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bosch
Bitssats
32 delar

Rek. ca pris 149:-

99:-

32-delars skruvbitssats med 
snabbväxlingsuniversalhållare.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 22.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

5995
 

/st

 

15:-
 

/kg

Fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, ca 1,0 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 22

Torskfilé
Omega, fryst, 400g, jfr-pris 50,00/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 22.

Halloumi
Garant, 200 g, jfr-pris 75,00/kg.

Kvarg
Lindahls, flera sorter, 150 g, jfr-pris 33,33/kg

5:-/st
Vattenmelon
Spanien, klass 1, hel.

Proviva
1 liter.

15:-
 

/st

20:-
för Bonuskunder

/st  

15:-
för Bonuskunder

/st  

Konstvandring i Dalsland 2017: Gun-Britt Gustafsson i orangeriet hemma i Dals Rostock där ljuskronor skapats av glas och  överraskande detaljer som kakformar och annat. Foto: Karin Åström.

– Sidan 7 –

Upplevelserik konstvandring

Karolinen firade 
25 årsjubileum

– Sidan 8 –

Norsk dubbelseger 
i Brudfjällsracet

– Sidan 10 –

Anders Fredriksson 
får kulturpriset

– Sidan 4 –
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3 nya utställningar
 Vernissage 3 juni kl 14

Lars Daniel Rehn  Måleri
Marta Runemark  Skulptur

Dalslands konstnärsförbund  
»NATUR« 

Åsa Holmlund 
Skulptur

Öppet: ons–sön kl 11–17
Juli: alla dagar kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
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LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 3/6  kl 20-24

SVANTES
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- –  37 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 1/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  19.000:-   -  54 rop

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.

 Det händer på biblioteket

Biblioteket i Mellerud
info: 0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

JELLO
Funny Livdotter

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 2-22 juni
Vernissage, fredag 2 juni kl.16-17

Välkomna!
Samarr.

LOPPMARKNAD
Både knallar och bakluckeloppis

Lördag 3 juni
kl. 10.00 - 15.00

i MELLERUD Rostocksgatan, vid vattentornet
ca 40 säljare på plats! VÄL SKYLTAT – LÄTT ATT HITTA

Servering          Välkommen!
Vid frågor ring 070-74 94 41 LOPPIS-gruppen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

31 maj – 7 juni 2017
Pingstdagen
”Den heliga Anden”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19.00 Vårsoaré i Grinstads församlingshem.
  Kören Morgonstund sjunger in våren.
  Sång, lotteri, diktläsning och tårtkalas.
Sön 18.00 Musik i sommarkväll i Klöveskogs kyrka,
  Eva Marklund. Musik och sång: Stig-Arne
  Larsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 8.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke
  Henriksson.
Sön 11.00 Högmässa i Kyrkans hus, Daniel Westin.
Mån 5/6 18.00 Söndagsgudstjänst i Kyrkans Hus på
  Annandag pingst, Pär-Åke Henriksson.
  Musikmedverkan.
Tis 6/6 11.00 Friluftsgudstjänst och Nationaldagsfirande i
  Tingshusparken, Lena Hildén.
  Sång: Anna Forsebo.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16 Öppet café i församlingshemmet.
  Terminsavslutning.
Sön 9.30  Söndagsgudstjänst i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 15.00 Söndagsgudstjänst i Dalskogs kyrka, Eva
  Marklund.

Sommar med hästar 
för dig i förskoleklass och årskurs 1-8

19/6, 21/6, 26/6, 28/6, 30/6, 3/7, 5/7, 7/7  
Tid: 11.00 – 15.00 

Var: Ridskolan Rearsbyn Mellerud 
Vi kommer att vara i stallet, där vi jobbar med hästarna 

och har hästkunskap och naturligtvis blir det ridning också. 
Lunch och fika ingår.  OBS!!! Begränsat antal, boka plats.

Pris: Gratis

Kontakta:  Eirin Nyquist 072-843 83 09
E-post: mellerudsridklubb@outlook.com 

Skålleruds 
Hembygdsförening 

inbjuder till 

Nationaldagsfirande 

Dalsland Center, Håverud 6/6 kl. 16.00
Nationaldagstalet hålls av Daniel Westin
Spelmän och Dansare på Dal medverkar 
och Leif Hultin med vänner underhåller
Kaffe, nationaldagsbakelse och lotterier

Välkomna!
I samarbete med

Nationaldagsfirande
i Brunnsparken, Dals Rostock

Måndag 6 juni kl. 14.00
Tal av Daniel Westin 

Melleruds Musikskolas Musikorkestrar spelar

Servering och lotteri

VÄLKOMNA!  Kroppefjälls hembygdsförening

Nationaldagsfirande
i tingshusparken 

11.00 Friluftsgudstjänst med Lena Hilden sång av 
 Anna Forsebo
Efter gudtstjänsten är ni välkomna att köpa fika i Stallet. 
Besök gärna museet i tingshuset.
Arr: Mellerud-Holm-Järns hbf samt svenska kyrkan 
i samarbete med Vuxenskolan

CYKLA – ÅK BIL – SPRING

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

Tipspromenad & tävlingar runt härliga Örsjön!

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

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

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

Anmälan senast 5/6     

För mer info:

Örs Bygdegård, Krokfors

Kaffeservering 

och tävlingar

Studentexamen på 
Dahlstiernska gymnasiet

Utsläpp fredag 9 juni kl. 14.00

Marsch till torget och tillbaka,  
uppvaktning på grönområdet vid skolan

Välkomna!

För mer information se 
www.dahlstiernska.se

Loppis i Mellerud
Loppis-gruppen arrang-
erar årets första lopp-
marknad lördag 3 juni vid 
vattentornet på Rostocks-
gatan i Mellerud.
Medverkar gör ett 40-tal 
säljare och du kan fynda både 
nytt och begagnat eftersom 
det anordnas både baklucke-
loppis och finns knallar på 

plats. Exempel på produkter: 
färska grönsaker, brända 
mandlar, aloe vera, stark se-
nap, kolbullar, vinylskivor, 
verktyg, gamla bildelar och 
hantverk. Små och stora har 
möjlighet att rida islandshäst 
och det spelas Sven-Ing-
varslåtar ett par timmar mitt 
på dagen.

Firar nationaldagen
Kroppefjälls hembygdsför-
ening firar som traditionellt 
nationaldagen med på veran-
dan till museet i Brunnspar-
ken, Dals Rostock. 

Musik kommer att framfö-
ras av elever från Blåsorkes-

tern vid Melleruds kultur-
skola. Daniel Westin, präst i 
Örs församling kommer att 
hålla nationaldagstal. Däref-
ter kommer föreningen att 
bjuda på kaffe och ”national-
dagsbakelse” bakad av med-
lemmar i hembygdförening-
en. Det blir även lotterier och 
bokförsäljning.

0555-130 15, www.grums.nu

Polenkryss
31/8 – 2/9

Bussresa t/r, kryssning
med Stena Line Karlskrona-
Gdynia t/r, del i insides
B2-hytt t/r, 2 frukostar, 
nöjesprogram omb. . fr. 1.390:-

Läs mer & boka på hemsidan!
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Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Vernissage på konstmuséet
Lördag 3 juni är det ver-
nissage för fyra nya ut-
ställningar på Dalslands 
konstmuseum i Upperud. 
De pågår till den 23 juli.
Två skulptörer visar verk på 
det övre våningsplanet, Mar-
ta Runemark och Åsa Holm-
lund. Ett intresse för medel-
tiden kan ses som en 
gemensam nämnare för de 
båda, men uttrycken är vä-
sensskilda. 

Djur – människa
Marta Runemark  arbetar i 
blandteknik och papier 
maché är huvudsakligt mate-
rial. Djur är ett återkomman-
de motiv. Det är inte levande 
djur som är hennes främsta 
inspirationskälla, utan för-
hållandet mellan djur och 
människa, historiskt och 
kulturellt, som hon helst för-
djupar sig i. 

– Jag är väldigt historiskt 
intresserad och tittar mycket 
på gamla bilder på nätet.   
Medeltida konstnärer, som 
Dürer och Hieronymus 
Bosch inspirerar mig bland 
annat. Så samlar jag på idéer 
och utgår från dem när jag 
skapar min berättelse. Sedan 
får betraktaren skriva in sin 
egen historia i vad de ser.

Många budskap
Lars Daniel Rehn, boende i 
Göteborg har ett speciellt 
intresse för ljus.

– När jag var liten och åkte 
bil, bad jag alltid mamma och 
pappa att väcka mig när vi 
körde igenom en stor stad. 
Jag var väldigt fascinerad av 

Åsa Holmlunds bild på änglar med titeln Fång.

Vandring
Torsdag 1 juni anordnas kul-
turhistorisk vandring på 
Fröskogs kyrkogård med 
lokal guide som berättar om 
personer och släkter som har 
bott och verkat i vår bygd. 
Guid är Gun-Britt Larsson. 
Efteråt blir det kaffe och fika.

Söndagscafé
Söndag 11 juni anordnas 
söndagscafé i Knuthuset 
på Dalbergså Camping och 
Gästhamn.
För underhållningen står 
Kenneth Holmström från 
Vara. Han är före detta dans-
bandsmusiker i Drifters. 
Kenneth spelar klarinett, 
olika saxofoner, gitarr med 
mera. Han framför ett nostal-
giprogram för er som gillar 
gamla goa låtar under titeln 
”Min musik”. Kenneth kom-
mer även att berätta lite his-
torik omkring låtarna.

Kenneth Holmström.  
Foto: Anneli Johansson.

Ny siren 
i Åsensbruk

På måndag den 5 juni 
testas en ny siren för sig-
nalen Viktigt meddelande 
till allmänheten (VMA) i 
Åsensbruk med omnejd.
Signalen Viktigt meddelande 
ingår i ett varningssystem 
som kan användas vid olyck-
or och allvarliga händelser.

Varningssystemet inne-
fattar information i radio och 
TV samt signalen Viktigt 
meddelande som låter ur en 
sirén utomhus i vissa tätorter.

Varningssystemet testas 
fyra gånger per år, klockan 
15.00 den första helgfria 
måndagen i mars, juni, sep-
tember och december. Då 
ljuder sirén ute i de tätorter 
som har varningssystemet 
och Sveriges Radio informe-
rar om VMA-testet.

Varningssignalen hörs i sju 
sekunder. Sedan följer 14 
sekunders tystnad. Därefter 
låter signalen igen.

När faran är över låter en 
längre signal på cirka 30 
sekunder. Du kan lyssna på 
hur signalerna låter på www.
msb.se/vma.

När du hör signalen bör du:
1. Gå inomhus!

2. Stäng dörrar, fönster, ven-
tiler och fläktar.
3. Lyssna på radio eller se på 
TV (Sveriges Radio och TV).
4. Kolla på www.krisinfor-
mation.se.

Mobilappen  
Krisinformation
Ett tips kan vara att ladda ner 
appen Krisinformation utgi-
ven av Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap (MSB).

I appen kan du bland annat 
prenumerera på varningen 
Viktigt meddelande till all-
mänheten (VMA) och få 
nyheter från krisinformation.
se, som drivs av MSB. Du 
väljer själv vilka geografiska 
områden som du vill följa 
och få notiser om.

alla neonljus som lyste i nat-
ten.

Lite av samma effekt job-
bar han med i sitt måleri. Han 
använder fluorescerande 
färger, under akrylfärgen. 
Det gör att målningen för-
ändras då den belyses med 
UV-ljus. 

I Rehns bildvärld finns 
många trådar till hans egen 
barndom – snön, det ödsliga 
fjällandskapet, det märkliga 
ljuset, den spelliknande sce-
nen, de små husen, tujorna 
och fåglarna. Men nu trans-
formerade till en dystopisk 
vuxenvärld där märkliga sa-
ker tycks utspela sig mellan 
de små (han använder försto-
ringsglas när han målar) 
människorna som pilar fram 
och tillbaka över snön. 

Medeltida konst 
Åsa Holmlund, som ställer ut 
i Lilla Galleriet, har ett in-

tresse för medeltida kyrkliga 
träskulpturer. Här finns ett 
tydligt släktskap; formsprå-
ket, det målade träet och det 
andliga allvaret, men ändå 
inte. Anna Holmlund kom-
mer ursprungligen från 
Nordmaling i Västerbotten.

Hon gick skulpturlinjen på 
Konstfack och arbetade un-
der en period hos en konser-
vator som renoverade med-
eltida träskulpturer och 
altartavlor. Så väcktes intres-
set. 

Skulpturen ”Fång” som 
finns med i museets utställ-
ning visar två änglaliknande 
kvinnor som står mitt emot 
varandra och håller ett böl-
jande tygstycke (gjort av rå-
hud) mellan sig, likt en 
hängmatta. Inspirationen till 
skulpturen kommer från en 
medeltida bild av två ärke-
änglar med uppgift att samla 
människosjälar till himlen. 

Anrikt förbund
I den nedre utställningshal-
len ställer medlemmar i 
Dalslands Konstnärsförbund 
ut under det övergripande 
temat ”Natur”.

Dalslands Konstnärsför-
bund är en anrik samman-
slutning, bildad 1935. Sedan 
drygt ett år tillbaka är konst-
nären Rolf Gustafsson ord-
förande. Han bor i norra 
Dalsland, i Persbyhammar 
mellan övre och nedre Kal-
ven. När förbundet bildades 
var gemensamma utställ-
ningar ett viktigt mål och den 
traditionen lever fortfarande. 

Medlemmarna ställer ut 
tillsammans två gånger om 
året. Dels i en sommarsalong 
i Steneby konsthall, dels i en 
höstsalong i Åmåls konst-
hall. Nu är det dags för Dals-
lands konstmuseum.

Många kom när Tingshuset visades

Morgan E Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, berättade och visade intresserade besökare runt i huset.

I lördags var det öppet hus 
i det nyrenoverade Tings-
huset i Mellerud. Besökar-
na bjöds på kaffe och kaka 
och blev informerade om 
husets historia och reno-
veringsarbetet.
Dörrarna stod öppna och folk 
droppade in efterhand under 
de två timmarna arrange-
manget pågick.

Både hos dem som varit 
här förut och de som aldrig 
tidigare besökt Tingshuset 
var det positiva och förvån-
ade reaktioner på hur fantas-
tiskt fint  och ljust Tingshus-
et är i sin nygamla skepnad. 
Kommunfullmäktiges ord-
förande Morgan E Anders-
son och några av ledamöter-
na visade besökare runt och 
berättade.

Det fanns också ett häfte 
med bilder, före, under och 
efter renoveringen, att titta 
på. 

Tingssalen (numera kom-
munfullmäktiges plenisal) 
och de angränsande rummen 
får användas av kommunens 
invånare till olika arrange-
mang, som fester, konferen-
ser, föredrag och annat. Att 
Tingshuset är mellerudsbor-

nas hus var en ny och gläd-
jande tanke för de flesta.

En av besökarna var Eva 
Plathin, boende i Mellerud, 
som kom ihåg huset från ti-
den det användes som ting 
och hur det såg ut då.

– Så ljust och fint som det 
är nu trodde jag aldrig det 
kunde bli, sade hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

MATSEDEL
 Skolan
 Vecka 23 Måndag 5/6: Fläskköttgryta med lingon, 

potatis och skivade morötter.
Dessert: Konserverade päron. 
Nationaldagen
Tisdag 6/6: Stekt fl äskfi lé med svampsås, 
potatisklyftor och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Vaniljpannacotta med hallonsås.

Onsdag 7/6: Ugnsgratinerad sejfi lé med 
dill, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Aprikoskräm.
Torsdag 8/6: Ängamatsoppa.  
Dessert: Risgrynskaka med sylt.
Fredag 9/6: Skivad örtkalkon med
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.
Lördag 10/6: Krögarbiff med rosépepparsås, 
potatis och broccoli.
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 11/6: Ugnsbakad lax med
gräddfi lsås, potatis och skivade morötter.
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 23
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. 

 Senior
Måndag Lovdag

Tisdag Nationaldagen.

Onsdag Ugnsgratinerad sejfi lé** 
med dill, kokt potatis, gröna ärtor.
Alt: Rödbetsbiff med gräddfi lsås.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad.
Alt: Redd grönsaktssoppa.

Fredag Pastasallad med kyckling, 
Rhode islandsås.
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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!

Klubbat på kommunfullmäktige
På dagordningen för kom-
munfullmäktigemötet den 
24 maj klubbades bland 
annat en likabehandlings-
plan för kommunen från 
2017 till 2019. 
Mellerud liksom alla andra 
kommuner ska ha en övergri-
pande plan för hur man han-
terar jämställdhets- och dis-
krimineringsfrågor. Hittills 

har man haft en jämställd-
hetsplan som blivit inaktuell. 
Den nya planen innehåller 
jämställdhetsfrågor som ar-
betsförhållanden ur ett 
könsperspektiv, förvärvsar-
bete och föräldraskap, sexu-
ella trakasserier, kompetens-
utveckling genom intern 
rörlighet och extern rekryte-
ring, samt jämställdhetsana-
lys av löner. Den innehåller 

också diskriminerinsgfrågor 
när det gäller arbetsförhål-
landen, trakasserier och re-
krytering.

Det beslutades att Melle-
ruds kommun köper fem 
aktier i Inera AB till ett värde 
av 42 500 kronor. Bolaget har 
ägts av alla landsting och 
regioner, men nu kan även 
kommuner bli delägare. 
Verksamheten har varit in-

riktad på hälso- och sjukvård 
men genom ett bredare ägan-
de kan bolaget verka inom 
fler verksamhetsområden, 
som skola, omsorg och sam-
hällsbyggnad. Genom att 
kommunen blir delägare blir 
det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB utan föregåen-
de upphandling. Kommunen 
kan också vara med och på-
verkas utvecklingen av digi-
taliseringen i offentlig sektor.

Årsredovisningen för sam-
ordningsförbundet Väners-
borg/Mellerud antogs.

Kommunfullmäktige god-
kände redovisningen av 
prognos 1/ 2017.  Den visade 
ett positivt resultat på 23,4 
miljoner kronor att jämföra 
med det ursprungligen bud-
geterade resultatet på 28,2 
miljoner kronor. Social-
nämndens ordförande Mi-
chael Melby sade att nämn-
dens underskott på 6,9 
miljoner ska jobbas bort, att 
han känner tillförsikt att det 
ska kunna ske till det fjärde 
kvartalet, att det känns posi-
tivt.

Det kommunala partistö-
dets utbetalning bifölls. Cen-
terpartiet 55 000 kronor, 
Kristdemokraterna 20 000, 
Kommunpartiet i Mellerud 
13 000. Liberalerna 13 000, 
Moderaterna 34 000, Social-
demokraterna 76 000, Sveri-
gedemokraterna 27 000 och 
Vänsterpartiet 13 000 kro-
nor.

Miljöpartiet hade missat 
att lämna in sin redovisning 
i tid.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Modell för 
bättre insikt

Innan kommunfullmäk-
tigemötet förra onsda-
gen informerade Mario 
Vasquez, verksamhetsut-
vecklare på kommunsty-
relsekontoret, om en ny 
styr- och ledningsmodell 
för kommunens olika för-
valtningar som håller på 
att arbetas fram. 
Syftet med modellen är att de 
förtroendevalda politikerna 
ska få en bättre insikt i nämn-
dernas arbete.

Mario Vasquez berättade 
att man börjat strukturera 
upp dokument för två år se-
dan, kommit en bit på väg 
och att detta är grunden för 
en ny styr- och ledningsmo-
dell för de olika förvaltning-
arna. 

Ansvaret för denna nya 

ordning ligger både hos poli-
tiker och tjänstemän och 
styrningen ska klargöra vad 
som efter politiska beslut 
gjorts och vad som inte 
gjorts. Styrdokumentet 
innehåller en mängd kriterier 
som bland annat handlar om 
ekonomisk hushållning, an-
svarsfördelning, rapporte-
ringsstruktur och helhetsper-
spektiv. Kriterierna ligger till 
grund för dokumentet som är 
till för att de folkvalda poli-
tikerna i kommunfullmäkti-
ge ska veta vad nämnderna 
gör och vilken kvalitet de 
olika verksamheterna fak-
tiskt producerar. 

Målet är att den nya styr-
modellen ska ska fastställas 
i september.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Mario Vasquez informerade kommunfullmäktige om den nya styr- och 
ledningsmodell för kommunens olika förvaltningar som arbetas fram.

För engagemang och vida vyer

Anders Fredriksson, kantor i Holm pastorat och ledare för Järns sångkör, kören Morgonstund och Rostocks 
Manskör får Melleruds kommuns kulturpris 2017.

Anders Fredriksson, 
välkänd och uppskattad 
kantor och körledare är 
den som får Melleruds 
kommuns kulturpris 2017.
Detta blev känt under Järns 
sångkörs avslutningsfest i 
fredags kväll när Rune Ste-
nén, ordförande i kultur- och 
utbildningsnämnden, ringde 
och meddelade den mycket 
överraskade pristagaren.

– Det kom som en blixt 
från klar himmel. Jag förstod 
inte att det handlade om mig 
förrän han sade mitt namn, 
berättar Anders.

I motiveringen står: ”För 
sitt outtröttliga engagemang 
genom att underhålla, trösta 
och uppmuntra sina med-
människor. Våga utmana sig 
själv och samtidigt vidga 
sina vyer. Detta gör honom 
till en god ambassadör för 
kulturen i Mellerud.”

– Detta är ju inte ett 
enmans pris egentligen. Jag 
musicerar med andra. En 
orkester eller kör kan klara 
sig bra utan dirigenten men 
en dirigent är inget utan sin 
kör eller orkester. Jag är oer-

hört tacksam, detta hade jag 
aldrig tänkt. Jag känner mig 
mycket hedrad, säger.

Melleruds kommuns kul-
turpris delas ut sedan 2010 
och målet med det är att 
uppmuntra och lyfta fram 

aktiva kultutövare bosatta i 
kommunen. Priset ska också 
medverka till att invånarna 
får kännedom om det rika 
kulturliv som finns i kommu-
nen. 

Anders Fredriksson kom-

mer att motta sitt pris under 
Kanalyran första helgen i 
juli.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

Snigelfritt Bägarranka
på pyramid

Häng-
lobelia

Medlemspris

179:-
       Ord. pris 199:-
Max 4 st/hushåll

19.90
        Ord. pris 29.90

199:-
1 kg räcker till ca. 200 m2

Ord. pris 279:-

19.90
        Ord. pris 29.90

Buskmargerit

Tisdag 6 juni  
är helgdag (Sveriges nationaldag)

Annonsmaterial till tidningen
onsdag 7 juni

behöver vi därför ha redan 

torsdag 1 juni 13.00

Många fall av skabb
För ungefär en månad 
sedan dök de första fallen 
av skabb upp i kommu-
nen. Det handlar troligen 
inte om traditionell skabb, 
utan ”norsk skabb”, som 
smittar lättare.
Närhälsan har satt ihop infor-
mationsmaterial till allmän-
heten, på grund av den ökade 
oron bland kommunens in-
vånare. Sedan flera veckor 
pågår ett aktivt arbete på 

berörda förskolor/skolor för 
att minska smittspridningen 
där, men det är lika viktigt att 
alla föräldrar och berörda i 
hemmen uppdaterar sig 
kring skabb och hur man kan 
hjälpa till för att minska 
smittspridning.

– Skabb förekommer all-
tid, jag har behandlat det med 
jämna mellanrum under 
mina 15 år på vårdcentralen. 
Men jag har aldrig sett den 

Skabb är ett litet spindelliknande djur som tar sig in 
i huden och lägger ägg under det yttersta hudlagret. 
Det vanligaste symptomet är kraftig klåda var som helst 
på kroppen och framförallt om kvällen och natten. Det 
kan ta upp till cirka fyra-sex veckor innan man får symp-
tom så därför är det en risk att man smittar andra innan 
man själv märker symptomen. Andra tecken är små röda 
utslag och vanligt är att händerna blir drabbade. Man kan 
också efter en tid få eksemliknade hudförändringar, riv-
märken och ibland små infekterade sår som kliar.

Det är viktigt att man söker vård innan man behandlar 
sig mot skabb så man får rätt diagnos. Det finns mycket 
annat som kliar och vi vill inte riskera att behandlingen 
blir resistent. När man konstaterat skabb är det viktigt att 
alla som bor i samma hushåll behandlar sig och att man 
är uppdaterad kring städrutiner. Skabbdjuret lever cirka 
fem dygn i ”mjuka” saker så som kläder, skor, soffor, 
lakan med mera.

Hur kan man då minska smittspridningen? Skabb 
smittar via närkontakt. Ofta ser man samband med att 
man sover i samma säng, delar handdukar, sitter nära i 
soffor under längre tid till exempel ser på film eller spe-
lar dator. Detta gäller både tonåringar och yngre barn. Bra 
är även att sova i egen säng. Tänk lite extra på detta vid 
kommande övernattningar på klassresor och läger fram-
över. På förskolan kan det till exempel handla om när-
kontakt när barnen leker, brottas och använder utkläd-
ningskläder.

Självklart skall vi leka och träffas som tidigare men vi 
kan alla en tid tänka på små saker som kan undvika sprid-
ningen. För att minska hudkontakt är det bra att man har 
på sig kläder med lång ärm under dagen på förskolan, att 
naglar är kortklippta och att föräldrar tvättar och byter 
extrakläder på förskolan ofta. Vi uppmanar till så myck-
et utevistelse som möjligt.

Vid misstanke om skabb eller om du bara vill ha råd så 
vänd dig till den vårdcentral som du är listad på eller 
uppdatera dig genom att läsa på www.1177.se

Fakta från Närhälsans 
informationsmaterial

Uppskattad jubileumskonsert

Skålleruds församlingskör fyller 90 år och firade detta i Kalandersalen med en härlig konsert tillsammans med 
Skålleruds Drängar och Sjömila. Foto: AnnChristine Ivarsson.

Kalandersalen på Dalsland 
Center var i det närmaste 
fullsatt i söndags när Skål-
leruds församlingskör 

firade 90 år med en härlig 
jubileumskonsert.
– Vi ville fira de 90 åren re-
jält, därför var detta bara den 

första av flera jubileumskon-
serter i år, berättar körledaren 
Elisabette Emanuelsson.

Efter att ha hört Erica Lars-

Sjömila består av Ulf Michal och Erica Larsson (sång) och Magnus Sjö-
qvist som här flankeras av Anders Ljungqvist och Robin Fransson. Foto: 
AnnChristine Ivarsson.

spridningspotential som  
sker nu. Det handlar alltid om 
närkontaktssmitta, säger 
Maria Nykvist, distriktsskö-
terska och smittskyddsan-
svarig på Närhälsan.

Hon berättar att det finns 
två sorters skabb, dels den 
traditionella och dels så kall-
lad norsk skabb.

Norsk skabb
– Det är troligen norsk skabb 
jag ser nu, den visar inte lika 
tydliga symptom och det 
behövs inte lika lång närkon-
takt. Det innebär att den 
smittar lättare. Ofta drabbar 
den institutioner, förklarar 
Maria.

Det kan vara förklaringen 
att många barn i förskolan 
drabbats denna gång och vi 
ser ett samband där barnen 
ofta haft eksem och torr hud 
sedan tidigare. Maria har inte 
sett den sortens spridning på 
förskolorna tidigare.

– Förskolorna är en ge-
mensam nämnare, men jag 
har sett lika många fall där 
personerna haft privat um-
gänge. Tydliga spridnings-
mönster är där familjer um-
gås över åldersgränserna, 
konstaterar Maria.

Hon understryker att skabb 
inte överlever i vatten och det 
smittar inte över till djur. 
Skabb har heller ingenting 
med hygienen att göra.

– Vi har jobbat aktivt med 
detta sedan cirka en månad 
och kontaktat berörda för-
skolor och skolor. Nu försö-
ker vi sprida informationen 
till idrottsföreningar som är 
aktiva i sommar. Om alla 
hjälps åt och håller varandra 
uppdaterade så minskar 
smittspridningen. Nu har vi 
ganska bra koll på läget, sä-
ger Maria, som uppmanar 
personer som har frågor att 
kontakta Närhälsan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

son och Sjömila under Kana-
lyran i fjol uppkom idén till 
det samarbete som mynnade 
ut i den första jubileumskon-
serten. Samtliga tågade in i 
Kalandersalen sjungande 
”I’m determined” följt av en 
presentation. 

Församlingskören, Dräng-
arna och Sjömila bjöd på en 
fin upplevelse under knappt 
två timmar, bland annat 
framfördes låten ”Lugnt nu” 
som ofta spelas på radion.

Sjömila bjöd på fem egna 
låtar, skrivna av Ulf Michal 
som stod för sången tillsam-
mans med Erica Larsson med  
Magnus Sjöqvist på gitarr. 
De lokala musikerna Anders 
Ljungqvist på trummor och 
Robin Fransson, bas med-
verkade också.

Fredrik Johansson ledde 
allsången, bland annat i 
”Torparevisan”. 

Konserten avslutades med 
”Kärlekens tid”, som också 
var dagens tema. Det anord-
nades även lotterier med fina 
skänkta priser.

– Vi är väldigt nöjda. Det 
var även Sjömila som tyckte 
det var häftigt att höra sina 
egna sånger framföras till-
sammans med en kör, säger 
Elisabette Emanuelsson.

Nästa jubileumskonsert 
blir 24 september i Skålle-
ruds kyrka med båda körerna 
samt bandet Red Wing Band. 

Utanför kyrkstugan anord-
nas tipspromenad och grill-
ning. Konsert nummer tre 
sker den 14 oktober i Skålle-
ruds kyrka med Zandra och 
Emil Ernebro som gästartis-

ter. Jubileumsåret avslutas 
med en julkonsert i Skålle-
ruds kyrka den 26 december.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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 Leg. Optiker Roslind
 Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14 

 Välkommen in till oss!

Lördagsstängt juni, juli & augusti

Solglasögon på köpet! 

 Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer 
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

Följ oss på

tgneB   lhadgnujL
* 62  iraunaj  6291   

 ni tanmos allits rah

durelleM  91  jam   7102

 ALLINUG
nenraB  dem  rejlimaf

netsnäjtsdugsgninvargeB  
-erf akryk smloH i mur regä

  .00.31 .lk inuj 9 gad
llit avåg ne åp anräg knäT  
-ravig ,resnärg natu erakäL

 .00 33 991-010 nofelet

 kcaT
ttäs akilo åp mos alla rE llit  

 ednagatled ttis tasiv
 eräk råv rän

naröG   llavgnE
 .sso edanmäl

eilennA  dem  jlimaf

DÖDSFALL

SORGTACK

Veckans 
ros...

...vill vi ge till Göran Huitfeldt 
för en mycket trevlig helg i 
Helsingborg.

Dina barn med respektive

Ellen fyllde 2 år 21/5 och Almer fyller 4 år 31/5. Detta här-
liga syskonpar bor i Dals Rostock. Håller ihop i vått och torrt 
och odlar syskonkärleken så gott. Vi vill skicka stora grattis-
kramar till våra barnbarn och godingar.

Kraaamar från mormor Marianne och morfar Stig-Arne

Grattis till William som fyl-
ler 12 år på lördag.

Kramar från mormor 
och morfar

Hipp Hipp HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Göran Engvall. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Brusa högre lilla å” av B. 
J:son Lindh. Akten förrätta-
des av Lena Hildén och till-
sammans sjöng man psal-
merna 199, 249 och 297. 

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Lörd 
11 Sång på torget, Thomas 
och Anita Granath. Sönd 11 
Gudstj. m Thomas och Anita 
Granath. Hhn. Tisd 8 Ekume-
nisk bönedag - frukost i Meje-
riet. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: 3-6 juni 
Scoutläger på Flötemarken 
Sönd 16 ”Ett liv värt att leva” 
avslutning av kursen på Fur-
usand, fikastund. Avresa från 
Missionskyrkan 15.30. Natio-
naldagen 8 Bön för Mellerud i 
Mejeriet. 11 Gudstj. och Natio-
naldagsfirande i Tingshuspar-
ken. Medverkande, sång Anna 
Forsebo, andakt Lena Hildén. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
14.30 Andakt på Servicehuset. 
Sönd 11 Sommarfest, ssk av-
slutning, sång av barnen, an-
dakt, aktiviteter, grillning m.m.
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Mötesplats i kyrkan för gam-
la och nya svenskar. Sönd 4/6 
ingen gudstj. i Equmeniakyr-
kan, vi hänvisar till de andra 
kyrkorna i Brålanda.
Brålanda: Sönd 10 Gudstj. m 
nattv. Anette Jarsved Carlson. 
Kyrkbil 308 70. Tisd 9-11 Bö-
nefrukost i Brålanda fsh. Bön 
för Sverige på nationaldagen.
Sundals-Ryr: Sönd 18 ”Mu-
sik i sommarkväll”, Sun-
dals-Ryrs kyrkokör. Andakt 
Anette Jarsved Carlson. Kyrk-
bil 308 70.
Gestad: Månd 19 Sånggudstj. 
i pingsttid, Thomas Holm-
ström och Hembygdskören. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 4/6 
ingen gudstj. i Equmeniakyr-
kan, vi hänvisar till gudstj. i 
Frändefors kyrka kl. 11. 
Frändefors: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Kyrkokören Ralph 
Liljegren. Kyrktaxi.

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR
Anders Fredriksson sjöng 
”Sång till friheten” av B. 
Afzelius och som avslut-
ningsmusik spelades ”Gam-
mal fäbodpsalm” av O.
Lindberg. Vid kistan togs 
avskedet av dottern med fa-
milj, släkt och vänner. Till 
minnet av Göran var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten inbjöd anhö-
riga till minnesstund på 
Golfrestaurangen. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Sture Jarl. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson ”Håll 
mitt hjärta” – P. Hallström. 
Därefter spelades på CD ”I 
love you because” med Ro-
land Cedermark. Officiant 
var Daniel Westin och till-
sammans sjöng man psal-
merna 200 och 249. Man 

lyssnade även till mer musik 
med Roland Cedermark 
”Min älskling Du är som en 
ros” och ”Där björkarna 
susa”. Som avslutning spela-
des på orgel ”Strövtåg i hem-
bygden” av G. Norén/B. 
Dixgård. Koret var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Sture. Avsked togs 
av maka, barn, svärdöttrar, 
barnbarn, övrig släkt och 
vänner.

Avslutning i härligt sommarväder

Ruslana Hasselberg, Alva Lindwall och Louise Jonsson har fått varsin 
sångbok av Bolstad församling. 

Många glada barn på årets avslutning i strålande solsken.

Hoppa säck är inte så lätt och framkallar både skratt och fall.

Bolstad församling avslutade vårens barn- och ung-
domsaktiviteter förra veckan i Grinstad kyrka och 
församlingshem.
Det började med en guds-
tjänst och Elias Kalander 
hjälpte kyrkvaktmästare 
Christina Kjellin att ringa i 
klockorna.

Dagens tema var bön och 

kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson berättade att det var 
Jesus som lärt oss att be Fa-
der Vår.

Pär-Åke lade också till-
sammans med barnen ett 

pussel som visade symboler 
för de olika kristna högtider-
na.

Bolstad barnkör tillsam-
mans med kyrkomusiker 
Maria Andersson deltog med 

flera sånger. Alice Stang, 
Ruslana Hasselberg och 
Alva Lindwall som börjar 
sjunde klass till hösten fick 
komma fram och få en sång-
bok av Maria som tack för 
åren i Bolstad barnkör. Till 
hösten får de istället vara 
med i Ungdomskören.
Korvgrillning
I väntan på att korven skulle 
bli färdiggrillad lektes lekar, 

bland annat hoppa säck. Tre 
blandade lag deltog med 
både barn och föräldrar. 

Det blev rusning till kor-
ven som hade en rykande 
åtgång, det gick ner både två 
och tre korvar. 

Så var då kyrkans aktivite-
ter avslutade och inte förrän 
till hösten startar de igen.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

 kcaT
ttäs akilo åp mos alla rE llit  
 eräk råv va tennim tardeh

erutS   lraJ
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 ednatömeb ttog hco
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Melodikrysset v.22 - 3 juni

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. 22 – 3 juni

Här i mellerudstrakten hade 
sju konstnärer öppnat sina 
dörrar och trädgårdar för 
besökare och det startade bra 
redan på torsdagen.

Hos Susanne Schubert i 
Köpmannebro kunde man se 
sköna exempel på de tekni-
ker hon gärna jobbar med, 
som akvareller, torrnåls-
gravörer och bilder i fotopo-
lymerteknik. Keramikern 
och konstnären Lena Bergs-
man i Dals Rostock överras-
kade med egenhändig spun-
net och färgat garn, bilder i 
ull och stickade figurer, för-
utom keramiska föremål. 

Hos Kerstin Ljungqvist med 
ateljé på samma gata var 
besökarna förtjusta över hela 
konceptet med konst och 
botanik på ett ställe. Lisbeth 
Fürdell, visade grafik, måleri  
och emaljverk i sin ljusa 
ateljé i Kolungen. Mång-
sysslarna Per Blomberg och 
Gun-Britt Gustafsson väl-
komnade besökarna i sin 
fantasifullt smyckade träd-
gård, orangeri och konstlada. 
Lisbeth Claesson i Åsens-
bruk visade både bildvävar 
och målningar. 

Och över alltihop lyste 
solen, syrener och äppelträd 

Konstvandring med förtjusta besökare

Lisbeth Fürdell hade besök av konstnären Liza Johansson, Fengersfors och konstsamlaren Trine Parmer 
från Oslo.

I Kerstin Ljungqvists  ateljé på Brunnsvägen var det som på de flesta ställen en jämn ström av besökare. Här 
ett par från Vänersborg.

Florala bilder är  en av Kerstins många specialiteter.

Gun-Britt Gustafsson och Per Blomberg i Låttsbyn hade hela trädgården, en lada och ett orangeri fyllt med sina verk.

Bilder i ull hos Lena Bergsman i Dals Rostock. 

Under den gångna Kristi Himmelsfärdshelgen var det 
konstvandring i Dalsland i bästa tänkbara väder. 46 
konstnärer, från Brålanda i söder till Nössemark i norr, 
hade öppnat sina ateljéer och en jämn ström av intres-
serade såg konst i dagarna fyra.

blommade, kaffet var varmt 
och drycker kylda. Det är 
föreningen Konstvandring i 
Dalsland som arrangerar 
vandringen och Maria Ry-
gaard Eriksson, konstnär i 
Dals Långed, som sitter med 
i styrelsen summerar 2017 
års konstvandring som 
mycket lyckad.

– Min känsla är att det 
varit fantastiskt bra stäm-

ning, folk, både från Dals-
land och långväga, har varit 
minst sagt förtjusta. Vi har 
också fått mycket positiva 
reaktioner på vår folder med 
bilder på de olika konstnärer-
nas verk. Det var roligt, säger 
Maria.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I ateljén hos Susanne Schubert kunde man se flera spännande tekniker.
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Brålanda • Frändefors

”Uppdraget” till final
Kören Uppdraget med Dan Rosengren i mitten. Foto: Catharina Andersson.

En av Brålanda pastorats 
unga körer, ”Uppdraget”, 
har blivit utvald att sjunga 
och tävla i Världens fest 
musikfestival som går av 
stapeln i Västerås på fre-
dag 2 juni. 
Hela 115 nyskrivna bidrag 
kom in och tio valdes ut till 
den stora finalen. Låten ”Vi 
har ett uppdrag och uppdra-
get är vi” är en gospeldoftan-
de poplåt och är skriven av 
Dan Rosengren, låtskrivande 
pedagog och musiker i Brå-
landa pastorat, utifrån Värl-
dens fests tema ”fri att för-
ändra”. Den vill, på ett 
naturligt sätt, förena allvar 
med glädje och hopp med 
kamp. 

– Med hjälp av låtens text, 
musik och framförande får vi 

inspireras i uppdraget att 
vara ljus i världen, utifrån de 
vi är och de gåvor vi har, 
menar Dan Rosengren. 

Sångarna är elva-tolv år 
gamla och har varit delaktiga 
i skapandet av både låt och 
koreografi. På scenen backas 
Uppdraget upp av kvällens 
husband, samt av låtens 
sjungande kompositör. Hela 
evenemanget kommer att 
sändas på webben och röst-
ningen sker med hjälp av 
sms. Genom att rösta stöttar 
man också Svenska kyrkans 
arbete för människor som 
lever i utsatthet. 

Just nu pågår finslipningen 
av sång och koreografi och 
för tjejerna i Uppdraget vän-
tar just ett fantastiskt uppdrag 
och en spännande resa.  

Keramik och måleri

Harriet’s Atelje ligger 
vid Vena kvarn norr om 
Brålanda, i Melleruds 
kommun. Här kunde 
konstvandringsbesökar-
na beskåda måleri och 
keramik.
Harriet Gullin målar, drejar 
och väver. På årets konst-
vandring visade hon färggla-
da tavlor, ofta med horison-
ten i motivet. Hon målar med 
oljefärg blandat med vax och 
i flera lager.

Genom att rispa fram 
mönstret får tavlan en struk-
tur. Harriet använder då en 
träpannå från en lokal snick-
erifabrik. Hon använder 
även blandteknik och blan-
dar då med akvarell på du-
ken.

Prickig Albert
Harriet drejar bruksföremål i 
stengods och kan göra fler av 
samma sort, men de ser inte 
exakt lika ut. Det som upptar 
hennes tid i nuläget är en 
beställning av en servis med 
namnet ”Albert” till en res-
taurang i grannlandskapet 
Västergötland.

– Det är väldigt roligt att få 
en sådan beställning, jag har 
levererat dit tidigare och nu 
vill de ha en servis till a’ la 
carte-menyn på kvällen. Den 
är av lavalera och när den 
bränns kommer prickar fram. 
Med vit glasyr blir de myck-
et tydliga och dekorativa. För 
att vara säker på ett bra resul-
tat och inte stressa beräknar 
jag produktionstiden till 14 
dagar, säger Harriet. 

På lördagseftermiddagen 
fick hon besök av en kollega 
med sambo som varit och 
tittat på konstnärer, bland 
annat i Åmål. De samtalade 
om det mesta från teknik till 
att sätta pris på tavlorna.

– Intressant att hon målar 
med bivax och får fram en fin 
struktur, det är en rolig tek-
nik, säger Stefan Kristians-
son, akvarellmålare och fo-
tograf, Vänersborg.

Båda är medlemmar i 
Svenska Konstnärsförbun-
det.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Stefan Kristiansson diskuterar sina tankar om konst med Harriet Gullin 
Båda är medlemmar i Svenska konstnärsförbundet. Bakom dem några 
av Harietts tavlor. Från vänster, ”Gå längre fram” i olja/vax, ”Moln” samt 
”Vita träd” båda i blandteknik.

Karolinen firade 25-årsjubiléum

Det var välfyllt i samlingssalen under jubileumsfirandet på Karolinen.

Onsdag 24 maj firade 
servicehuset och trygg-
hetsboendet Karolinen i 
Dals Rostock 25-årsjubi-
leum med smörgåstårta, 
Sveatårta och underhåll-
ning av Gubes.
Evert Magnusson berättade 
om Karolinens tillkomst 
1992, för 25 år sedan. Då var 
behovet efter fler äldreboen-
den var stort. Mycket på 
grund av ädelreformen som 
genomfördes i Sverige den  
1 januari 1992. Den innebar 
att kommunerna fick ett sam-
lat ansvar för långvarig ser-
vice, vård och omsorg för 
äldre och handikappade och 
genom detta ta över en del 
ansvar som tidigare legat på 
landstingen.

– En enkät skickades ut om 
hur många som kunde tänka 

sig att bo i Dals Rostock. Och 
det blev såpass många posi-
tiva svar att man valde att 
bygga där, berättar Evert 
Magnusson, som på den ti-
den var vice ordförande i 
socialnämnden.

Platsen var bygget skulle 
stå var en fråga som togs upp. 
En tomt var föreslagen på 
östra sidan av Brunnsvägen, 
men man var överens om att 
läget var bättre där Karolinen 
ligger idag.

BJ Bygg var huvudentre-
prenör, det var det lokala 
byggföretaget även när Äl-
van byggdes. Man använde 
sig även av samma arkitekt 
som då.

Under samma tak
– Det var ett nytänk då, att 
sköterskor och omvårdnads-
personal jobbade tillsam-

mans under samma tak, 
minns Evert.

Han berättar att man plane-
rat två förskoleavdelningar, 
bibliotek och fotvård i fast-
igheten – förutom boende för 
de äldre. Biblioteket var 
förlagt i huset under en tid, 
men den lokalen är idag om-
byggd till två lägenheter. Det 
blev inga förskoleavdelning-
ar. När det gällde tillagnings-
kök ansågs att man kunde 
använda skolans eller Krop-
pefjällshemmets kök, istället 
byggdes det ett berednings-
kök – som är kvar än idag. 

Om Birgerfonden
Stig Larsson informerade 
om Birgerfonden, som be-
kostade det trevliga firandet. 

2001 avled Birger Alfreds-
son från Dals Rostock. Bir-
ger hade inga barn och han 

Det var trångt mellan borden under invigningen för 25 år sedan. Foto: Evert Magnusson.

Fr. v: Per-Olof Lampers, fullmäktigeordförande, Inger Gullin, områdesfö-
reståndare, Lennart Johansson, ordförande Stiftelsen Hyresfastigheter 
och Birger Karlsson, ordförande socialnämnden. Foto: Evert Magnusson.

Stig Larsson berättade om Birger-
fonden.

Invigningen för 25 år sedan: Karl-Gunnar Lindberg, vice ordförande i 
Stiftelsen Hyresfastigheter (nuvarande Mellbo) och Elvin Pettersson, 
kommunens första socialchef. Foto: Evert Magnusson.

hade ärvt sina två syskon 
som även de var ogifta och 
barnlösa. Birger brukade för 
övrigt köra ut tidningar tidigt 
på morgonen med moped, 
men när han var ute och in-
kasserade prenumerations-
avgifter körde han bil. 

2001 fick socialnämnden, 
där Stig Larsson var ordfö-
rande på tiden, besked att 
Birger testamenterat sina 
tillgångar till de boendes 
trevnad på Karolinen. Det 
handlade om drygt sju miljo-
ner kronor.

85 procent
– Enligt hans önskan ska 
cirka 85 procent av avkast-
ningen tas ut till trivselbe-
främjande åtgärder – efter att 
alla omkostnader betalats. I 
början var avkastningen väl-
digt bra och man kunde köpa 
in möbler och porslin, men 
med tanke på ränteläget blir 
det lite mer återhållsamt med 
utgifterna, berättar Stig Lars-
son.

Under 2016 uppgick sum-
man till cirka 150 000 kronor.

En grupp ur personalen, en 
grupp boende och några re-
presentanter från pensio-
närsföreningarna ger förslag 
på olika åtgärder. Det kan 
handla om fredagsfika, un-
derhållning, bingo, utflykter 
samt blommor både utomhus 
och inomhus. Jubileumsfi-
randet bekostades exempel-
vis av Birgerfonden.

– Personalen är mycket 
idérik, konstaterar Inger 
Larsson, som suttit med i 
planeringsgruppen i cirka sju 
år.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Trollhättan • Uddevalla

Första förlusten för HIF
FOTBOLL 
Håfreströms IF har inlett 
säsongen suveränt, med 
fyra raka segrar. Men svi-
ten bröts i lördags, borta 
mot Tösse IF, som vann 
med 3-1 mot serieledarna.
En tung start för Håfreström 
satte käppar i hjulet för fem-
te raka segern.

Serieledarnas duktiga mål-
vakt, Hatiem Jalane Khder, 
skadade sig på uppvärm-
ningen. Därefter skadade sig 
mittbacken Moin Elani i in-
ledningen på matchen, i 
samband med hemmalagets 
1-0 mål.

– Vi hade otur, fick mål-
vakten skadad på uppvärm-
ningen och sedan Moin ska-
dad i början av halvleken, 
tungt för oss, sade Håfre-
ströms tränare Michael 
”Svea” Eriksson.

Tösse utökade sedan till 
2-0 genom Andreas Bertils-
son med ett distansskott mot 
serieledarna.

– Tösse är tunga, visste att 
det skulle bli svårt. Vi stod 
upp och kämpade, men fick 
inte iväg bollen, berättade 
”Svea”.

Motgångarna fortsatte i 
andra halvlek då Tösse kun-
de utöka till 3-0 innan skyt-

SLUTRESULTAT
Tösse IF –

Håfreströms IF
3-1 (2-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
18’ 1-0 Oscar De Bourgh
35’ 2-0 Andreas Bertilsson
78’ 3-0 Andreas Jonsson
84’ 3-1 Burim Avdijaj

Viktig seger för 
Åsebro IF som 
hakar på toppen

Åsebro IF är nu med i 
toppen av division 5, på 
samma poäng som både 
Håfreström och Bengts-
fors. Detta efter udda-
målsseger borta mot Eds 
andralag i söndags kväll, 
med ett sent segermål av 
Jonatan Ugrell.
Åsebro gick upp i delad se-
rieledning efter 2-1-seger 
mot nästjumbon Eds andra-
lag. Martin Scherdin gjorde 
matchens första mål strax 
före halvtidsvilan. 

– Viktig seger men vi spe-
lar fortfarande inte riktigt 
bra. Vi hade svårt att bemäs-
tra vinden och underlaget. Vi 
var också ostrukturerade i 
vårt anfallsspel och slog bort 
mycket passningar på deras 
planhalva, sade åsebroträna-
ren Peter Eriksson, som fick 
kliva av efter en kvart på 
grund av en ljumskskada. 

Ugrell satte stopp
Efter en timmes spel kvitte-
rade hemmalaget som gick 
för sin första seger. Men 

SLUTRESULTAT
Eds FF lag 2 
– Åsebro IF
1-2 (0-1)

Division 5 Dalsland
42’ 0-1 Martin Scherdin
62’ 1-1 Alexander Hagelberg
84’ 1-2 Jonatan Ugrell

Åsebros Jonatan Ugrell satte 
stopp för detta med sitt 
matchvinnande mål i den 
84:e matchminuten. Alas-
sane Ouarma slog inlägget 
som till slut damp ner hos 
Ugrell som kunde lägga in 
bollen i mål för tre viktiga 
poäng. 

– De hade dåliga avslut, vi 
var effektiva. Spelet var kan-
ske inte bra, men vi vann, 
sade åsebrotränaren.

Imorgon torsdag spelar 
Åsebro hemma mot Frände-
fors IF. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Tidig ledning vändes till förlust
FOTBOLL 
Frändefors damer tog led-
ningen borta mot det bohus-
ländska kombinationslaget 
Svarteborgs FK/Stångenäs 
AIS tidig i söndagens match.

Frändefors Sanna Maria 
Hansson sätter en frispark för 
1-0, ett mål som skakade om 
serietvåan. Det dröjde till i 
den 38:e minuten innan hem-
malagets Moa Mellgren 
kvitterade, ett av hennes tre 

mål i matchen som slutade 
5-1 till slut.

Frändefors ligger tillsam-
mans med LDB Dalsland på 
jumboplatsen med noll po-
äng och sju insläppta mål i 
snitt på fyra matcher.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Svarteborg/Stångenäs 

– Frändefors
5-1 (2-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar
9’ 0-1 Sanna Maria Hansson
38’ 1-1 Moa Mellgren
42’ 2-1 Moa Mellgren
52’ 3-1 Alexandra Öst Gustavsson
66’ 4-1 Moa Mellgren
68’ 5-1 Alexandra Öst Gustavsson

tekungen Burim Avdijaj re-
ducerade till 1-3. 

Det kunde dock blivit yt-
terligare nerv i matchen då 
Florijan Fejzulovic fick 
chansen ensam med Tösses 
målvakt, men avslutet ham-
nade mitt på denne. 

Ställde till det
– Andra halvleken var bättre, 
första var rörig med skadorna 
som ställde till det. Tösse är 
svårspelade och är bra på 
försvar. Vi bjöd på alla må-
len, så skönt att vi har gjort 
de misstagen nu så är det 
gjort, sade ”Svea”.

Håfreströms segersvit på 

fyra matcher är bruten i och 
med förlusten, men serieled-
ningen är intakt. Bengtsfors 
IF ligger tvåa på samma po-
äng, men med sämre mål-
skillnad.

– Sviten är bruten, men det 
skulle komma förr eller sena-
re. Vi har gjort det bra, det är 
tidigt på säsongen och fortfa-
rande mycket kvar att spela 
om, sade ”Svea” som ställs 
emot Ronny Fredrikssons 
Brålanda i nästa omgång, ett 
lag man förlorade mot i Dals-
lands Sparbanks Cup tidiga-
re i vår.

– Vi är revanschsugna och 
skall absolut vinna. Vi förlo-

rade i cupen mot dem, men 
nu skall vi försöka få till 
spelet igen. Det stämde för 
dåligt för oss i lördags.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Stefan fyra i H40
MOUNTAINBIKE 
I söndags var det då dags 
för andra deltävlingen i 
Svenska långloppscupen 
MTB, Mitsubishi MTB 
Challenge. 
Team Swesports hade alla 
sina tre långloppsåkare på 
startlinjen vid Långa Lugnet 
i Falun genom Stian Nybole 
Lie samt bröderna Stefan och 
Johan Hellman. 

Loppet som är 62 kilome-
ter långt startar med den be-
ryktade mördarbacken som 
man varje år ser skidvärlds-
eliten klättra upp och ner i. 
Efter detta bjuder Falun på 
både fina tekniska stigar samt 
god kupering som i ett sten-
hårt startfält och 26 grader 
varmt gjorde dagen utslags-
givande. 

Precis som planerat flytta-

de teamet fram positionerna 
en aning och Stefan tog en fin 
fjärdeplats i H40 klassen, 
totalt med eliten inräknad 
blev det en 31:a plats medan 
Johan körde in på en stark 
19:e plats i elitklassen.  Ty-
värr fick teamets norrman en 
tuff start i Svenska lång-
loppscupen där han tog slut 
totalt – detta efter en bra 
öppning där han åkte tillsam-
mans med Johan ett par mil. 

Följande lopp ingår  
i cupen 2017:
13 maj Billingeracet Skövde
28 maj Långa Lungnet Falun
11 juni Lida Loop Stockholm
2 juli Ränneslättsturen Eksjö
9 juli Mörksuggejakten Rättvik 
23 juli Engelbrektsturen Norberg
6 aug Finmarksturen Ludvika
2 sep Bockstensturen Varberg
23 sep Västgötaloppet Ulricehamn

Genomklappning för damerna
FOTBOLL 
Det är fortsatt jobbigt i 
Åsebro/Brålanda, som får 
fortsätta vänta på första 
segern. Mot kombina-
tionslaget Trollhättan/
Bois/Halvorstorp blev det 
förlust med 4-0 i torsdags.
– Det var en total genom-
klappning. Det var inte bra 
alls, väldigt jobbigt nu. Tje-
jerna upplevde det jobbigt 
också, då det kändes som att 
ingenting fungerade, berättar 
Åsebro/Brålanda-tränaren 
Morgan Jacobsson efter 
matchen.

Förlusten är lagets femte 
denna säsongen och de fyra 

insläppta målen läggs på de 
22 som var insläppta före 
torsdagens drabbning på 
Stavrelunds IP i Trollhättan.

Åsebro/Brålanda inledde 
matchen bra och skapade 
flera chanser för att ta led-
ningen. Bland annat hade 
anfallaren Sandra Petersson 
Jacobsson ett friläge i den 
första halvleken, men chan-
sen gick till intet. Istället 
kunde hemmalaget ta led-
ningen efter en halvtimma, 
en ledning som sedan utöka-
des till 2-0 precis före pau-
sen.

– Det är synd, tjejerna kän-
de att vi skulle ha kunnat 
vinna den här matchen. De 

var inte så bra egentligen, så 
det är mentalt jobbigt efter-
som det gått som det gått. Jag 
vet inte hur det hade gått om 
vi satt chanserna. Vi har en 
hel del chanser, mycket fasta 
situationer. Men just nu har 
vi lite samma problem som 
Brålandas herrar. Vi skapar 
chanserna men är inte effek-
tiva framför mål. Men det är 
bara att komma igen, vi tar 
nya tag, säger Morgan Ja-
cobsson.

Matchen slutade 4-0 till 
Trollhättan/Bois/Halvors-
torp och Åsebro/Brålanda är 
fortsatt jumbo med en poäng. 
Men det är inte långt upp till 
närmaste lag, Stenungssunds 

SLUTRESULTAT
Trollhättan/Bois/

Halvorstorp – 
Åsebro/Brålanda

4-0 (2-0)
Div. 2 Nv Götaland

Målskyttar:
31’ 1-0 Julia Jonasson
44’ 2-0 Hannah Skoglund
58’ 3-0 Hannah Skoglund
84’ 4-0 Frida Kalmertun

IF har två poäng och Bulla-
rens Goif fyra.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Norsk dubbelseger i Brudfjällsracet

Starten har precis gått i Brudfjällsracet med ett 100-tal deltagare som körde 71 kilometer.

CYKEL 
I strålande sol samlades 
ett stort antal tävlingscy-
klister i Mellerud i söndags 
när flera tävlingar skulle 
avgöras. Brudfjällsracet 
över 71 kilometer vanns av 
två norska klubbkompisar 
som körde över mållinjen 
hand i hand.
På förmiddagen gick starten 
för linjeloppet och främst i 
klassen herrar elit i CKW 
3-dagars över 161 kilometer 
placerade sig Uddevallabör-
dige Johan Nystrand (segra-
re) Rasmus Mikiver (tvåa), 
båda CK Hymer. Totalsegra-
re i 3-dagars blev Jacob 
Wikh, Ryska Posten SK.

Brudfjällsracet med ett 
100-tal deltagare vanns av 

Cyklisterna i Brudfjällsrundan, ett 30-tal, har precis startat. Nu väntade 47 kilometer landsvägscykling innan 
målgång. Segraren Mikael Olsson syns tvåa från vänster.

De cyklade över mållinjen hand i hand, de norska segrarna i Brudfjälls-
racet: Fred Voldset och Frode Rød, Fiskeklev Landeveisclub.

Arne och Eivor Östergren, Bygde-
gårdar i Väst, ställde upp i Mellerud 
Runt och cyklade 27 kilometer.

Före detta kommunchefen Ingmar 
Johansson t.v tävlade för Vårgårda 
Cykelklubb (2,06) och Erik Josefs-
son för Camp Dalsland. Båda körde 
Brudfjällsracet över 71 kilometer.

T.v: Mikael Olsson, Mellerud (Skäggets Vänner) som segrade i Brud-
fjällsrundan på 1.31 och Christer Olsson, Åsensbruk (Skäggets Vänner), 
som blev tvåa på 1.38.

Fred Voldset och Frode Rød, 
Fiskeklev Landeveisclub 
som korsade mållinjen sida 
vid sida.

– Vi var nio från vår klubb 
och hade en plan att köra som 
ett lag. Vi två körde ifrån 
fältet efter elva kilometer 
och höll sedan undan. Resten 
av laget låg där bak och neu-
traliserade de andra, förkla-
rade Fred nöjt.

Mellerudscyklisten Mika-
el Olsson, Skäggets Vänner, 
var överlägsen segrare i 
Brudfjällsrundan över 47 
kilometer. Sju minuter sena-
re kom klubbkompisen 

Christer Olsson, Åsensbruk 
in som tvåa.

– Det var jobbigt idag, ef-
tersom jag fick köra själv. 
Det gick fort till Håverud, 
men  där blev det motvind 
och lite regn, säger Mikael.

– Jag är väldigt nöjd, det är 
första gången jag kör racet, 
hade 33 i snitt, säger förre 
kommunchefen Ingmar Jo-
hansson.

– Jag gick in med andra-
klungan i mål, det gick över 
förväntan, sade Erik Josefs-
son, Camp Dalsland.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Huvudsponsor:

Lördag 3/6 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Brålanda IF
Matchbollarna skänkta av: 

Rörtjänst, Optimera

����
�

��� �
�

Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Torsdag 1 juni kl. 19.00

Åsebro IF – Frändefors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Axima, Bertil Johanssons Bygg AB, LE-Gruppen, 

Thores Däck, Sylveson Vindbruk, Dals Bygg

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Nordisk Service &  
Installation AB

Fri entré för medlemmar, kom och stötta våra grabbar! 

Islandshästtävling
Tisdag 6 juni kl. 10.00

 Alla hjärtligt välkomna.
Caféterian är öppen

Viktigt mål av
lagkaptenen

Kroppefjälls IF tuffar på i 
toppen av division 6 efter 
ännu en seger. Mathias Sko-
ogh-Olsson blev stor match-
vinnare när han nickade in 
matchens enda mål precis 
efter pausvilan.

Hemmalaget KIF borde 
dock ha gjort fler kassar på 
Dals Långeds IK/Laxarby IF, 
men laget från Dals Rostock 
var ineffektiva.

Nu har man bara en poäng 

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

DLIK/Laxarby
1-0 (0-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
46’ 1-0 Mathias Skoogh-Olsson

Ny förlust för 
Frändefors

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

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
41’ Rasmus Bergström
71’ Rasmus Bergström
80’ Victor Mattsson

FOTBOLL 
Frändefors IF inledde sä-
songen på bästa sätt med tre 
vinster på lika många match-
er. Men förra helgens förlust 
mot Ellenö följdes på Kristi-
himmelsfärdsdagen upp med 
en ny förlust, mot serietvåan 
Bengtsfors på hemmaplan.

Gästernas Rasmus Berg-
ström, som tidigare spelat i 
bland annat Melleruds IF och 
Degerfors IF, gjorde 0-1 pre-
cis före paus och följde upp 
det målet med ett andra mål 
i mitten av andra halvlek. 
Frändefors Victor Matsson 
fixade lite spänning med en 
reducering med tio minuter 
kvar av matchen. Kort däref-
ter fick Alaa Alshurafa syna 

det röda kortet och lämna 
planen, vilket också Frände-
fors till slut fick göra med en 
ny förlust i bagaget, efter 1-2 
mot Bengtsfors.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Första målen för Brålanda 
– ”Nu måste vi hålla oss kvar”

FOTBOLL 
Att det är tungt i brålan-
daleden behöver man 
knappt förklara efter fem-
te raka förlusten i division 
5. Den kom i lördags hem-
ma mot Fengersfors IK, i 
2-4 förlusten som gör att 
Brålanda riskerar att åka 
ur division 5.
Det är fortsatt jämnt i divi-
sion 5 där toppstriden är 
oviss, men så även striden i 
botten.

Brålanda är där jumbo, 
ännu utan en poäng, men där 
finns också Eds och Melle-
ruds andralag på en respekti-
ve tre poäng. Efter förlusten 
i lördags har brålandaträna-
ren Ronny Fredriksson fått 
tänka om angående sina mål 
för säsongen.

–Jag hade kanske för höga 
ambitioner och mål inför 
denna säsong, men jag har 
fått ändra på dem med alla 
skador och hur resultaten 

blivit. Nu måste vi hålla oss 
kvar och får ta en attack på 
seriesegern nästa år, berättar 
Fredriksson efter matchen 
mot Fengersfors.

Nykomlingarna från divi-
sion 4 är inne i en stor gene-
rationsväxling och medelål-
dern på lördagens startelva är 
långt under 20 år.

– Vi tar ta denna säsong 
som ett utvecklings- och ut-
bildningsår. Vi hade flera 
spelare borta i matchen och 
ställde upp med ett rekord-
ungt lag. Det blir svårt då, lite 
för tunt egentligen, förklarar 
tränaren.

I matchen  kom Fengers-
fors i ledning redan efter fyra 
minuter. Därefter blev det ett 
självmål till 0-2 i den elfte 
minuten och sedan 0-3 innan 
matchen var 20 minuter gam-
mal. Uppförsbacken blev 
enorm för poängjagande 
Brålanda som dock lyckades 
resa sig.

Detta genom Erik Arons-
sons otroligt viktiga och 
smått historiska mål (lagets 
första denna säsong) i den 
34:e minuten. 

Efter lite kalabalik i Feng-
ersfors straffområde damp 
bollen ner framför Aronsson 
som sköt in den bakom gäs-
ternas målvakt för 1-3.

Direkt efter pausvilan kom 
även 2-3 genom just Arons-
son, efter en fin passning från 
lagkapten Johan Svensson.

– Vi gör två mål men släp-
per in fyra i en match vi be-
hövde vinna, det var jobbigt. 
När 2-3 kom då trodde jag vi 
skulle ta dem. Vi öste på 
framåt men fick istället ett 
kontringsmål på oss bakåt, 
berättade Ronny Fredriks-
son, vars Brålanda förlorade 
med just 2-4 hemma mot 
Fengersfors i femte förlusten 
för säsongen.

– Vi är med mot Frände-
fors, med mot Ellenö och 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – Feng-

ersfors IK
2-4 (1-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
4’ 0-1 Anton Bäckman
11’ 0-2 Självmål
20’ 0-3 Mattias Andersson
34’ 1-3 Erik Aronsson
48’ 2-3 Erik Aronsson
79’ 2-4 Andreas Johannesson

bättre än Åsebro. Vi är inte 
utspelade och chanslösa, då 
hade jag varit mer orolig, 
säger Fredriksson.

Till helgen ställs jumbon 
Brålanda mot serieledarna 
Håfreström i ännu ett derby 
denna säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Segersviten bruten efter 
förlust i seriefinalen
FOTBOLL 
Melleruds IF gick mot 
historiska sjunde raka se-
gern i division 4 när topp-
konkurrenten Ödsmåls 
IK gästade Rådavallen i 
lördagens sommarväder. 
I den tidiga seriefinalen 
vann dock  gästerna med 
3-2 efter ledning med 2-0 
i paus.
Mellerud har hela säsongen 
inlett sina matcher starkt, så 
även i hemmamatchen mot 
Ödsmål i lördags. Men redan 
i den nionde minuten kom 
första baklängesmålet av tre 
på Rådavallen. Ett bolltapp 
på mittplan och omställning 
av Ödsmål som betydde 0-1. 
Trots målet för gästerna fort-
satte Mellerud jobba på

– Vi är det bättre laget i 27 
minuter, sedan är det indivi-
duella misstag som avgör. Vi 
har pratat om det och det får 
inte ske. Sedan försöker vi, 
men det går inte riktigt.  Inn-
an dess spelar vi som vi ska. 
Men så fort vi hamnar i un-
derläge och när man vet vad 
tre poäng betyder för dem, då 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 

Ödsmåls IK
2-3 (0-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
9’ 0-1 Cristobal Cruz Aliaga
42’ 0-2 Behar Tahiri (straff)
66’ 0-3 Martin Widenbäck
90’ 1-3 Wictor Svensson
92’ 2-3 Albin Broberg

MIFs notoriske målskytt Albin Broberg sköt in en riktigt fin frispark för 2-3 hemma mot Ödsmål, men målet 
kom på tok försent, då domaren blåste av matchen kort därefter. 

blir det svårt, sade Melleruds 
tränare Peter Jonasson efter 
matchen.

Strax före paus kommer 
nästa mål för Ödsmål. En 
långboll missbedöms av MI-
F:s keeper och kör över gäs-
ternas anfallare istället för att 
ta bollen. Domaren pekar på 
straffpunkten och Ödsmål 
förvaltar den till en 2-0 led-
ning.

– På första målet står vi och 
sover, på andra tar vi inte 
fighten och får straff emot 
oss, då blir det extra tungt. 
Det är sättet vi förlorar på 
som är jobbigt, för vi har mött 
bättre lag en dessa, sade Jo-
nasson.

En man mer
Precis innan signalen för 
pausvilan ljöd visades Öd-
småls Ahmed Hassu ut, efter 
att ha sagt något mycket 
olämpligt på planen.

Med en man mer på plan 
och 45 minuter att spela hade 
Mellerud slagläge inför an-
dra halvleken.

Men så mycket av slag 
blev det inte. Hemmalaget 
hade mycket boll, men för-
valtade inte chanserna på ett 
bra sätt, utan blev stillaståen-
de och tröga.

Istället var det Ödsmål som 
var vassast och utökade ock-
så ledningen, med en man 
mindre, efter dryga timman 
in i matchen.

Nära poäng i slutet
Mellerud gav dock inte upp 
utan gav matchen lite nerv i 
slutminuterna. Wictor 
Svensson reducerade till 1-3 
i den 90:e minuten och direkt 
efter kom 2-3 genom Albin 
Brobergs läckra frispark. 
Men närmare än så kom inte 
MIF i solskenet, även om 
många fick en gnutta hopp på 

en poäng, så även tränaren 
Peter Jonasson.

– Det gör man alltid, men 
det såg lite uppgivet ut på 
sina håll. Idag gav vi oss själv 
inte chansen.

Förlusten innebär också 
tappad serieledning till just 
Ödsmål, som går om Melle-
rud med en poäng. Ödsmål 
har ännu inte förlorat en 
match, liksom Mellerud, in-
för denna seriefinal.

– Serieledningen funderar 
jag inte på, detta är en resa. 
Förra matchen hade vi fyra 
borta från startelvan, vi har 
något liknande i denna 
matchen. Killarna måste få 
förlora en match, men det är 
bittert eftersom vi vinner en 
sådan här match om vi är 
skärpta, sade Peter Jonasson.
  Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

upp till serieledarna Bäcke-
fors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Däckbyte 200:-

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

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Biltvätt 200:-

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

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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:-

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

SäljeS
SÄVSJÖSLÄPET -88  
Ny axel. Ny dragstång. Ny el. 
Täckt. Pris 16.000:-.  
Tel. 070-357 12 91.

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:                                                

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

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

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2017

Habilitering & Hälsa söker:

ARBETSTERAPEUT
Habilitering & Hälsa, Habiliteringen Vänersborg, 
vuxen
Referensnummer: 2017/3840
Sista ansökningsdag: 2017-06-07

Mer info och fler lediga tjänster hittar du på:
vgregion.se/jobb

HÄR FINNS NÄRHETEN
VI BRYR OSS OM DIG SOM GÖR SKILLNAD FÖR ANDRA

VI SKA BLI SVERIGES 
BÄSTA OFFENTLIGA ARBETSGIVARE

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

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

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 7/6 kl. 10.00. Väl-
komna!

UTHYRES
Hus i Frändefors
Lantligt 4 rok 110 kvm. 
Kallhyra 3500/mån, ved. 
Fastighetsskötsel av byg-
degård ingår, FB:@eke-
brofrandefors. Visn: 7/6, 
kl.18. Intr: ekebrobygde-
gard@gmail.com."

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

SommarenSommarenSommaren är här

Köp en 
fjolårsmaskin

så ingår dessutom
5 dunkar

miljöbränsle.

Köp en1 ex. kvar

Köp en grön
åkgräsklippare till

din gräsmatta och
få första servicen

på köpet. 

BIF tappade poäng 
FOTBOLL 
Det blev bara en poäng borta 
mot IF Vikens andralag i 
lördagens sommarväder för 
Bäckefors. Hemmalaget från 
Åmål tog ledningen strax 
före paus.

I den 55:e minuten var 
dock Magnus Blomberg 
framme på en stolpretur och 
petade in kvitteringen som 
betydde ett poäng för serie-
ledarna Bäckefors. I slutän-
dan var Viken närmast tre 
poäng, då de fick ett mål 
bortdömt för offside och 
hade ytterligare ett par chan-
ser för ett segermål.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
IF Viken andralag – 

Bäckefors IF
1-1 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
40’ 1-0 Anton Halldin
55’ 1-1 Magnus Blomberg
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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 David Lagercrantz - året 
 med Millennium 4
22.00 Zero impact - syntolkat
23.00 Poldark
00.00 Akuten
00.45 Världens undergång: 
 Andra världskriget
01.40 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
02.40 Skitlycklig - teckenspråks-
 tolkat
02.55 Skitlycklig - teckenspråks-
 tolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Gerillaodlarna
18.30 Bomben som för-
 ändrade historien
19.25 Fighten mot fobier
20.10 Hawaiis vilda natur
21.00 Karibien med Simon Reeve
22.00 Vår plats i universum
22.50 Smugglarna
23.30 Historien om Kina

05.00 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
12.3 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 Red
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.45 Scrubs
01.45 My name is Earl
02.15 Family guy
03.05 American dad
03.30 Seinfeld
04.20 Fear factor USA

21.00 Djursjukhuset 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Berlin - under samma 
 himmel
22.50 Barracuda
23.45 Muck! Men sen då, 
 Kenneth Viken?
00.45 Världens undergång: 
 Andra världskriget
01.40 Kultur i farozonen
02.10 Trädgårdstider
03.10 Skitlycklig - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Att bo granne med 
 havet
18.40 Stephen Fry i Central-
 amerika
19.25 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
20.15 80-talets USA
21.00 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
21.45 Historien om Kina
22.45 Vår plats i universum

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 Red 2
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.45 Scrubs
01.40 My name is Earl
02.10 Family guy
03.05 American dad
03.30 Seinfeld
04.20 Fear factor USA

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Djursjukhuset - syntolkat
22.30 Svenska tv-historier: 
 Kvarteret Skatan
23.00 Rulla in en boll och låt den 
 rulla – Gösta Linderholm
23.45 Gisslan
00.25 Nurse Jackie
00.55 Andra världskriget
01.50 Dox: De sista i Aleppo

15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Island runt
18.55 Historiska trädgårdar
19.25 Den blå kusten
20.10 Jesus och kristendomens 
 martyrer
21.00 Fighten mot fobier
21.45 Stephen Fry i Central-
 amerika
22.30 George Takeis liv och 
 kärlek
23.25 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar

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 counselor
23.30 Family guy
00.30 American dad
01.00 Scrubs
02.05 My name is Earl
02.30 Family guy
03.20 American dad
03.45 Nattsändningar

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 The Island
22.30 Follow the money
23.30 Churchills hemlighet

09.00 UR Samtiden
15.00 Att bo granne med 
 havet
15.40 Skogsbränder
16.30 Brudar som kodar
17.30 Jesus och kristendomens 
 martyrer
18.20 Bomben som förändrade 
 historien
19.15 Karibien med Simon Reeve
20.15 Stephen Fry i Central-
 amerika
21.00 Seriestart: Andra världs-
 kriget: Slaget om Stilla 
 havet
21.50 Hawaiis vilda natur
22.40 Dokument utifrån: Steve 
 Bannons värld
23.35 Marknadsföringens 
 hemligheter

05.20 Våra värsta år
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
09.30 Royal pains
10.30 Ink master USA
11.30 Anger management
12.00 Cops
12.30 Grimm
14.20 NCIS: Los Angeles
16.10 Dads
17.10 The Goldbergs
18.10 The vampire diaries
20.00 Simpsons
21.00 The bank job
23.15 Hannibal
01.55 Daybreakers
03.35 The last house on the left

01.10 Världens undergång: 
 Andra världskriget
02.10 Naturens föräldralösa 
 djurungar
03.00 Strömsö

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Jakten på Norge
11.35 Trädgårdstider
12.35 Sverige!
13.05 Första dejten: England
13.55 Rulla in en boll och låt den 
 rulla – Gösta Linderholm
14.40 Matiné: Attack i sol
16.40 Gomorron Sverige
17.00 Strömsö
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 Muck! Men sen då, 
 Kenneth Viken?
21.00 Barracuda
21.55 Pendeln
22.00 Forskning pågår
22.20 Forskare för framtiden
22.30 Lärlabbet
23.00 SVT Nyheter
23.05 Dox: De sista i Aleppo

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Skattjägarna
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Bildt - excellensen
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 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 Inför Golf: Nordea Masters
22.45 Nurse Jackie
23.15 Nattsändningar

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

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Döda maten
11.00 Golf: Nordea Masters
13.00 Finland 100 år: Nordisk 
 ceremoni på Hanaholmen
14.00 En hyllning till svensk 
 musik
15.00 Golf: Nordea Masters
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 Djursjukhuset
21.00 Moderland
22.00 I am Evel Knievel
23.30 SVT Nyheter
23.35 Biljett till kärleken
00.05 Follow the money

05.00 SVT Nyheter
08.30 Skattjägarna
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Kultur i farozonen
16.45 Extrema hotell
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens undergång: 
 Andra världskriget
18.55 En bild berättar
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Vid sidan av vägen
20.30 Alla bara längtar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
15.00 Bygglov
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 Kronprinsessan Victoria 40
  år
21.00 Victoria
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Nattsändningar

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Avvikaren
11.00 Golf: Nordea Masters
13.00 Djursjukhuse
14.00 Barnmorskan i East End
15.00 Golf: Nordea Masters
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Seriestart: Svenska tv-
 historier: Kvarteret Skatan
19.15 Game, set och skit också!
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Tomas sista revy
21.00 Fallet
21.30 Seriestart: NSU - hatets 
 underjord
23.15 SVT Nyheter
23.20 Ditte och Louise
23.50 Första dejten: England

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Skattjägarna
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Naturens föräldralösa 
 djurungar
17.05 Turkkiosken
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 Skavlan junior
19.30 Matens resa
20.00 Det nya livet: Historien om 
 Fria Proteatern
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Golf: Nordea Masters
22.30 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
16.50 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 3
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mission impossible 3, forts
00.10 Blade 2
02.50 Open grave

05.20 Muck! Men sen 
 då, Kenneth Viken?
06.20 Gammalt, nytt och bytt
06.50 Trädgårdstider
07.50 Medicin med Mosley
08.45 Diagnoskampen
09.25 Biljett till kärleken
09.55 Första dejten: England
10.45 Molanders
13.00 Golf: Nordea Masters
17.30 Anden i traktorn
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Dragspel vid landsvägs-
 kanten
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Fasadklättraren
21.00 Poldark
22.00 SVT Nyheter
22.05 Lördagsbio: Kapningen
23.45	 Nattfilm:	The	Sweeney

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Grön glädje
09.30 Vem vet mest junior
11.30 Skavlan junior
12.00 SVT Nyheter
12.05 Nya perspektiv
13.05 Vid sidan av vägen
13.35 Alla bara längtar
14.05 Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
14.55 Grisen Hege
15.00 Motor: RallyX Nordic
16.00 SVT Nyheter
16.05 Motor: RallyX Nordic
17.45 Hundraårig järnvägsbro
18.00 Världens undergång: 
 Andra världskriget
18.55 En bild berättar
19.00 Kulturstudion
19.05 Vår sista tango
20.25 Kulturstudion
20.30 Carlos Sauras Argentina
21.50 Kulturstudion
21.55 Golf: Nordea Masters
22.40 Gisslan
23.20 Nurse Jackie
23.50 Nattsändningar

05.00 Ambassaden
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Maraton
15.30 Sveriges yngsta mäster-
 kock
16.25 Hela kändis-Sverige bakar
17.25 Solsidan
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 Badrock
21.35 Grabben i graven bredvid
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Grabben i graven bredvid, 
 forts
23.50 Snakes on a plane
02.05 War games
04.20 Ambassaden

Tisdag 6 juni  
är helgdag  

(Sveriges nationaldag)

Annonsmaterial 
till tidningen

onsdag 7 juni
behöver vi därför 

ha redan 

torsdag  
1 juni 13.00

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerudMellerud – Trädgårdsgatan 12 
Centralt belägen. Välsköt t trädgård. L jus och fräsch interiör. 
Bergvärme och vidbygg t garage. 1 ½ plan med källare. Boarea 
105 m2 med 4 rok. Tomtarea 1018 m2. Pris 1 050 000 kr/bud. 

Dals Rostock – Bergsliden 8 
Et t hus med generösa utr ymmen. Här kan ni njuta av den fan-
tast iska utsik t.  Trevlig t vardagsrum med panoramautsik t över 
Vänern och öppen planlösning. 1 plan med källare. Boarea 131 
m2 med 6 rok. Tomtarea 1130 m2. Pris 1 375 000 kr/bud.

Mellerud, Bolstad – Bredgården Banken 1  
Enplansvil la med lantlig känsla, bygg t 2006. Rymlig t kök 
och vardagsrum. 2 vedspisar.  Trevlig t lusthus. Ladugård och 
maskinhall f inns på gården. 1 plan med vind. Boarea 139 m2 
med 4 rok. Tomtarea 4880m2. Pris 1 250 000kr/bud.
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 Ditte och Louise
21.50 NSU - hatets underjord
23.30 Diagnoskampen
00.10	 Drömjobbet	-	en	film	om	det	fina	
 med att vara behövd
01.10	 Trädgårdstider	-	syntolkat
02.10	 Djursjukhuset	-	syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Att bo granne med havet
15.40 Skogsbränder
16.30	 George	Takeis	liv	och	
	 kärlek
17.25 Historiska trädgårdar
17.55 Fighten mot fobier
18.40	 Stephen	Fry	i	Centralamerika
19.25	 80-talets	USA
20.10 Bomben som förändrade historien
21.00	 Hawaiis	vilda	natur
21.50 Brudar som kodar
22.50 Why poverty?

05.25 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10	 The	Goldbergs
07.55 Dads
08.50 Grimm
10.25 The vampire diaries
12.15	 NCIS:	Los	Angeles
15.10	 Vrålet	från	vildmarken
17.00 Simpsons
18.00 Ink master USA
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Kevin can wait
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 Benknäckargänget – krossa dem
00.15 Deadbeat
00.45 2 1/2 män
01.15 Last man on earth
01.40 How I met your mother
02.10	 Tattoo	fixers
03.10	 Battle	creek
03.55 Deadbeat
04.15 Cops
04.40	 Royal	pains

21.00 Tomas sista revy
22.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
22.45	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
23.15	 Lyckliga	Sverige
00.00	 Biljett	till	kärleken
00.30 Gift vid första ögonkastet Norge
01.15 Vid sidan av vägen
01.45	 Extrema	hotell
02.15	 Dold

15.00 UR Samtiden
18.00 Historiska trädgårdar
18.30 Karibien med Simon 
 Reeve
19.30	 Sister	Helen
21.00	 Världens	natur:	Yellowstones	
 starkaste vargtik
21.45 Why poverty?
22.45 Brudar som kodar
23.45 Vem bestämmer vad vi äter?

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

21.00	Michael	Jackson:	från	Motown	till	
Off	the	Wall
22.30	 Fasadklättraren
23.30	 Gammalt,	nytt	och	bytt
00.00	 Under	klubban
00.30 Landstigningen i Normandie
01.20	 Gisslan

15.00 UR Samtiden
18.00 I motorriksha genom
 Indien
18.30 Jesus och kristendomens
 martyrer
19.2	 5Nya	Zeeland:	Den	blå	kusten
20.10	 Andra	världskriget:	Slaget	om	
	 Stilla	havet
21.00	 Smugglarna
21.45	 Dokument	utifrån:	En	läcka	i	
 skatteparadiset
22.40	 80-talets	USA
23.20 Skogsbränder
00.10	 Allvarligt	talat,	Lena	Andersson

05.05 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 Cop car
22.50 Superstore
23.20	 Brooklyn	nine	nine
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.20 Nattsändningar

05.10 Sverige!
05.40 Jakten på Norge
06.30 Djursjukhuset
07.30 Sverige!
08.00 Landet runt
08.45 Tomas sista revy
09.45	 Dragspel	vid	landsvägskanten
10.30	Muck!	Men	sen	då,	Kenneth
 Viken?
11.30 Svenska tv-historier: Kvarteret 
 Skatan
12.00	 Fasadklättraren
13.00	 Golf:	Nordea	Masters
17.30 En sista gång
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10	 Lokala	nyheter
18.15 Landet runt
19.00	 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
21.00 Mammon
21.55 Akuten
22.45 SVT Nyheter
22.50	 The	Island
23.40	 Fallet
04.45	 Sportspegeln

05.00 SVT Nyheter
09.05	 Där	ingen	skulle	tro	att	någon	
 kunde bo
09.35	 Kultur	i	farozonen
10.05 Gudstjänst
10.50	 Nytt	liv	för	Håøya
11.00	 Det	nya	livet:	Historien	om	Fria	
 Proteatern
12.10 Vår sista tango
13.30	 Kulturstudion
13.35	 Carlos	Sauras	Argentina
14.55	 Kulturstudion
15.00	 David	Lagercrantz	-	året	med	
	 Millennium	4
16.05	 Dold
16.35	 Grön	glädje
17.00	 Popreel
17.15	 Sprich	los!
17.26	 Alors	demande	!
17.37	 Los,	frag!
17.48 ¡Pregunta ya!
18.00 Nya perspektiv
19.00	 Världens	natur
19.45 Jan och räven
20.00	 Bildt	-	excellensen
21.00	 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00	 Golf:	Nordea	Masters
22.45 Nattsändningar

05.25	 Brynolf	&	Ljung	–	Street	
 magic
05.55	 112	–	på	liv	och	död
06.55	 Äntligen	hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Gladiatorerna
12.55 Det största äventyret
13.55 Badrock
15.25 Hur svårt kan det va?
15.55 Ernst i Toscana
16.55	 Grillmästarna
17.55 Keno
18.00	 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:	Vittnet
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	Wallander:	Vittnet,	forts
23.05 GW:s mord
00.05 Broadchurch
01.05 Victoria
02.05 Dredd
04.00 Finders Keepers

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45	 Dragspel	vid	landsvägskanten
11.30	 Sportspegeln
12.00 Diagnoskampen
12.40 Djursjukhuset
13.40 En sista gång
14.00 Tomas sista revy
15.00	Matiné:	Lång-Lasse	i	Delsbo
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 Sparkstöttingsfrun
19.30 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	Medicin	med	Mosley
20.50 Fråga doktorn fakta
21.00	 Follow	the	money
22.00	 Första	dejten:	England
22.50 Skam
23.10 SVT Nyheter
23.15 Mammon

05.00 SVT Nyheter
05.05	 Sändningsuppehåll
08.00	 Popreel
08.15	 Sprich	los!
08.26	 Alors	demande	!
08.37	 Los,	frag!
08.48 ¡Pregunta ya!
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00	 Extrema	hotell
17.30	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00	 Lyckliga	Sverige
18.45 Campers
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00	 Sven-Bertil
21.00	 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15	 Dox:	Vinna	eller	dö
00.00 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00	Malou	efter	tio
12.00	 Hem	till	gården
13.00 Skenet bedrar
13.35	 Det	stora	familjeäventyret
14.40	 Unga	föräldrar
15.00	 Bygglov
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 Erin Brockovich
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Erin	Brockovich,	forts
00.00 Sjätte sinnet
02.10	 Specialisten
04.30	 Brynolf	&	Ljung	–	Street	magic

05.20 Diagnoskampen
06.00 Landet runt
06.45	 Fasadklättraren
07.45	 Fasadklättraren
08.45 Matiné: Jungfrun på Jungfrusund
10.15 Diagnoskampen
10.55	 Gammalt,	nytt	och	bytt
11.25	Moderland
12.25 Forskning pågår
12.45 Forskare för framtiden
12.55	 Lärlabbet
13.25	 Första	dejten:	England
14.15	Medicin	med	Mosley
15.05	Matiné:	Swing	it,	magistern!
16.35 Jakten på Norge
17.25 Vem vet mest junior
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10	 Lokala	nyheter
18.15	 Urshults	äpplekungar
19.15 Kronprinsessan Victorias fond 20 
 år
19.30 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Nationaldagen	2017
21.50	 Berlin	-	under	samma	himmel
22.45	 Al	Pitcher:	Fy	fan	Sverige!
23.45 SVT Nyheter
23.50	 Nattfilm:	The	Yellow	Sea

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Agenda
09.50	 Lyckliga	Sverige
10.35	 På	bas:	Esperanza	Spalding
11.50	 Det	söta	livet	-	sommar
12.00 SVT Nyheter
12.05	 Världens	natur:	Yellowstones	
 starkaste vargtik
12.50 Guy Martin - På båge genom 
 Indien
14.25	Michael	Jackson:	från	Motown	till	
	 Off	the	Wall
15.55 SVT Nyheter
16.00	 Från	Bellman	till	Taube	med	
	 Sven-Bertil
17.00	 Sven-Bertil
18.00 Seriestart: Landstigningen i 
 Normandie
18.50	 Anteckningar	om	biologi
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00	 Naturens	föräldralösa	djurungar
20.50	 Die	kleine	figur
21.00	 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30	 Kronjuvelerna
23.25 Nya perspektiv
00.25 Nattsändningar

05.00 Scooby-Doo: Vampyrsånger
06.15	 Seriously	funny	kids
06.50	 Äntligen	hemma
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 The internship
14.00	 Galen	i	kärlek
16.45	 Pojken	med	guldbyxorna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Halv	åtta	hos	mig
20.00 Strömstedts storhetsvansinne
21.30 Patrioter
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Patrioter,	forts
00.05	 American	gigolo
02.35 December boys
04.40 Ambassaden

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Ring för visning

Visning: Torsdag 1/6kl. 17.00-18.00

NYTT PRIS!

Mellerud / Centralt/ Norra Kungsgatan 14
Fastigheten har en lägenhet på plan två samt en f d  affärslokal i markplan, för den som vill driva rörelse eller bygga om till en lägenhet 
eller en stor villa. 4 rok samt 2 hobbyrum (markplan). Boyta: 165 kvm. Tomtareal: 585 kvm. Pris: 995 000:-

Mellerud / Sunnanå hamn / Kulingvägen 38
Sjöbod med hörnläge, altaner i väster och österläge. Bara ett stenkast till servicehuset. I allrummet finns pentry och trappa till sovloftet. 
2 rum med pentry, varav sovloft. Boyta: 12 kvm. Pris: 725 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

NYINKOMMET!

Visning torsd 1/6 kl. 18-19

BRÄNNA - Skållerud Backen Jonsberg 
Villa med vackert och ostört läge! Öppna ytor, två ka-
kelugnar, vedspis och spröjsade fönster. Nästan 180 
kvm fördelas på fem rok, två badrum och tvättstuga. 
Altan under tak. Dubbelgarage och fristående förråd. 

Pris 950.000:- 

HÅVERUD - Ramslökevägen 26 
Charmigt 30-talshus. Flera renoveringar har gjorts, 
däribland är samtliga fönster bytta 2009, nytt tak 
2015 samt nytt kök 2011. Förutom huset två vå-
ningar erbjuds en rymlig källare med egen ingång. 

Pris 875.000:-

ÅSENSBRUK - Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt. 
Omgivet av grönskande natur och med ett lugnt 
läge på återvändsgata. Flera uteplatser. Rymlig, 4 
sovrum, vardagsrum med murad braskamin. Garage. 

Pris 1.150.000:-

MELLERUD - Frejagatan 16 
Villa innehållande 6-7 sovrum, luftigt vardagsrum och 
kök, samt 2 badrum. Här finns utrymme för den stora 
familjen. Hörntomt som angränsar mot grönområde 
och nära till cykelväg mot Vita Sannar. 

Pris 1.700.000:-

NYTT PRIS!

Visning torsdag 1/6 kl. 19

20

-20

20

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

Pris 1.195.000:- 
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 22. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Färsk kycklingbröstfilé
Flodins. Ursprung Danmark. 700-750 g. Natu-
rell, ingefära/citron, tomat/timjan. 
Jfr pris 85:33-70:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Kycklingfilé
Guldfågeln. 2 kg. Ursprung Sverige. 
Bröstfilé, innerfilé. Fryst.  
Jfr pris 69:50/kg.

Pizzakit
POP! Bakery. 600 g. 
Origianl, spicy. 
Jfr pris 33:33/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Hushållsost
ICA. 1,1-2,2 kg. Jfr pris 49:90/kg.

Romanticatomater
ICA. Nederländerna. 400 g. Klass 1. 
Jfr pris 50:00/kg.

            

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

Grillgrönsaker
ICA. Litauen, Nederländerna. 150-400 g. 
Klass 1. Jfr pris 25:00-66:67/kag. 
Max 5 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

49:-
/st

superklipp

Var medmbraå

20:-
/st

KORT 
PRIS

139:-
/st

4990
/kg

Levainbröd
ICA Selection. 600 g.  
Vete, råg och vallmo. 
Jfr pris 33:33/kg.

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

10:-
/st

KORT 
PRIS

20:-
/st

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:-

SFI-elever spelade brännboll och kubb

Yes! Glädjen var stor när någon fick en fullträff under kubbspelet.

SFI-eleverna på Vuxenut-
bildningen hade utedag 
onsdag förra veckan. De 
fick prova på att spela 
brännboll och kubb. Detta 
lockade till många skratt 
och nöjda deltagare.
Totalt går det 230 elever på 
SFI:s Vuxenutbildning och 
knappt 100 av dem medver-

kade under utedagen. Vädret 
var bästa tänkbara med strå-
lande sol och skön tempera-
tur. Tack vare ett bra samar-
bete med Melleruds IF fick 
man låna planer och toaletter.

– Vi tyckte det skulle vara 
roligt att de fick testa några 
svenska traditioner, bränn-
boll och kubb är ju något de 

flesta av oss spelat. Vi gick 
igenom reglerna igår och 
visade dem flera filmer på 
Youtube, sade Åsa Salo-
monsson.

Totalt blev det 24 lag med 
fyra deltagare per lag. Tre 
brännbollsplaner och sex 
kubbplaner kunde användas.

– Vi tar alla instruktioner 

Sprintande deltagare i brännbollsturneringen.

Husvagn på torget 
blev övertänd

Natten mellan lördag och söndag fattade en husvagn eld på Österrå-
daplan. Den var övertänd när Räddningstjänsten anlände och gick inte 
att räddas. Foto: Tobias Coster.

Larmet kom klockan 03.35 
på söndagsmorgonen.
Det var en husvagn, stående 
endast tio meter från Tarbush 
matservering, som av oklar 
anledning fattat eld. Ett vitt-
ne hade larmat om branden.

Brandmännen började 
släcka med pulver och gick 
sedan över till vatten. 

– Husvagnen var övertänd 
när vi anlände, så den gick 
inte att rädda. Även asfalten 
blev sönderbränd, säger sta-
tionsbefälet Patrik Tellander.

På plats var styrkan från 
Mellerud samt polisen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

på svenska. Positivt är också 
att eleverna får umgås med 
sådana de inte känner sedan 
tidigare, eftersom vi mixar 
lagen, förklarar Sara Söder-
blom.

Iman Albasri arbetar som 
språkstödjare på SFI.

– Jag har tittat på TV och 
sett hur det går till. Alla elev-
erna är glada idag, även om 
kvinnorna var lite tveksam-
ma i början. Sedan tyckte de 

det var roligt och tog av sig 
skorna och sprang barfota, 
berättar han.

– Vi har haft jätteroligt 

idag, konstaterar Shadi Esho 
med ett stort leende.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Fr. v: Mohammed Josef, Zenyab Qoja, Doaa Al Kamha, Janet Soro och 
Shadi Esho var nöjda med aktivitetsdagen ute i solskenet.

För många var det första gången de provade på brännboll eller kubbspel.


