet ut till 
100 personer inom alla slags 
sporter. Slående var att en-
dast tolv av de 102 som fick 
pris i år var kvinnor,  berättar 
Owe.

Han spelade i Melleruds IF 
en kortare period innan han 
blev fotbollsdomare, något 
han var under många år. Owe 
var tillsammans med 
Lars-Göran ”Futtan” Jo-
hansson och Gösta ”Slak-

Emma till VM i dans
TÄVLINGSDANS 
DansCenter Sofia Westlund i 
Åmål har nyligen fått beske-
det att sju av dansskolans 
dansare är uttagna till det 
svenska landslaget där de 
kommer att få representera 
Sverige på VM i Tjeckien i 
slutet av juni. En av dessa sju 

är Emma Nykvist från Mel-
lerud.

– Vi är en liten dansskola 
med endast dryga 30-talet 
tävlingsdansare, så att få 
beskedet att sju av dessa 
dansare är uttagna till lands-
laget, är helt fantastiskt, sä-
ger tränaren Sofia Westlund 
Englund. 

tarn” Johansson med och 
startade upp MIF på nytt i 
början av 1960-talet. Under 
alla år har Owe varit MIF 
trogen. När tidningen träffar 
honom sitter han och går 
igenom olika disciplinären-
den på DFF:s kansli.

I Dalslands FF har Owe 
suttit i styrelsen, varit kans-
lichef och suttit i tävlings-, 
domar- och disciplinnämn-
den. Han har även lottat se-
rierna i alla år.

– Jag är vald att sitta med 
i disciplinnämnden under 
2017 också, säger Owe.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

lenös fördel i 1-2 förlusten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Ödsmåls IK
Lördag 27/5 KL. 15.00

ITAB, Mark & Maskin, Melleruds Nyheter 

Träningsmatch
mot Trollhättan

HANDBOLL 
Under torsdagkvällen träffa-
des MIF:s handbollstje-
jer 05/06 och KFUM Troll-
hättan F 05 i Rådhallen, för 
en träningsmatch. Tanken är 
att tjejerna ska få spela innan 
Junicupen som spelas i 
Uddevalla om några veckor 

samt att man börjar samarbe-
ta med föreningar som finns 
i närområdet. Det blev en 
mycket trevlig kväll och MIF 
blev inbjudna till Trollhättan 
nästa gång. I augusti väntas 
också en träningsmatch mot 
HK Brätte. 

Cina Walterlin 

Här syns båda lagen  efter ha spelat 4x15 minuter. Foto: Peter Hartwig, 
tränare MIF:s 05/06. 

Marcus leder 
SM-serien

CROSSKART 
Crosskartföraren Marcus 
Svensson var i Höljes i norra 
Värmland och tävlade den 
13-14 maj. Där hölls SM 
kombinerat med NEZ och 
Marcus leder nu SM-serien.

Tävlingarna som arrange-
rades av Finnskoga MK är 
den största crosskarttävling 
som någonsin arrangerats.

I första heatet blev det en 

tredjeplats, i andra en fjärde, 
i tredje en andraplats. I B-fi-
nalen kom Marcus tvåa och 
gick vidare till A-final. Där-
med leder han SM-serien och 
är fyra i NEZ.

– Den 26-27 maj är det 
tävling i Tomelilla och sedan 
flyter säsongen på. Detta var 
en bra start, säger Marcus 
Svensson.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Marcus Svensson leder SM-serien i crosskart. Foto: Privat.

Rekordjämnt på Forsbacka när 
årets Dalsland Tour drog igång

Pålitliga poängmaskiner, Urban Svensson och Lennart Karlsson, Melle-
ruds GK, ofta i topp. Denna gång med 43 poäng.

Melleruds Sterner (t v) och Sverre Lindblad kvalade direkt in till årets 
finalspel. 45 poäng gav en andraplats i hård konkurrens.

Segrarduon till vänster Urban Svenhage och Patrik Solhemmer gick ut i första boll på morgonen kl sju. Till 
höger Peter Kullberg och Roland Edvinsson i samma tidiga boll. Starter (i mitten) var Tomas Halldan.

GOLF 
Knallhårt i toppen! Så kan 
enklast årets första kval-
tävling i Dalsland Tour 
sammanfattas. Fem lag i 
topp hade 45 poäng och 
för att gå till final krävdes 
43. Jämnare har det aldrig 
varit någon gång under 
tävlingens tolvåriga his-
toria.
Forsbacka GK i Åmål var i 
mycket gott skick när fyr-
bolltävlingen Dalsland Tour 
hade årspremiär i lördags. 
Trots lång tid av mindre vän-
ligt golfväder kom närmare 
80 lag till start.

Första start skedde redan 
klockan sju på morgonen och 
först vid sjutiden på kvällen 
var tävlingen färdigspelad. 
Dalsland Tour behåller sin 
position som en av de mest 
populära golftävlingarna i 
Dalsland.

Som det brukar vara på 
Forsbacka så dominerade 
hemmaspelarna stort i top-
pen av resultatlistan. Av de 
18 lag som gick vidare till 

final var hela 15 från Fors-
backa GK. Rutinerade duon 
Sterner Lindblad/Sverre 
Lindblad med Melleruds 
GK/Onsjö GK som hemma-
klubbar knep andraplatsen 
och Lidköpingsduon Oliver 
Sandgren/Roni Sandgren, 
Lidköpings GK/Lunds-

brunns GK blev sjua. Urban 
Svensson/Lennart Karlsson, 
Melleruds GK knep tolfte-
platsen.

Spelare från Dagsholm 
GK och Melleruds GK får nu 
sikta in sig på kommande 
kvalspel. Dels den 17 juni i 

Mellerud och dessutom på 
Dagsholm GK i Forsbacka 
den 19 augusti. Årets final 
spelas på Forsbacka den 9 
september. Anmälnings-
fönstret till Mellerudskvalet 
är nu öppnat.

Michael Lind tackar för sig

Giants gick som tåget i hös-
tas. Poängen kom i var och 
varannan match och den 
spelande tränaren Michael 
Lind var nöjd med både spel, 
prestationer och sitt lag. Men 
efter juluppehållet gick det 
tyngre, fem raka förluster tog 
laget från toppen till botten.

– En viss besvikelse finns 
över att vi inte kunde hålla 
ihop det efter julledigheten. 
Vad det berodde på är svårt 
att sätta fingret på tyvärr och 
det beror nog på flera orsaker. 
Samtidigt är jag så otro-
ligt nöjd och stolt över killar-
na, med det jobb de lagt ner 
under säsongen var de värda 
ett bättre slut på årets serie, 
konstaterar Lind som själv 
spelat och gjort 37 poäng 
under säsongen, varav 19 
mål.

Detta var hans första trä-
narjobb som han kombinera-
de med att spela själv.

Otroligt lärorik
– Tränarrollen har varit otro-
ligt lärorik och rolig, nackde-
len har varit att jag spelat 
själv under säsongen och 
därav tappat lite av coach-
ningen under match, en sak 
som är otroligt viktig om 
saker och ting ska funka.

Nu kommer det att bli lite 
vila från allt som har med 
boll att göra för min del, be-
rättar 32-åringen.

Mellerud är ett ungt lag 
med mycket talang och spe-
lare som precis börjat spela 
på seniornivå. Halva truppen 
är under 20 år, vilket visar 
vilken potential som finns.

– Framtiden för Melleruds 

Spelande tränaren Michael Lind gör sin sista säsong. Arkivbild.

INNEBANDY  
Michael Lind tog över Melleruds Innebandyklubb, ”Gi-
ants”, inför säsongen som började i höstas. Han skulle 
både coacha och spela samtidigt, något som till slut blev 
för svårt. Nu tackar han för sig och kommer att vila från 
innebandyn ett tag.

innebandy ser ljus ut tycker 
jag, vi har otroligt duktiga 
ungdomar och jätteduktiga 
ledare på ungdomssidan. Det 
är bara att hålla tummarna att 
ungdomarna tycker det är 
roligt att träna och fortsätter 
spela för klubben. Detta talar 
för oss som förening, men jag 
tror att vi har något/några år 
framför oss innan vi riktigt är 
på topp. Hur laget satsar till 
nästa år är oklart, även vem 

som tar över tränarrollen. 
Dock kan det bli så att några 
spelare lämnar klubben, en-
ligt Lind.

– Laget vet jag inte riktigt 
hur det kommer att bli, men 
jag vet att flertalet klubbar 
hört av sig och visat intresse 
för vissa spelare och det är ju 
givetvis jättekul.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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UTHYRES
Lägenhet 
i Åsensbruk. 3 r.o.k. Möb-
lerad, nyrenoverad. Ledig 
fr.o.m. 1/6-17. Ej rökare el-
ler djur. Tel. +47 419 576 44 
el. +47 971 862 80.

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

200 NYA  
MODETYGER
Möbeltyg 60-99:-/m

Vaxduk 30:-/m 

Sockar 5 för 50:-
Linne 30 färger 99:-/m

Vadd & 
skumgummi

TYGLADAN

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

Bästa priset på lagerprodukter 

från Bala-Agri!

fi nansiering till 1,77% utan avgifter

Välkomna in!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
söker

 

Medarbetare, Gatuenheten

  För mer information om tjänsterna se  
www.mellerud.se

Sista ansökningsdag 170611

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

Barn- och familjefotograf

Åsa Andersson
Ånimskog

www.asasfoto.se

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:-

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:                                                

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

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

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

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

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

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

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 

LEDIGA PLATSER

Föreningsutbyte skapar 
goda relationer

HANDBOLL 
Under söndagen fick Mel-
leruds IF:s handbollskillar 
besök av likasinnade från 
KFUM Trollhättan.
Vi bjöd upp laget till Melle-
rud av två anledningar, dels 
för att vi tror på föreningsut-
byte för att skapa goda 

idrottsrelationer men också 
för att få en träningsmatch 
inför Junicupen.

KFUM Trollhättan har en 
trupp om 19 killar som alla 
är födda 2005 och de har 
spelat ihop i tre till fyra år. 
Vår egen trupp består av 14 
killar som är födda 2005-

Gästerna från KFUM Trollhättan tillsammans med Melleruds IF tillsam-
mans efter en lyckad träningsmatch. Domare var Oskar Andersson och 
Märta Westman.

2006, det här var vår debut i 
den äldre åldersgruppen ef-
tersom vi under säsongen 
spelat seriespel i P 06 med 
dispens för de äldre spelarna. 

Vi är mycket nöjda med 
spelet och den kreativitet 
som killarna bjöd på och de 
visade gång på gång att de 
behärskar ett 3-3 försvar, det 
gjorde de såpass bra att mot-
ståndarna gick ner på 6-0 
försvar för att värja sig. Det 
vi vill utveckla nu är ett mer 
fysiskt försvar där vi gör det 
svårare för motståndarna att 
anfalla.

Nu ser vi med glädje fram 
emot Junicupen som är en 
utomhusturnering som spe-
las vid Rimnersvallen i 
Uddevalla helgen före mid-
sommar.

Petra Gull, ledare

Fina resultat av Arvid
ORIENTERING 
Förra helgen avgjordes 
Swedish League i orien-
tering i Bollnäs, en "tour" 
med sju deltävlingar 
under våren för Sveriges 
junior- och seniorelit.
I samband med detta tävlar 
även andra åldersklasser 
med deltagare från hela Sve-
rige. Arvid Aronsson, OK 
Kroppefjäll, lyckades fantas-
tisk bra med en andra plats i 
H16 den första dagen, endast 

tolv sekunder från segern 
samt en fjärde plats den an-
dra dagen.

Detta är riktigt fina resultat 
i hård konkurrens med delta-
gare från hela landet. Dess-
utom är Arvid 15 år så han 
har ett år kvar i klassen.

Till helgen representerar 
Arvid Aronsson Bohus-
län-Dal i Unionsmatchen i 
orientering mot ett antal 
norska distrikt samt distrik-
ten i Götaland.

OK Kroppefjäll
Arvid Aronsson under en tävling i 
april. Arkivfoto: Dag Tryggö
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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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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00 Vem bor här?
  - teckenspråkstolkat
22.00 Zero impact - syntolkat
23.00 Poldark
00.00 Akuten
00.45 Världens fakta: Besvärliga 
 bävrar
01.35 Plus
02.05 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
03.05 Skitlycklig 
 - teckenspråkstolkat
03.20 Skitlycklig 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.35 Time scanners
19.30 Allergimysteriet
20.15 Det vilda Nordamerika
21.00 Seriestart: Karibien med 
 Simon Reeve
22.00 Vår plats i universum
22.50 Smugglarna
23.35 Historien om Kina
00.35 Rörelse är en underskattad 
 medicin

05.20 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 Fantastiska fyran och 
 Silversurfaren
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.20 My name is Earl
01.50 Family guy
02.40 American dad
03.05 Seinfeld
04.00 Fear factor USA
04.45 Community

21.00 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
22.00 Berlin - under samma 
 himmel
22.50 Barracuda
23.40 Vikingakvinnor
00.35 Kultur i farozonen
01.05 Hallå – hör ni mig!
02.05 Vem bor här - syntolkat
03.05 Skitlycklig - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Att bo granne med 
 havet
18.40	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
19.30 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
20.20 80-talets USA
21.00 Seriestart: Nya Zeeland: 
 Den blå kusten
21.45 Historien om Kina
22.45 Vår plats i universum
23.35	 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 Bad neighbours
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.55 American dad
03.15 Seinfeld
04.05 Nattsändningar

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Djursjukhuset - syntolkat
22.30 Svenska tv-historier:
 Vi på Saltkråkan
23.15 Gisslan
00.00 Vikingakvinnor
00.55 Nurse Jackie
01.25 Skymningsläge - Sverige 
 under kalla kriget
02.10 Dokument utifrån: Det 
 andra Jerusalem

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.55 Historiska trädgårdar
19.25 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.10 Jesus och kristendomens 
 martyrer
21.00 Seriestart: Fighten mot 
 fobier
21.45	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
22.35 Nattsändningar

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 Kevin can wait
19.30 Simpsons
21.00 The fast and the furious: 
 Tokyo drift
23.05 Family guy
00.05 American dad
00.35 Scrubs
01.35 My name is Earl
02.05 Nattsändningar

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 The Island
22.30 Follow the money
23.30 Laleh i Globen
01.35 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.35 Bitcoi - framtidens
 valuta?
16.35 Time scanners
17.30 Jesus och kristendomens 
 martyrer
18.20 Jakten på den sibiriska 
 tigern
19.15 Karibien med Simon Reeve
20.15 Seriestart: Stephen Fry i 
 Centralamerika
21.00 Historien om Kina
22.00 Det vilda Nordamerika
22.45 Dokument utifrån: Det 
 andra Jerusalem
23.45 Hjältar och terrorism

05.20 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 Karate kid
23.50 Insurgent
02.05 Rovdjuret 2
03.55 Battlestar Galactica: Blood 
 and chrome

05.00 Gammalt, nytt  
 och bytt
05.30 Under klubban 
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Jakten på Norge
10.50 Djursjukhuset
11.50 Gammalt, nytt och bytt
12.2 0Trädgårdstider
13.20 Sverige!
13.50 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.50 Matiné: Den brinnande 
 dalen
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest junior
17.3 0Sverige 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	 Drömjobbet	-	en	film	om	
	 det	fina	med	att	vara	behövd
21.00 Seriestart: Barracuda
21.55 Ryggen fri
22.00 Forskning pågår
22.20 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 Dold
16.45 Korrespondenterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Besvärliga 
 bävrar
18.55 Tonje och renarna
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 Seriestart: Nurse Jackie
22.45 Nattsändningar

05.10 Sverige idag
05.40 Jakten på Norge
06.30 Strömsö
07.00 Matiné: Sjösalavår
08.35 Molanders
11.35 Barnmorskan i East End
12.35 Kobra
13.05	 Drömjobbet	-	en	film	om	
	 det	fina	med	att	vara	behövd
14.05 Trädgårdstider
15.05 Dox: Forever pure - fotboll 
 och rasism i Jerusalem
16.35 Vårt bröllop
17.25 Vem vet mest junior
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Mellan bleke och storm
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset 
21.00 Laleh i Globen
23.05 Biljett till kärleken
23.35 SVT Nyheter
23.40 Follow the money

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Hundra procent bonde
09.35 Världens fakta: Natur-
 katastrofer
11.05 Världens fakta: Besvärliga 
 bävrar
12.05 Plus
12.35 Nya perspektiv
13.35 Tonje och renarna
13.40 Extrema hotell
14.10 Kultur i farozonen
14.40 Vetenskapens värld
15.40 SVT Nyheter
15.45	 La	traviata	-	regi:	Sofia	
 Coppola
18.00 Seriestart: Vikingakvinnor
18.55 Min granne Alf-Jacob
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Min övernaturliga farsa
20.55 Tiden går för fort när jag 
 har roligt
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Bitchkram
23.10 Nattsändningar

05.15 De fem legenderna
06.45 Äntligen hemma
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 I am Sam
14.25 Tjejen som föll överbord
16.50 Truman show
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kronprinsessan Victoria 
 40 år
21.00 Victoria
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Victoria
22.40 Sagan om ringen 
 – Härskarringen
02.15 Kingpin
04.40 Seriously funny kids

05.10 Vårt bröllop
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverigee
10.00 Vårt bröllop
10.50 Mellan bleke och storm
12.05 Djursjukhuset
13.05 Tror du jag ljuger?
13.35 Laleh i Globen
15.40 Musikhjälpen i Zambia: 
 Din musik räddar liv
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: Vi på 
 Saltkråkan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 En hyllning till svensk 
 musik
21.00 Fallet
21.30 The Kennedys: After 
 Camelot
23.00 Skitlycklig
23.30 SVT Nyheter
23.35 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00-16.15 SVT Forum: Miljö-
 partiets kongress
12.00 SVT Nyheter
12.30 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Min övernaturliga farsa
17.10 Tiden går för fort när jag 
 har roligt
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vikingakvinnor
18.55 Multisamlare
19.00 Skavlan junior
19.30 Matens resa
20.00 Mr. Gaga
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 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
17.50 112 – 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 mäster-
 kock
21.00 Broadchurch
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 I spindelns nät
00.15 The manchurian candidate
03.00 Falling down

05.15 Seriously funny kids
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 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Gladiatorerna
21.30 Mission: Impossible 2
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mission: Impossible 2, forts
00.15 Seven
02.55 Area 51

05.25 Sverige idag
05.55 Strömsö
06.25 Vem bor här?
07.25 Trädgårdstider
08.25 Diagnoskampen
09.05 Kobra
09.35 Biljett till kärleken
10.05 Karl för sin kilt
11.00 Molanders
11.45 Molanders
12.30 Handboll: SM-slutspel
15.00 Anden i traktorn
15.20 Gammalt, nytt och bytt
15.50 Under klubban
16.20 The Kennedys: After 
 Camelot
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Rulla in en boll och låt den
  rulla – Gösta Linderholm
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Fasadklättraren
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Poldark
22.30 SVT Nyheter
22.35 Lördagsbio: Förtroligheten
00.20 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.25 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
08.55 SVT Nyheter
09.00 SVT Forum: Miljöpartiets 
 kongress
12.20 SVT Nyheter
12.25 Grön glädje
12.50 Matens resa
13.20 SVT Forum: Miljöpartiets 
 kongress
16.00 Sverige idag på romani
16.05 SVT Nyheter
16.10 Sverige idag på romani
16.15 Vikingakvinnor
17.10 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
18.00 Den nakna campingen
19.00 Kulturstudion
19.05 Historisk striptease
19.10 Kulturstudion
19.15 Ingmar Bergman - genom 
 koreografens öga
20.05 Kulturstudion
20.10 Tusen och en natt
21.40 Kulturstudion
21.45 Gisslan
22.30 Nattsändningar

05.00 Sophia Grace and 
 Rosie´s royal 
 adventure
06.15 Det stora fyndkriget
  – Kanada
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Gladiatorerna
13.00 Sveriges yngsta mästerkock
13.55 Hela kändis-Sverige bakar
15.00	 Handboll:	Studio	SM-final
15.25-17.05 Handboll
17.05	 Handboll:	Studio	SM-final
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Björn Skifs – 70 år med nöje
21.30 Bäst före
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Bäst före, forts
23.50 Nattsändningar

Tisdag 6 juni  
är helgdag  

(Sveriges nationaldag)

Annonsmaterial 
till tidningen

onsdag 7 juni
behöver vi därför 

ha redan 

torsdag  
1 juni 13.00

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Sunnanå - Kulingvägen 76
Välinredd sjöbod, kök o vardagsrum i bv, sovloft 
inrett med toalett och sovplatser altaner både mot
hamnen o Vänern. Friköpt tomt. Pris: 880.000:-

Visning lördag 6/5 kl. 12.00-15.00

Sunnanå - Kulingvägen 61
Välinredd sjöbod med toalett, kök o vardagsrum i 
bv. Sovloft på ov. Friköpt tomt. Stor altan ut mot
Vänern. Pris: 950.000:-

Köpmannebro - Svankila
1 ½-plansvilla med källare. Byggår 1945. 3 rum o kök + möblerbar hall. 
Tomt 1201 kvm. Pris: 450.000:-

Erikstad - Rossalen
Fritidstuga på skogstomt, 2 rum o kök. Duschrum, toa o förråd i sep. bygg-
nad. Kom. vatten och godkäntavlopp.Tomt: 4351 kvm. Pris: 350.000:-
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 Tova testar vuxenlivet
21.40 Skitlycklig - teckenspråkstolkat
21.55 Skitlycklig - teckenspråkstolkat
22.10 Ditte och Louise
22.40 Diagnoskampen
23.20 En hyllning till svensk musik
00.20 Strömsö
00.50 Trädgårdstider - syntolkat
01.50 Djursjukhuset - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Paddlek
15.05 Gerillaodlarna
15.35 Gift med en diktator
16.30 Jakten på den sibiriska tigern
17.25 Historiska trädgårdar
17.55 Fighten mot fobier
18.40 Stephen Fry i Centralamerika
19.25 80-talets USA
20.05 Bomben som förändrade historien
21.00 Hawaiis vilda natur
21.50 Brudar som kodar
22.45 Why poverty?
23.45 Släng inte maten

05.30 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Anger management
07.35 Jims värld
08.00 The Goldbergs
08.20 Grimm
10.00 The vampire diaries
11.00 NCIS: Los Angeles
14.00 Karate kid
16.55 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: The book 
 of love
23.55 Grimm
00.55 2 1/2 män
01.25 Last man on earth
01.55 How I met your mother
02.25	 Tattoo	fixers
03.25 Battle creek
04.10 Cops
04.50 Dads

21.00 Om en pojke
21.20 Om en pojke
21.40 Skitlycklig - syntolkat
21.55 Skitlycklig - syntolkat
22.10 Agenda - teckenspråkstolkat
22.55 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.25 Biljett till kärleken
23.55 Vårt bröllop
00.45 Gift vid första ögonkastet Norge
01.30 Världens undergång: Andra 
 världskriget
02.25 Kobra
02.55 Dold

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.35 Historiska trädgårdar
19.05 Karibien med Simon Reeve
20.05 George Takeis liv och kärlek
21.00 Världens natur: Djurens mäktiga
  vandringar
21.50 Why poverty?
22.50 Brudar som kodar

05.15 Dads
05.35 The Goldbergs
06.00 Sändningsuppehåll
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 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
02.55 Nattsändningar

21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Zero impact - syntolkat
23.00 Fasadklättraren
00.00 Gammalt, nytt och bytt
00.30 Under klubban
01.00 Världens undergång: 
 Andra världskriget
01.55 Gisslan
02.35 Extrema hotell

15.00 UR Samtiden
18.00 Välkommen till vårt 
 kollektiv
18.25 Jesus och kristendomens 
 martyrer
19.15 Nya Zeeland: Den blå kusten
20.00 Historien om Kina
21.00 Smugglarna
21.40 Dokument utifrån: Steve Bannons
 värld
22.35 80-talets USA
23.20 Historiska trädgårdar

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 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 The sitter
22.40 Superstore
23.10 Brooklyn nine nine
23.45 American dad
00.15 Scrubs
01.10 Nattsändningar

05.40 Sverige!
06.10 Djursjukhuset
07.10 Vårt bröllop
08.00 Tror du jag ljuger?
08.30 Landet runt
09.15 Jakten på Norge
10.05 SVT Forum: Miljöpartiets kongress
10.50 Rulla in en boll och låt den rulla 
 – Gösta Linderholm
11.30 Kobra
12.00	 Drömjobbet	-	en	film	om	det	fina	
 med att vara behövd
13.00 En hyllning till svensk musik
14.00 Fasadklättraren
15.00 Motor: VM rallycross
17.00 Alla tjejer har rätt att överleva sin 
 graviditet
17.10 Om en pojke
17.55 Sportnytt
18.00 Rappor, 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 Tack mamma
21.05 Mammon
21.55 Akuten
22.45 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag på romani chib
08.00-15.30 SVT Forum: Miljöpartiets 
 kongress
09.00 SVT Nyheter
10.05 Gudstjänst
12.00 SVT Nyheter
12.05 Mr. Gaga
15.30 Det söta livet - sommar
15.50 Sverige idag på romani
15.55 Sverige idag på meänkieli
16.00 SVT Nyheter
16.05 Vikingakvinnor
17.00 Popreel
17.15 Sprich los!
17.25 Alors demande !
17.35 Los, frag!
17.45 ¡Pregunta ya!
17.55 #lovemilla
18.00 Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Djurens mäktiga 
 vandringar
19.50 Soptippens örnar och uvar
20.00 Seriestart: Bildt - excellensen
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Nattsändningar

05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Det största äventyret
12.30 Inför Elitloppet
14.00 Trav
17.15 Trav
18.30 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Hur svårt kan det va?
20.30 Solsidan
21.00 Wallander: Indrivaren
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Indrivaren, forts
23.10 GW:s mord
00.10 Broadchurch
01.10 Victoria
02.50 John Q

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Sportspegeln
11.15 Diagnoskampen
11.55 Djursjukhuset
12.55 Tror du jag ljuger?
13.25 Svenska tv-historier: Vi på Salt-
 kråkan
14.10 En hyllning till svensk musik
15.10 Matiné: Gäst i eget hus
16.40 Gomorron Sverige sammandrag
17.00 Gammalt, nytt och bytt
17.30 Under klubban
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Diagnoskampen
19.25 Upp till dans
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Medicin med Mosley
20.50 Fråga doktorn fakta
21.00 Follow the money
22.00 Seriestart: Första dejten: England
22.50 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag
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 Kvinnor som hugger ved
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Världens undergång: 
 Andra världskriget
18.55 En bild berättar
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Seriestart: Skattjägarna
20.00 David Lagercrantz - året med 
 Millennium 4
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: De sista i Aleppo
23.50 Nattsändningar

05.05 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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
00.55 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Nattsändningar

05.20 Diagnoskampen
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Diagnoskampen
10.40 Medicin med Mosley
11.35 Forskare för framtiden
11.45 Forskning pågår
12.05 Lärlabbet
12.35 Gammalt, nytt och bytt
13.05 Under klubban
13.35	 Drömjobbet	-	en	film	om	det	fina	
 med att vara behövd
14.35 Matiné: Två sköna juveler
16.20 Jakten på Norge
17.10 Gomorron Sverige sammandrag
17.30 Vem vet mest junior
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 Churchills hemlighet
23.35 SVT Nyheter
23.40	 Nattfilm:	Metalhead

05.00 SVT Nyheter
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 David Lagercrantz - året med 
 Millennium 4
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens undergång: Andra 
 världskriget
18.55 En bild berättar
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Seriestart: Naturens föräldralösa 
 djurungar
20.50 Turkkiosken
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dold
22.45 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
00.55 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

Visas idag onsdag 24/5 kl. 17-18

NYINKOMMET!

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:-

Visas idag onsdag 24/5 kl. 19

30

Visas idag onsdag 24/5 kl. 18

30

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:-

NYINKOMMET!

HÅVERUD - Ramslökevägen 26
Charmigt 30-talshus beläget i vackra Håverud. Flera 
renoveringar har gjorts, däribland är samtliga fönster 
bytta 2009, nytt tak 2015 samt nytt kök 2011.  
Närhet till bad och Akvedukten i Håverud.  

Pris 875.000:-

MELLERUD - Jakobsbyn 10 
Charmigt torp beläget i vackra Jakobsbyn. Glasve-
randa med spröjs välkomnar in till en lantlig atmosfär 
omringad av naturnära vyer.  Trädgård med flera 
fruktträd och riklig med blomster. 

Pris 475.000:-

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 45A 
Äldre läkarvilla med "amerikansk" veranda invid 
Brunnsparken. Godkänt cafékök, vid populärt ut-
flyktsmål. Många vackra original interiörsdetaljer  bla 
spegeldörrar och trägolv. Badrum i nyskick.

Pris 475.000:- 

NYINKOMMET!

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Ring för visning

Mellerud / Svecklingebyn / Svecklingebyn 2
Bostadshus charmig Dalslandstuga från 1700-talet (en av de bäst bevarade stugorna i Dalsland). Med tillhörande affärsbyggnad med 
bästa läge och med bra parkering. 6 rok Mark: 2,4 ha. Pris: 2 450 000:-

Mellerud / Kvarnkullen / Korsgatan 7
Fastigheten är belägen på hörntomt i ett populärt område. Ett stenkast bort finns närbutiken Kvarnkullen samt busshållplats. På gångav-
stånd finns skola, dagis och centrum med butiker, apotek, bibliotek m.m. 3 rok, boyta: 80 kvm. Tomtareal: 473 kvm. Pris: 780 000:-

Nyinkommet!

Visning: Onsdag 24/5 kl. 17.00-18.00
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 21. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Inspireras
mitt i vardagen

Blandfärs
Ursprung Sverige. Storpack. 
Max 22 % fetthalt. Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Kaffe
Classic. 500 g. Gäller ej Hela bönor, 
Ekologiskt, Rättvismärkt och Selection. 
Jfr pris 50:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

Matlagningsprodukter
Milda. 250 ml. Jfr pris 20:00/liter.

Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. Fetthalt 17-26%.  
Jfr pris 59:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Laxfilé
Pacific. 500 g. Fryst. Jfr pris 138:00/kg.

            

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

Chips, Ostbågar
OLW. Chips, Cheez 180-275 g. 
Ungsbakade chips 150 g, Waffle 
Cut 175 g. Jfr pris 54:55-100:00/kg.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

15:-
/st

KORT 
PRIS

4990
/kg

69:-
/st

KORT 
PRIS

59:-
/kg

KORT 
PRIS

25:-
/st

KORT 
PRIS

Var medmbraå

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS

Batteri driven trimmer  
FSA 45

1.290:-

Lätt och kompakt batteri-
trimmer för enkel trim-
ning och finputsning
på den egna 
tomten. 

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:-

Laxfiskets historia skapar framtidsvision

Krister Olson, ordförande i Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde, upperudskännaren Rolf Lundberg och 
författaren Christian Aarsrud med några av de unika dokument som använts under författandet av boken.

Torsdag förra veckan 
släpptes en bok om laxfis-
ket i Upperudsälven, från 
medeltiden till 1900-talet. 
Utgivare är Nedre Uppe-
rudsälvens Fiskevårds-
område och skriften har 
ett långsiktigt syfte att på 
sikt återskapa laxfisket i 
Upperudsälven som det 
var innan industrialismen 
och kraftverksbyggandet 
försämrade förutsätt-
ningarna för laxen. 
Upperudskännaren Rolf 
Lundberg har ur Upperuds 
historiska arkiv plockat fram 
skrifter från 1600-talet och 
framåt. Dalslandskännaren 
Christian Aarsrud anlitades 
för att skriva. Han och Rolf 
Lundberg har i tio år jobbat 
ihop med olika skrifter, bland 
annat om Upperud som ma-
ritimt centrum. Beslutet att 
ge ut skriften togs på fiske-
vårdsområdets årsmöte 
2015. 

I boken kan man läsa om 
det en gång rika laxfisket i 
Upperudsälven, som med ti-
den kom i konflikt med andra 

Intressant läsning om laxfisket i 
Upperudsälven skapar vision inför 
framtiden. 

Inbrott och stölder
Försök till inbrott i radhus i Mellerud natten mellan 9-10/5. 
Den boende hörde steg utanför och tittade ut och såg då två 
okända män som pratade för henne ett okänt språk. Hon 
lyckades skrämma iväg de oinbjudna nattliga besökarna.

Inbrott vid Spångens Motorbåtsklubb i Upperud 7-11/5. 
Två bensindunkar stals ur en båt.

Inbrott i grävmaskin i Strömmersvik 12-15/5. Det grävs 
fiber på platsen. Stöld av arbetslampa, verktyg, hörselskydd, 
tankpump, dieselolja, kabelsökare. Polisen uppmanar att inte 
lämna kvar saker eller diesel under helgerna.

Narkotika
En man i 25-årsåldern som var passagerare i en bil är miss-
tänkt för narkotikainnehav eget bruk. Bilen stoppades på 
kvällen den 13/5 på PD Lundgrensgatan i Mellerud.

Grovt rattfylleri
Man i 40-årsåldern är misstänkt för grov olovlig körning och 
grovt rattfylleri. Han stoppades på Backegatan i Mellerud på 
eftermiddagen den 19/5 och blåste då positivt. Han vägrade 
dock att blåsa i en evidenzer, så det togs blodprov.

Skadegörelse
19-20/5 utsattes en uteservering i Mellerud för skadegörelse, 
då någon/några brutit upp golfplankorna på uteserveringen.

Natten mellan 20-21/5 utsattes tre bilar på Holmsgatan för 
skadegörelse. Bland annat har någon försökt att slanga bensin 
ur dem.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se

djurlif å sjöbotnen samt dö-
dar rommen innan den hin-
ner utkläckas”, skriver en 
inspektör vid Fiskeristyrel-
sen 1904. 1928 fångades en 
lax i Upperud, de tre åren 
dessförinnan var antalet 
fångade laxar noll. 

Ljusning för laxen
Men tiderna förändras och 

för Upperudsälvens laxar ser 
det numera ljusare ut och 
tusentals öringssmolt har 
satts ut de senaste två åren.

Boken om Upperudsälven 
och laxen i Upperud och 
Håverud avslutas med orden 
”Problemen med förorening-
arna tillhör nu historien. Av 
de ursprungligen nio pap-
persbruken längs älven/kan-
alen återstår idag bara ett, 
Billingsfors bruk. Det rena 
vattnet har givit helt nya 
förutsättningar att bedriva 
fiskevård i Upperudsälvens 
vattensystem. Den finns att 
köpa i Melleruds bokhandel, 

Kanalmuséet i Håverud, 
Glashyttan i Dalsland Center 
och på Upperud 9:9.

–  Från föreningens sida 
tyckte vi det var viktigt att få 
denna historia på pränt och 
bevara den för eftervärlden. 
Nu kan vi skapa en vision för 
framtiden. Vår vision är att 
få till omlöp förbi kraftver-
ken så att laxen kan vandra 
uppåt i vattensystemet. Att få 
tillbaka laxfisket skulle gyn-
na alla som bor i bygden, 
säger Krister Olson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

intressen. Handeln med tim-
mer och mastträ till exempel, 
som flottades utför Upperuds
älven till Köpmannebro och 
därifrån ut i världen via Vä-
nern, vattenfallen i Trollhät-
tan och Göteborg där farty-
gen tog vid.

Konflikt med järnbruken
Det finns målande vittnesmål 
som beskriver laxfiskarnas 
bekymmer som inte blev 
mindre med tiden. Det be-
skrivs hur köpmannen Paul 
Rokes 1672 köpte Upperuds 
ström. Detta blev startpunk-
ten för grundandet av järn-
bruken vid älven. Industrins 
intressen kontra laxfiskets 
blev en omtvistad  och allt 
mer infekterad fråga. Posse, 
som ägde Nordkärr och där-
med fiskerätt i Upperudsäl-
ven, klagade över att han inte 
längre kunde fånga 1 000 
laxar årligen.

Konflikten höll i sig fram 
till 1750-talet då bruket köp-
te fiskerätten från de adelss-
läkter som ägde den. Utdrag 
ur skrifter låter oss ana hur 

det gick till. Allt löstes alltså 
med pengar och följande år-
hundradena byggdes fler 
järnbruk och dammar. 1830 
kunde laxen inte längre pas-
sera Håverud. 

Pappersbrukens tid
Järnbruken ersattes av pap-
persbruk. Utsläppen från 
dessa blev den slutgiltiga 
dödsstöten för laxbeståndet. 
”Fiskyngel dör och större 
fisk tvina bort och försvinna 
af syra samt synnerligast 
genom de aflagringar som 
därigenom uppstå och för-
kväver all växtlighet och 


