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KAMPANJ 

Rustik Grå
200x133x50 mm

159:-
Pris/ m2

Gäller t.o.m. 31 juli 2017

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 24.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

10:-
         

/kg

30:-
         

/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, helsida. 
Max 1 köp/hushåll/vecka 24.

Kycklingfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850 g.
Max 2 köp/hushåll/ vecka 24

Grillbriketter, 
Grillkol
Fixa, 2,5 kg, jfr-pris 10,00/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st  

Matjessill
Eldorado, 200/125 g, jfr-pris 40,00/kg

5:-/st
Toalettpapper 16-pack
Fixa, gäller Natur, jfr-pris 14,03/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 24.

Vattenmelon
Spanien, klass 1, hel.

6995
         

/kg99:-
för Bonuskunder

/kg  

 

Studentyra i Mellerud fredag 9 juni: Barn och fritidsprogrammet åkte runt på flaket på en militärlastbil. Musiken spelade högt och de nybakade studenterna dansade och sjöng som sig bör. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Örsjön runt – 
en kär tradition

– Sidan 10 –

Klassbollen lockade 
340 elever

– Sidan 15 –

Nationaldagsfirande 
i strålande sol

– Sidorna 7 och 12 –

Studentyra!
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LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 17/6  kl 20-24

STICKAN & CLASSE
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

ÅRSMÖTE 

Närens FVO
Måndag 26/6 kl. 19
Plats: Framnäs 

Kaffe serveras   Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- –  39 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 15/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  21.000:-   -  56 rop

Ett stort tack
till alla som varit med och gjort 
det möjligt för oss att anordna 
SM i Kickboxning.
Martin Eisengarten, Fight 
club Ängelholm, Göteborgs 
kickboxningsklubb, Optimera, 
Fritzens, Hellbergs dörrar, ICA 
Supermarket Kronan, Restau-
rang Vågen, Kroppefjälls Judo 
klubb, David Almqvist, Axel 
Gustavsson, personalen på 
Rådahallen och alla underba-
ra medlemmar i klubben som 
ställde upp.

Maria Andersson 
Fox fight club

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 21 juni 2017, kl. 18.00

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

14 juni-21 juni 2017
1:a söndagen efter trefaldighet
”Vårt dop”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst vid ”Föttestöva”, 
  Daniel Westin. Tag med kaffekorg och 
  något att sitta på. Vid regn i Bolstads kyrka,

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 08.30 Frukost i Kyrkans Hus
Sön 09.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tis 20/6  11.30  Andakt på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 20/6 14.30  Andakt på Berg, Lena Hildén..
Ons 21/6 16.00 Midsommarfest i Kyrkans Hus, sill och 
  potatis, jordgubbstårta och kaffe.
  Andakt 18.00. Kostnad 100:-.Anmälan till 
  exp tel. 0530-362 00 senast 19 juni.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Lena Hildén.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Dalskogs kyrka, 
  Daniel Westin. Skålleruds Brass.

Fotbollsskola
Måndag 14/8 – torsdag 17/8

Anm görs på MIF:s hemsida eller  
kansli 0530-411 21 senast 1/7

Publiceringsparty för Hembygden 2017 

Tema: Sjön Hästefjordens sänkning
Lördag 17 juni kl 14.00

Författarna i årets Hembygden berättar på  
Dalslands Litteraturdag, Kalandersalen,  

Dalslands Center, Håverud. 
Bokförsäljning kl 11 – 16.  Fri entré.

Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 

Ingvar Lisius

Filmvisning

  Rotary
Mellerud

Måndag 19/6

Café Gruzzolo kl. 18.15

Underhållning
2017

17 juni Sommarpremiär i puben med Reborn Band
23 juni Midsommarafton i puben med Thomas Andersson
24 juni Pub Micke Nannini
   5 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Torget, Mellerud • Tisdag 25 april 

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

Torget, Mellerud • Tisdag 9 maj

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

Torget, Mellerud • Tisdag 23 maj

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

Torget, Mellerud • Tisdag 20 juni

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

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med oss till:
Legoland 3 dgr, 23/7 .. 3.490:-
barn -12 år .................. 1.990:-
Nordjylland & Skagen
4 dgr, 27/7 ................... 6.760:-
Schwarzwald & Mainau
6 dgr, 1/8 ..................... 6.290:-
Kiel 3 dgr, 18/8 ........... 1.365:-
Berlin 5 dgr, 27/8  ....... 4.990:-
Polen 3 dgr, 31/8 ....fr. 1.390:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Veteranfordonsutställning
med marknad!

Söndag 18 juni kl. 10.00-15.00
Baldersnäs Herrgård - Dals Långed

Konferencier Anders Ljungqvist 
Musik Nyströms

Välkommen!
www.veteranclassic.se

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 eller 
maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se

Sommarkonserter
i Håverud startar

I helgen börjar somma-
rens konsertserie i Dals-
land Center. I år blir det 
hela 31 konserter med allt 
från klassisk musik till 
mjuk pop, från amatörer 
till fullblodsproffs.  
Söndag 18 juni spelar Emil 
och Zandra Ernebro, ett par 
verkliga håverudsveteraner. 
Emil och Zandra har varit 
med varje år sedan starten 
2010. Sedan dess har de hun-
nit gifta sig, skaffa barn, och 
Emil har etablerat sig som en 
av de stora svenska gitarris-
terna. Han har kompat flera 
stora artister, bland annat 
Sven-Bertil Taube och Sofia 
Karlsson, samt förekommit 
en hel del i TV.

Zandras sång är fullt i klass 
med Emils gitarrspel och 

tillsammans brukar de bjuda 
på allt från gamla jazzstan-
dards till modern pop, allt 
präglat av de bådas virtuosi-
tet och fina känsla för hur 
man kan behandla material-
et. De är också mästare på att 
via ett avspänt mellansnack 
skapa en fin kontakt med 
publiken. Kom gärna i god 
tid. Det brukar bli trångt i 
Håverud när paret Ernebro 
framträder där.

Söndag 18 juni gästar Emil och Zandra Ernebro Dalsland Center.

Inte bara Cornelis
Cornelisgänget gjorde sin 
första spelning någonsin 
i Håverud förra året. Då 
sjöng man, som namnet 
antyder, bara sånger för-
knippade med Cornelis 
Vreeswijk. I år är man till-
baka tisdag 20 juni med 
ett bredare visprogram 
kallat ”Visor, svart/röda, 
gula/blå”. 
Det blir bland annat verk av 
Joe Hill, Olle Adolphson och 
Torsson. Men misströsta 
icke. Det dyker nog upp en 
och annan cornelisvisa i år 
också.

Cornelisgänget består av: 
Erica Larsson, välkänd och 
rutinerad sångerska vars 
grupp Sjömila hörs en hel del 
på radion. Hon har körat för 
Top Cats, sjungit med Cadil-
lac Band och framträtt i 
många olika sammanhang.

Stellan Johansson, sång 
och gitarr, är en välkänd mel-
lerudstrubadur och har syss-
lat med visor i cirka 50 år. 
Han har två CD på sitt sam-
vete och driver tillsammans 
med Lars Nilsson Visklub-
ben Korpen. 

Lars Nilsson, gitarr och 
mandolin, är mångsysslare 
inom musik. Han spelar även 
med bland annat Dalslands 
Spelmansorkester, Still No 
Bagpipes och SA:LAMI+. 
Senare i sommar gör han ett 
Taubeprogram i Håverud 
tillsammans med Agnes 
Palm.

Sören Blom är en flitigt 
anlitad kontrabasist och spe-
lar i sommar i Håverud med 
ett antal olika ensembler.

Rättelse
I artikeln om bingo på Björk-
lunda i Bäckefors uppstod ett 
fel. Kerstin Wirén fyllde inte 
100 år samma dag som tid-
ningen var på besök. Kerstin 
fyller 100 år i augusti 2017.
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-09 Mercedes-Benz C 220 CDi Sedan Avantgarde AUT. 28.957 mil 89.000 kr NU 79.900 kr
-14 Hyundai i10 1,0 ComfortPlus 1.060 mil 94.900 kr NU  84.900 kr
-13 Chevrolet Trax LT 1,6 FWD 7.535 mil 109.900 kr NU 99.900 kr
-11 Volvo S80 D3 Summum AUT. 21.738 mil 119.900 kr NU 109.900 kr

Möt sommaren i en ny bil från oss
-12 Skoda Superb 2,0 TDI Kombi Elegance 9.199 mil 144.900 kr NU 119.900 kr
-14 Hyundai i30 Kombi 1,6 CRDi Premium 6.839 mil  139.900 kr NU 129.900 kr
-11 Volvo V70 D3 Summum 15.223 mil  139.900 kr NU 129.900 kr
-10 BMW 520D Sedan 11.349 mil 174.900 kr NU 139.000 kr
-15 Hyundai i30 5d 1,6 T-GDI Turbo Sport 2.645 mil 189.900 kr NU 174.900 kr
-13 VW Passat Alltrack 2,0 TDI Kombi 4Motion 8.335 mil 199.900 kr NU 189.000 kr
-15 Hyundai ix35 2,0 CRDi Comfort 4WD AUT. 5.615 mil  229.900 kr NU 209.900 kr
-14 Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC Kombi AUT. 8.073 mil 269.900 kr NU 259.000 kr
-15 Mercedes-Benz A 220 CDi 4MATIC AUT. 2.501 mil  295.900 kr NU 285.000 kr

roybil.se
0530-444 40

sommarkläder
 barn, dam & herr

sommarkläder
Stort parti 

50-75:-Alla plagg

Start onsdag 14 juni

Publiceringsparty för Hembygden 2017

Publiceringspartyt för årets hem-
bygdsbok blir under Dalslandslit-
taraturens dag 17 juni.

Onsdagkvällar i parken 
för både barn och vuxna

Från och med 21 juni blir 
det fika med aktiviteter i 
Brunnsparken i Dals Ro-
stock på onsdagkvällarna. 
Arrangemanget vänder 
sig till alla som vill träffas, 
prata och ha trevligt.
Sedan i höstas har ett gäng 
nya och gamla rostocksbor 
träffats i KIF:s klubblokal 
och haft språkcafé på mån-
dagkvällar. Det har varit 
uppskattat och välbesökt 
sedan starten.

Nu blir det café i Brunns-
parken under sommaren. 
Kroppefjälls hembygdsför-

ening står för fikat och en 
grupp människor med intres-
se för gemenskapen i bygden 
står för reklam och aktivite-
ter. Bland dessa finns Kerstin 
Carlsson, ledare för projektet 
Framtidsbygder, Eva Petrén,  
Patrick Allier, Kristin Mik-
kelson Jonsson, Viktoria 
Westman, med flera.

Torsdag 1 juni hölls ett 
andra planeringsmöte för 
alla som är intresserade av att 
hjälpa till på ett eller annat 
sätt och det kom fram massor 
av idéer på olika saker att 
kombinera fikandet med.

Planen är att varje onsdag 

ha ett program för både vux-
na och barn. Det kommer 
bland annat att handla om 
hantverk, musik, spela olika 
spel, dans, frågesport, syrisk 
afton och besök av olika 
föreningar som vill visa vad 
de har att erbjuda.

För barnen blir det pyssel, 
lekar och annat roligt när de 
inte kan delta i aktiviteten för 
kvällen. Onsdagkväll i par-
ken pågår till den 16 augusti 
och kommer att ha en egen 
facebooksida.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Under planeringsmötet den 1 juni kläcktes idéer för trevliga onsdagkvällar i Brunnsparken i Dals Rostock.

Utställning på Baldersnäs
Söndag den 18 Juni ar-
rangerar  Veteran Classic 
Dalsland sin årliga  for-
donsutställning på Bal-
dersnäs herrgård, för 19:e 
året i rad.
Det är en utställning med alla 
typer av motordrivna fordon 
som besöker den vackra herr-
gårdsparken, plus en mark-
nad med mestadels nya och 
begagnade veterandelar men 
också skiftande knallar med 
livsmedel, prylar och mycket 
annat, därtill.

Baldersnäs herrgård  är en 
underbar plats för denna typ 
av tillställning. Här har under 
årens lopp många fina ekipa-
ge, både mopeder, mc, bilar 
och flygplan samlats. VCD 
hoppas naturligtvis på en 

18 juni arrangerar Veteran Classic Dalsland sin årliga fordonsutställning på Baldersnäs.

Publiceringspartyt för 
Hembygden 2017 äger 
rum på Dalslands Center i 
Håverud vid Dalslandslit-
teraturens Dag lördag 17 
juni. 
En del av författarna kom-
mer att presentera sina artik-
lar från Kalandersalens scen. 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbunds årsbok 
Hembygden 2017 finns se-
dan i april ute till försäljning 
hos hembygdsföreningarna.

Boken domineras av 
Jan-Erik Aronssons, Öresjö 
och Christian Aarsruds, Sun-
dals-Ryr artiklar om sänk-
ningarna av sjön Hästefjor-
den och dess följder mellan 
1840 och 1960. Temat för 
årets Hembygden samman-
faller med att det nästa år är 
150 år sedan Futtenkanalen 
blev färdig mellan de båda 

Hästefjordssjöarna i Frände-
fors. Den blev klar samma år 
som Dalslands kanal. 

Sjösänkningarna  
av Hästefjorden
Under 1800-talet och början 
av 1900-talet sänktes eller 
torrlades över 60 insjöar i 
Dalsland i jakten på mera 
odlingsbar mark. Det största 
av dessa sjösänkningsföre-
tag är sänkningarna av Häs-
tefjorden i början av 1840-ta-
let och åren 1864 – 1868.

Hästefjorden sänktes fyra 
meter och kvar blev två min-
dre sjöar Stora Hästefjorden 
och Östra Hästefjorden som 
förbands med en 2,5 kilome-
ter lång kanal, kallad Hol-
mens kanal eller Futtenkana-
len. Man vann 2 100 hektar 
mark genom denna sänkning 
och 25 nya brukningsenheter 

uppstod. De största sjösänk-
ningsgårdarna är Grundsvik, 
Hästefjord, Risö, Gunnars-
berg och Sundsholm. 

Dalsland runt

Övriga författare som med-
verkar i årets Hembygden är 
Wendel Erikson, Mellerud 
om Torpet Utsikten på Krop-

pefjäll, Åsa Fjellman, Åmål 
om Åmåls Stads Lånebiblio-
teks historia, Uno Fransson, 
Västra Frölunda om AK-ar-
betena i bland annat Slätt-
ängs stenbrott i Järbo, Birgit-
ta Hellman om elevers möte 
med hembygdens historia – 
samarbete mellan skola och 
hembygdsforskning, Per 
Olof Lampers, Mellerud om 
kronobefallningsman Jonas 
Ingman på Ekarebol – religi-
ös revoltör och storsvindlare, 
Johnny Strand, Brastad om 
Gunno Eurelius Dahlstiernas 
latindiktning, Roland Ham-
meland, Västra Frölunda om 
Fru Märta Ulfsdotter och 
drottning Margareta till år 
1368 samt Albin Wallstedts 
dagbok från Gesäter år 1942. 

Gudrun Rydberg, 
redaktör för 

Hembygden 2017

underbar solig dag för hela 
familjen. 

Eftersom det inte krävs 
någon föranmälan är det 
svårt att nämna några  fordon 
eller hur många som kom-
mer, men det brukar komma 
omkring 150-200 fordon och 
ett stort antal besökare. Ef-
tersom det är nära till Norge 
brukar många norrmän för-
lägga sina träffar här och vad 
vi vet kommer bilar från 
Värmland, däribland riktigt 
gamla fordon. Ett gemen-
samt rally med deltagare från 
Sverige, Norge och Danmark 
kommer stanna till för lunch 
och går att beskåda mitt på 
dagen. 

En profil är före detta ra-
cingföraren Jonas Nilsson 
från Bäckefors som dammat 
av sin racing Camaro för 
visning. Det är inte bara Ca-
maro som Jonas har rattat, 
utan även Volvo som han 
vann förbundsmästerskap i 

Volvo original cup med. Han 
har med sig några priser från 
sin fina prissamling.    

Under dagen står Ny-
ströms från Mellerud för  
musikunderhållningen. Ny-
ströms är VCD:s eget hus-
band. Årets konferencier 
kommer Anders Ljungqvist, 
en van pratare, att vara. Han 
får hjälp av VCD:s Jan Flink 
som tar fram fordon för pre-
sentation i olika klasser.

Som vanligt avslutas da-
gen med prisutdelning i olika 
klasser. Det är klasser som 
bästa bil före 1950, bästa 
europeiska bil, bästa USA-
bil, bästa mc, bästa moped, 
bästa tunga fordon (buss, 
lastbil, traktor) och best in 
show.

Nästa år fyller VCD och 
utställningen 20 år. Redan nu 
är man igång med 2018 års 
arrangemang.   

För VCD Gunnar Landegren
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Veckans lunch
Lunchöppet

18 juni  6 augusti
Veckans meny serveras

 Dagligen kl 12-15
OBS. Vissa lördagar abonnerade

 

Varmrätt med sallad, 
nybakat bröd och kaffe!

Pris 125 kr

0531-412 13
info@baldersnas.com
www.baldersnas.com

Öjentorps Kök
Serverar femrätters meny 
kl 18-21 med förbokning. 

Café Allé  
öppet fre-sön

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Måndag 19/6: Pannbiff, lök, brunsås, 
potatis, lingonsylt och amerikanska 
grönsaker. 
Dessert: Konserverad frukt. 
Tisdag 20/6: Kassler,  champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 21/6 Kycklinggryta med potatis 
och broccoli. 
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 22/6: Krämig fisksoppa. 
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.
Fredag 23/6 Matjessill, ägghalvor, färsk-
potatis, gräddfil, gräslök, grönsallad.  
Dessert: Jordgubbar med grädde.
Lördag 24/6: Ugnsbakad lax, gräddfils-
sås, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse med vispad 
grädde.

Söndag 25/6: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och sommargrönsaker. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 25
Mån-ons, fre, sön: Sprödbakad fisk, 
potatismos och grönsaker. Tors, lör: Ugns-
pannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Seniormatsedel

      

Det senaste om Kanalyran
På fredagseftermiddagen och under lördagen blir det ponnyridning vid Indiankullen. Arkivbild från Kanalyran 
2015.

Det blir fler och fler akti-
viteter på årets Kanalyra. 
Här är det senaste.
Det blir ponnyridning vid 
Indiankullen både fredag 
eftermiddag och på lörda-
gen.

På fredagen ansvarar Me-
linda Lindahl. Hon är en ung 
tjej från Mellerud som tävlar 
med islandshäst. I sommar 
ska hon iväg på SM för andra 
gången och intäkterna från 
fredagen hjälper henne att 
finansiera det.

På lördagen ansvarar som 
vanligt Melleruds Ridklubb, 
en klubb som fått ordentlig 
fart senaste året. Intäkterna 
från den dagen går till att 
utveckla föreningens verk-
samhet.
Fotografering
På fredagseftermiddagen 
och ett par timmar under 
söndagen finns fotografen 
Tanja Mueller på plats för att 
fotografera barn och hundar. 
Däremot blir det ingen hund-
porträttävling i år.

Påminnelse
Kom ihåg de båda korteger-
na. På fredagseftermiddagen 
är det som vanligt barnkorte-
ge med start på Österrådaplan 
kl 14.00. Varieté Vagant har 
lovat att gå i spetsen för den. 
Därför är temat varieté, vil-
ket ger stor frihet att välja vad 
man vill klä ut sig till. Tradi-
tionsenligt delar vi ut pre-
sentkort från Lekia som pri-
ser till bäst utklädda.

På lördagen avgår stora 
kortegen från brandstationen 
kl 11.00. Först kör Gold-
wingklubben, därefter kom-
mer Vänersborgs stadsmu-
sikkår och eventuellt en 
överraskning. 

Föreningar som ställer upp 
med ekipage av något slag 
tävlar om totalt 6 000 kronor 
i kontanter, varav 2 500 kro-
nor till vinnare. Vi har priser 
till fem föreningsekipage.

Privatpersoner tävlar om 
pokaler.Man behöver inte 
föranmäla sig till någon av 
kortegerna.

Ny bok

På lördag lanseras den nya 
boken ”Natur i Dalsland” 
under Dalslandslitteraturens 
dag på Dalsland Center. I 
boken delar journalisten Ro-
ger Olsson och fotograferna 
Lars Eric Fjellman och Kent-
Åke Gustavsson med sig av 
strövtåg i sina hemmamar-
ker. De medverkar i pro-
grammet under lördagen där 
de ger ett smakprov ur boken.
Boken är en guide till över 70 
utflyktsmål, nästan samtliga 
naturreservat.

Det finns även tips på 
vandringsleder, kanotvatten 
och fågellokaler.

Sommarlovskul på gång

Hos Emmaus lantgård i Uddevalla 
finns bland annat kaniner.

Melleruds kommun har 
tilldelats 179 711 kronor 
av Myndigheten för Ung-
doms- och Civilsamhälls-
frågor (MUCF) för att 
anordna sommarlovsakti-
viteter för barn och unga i 
åldern 6-15 år.
I samarbete med föreningar 
och organisationer i Melle-
rud ordnar kommunen i som-
mar lovaktiviteter för barn 
och ungdomar i åldern 6-15 
år. Samtliga aktiviteter är 
kostnadsfria.

Melleruds ridklubb har 
aktiviteter vid åtta tillfällen, 
med start 19 juni. Här kom-
mer man att vistas i stallet för 
att jobba med hästarna och få 
hästkunskap. Självklart blir 
det ridning också.

Syftet är att få ut barn och 
ungdomar som inte annars 
har möjlighet att vistas på 
ridskolan. Gruppen består av 
max 15 deltagare. Ridläraren 
Eirin Nyquist håller i aktivi-
teterna.

Följande tillfällen gäller: 
19 juni, 21 juni, 26 juni, 28 
juni, 30 juni, 3 juli, 5 juli och 
7 juli.

Ridläraren Eirin Nyquist håller i ridklubbens aktiviteter.

Resor varje tisdag
Svenska kyrkan, Melleruds 
pastorat anordnar ”Sommar-
lovsKul på Hjul”, vilket 
innebär en resa varje tisdag i 
sommar. 19 juni går turen till 
Emmaus lantgård i Uddeval-
la. Där finns det hästar, kani-
ner, ponnyer, katter och höns 
plus två lekparker. Där har 
gruppen picknick och för-
samlingen bjuder på fika.

4 och 25 juli är det dagläger 
i Skålleruds församlings-
hem. Deltagarna bekantar 
sig med kyrkan och badar i 
Nären, bland annat.

11 juli och 1 augusti blir 
det resa till Steneby då man 
besöker hällristningarna, fi-
kar och har utelekar.

18 juli är det Korshamnen 
i Bolstad som gäller, en dag 
med lek, grillning och bad. 

Avslutning blir det 8 au-
gusti vid Indiankullen med 
både organiserad och fri lek 
samt fika. Projektledare är 
Cina Walterlin, hon har hjälp 
av diakoner och försam-
lingsassistenter.

– Mindre barn, upp till nio-
tio år, måste ha med sig nå-

gon förälder. Vi är väldigt 
glada över att ha fått de här 
pengarna, säger Lena Hildén, 
präst och komminister i 
Holms församling.

Fler aktiviteter
Övriga aktiviteter är dans-
framträdande på Kanalyran, 
med träningstillfällen 26 till 
30 juni.

Kroppefjälls IF anordnar 
mängder med roliga aktivite-
ter. Bland annat catch the 
flag, spelkväll, volleyboll, 
blåljusträff, scoutkväll, 
dockteater, cykeldag, bygg 
din fågelholk, yoga, dans, 
målning, trolelri, disco och 
konst.

Equmenia Mellerud har 
sommarkollo på Furusand 19 
till 22 juni. Där blir det fika, 
spårning, volleyboll, kubb 
och samarbetsövningar. 
Lunch tillagas tillsammans 
över öppen eld om vädret är 
okej.

Håfreströms IF anordnar 
friidrottsskola på Håvåsen i 
Åsensbruk 26 till 28 juni. 
Klubbens egna ungdomar är 
ledare.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Prisutdelningar
Som vanligt blir det prisut-
delningar på Torgscenen vid 
15-tiden på lördagen, mellan 
West of Eden och Xprojects 
Bowiehyllning. Bland annat 
kommer kommunens kultur-
pris att delas ut. I år går det 
till Anders Fredriksson, kör-
ledare och kantor.

Organisationer och fören-
ing som har priser man vill 
dela ut i samband med Kana-
lyran ombedes kontakta un-
dertecknad snarast.
Sponsorer
När detta skrivs har vi fått in 
62 sponsorer, varav 16 på 
guld- eller silvernivå, plus 
två samarbetspartners. Vi tar 
tacksamt emot fler sponso-
rer. Men de företag som vill 
ställa upp bör anmäla sig 
senast måndag 19 juni, an-
nars kan vi inte få med deras 
namn i de tidsprogram vi 
trycker och sprider några 
dagar före yran.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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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

Ny bok presenteras
Dalslands Skrivarförenings 
Mellerudsgrupp har givit ut 
en ny bok. 

Titeln är ”Fotspår” och 
boken innehåller texter av 
gruppens medlemmar som 
fritt tolkar den gemensamma 
titelns innebörd.

Dikter, foton, texter och 
brev, uttryckssätten är 
många. Det handlar om 
emigration och människors 
spår i historien, om drömmar 
och vinterdagar och prome-
nader i landskapet och myck-
et, mycket annat.

Under Dalslandslitteratu-
rens dag som arrangeras nu 
på lördag på Dalsland Center 
i Håverud kommer boken att 
presenteras.

Fotspår, Dalslands Skrivarfören-
ings Mellerudsgrupps nya bok, 
presenteras på lördag.

Lasse Siggelin 
till Rörviksgården

På söndag den 18 juni med-
verkar Lasse Siggelin från 
Jönköping vid sång- och 
musikgudstjänsten vid Rör-
viksgården.

Siggelin är en trubadur i 
ordets rätta bemärkelse. 
Hans sång förknippas med 

finstämd sång, vackra melo-
dier och underfundiga texter. 
Han är en av landets mest 
rutinerade kristna sångare 
efter mer än 30 års turneran-
de. Siggelins senaste cd 
”Hemma” har fått mycket 
positiva recensioner.

Kåserier om 
episoder i Dalsland

Tommy Löfgren har skrivit kåserier som presenteras i nya boken ”Med 
ögon för Dalsland”. Mellerud finns med i flera kapitel.

Journalisten Tommy Löf-
gren från Steneby har skri-
vit kåserier sedan början 
av 2000-talet. Nu har han 
samlat gräddan av dem i 
en bok med titeln ”Med 
ögon för Dalsland”.
Tommy flyttade till Dalsland 
1986 från Tranås, men han är 
uppvuxen i sörmländska Ox-
elösund. Tommy är utbildad 
journalist och har arbetat på 
Dalslänningen under många 
år. Numera är han reporter 
med huvudansvar för Eds-
området.

– Jag skriver om Dalsland 
utifrån min synvinkel som 
inflyttad. Jag har alltid trivts 
väldigt bra i Dalsland, säger 
Tommy. 

Egentligen hade han bara 
tänkt stanna i Dalsland några 
år. Men så träffade han sin 
blivande fru, Boel från Nore-
byn. Så Tommy blev kvar.

– Vi gillar Mellerud och 
brukar åka hit och handla. 
Flera kåserier handlar för 
övrigt om Mellerud, berättar 
Tommy.

Bland annat finns ett kåse-
ri om illamående på grund av 
Brudfjällsvägen, en stilla 
undran hur många melle-
rudsbor som har kungligt 
blod i ådrorna med tanke på 
Karl XIV Johans alla över-
nattningar på Ekholmens 
säteri och hur Melleruds 
special (korv med våffla) 

kunde dyka upp i en korvki-
osk i norska Sarpsborg.

Samlar idéer hela tiden
Han samlar hela tiden på 
idéer och uppslag och skriver 
ner dem direkt.

– Det kan vara i bilen, i 
duschen, ja när som helst. 
Det har blivit en bunt och en 
del blir det någonting av, en 
del inte, konstaterar Tommy.

Boken är på dryga 100 
sidor och teckningen på 
framsidan är gjord av Lars 
Lindqvist från Ödskölt – en 
god vän till Tommy som även 
gjort framsidan till hans för-
sta bok – ”När tokfan sa 
ifrån” som kom 2015.

 – Den är lite mer allvarlig 
och handlar om saker jag 
själv varit med om eller lyss-
nat mig till.

Tidigare har han publicerat 
noveller och historier, fram-
för allt i Dalslands Skrivar-
förenings antologier. Tommy 
var dessutom redaktör för 
boken om servettillverk-
ningen på Duni.

– Jag kommer att vara med 
på Dalslandslitteraturens 
dag i Håverud för tredje året 
nu. 2015 var jag uppläsare 
för skrivarföreningen, 2016 
ställde jag ut ”När tokfan sa 
ifrån” och i år presenterar jag 
”Med ögon för Dalsland”, 
berättar Tommy.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ombyggnad gav fler kunder

Apoteket Hjärtat har gjort en miljoninvestering i ombyggnaden av Melleruds lokal.

Apoteket Hjärtat i Mel-
lerud har genomgått en 
rejäl förvandling när det 
gäller interiören. Under 
invigningsdagarna i slutet 
av maj kom ett drygt 100-
tal fler kunder är vanligt. 
Antalet besökare har ökat 
med tio-femton procent 
sedan maj månad.
– Det var ett större intresse 
än vi hade beräknat. Vi valde 
att annonsera lokalt och det 
gav ett stort genomslag. Un-
der de två dagarna hade vi ett 
100-tal fler kunder än van-
ligt, berättar apotekschef 
Fredrik Skärlund.

Sedan mitten av maj har 
antalet kunder ökat med 
tio-femton procent.

Ombyggnaden har länge 
varit efterfrågad. Mellerud är 
andra apotekslokalen i Dals-
land som byggs om. Innan 
dess har enbart Bengtsfors 
fått en ny look.

Det handlar om en miljon-
investering. Arbetet gick 
snabbt också. Från beslut till 
arbetets start gick det bara tre 
veckor. Apoteket Hjärtat 
skickar ut ett eget team som 
arbetar sida vid sida med 
personal och kunder.

– Vi vill tacka våra kunder 
som varit mycket förstående 
och övervägande positiva. 
Många tycker det var på ti-
den, vissa säger att känns 
som om ett apotek i en större 
stad. Lokalen är rymligare 
för kunderna. Endast en sitt-

Jeanette Lundquist är en av alla nöjda kunder. Här expedieras hon av 
apotekschefen Fredrik Skärlund.

Caféet på Dalslands sjukhus stänger
På måndag stänger Café 
Facklan på Dalslands 
sjukhus. Då är möjlighe-
ten borta att få något att 
dricka eller äta under sjuk-
husbesöket.
Den 21 februari i år öppnade 
Färdshuset Facklan med 
pompa och ståt Café Facklan 
uppe på Dalslands sjukhus. 
Det var uppvaktning med 
både blommor och presenter. 
Över 150 personer kom och 
fikade den här dagen.

Patienter har, efter sitt be-

sök hos läkare eller distrikts-
sköterska, gärna tittat in och 
fått sig lite fika. Det har 
funnits allt från räkmacka till 
hembakade mjuka kakor att 
välja på. Sjukhusets personal 
har på morgonen kunnat be-
ställa lunch som tillagats 
nere på Färdshuset Facklan 
och transporterats upp i kan-
tiner.

Kunderna sviker
Men tyvärr har kundunderla-
get varit för litet. Det hänger 

på besökarna som Jerker 
Johansson, kommittén för 
Dalslands sjukhus, sade vid 
invigningen

– Första månaden gick det 
bra, sade Katarina Måneklev. 
Men det var kanske nyhetens 
behag. Nu hänvisas kunder-
na till Färdshuset Facklan.

Det var stor glädje när ca-
féet öppnade och att någon 

vågade satsa men kommer 
inte kunderna så går det inte.

– Tråkigt tycker vi på sjuk-
huset, sade Marika Jonsson, 
verksamhetschef på Prakti-
kertjänst. Skylten kom upp 
förra veckan så det är med 
kort varsel som Café Facklan 
stängs.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

plats har försvunnit, berättar 
Skärlund.

Tre nya farmaceuter är på 
gång. En kommer i juni, en i 
juli och en i september. Från 
och med september kommer 
alltså sju farmaceuter att 
finnas till hands i Mellerud. 
Med apotekstekniker och 
apoteksassistenter blir det 
totalt nio personal i höst. Det 
ska dessutom alltid finnas 
personal ute på golvet för att 
serva kunderna.

– Det är roligt när man 
satsar lokalt, konstaterar Jea-
nette Lundquist, en av kun-
derna.
 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
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JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Ingeborg Löfström

UPPVAKTNING

Jag tänker fira
min 80-årsdag i Hjärterud den  
19 juni med öppet hus från kl 14. 

Per

Veckans 
ros...

...till terapin på Fagerlidshem-
met för god klengås & allt 
hembakat ni bjöd oss på när 
vi hade Bondens Dag. En ros 
även till Lennart som kom 
med sin traktor, allt var myck-
et uppskattat. Förlåt förse-
ningen av denna ros, det blev 
en miss i stundens hetta.

Personalen avd. 4 & 5

Grattis till vår goa Oscar som 
fyller 4 år på lördag!.

Kramar från mamma, pappa, 
Tilda och August

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Alf 
Lojander. Som inledning på 
akten spelades ”In my 
father’s house” med Elvis 
Presley. Dikten ”Har du en 
tidig morgon ” skriven av Alf 
lästes upp av Lars-Gunnar 
Larsson varefter Peter Söder-
lund spelade ”Dimman lät-
tar” av C. Nielsen på tvärflöjt. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 624, 
788 samt 249. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ol’ 
man river” med Ivan Rebroff.
Vid kistan togs avskedet av 
makan Sivan, barn med fa-
miljer, släkt och många vän-
ner. Till minnet av Alf var 
koret vackert dekorerat med 
blommor, ett fiskespö, en 
trädgårdsgrep och en rök-
pust. Efter akten bjöds gäs-
terna till Krokfors bygdegård 
för minnesstund. Gravsätt-

ning kommer att äga rum på 
Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Bengt Ljungdahl. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” av J. S. Bach 
varefter han sjöng ”Panis 
Angelicus” av C. Franck. 
Akten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 297, 
269 samt 199. Som avslut-
ning sjöng Anders Fredriks-
son ”Bist Du bei mir” av J. S. 
Bach och som avslutnings-
musik spelades ”Gammal 
fäbodpsalm” av O. Lindberg. 
Vid kistan togs avskedet av 
änkan Gunilla, barn med fa-
miljer, släkt och vänner. Till 
minnet av Bengt Ljungdahl 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Officianten 
framförde de anhörigas tack 

och bjöd in till efterföljande 
minnesstund i Kyrkans Hus. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Bengt Emanuelsson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Gammal fäbodpsalm” 
O. Lindberg. Maria sjöng 
även två solosånger ”Ljuset” 
av Björn Afzelius och ”Him-
len är oskyldigt blå” av K. 
och T. Gärdestad. Officiant 
var Daniel Westin och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 200 och 300. 
Avsked togs i kyrkan av fa-
milj, släkt och vänner.  Av-
slutningsmusik för akten var 
”Tröstevisa” B. Andersson.
Koret var vackert dekorerat 
med blommor till minnet av 
Bengt.

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång på 
torget med Jan Berglöv och 
Camilla Hermansson. Sönd 
11 Gudstj. m församlings-
möte.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. på Furusand med 
Gunilla Palmér Ikonmwosa 
samordnare Mellanöstern 
Nordafrika i Equmeniakyr-
kan. Kaffekorg. Avresa från 
Missionskyrkan 10.30. 

HOLM se annons

ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 10 Gudstj. Predikan: 
David C., församlingsinfo, 
kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan på söd-
ra dal: Sönd 18 Sång- och 
musikgudstj. på Rörviks-
gården med Lasse Siggelin, 
egna sånger till gitarr, ser-
vering.
Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70. Tisd 
19 Marcus Furingsten från 
Ljus i Öster ”Tills Jesu kär-
lek nått alla folk” Musik: 
Johnny Sandelin och Upp-
draget. Tårtkalas.
Sundals-Ryr: Onsd (21/6) 
10 Midsommar utflykt till 
hällristninganar i Evenstorp. 
Upplev naturen och de nya 
hällristningarna som upp-
täckts. Samling kl. 10 vid 
parkeringen. Ta med en kaf-
fekorg. Vid regn i försam-
lingshemmet.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll” Dan 
Rosengren Trio med Jan-
ne Andersson och Anders 
Rane. Andakt: Thomas 
Holmström. Servering 18-
21. Kyrkbil 321 18. 

Olle Eliasson, 
Dalskog, 94 år

Olle Eliasson gratulerades av 
släkten med jordgubbstårta och 
blommor när han fyllde 94 år. Foto: 
Per-Olof Eliasson. 

Diakoner och 
präster vigdes

I helgen vigdes sex dia-
koner och två präster till 
tjänst i Karlstads stift. Av 
dem kommer två diakoner 
och en präst till Dalslands 
kontrakt. 
Erica Staaf och Magnus Åse-
häll vigdes till diakoner och 
Jesper Pålsson till präst. 

I vigningsgudstjänsten 
deltog kyrkoherde Willy 
Hjalmarsson och diakon Irja 
Lignell som vigningsassis-
tenter, och kyrkoherde Pär-
Åke Henriksson och kyr-
koherde Lotta Cohén som 
representanter för mottag-
ande församlingar. 

Många andra medarbetare 
från både Dalsland och 
Värmland kom till guds-
tjänsten i domkyrkan. Vig-
ningen förrättades av biskop 
Sören Dalevi.  

Diakonen Erica Staaf bor i 
Brålanda och kommer att  
tjänstgöra i Melleruds Pasto-
rat med start i början på au-
gusti 2017 till juni 2018. 

Erica kommer främst att 
finnas i Bolstad och Örs för-
samlingar samt representera 
diakonin i konfirmandar-
betslaget. Pastoratet kommer  
att välkomna henne i en 
gudstjänst  under senare de-
len av sommaren. 

Diakoner och präster vigdes till tjänst i Karlstad stift förra helgen av bi-
skop Sören Dalevi. Diakonen Erica Staaf, i mitten, kommer att tjänstgöra 
i Melleruds pastorat. T.v  kyrkoherde Pär-Åke Henriksson.

Kyrkan säljer 
fastigheter

Kyrkofullmäktige beslu-
tade under sitt möte i maj 
att Örs församlingshem 
ska säljas under somma-
ren. Även prästgården 
i Skållerud ska hitta ny 
ägare.
– Det finns intresserade, se-
riösa och bra köpare till för-
samlingshemmet, berättar 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson.

Inventarierna som finns i 
huset, som stolar och bord 

etcetera, ska förvaltas vidare 
av kyrkan. Föremål som är 
skänkta kan, för den som så  
önskar, hämtas tillbaka. I så 
fall är det till Daniel Westin, 
präst i Örs församling, man 
ska kontakta.

Även Skålleruds prästgård 
ska avyttras. Det kommer ut 
till försäljning via mäklare 
under den senare delen av 
sommaren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Örs församlingshem kommer att säljas under sommaren. Så även präst-
gården i Skållerud.

Förre Ica-handlaren Olle 
Eliasson fyllde 94 år sön-
dag 11 juni. 

Olle var under många år 
handlare i Dalskog. Han flyt-
tade som affärsbiträde till 
Dalskog 1949 – 1950, tog 
över lanthandeln 1956 och 
innehade den till mitten av 
1970-talet. Då sålde han bu-
tiken till Kjell Svensson men 
arbetade kvar tills han gick i 
pension i slutet på 1980-talet.

Som pensionär tog Olle 
länge långa cykelturer och 
promenader och var bland 
annat med och märkte ut över 
90 torpruiner i skogarna runt 
Dalskog.

Numera bor Olle på Bergs 
i Mellerud och trivs gott.

 Per-Olof Eliasson 
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3C Cut, Coluor and Care
Storgatan 7
464 31  MELLERUD

3C Cut, Coluor and Care3C Cut, Coluor and Care
Storgatan 7
464 31  MELLERUD

Vi hälsar vår nya frisör Caroline välkommen!

Caroline kommer att ha rabatterade priser
från 12 juni till 30 september.

Välkommen att boka tid på 0530-123 33

Lyckat nationaldagsfirande i tingshusparken

Drygt 110 besökare medverkade under nationaldagsfirandet i tingshusparken, en begivenhet som förhoppningsvis kan återkomma.

Det var länge sedan det 
var något nationaldagsfi-
rande i tätorten Mellerud, 
men nu var det dags och 
det firades rejält i tings-
husparken.
På fler orter i kommunen 
görs ett fantastiskt arbete för 
att fira vår nationaldag. Det 
har varit lite tunt att inget fi-
rande hölls i Mellerud tyckte 
Marja Jansson, ledamot av 
Mellerud-Holm-Järns hem-
bygdsföreningens styrelse, 
och väckte frågan om att ar-
rangera ett firande på ett 
möte i våras. 

Kontakt togs med Melle-
ruds pastorat som såg posi-
tivt på initiativet. Resultatet 
blev en friluftsgudstjänst och 
nationaldagsfirande i samar-
bete med hembygdsfören-
ingen och Vuxenskolan.

Gudstjänsten hölls av präs-
ten Lena Hildén, för sången 
stod sångerskan Anna Forse-
bo. Kommunen hade samlat 
ihop ett antal soffor, men de 
räckte inte till, bänkar och 

stolar fick tas fram ur ”Stal-
let”. Lena räknade till 110 
besökare, men det tillkom 
ytterligare ett antal. Detta 
gladde kyrkan och hem-
bygdsföreningen stort och 
många tyckte det kunde bli 
ett bestående arrangemang 
kommande år.

Frihet och demokrati
Lena Hildén berörde vikten 
av att ta vara på och vara rädd 
om den frihet och demokrati 
som kännetecknar vårt land. 

– Vi hör och ser dagligen 
vad som sker i olika delar av 
världen. Alla måste ställa 
upp för varandra i dessa tider, 
om vi är inhemska eller ny-
tillkomna innevånare, sade 
hon. 

Lena påminde även om att 
vår svenska flagga är en av 
de äldsta i världen, endast 
Dannebrogen i Danmark är 
äldre. Anna Forsebo inledde 
med ”Land du välsignade” 
och bjöd på verklig skön-
sång. Kantor Anders Fre-

Strålande sol på nationaldagen i Håverud

Det var härligt väder i Hå-
verud när nationaldagen 
firades utanför Dalsland 
Center med ett digert 
program.
En trumpetfanfar startade 
nationaldagsfirandet. 

Loic Manchec, ordförande 
i Skålleruds hembygdsfören-
ing, hälsade alla välkomna 
och berättade att efter kaffe 
och tårta är det vernissage på 
Kanalmuseet, där Elis 
Svenssons alster visas.

Underhållning
”Spelmän och Dansare på 
Dal” inledde underhållning-
en. Anna-Lisa Wennerström 
fortsatte med att läsa Åke 
Viktorssons dikt ”National-
dagen” som hon gjort i 
många år.

Så var det dags för Loic 
Manchec att hissa flaggan.

Trubaduren Jonny de 
Capretz startade sitt musika-
liska program med Evert 
Taubes ”Änglamark” och 
fortsatte sedan med en lång 
rad vackra låtar.

Nationaldagstalet
Årets talare var Daniel Wes-
tin, komminister i Örs för-
samling. Han berättade att 
när de var i Kanada hade de 
fått hjälp av en barnläkare 
trots att mottagningen var 
stängd. Läkaren, som var 
från Syrien, sade att Sverige 
är det land som tar emot flest 
flyktingar från Syrien, därför 
ville han betala tillbaka på 
detta sätt.

– Jag är stolt att vara 

Mycket folk hade samlats för att fira nationaldagen i år.
Komminister Daniel Westin var årets talare.

svensk, ett land där alla blir 
mottagna och välkomnade, 
blir behandlade med värdig-
het och ses som en tillgång i 
det svenska samhället, avslu-
tade Daniel sitt tal.

Så blev det dags för natio-
nalsången som tillsammans 
med trumpeter klingade hög-
tidligt mellan stenväggar och 
berg.

Kaffe och jordgubbsbakel-
se väntade i caféet inne på 
Dalsland Center. Det var 
hembygdsföreningen som 
stod för detta.

Som avslutning på dagen 
underhöll Leif Hultin med 
sitt band inne i Kalandersa-
len.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

driksson skötte det musika-
liska. De återkom sedan i 
gudstjänsten med ”Herren är 
min herde”. Välsignelsen 
sjöngs med Anna som 

försångare. Alla församlade 
sjöng sedan de kända och 
härliga sommarpsalmerna 
199, 200, 201. Gudstjänsten 
avslutades med Sveriges 

nationalsång ”Du gamla du 
fria”.

Efteråt inbjöds till kaffe-
servering i ”Stallet” och det 
fanns möjligheter att besöka 

hembygdsföreningens sam-
lingar iTingshuset.  

Evert Magnusson
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Studentyra i Mellerud 
I fredags var det student-
firande på schemat för 37 
elever på Dahlstiernska 
gymnasiet i Mellerud. 
Klockan 14 öppnades 
dörrarna och efter ned-
räkning rusade de ut till 
friheten.
För en del började dagen med 
champagnefrukost och firan-
de fortsatte under hela dagen. 
Efter gemensam lunch inne 
på skolan med betygsutdel-
ning och stipendieutdelning 
samlades alla i foajén. Här 
gällde det att ladda ordentligt 
inför utrusningen.

Utanför entrén hade anhö-
riga och vänner samlats med 
blombuketter, studentplakat 
och allehanda roliga prylar 
att hänga runt halsen på de 
nybakade studenterna.

Läraren Anders Emanuels-
son öppnade dörren och vi 

som stod utomhus kunde 
höra ett unisont nedräknande 
med start på 30. När man var 
nere på noll rusade de äntli-
gen ut.

En sådan här dag blandas 
lycka och förväntningar med  
saknad och vemod. Men den 
här stunden syntes bara ren 
lättnad och glädje.

Ledda av skolans egen or-
kester promenerade de 
sjungande ett varv på kö-
pingen innan de återvände 
till skolan och grönområdet 
på baksidan. Innan dess mås-
te alla passera portalen som 
lärarna varje år bildar - sedan 
rusar de vidare till sina famil-
jer.

– Jag ska köra cross i som-
mar, annars vet jag inte vad 
det blir, berättar Victor Berg 
ES3.

– Jag ska jobba på Hell-

bergs, förkunnar Fhilip Ols-
son, BF3.

– I sommar ska jag jobba 
på Emballator, kanske fort-
sätter jag där i höst också, 
säger Alexander Gustafsson, 
BF3.

– Jag kommer att jobba på 
vårdcentralen i Brålanda, 
berättar Alicia Andersson, 
ES3.

Martina Mathiasson, lär-
lingsprogrammet, barn och 
fritid, berättar att hon ska 
arbeta med grisar på Ber-
gungen i sex månader.

– I sommar ska jag jobba i 
hemvården och så ska jag 
köra lite cross, förkunnar 
Elin Ugrell BF3.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Liisa Paiste, ES-programmet, tilldelades 2017 års kul-
turstipendium.

Äntligen! De 37 studenterna på Dahlstiernska gymnasiet rusade ut klockan 14 i fredags för att promenera 
ett varv i centrala Mellerud, ledda av skolans egen orkester.

Lyckliga studenter på väg in till sina nära och kära i parken bakom skolan; Elin Ugrell och Bas Lautenbach, 
båda BF-programmet.

Victor Berg, ES-programmet, omgiven av  sina ku-
sinbarn Chloé Ljungdahl, 4 och Alice Ljungdahl, 6.

Martina Mathiasson, lärling barn och fritid, ska jobba 
med grisar på Bergungen.

Alexander Gustavsson, BF-programmet, ska som-
marjobba på Emballator.

Alicia Andersson, ES-programmet gratulerades av från vänster: Brorsan Joel Andersson, farmor Gunvor Melin, 
lillasyster Julia Andersson samt mamma och pappa Yvonne och Stefan Andersson. 

John Andersson och Simon Pedersen, lärlingsprogrammet vård och omsorg, åkte nedcabbat.
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Välkommen till nya 
Apotek Hjärtat i Mellerud
Kom och fi ra med oss! 

Den 20–21 juni bjuder vi till somriga klubbdagar 
med bland annat makeup-artist på plats och 
20% rabatt vid köp över 300 kr. 
Varmt välkommen!

Apotek Hjärtat Norra Kungsgatan 1, Mellerud
Vardagar 9–18
Lördag 10–13
*Erbjudandet gäller 20–21/6 när du handlar för minst 300ª 
 Gäller ej receptbelagda läkemedel.

apotekhjartat.se

Klubbpris

20%
när du handlar för 

minst 300ª *

Leder arbetet med en ny översiktsplan

Gabriella Hemme var plan- och byggchef i Mellerud under tre år. Nu är hon tillbaka för att arbeta med kommunens översiktsplan, som konsult.

Innan Gabriella började i 
Mellerud första gången bod-
de hon i Tyskland och arbe-
tade självständigt som arki-
tekt och en del med 
fastigheter. Tanken att åter 
igen jobba som egen återkom 
när hon arbetade i Trollhät-
tan.

– Jag vill fortsätta utveckla 
egna projekt. Därför bestäm-
de jag mig för att starta eget 
och jobba som konsult, be-
rättar Gabriella.

Översiktsplanen ska 
egentligen ses över varje 
mandatperiod. Melleruds är 
från 2010 och nu ska alltså 
en ny tas fram. Gabriella blir 
projektledare.

– Översiktsplanen är det 
viktigaste strategiska doku-
mentet en kommun har när 

Gabriella Hemme
Familj: Man och två barn, 13 och 
15 år. Två labradoodle (korsning 
mellan labrador och pudel).
Bor: Hus i Vänersborg.
Intressen: Sporta (golf, löpning, 
yoga) och familjen. Ska segla på 
kusten i sommar.
Aktuell med: Projektledare för 
Melleruds nya översiktsplan.

FAKTA

Under tre år jobbade Gabriella Hemme som plan- och 
bygglovsarkitekt och sedemera plan- och bygglovschef 
i Mellerud. De senaste två åren har hon verkat som 
stadsarkitekt i Trollhättan. Nu är hon tillbaka för att 
leda arbetet med en ny översiktsplan. 

det gäller kommunens ut-
veckling. Planen ger en rikt-
ning i hur man använder 
marken, men den är inte ju-
ridiskt bindande, förklarar 
Gabriella.

Om kommunen ska ta fram 
en ny detaljplan behöver den 
ha stöd i översiktsplanen.

Viktigt dokument
– Om ett företag exempelvis 
vill etablera sig i Mellerud 
tittar man på översiktsplanen 
om Mellerud vill utvecklas. 
Så det är ett viktigt dokument 
i konkurrens med andra kom-
muner, menar hon.

I uppstarten kommer Gab-
riella att planera upplägget i 
grova drag. Hon var med på 
KSAU:s sammanträde förra 
veckan och i augusti startar 
arbetet med en planerings-
grupp som omfattar tjänste-
män på kommunen som re-
presenterar olika sakfrågor. 

– I höst ska vi börja med en 
medborgardialog för att få 
med alla synpunkter. Preli-
minär start blir i mitten av 
augusti. Politikerna ska se 
över visionen och när vi har 
allt material ska jag sätta 
ihop ett utkast till ett första 

förslag till översiktsplanen. 
När den är klar ska den ut på 
samråd och man får tycka till 
om den igen, säger Gabriella.

Det förslaget ska därefter 
revideras utefter synpunkter-
na som kommit in. Sedan 
ställs förslaget ut och till sist 
kommer antagandet.

Preliminär tidsplan

Om allt sker enligt planerna 
är ett första utkast klart i 
början av 2018, samråd sker 
sedan under våren och för-
hoppningsvis är ett färdigt 
förslag klart i slutet av 2018.

Förutom översiktsplanen 

ska Gabriella se över med-
borgardialogen om Köp-
mantorget.

Hon kommer att jobba ett 
par dagar i veckan på plan- 
och byggkontoret i Mellerud.

– Det känns som att kom-
ma hem igen. Jag gillar Mel-
lerud och Dalsland. Det 

känns väldigt bra, politikerna 
har en vilja att jobba för att 
ta tillvara på det som finns 
här, berättar Gabriella, som 
fram till slutet av juni även är 
tillförordnad bygglovschef i 
Orust kommun. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Sommarens brokigaste runda

Löpargruppen gav sig av ett par 
minuter efter elva. Tätt följda av 
cyklisterna. Örsjön runt hade cirka 
160 deltagare i år vilket är fler än 
förra året.

Gröna centerpartister tog sig runt med Grålle. Morgan E Andersson 
på flaket. 

Hästarna Svea och Rappsove bar sina ryttare Mia Gustavsson och 
Bella Wallin Hall tryggt mot målet i Krokfors.

Familjen Lojander riggade för en cykeltur runt sjön.

Barnen hade sina egna frågor på vägen runt sjön. Här pristagarna Malte 
Geerts, trea, Elina Malmstråle, tvåa och förtspristagaren Alma Malmstrå-
le till höger.

Jos Geerts hade flest rätt i frågetävlingen för vuxna.Resebyrå i
konkurs

Din Resebyrå Sverige AB, 
med kontor bland annat i 
Mellerud, försattes i kon-
kurs den 5 juni 2017. 
På dörren i Mellerud möts 
man av en lapp som hänvisar 
till Advokatfirman Kjällgren 
i Uddevalla. 

På hemsidan kan man läsa 
att ersättning för inställda 
resor kan i vissa fall erhållas 
från kredit-/betalkortsföre-
tag. Man kan även vara be-
rättigad till resegaranti från 
Kammarkollegiet eller av 
berört kredit-/betalkortsfö-
retag. 

Om man inte har möjlighet 
att få någon ersättning enligt 

ovan ska man bevaka sin 
fordran i konkursen. I sådant 
fall helst genom mail till 
konkurshandläggaren. För 
övriga frågor rörande kon-
kursen hänvisas till Advokat-
firman Kjällgren, konkurs-
förvaltaren advokat Staffan 
Karnå, eller konkurshand-
läggaren Petra Jansson.

En eventuell ansökan om 
ersättning enligt resegaranti-
lagen måste ha inkommit till 
nämnden senast tre månader 
efter konkursdatumet.

Din Resebyrå Sverige AB 
har även kontor i Väners-
borg, Uddevalla och Kung-
älv.

Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden
Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka 
om ersättning hos Resegarantinämnden som beslutar 
vem som har rätt till ersättning enligt resegarantilagen 
och hur stor ersättningen ska vara.

Gör så här
• Fyll i Resegarantinämndens blankett Ansökan om 
ersättning.
• Bifoga resehandlingar och kvitto eller kontoutdrag 
som visar att resan är betald.
• Skicka allting till Resegarantinämnden. Obs! Du 
måste skicka blanketten inom tre månader från det att 
resan blev inställd eller avbruten. Vid en konkurs gäller 
tre månader från konkursdagen.

Källa: kammarkollegiet.se

I söndags arrangerade Örs 
bygdegårdsförening, som 
alltid vid denna tid på året, 
”Örsjön runt”.
Det gäller att ta sig runt Ör-
sjön, en sträcka på drygt två 
mil, och svara rätt på så 
många som möjligt av de tio 
frågorna som finns uppsatta 
längs vägen. 

Sätten  att ta sig runt är 
många. De flesta cyklar, någ-
ra springer, andra åker något 
slags fordon. I år var det 
premiär för fyrfota deltagare. 
Mia Gustavsson och Bella 
Wallin Hall red hästarna 
Svea och Rappsove sträck-
ans sista mil. Första biten 
tillryggalades i hästtranspor-
ten.

I år var det cirka 160 per-
soner som startade, ett fint 
försommarregn till trots.

Kring Örs bygdegård, där 
det var start och mål, hände 
mycket. Anders Ljungqvist 
var konferencier och lika 
underhållande som alltid i 
sina kommentarer av händel-
ser och folk. Här serverades 
mat och fika, här tävlades i 
spikning och mängder av 
lotter såldes till bygdegår-
dens förmån. Priserna: en 
magnifik träbänk, plantor, 
mamelader, och mycket an-

nat var skänkta av personer 
och företag i bygden.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Välbesökt vernissage i Håverud
En utställning med Elis 
Svenssons alster öppnade 
på nationaldagens efter-
middag i Kanalmuséet i 
Håverud.
Arne Myrberg med en skara 
entusiaster har gjort en ut-
ställning med Elis Svenssons 
alster i ett rum inne i Kanal-
muséet i Håverud.

På nationaldagen när firan-
det nere vid Dalsland Center 
var över startade vernissagen 
på andra sidan kanalen.

Det blev snart fullt i det 
lilla rummet som Arne fått 
till sitt förfogande. Cider och 
salta pinnar stod framdukat 
precis som det ska vara.

Elis Svensson
Elis Svensson är en ganska 
okänd person här omkring. 
Han växte upp på slussen i 
Buterud.

I yngre dagar var han sju år 
på sjön då han var eldare på 

Arne Myrberg berättar om Elis 
Svensson och utställningen.

Porträttlika träfigurer. Längst fram en byst föreställande Elis Svensson själv. Han ansågs som en av de bästa konstnärerna I Sverige.

Fullriggare, en oljemålning av  
konstnären och slussvaktaren 
Elis Svensson från Buterud.

Folknykterhetens dag firades i Mellerud
som fortsatte arrangemang-
et.   

Underhållning
Träffen inleddes med att 
Brålanda Dragspelsklubb 
underhöll, under ledning av 
den alltid glade och humoris-
tiske Gunnar Johansson. Han 
presenterade alla glada  trall-
vänliga sånger och gamla 

örhängen. Gunnar fick även 
med besökarna i allsång, 
sångglädjen stod högt i tak. 

Sedan var det tid för tal av 
Krister Johansson, han job-
bar som konsulent inom 
IOGT-NTO-distriktet. Kris-
ter berättade om den lille 
killen som hade en jobbig 
uppväxt, att inte riktigt kun-
na sätta ord på vad som inte 

stämde, att växa upp i något 
som med facit i hand var helt 
onormalt. Pappan spendera-
de mesta tiden i källaren, 
supande och spelande. Inget 
normalt familjeliv, mamman 
försökte hålla ihop familjen, 
men föll in i perioder av al-
koholism. 

Tyvärr är det här en allde-
les för vanlig situation även 

Brålanda Dragspelsklubb stod för underhållningen under ledning av Gunnar Johansson.

Traditionsenligt firades 
Folknykterhetens dag på 
Kristi himmelfärdsdag, i år 
den 25 maj. Det var Logen 
948 Melleruds Hopp av 
IOGT-NTO som stod som 
arrangör.
I år firades Folknykterhetens 
dag även på fler platser. Mel-
lerud är en de få som kämpar 
på för att högtidlighålla da-
gen. Även i år fick vi stöd av 
Våra Gårdar och NBV-Väst. 
Föreningen Fruktdrycker 
bjöd på alkoholfritt. Riktigt 
roligt var att ett 75-tal mötte 
upp, besök även från andra 
loger. 

Kjell Sanding hälsade alla 
välkomna och berättade om 
upplägget för firandet. Kjell 
berättade även om Nykter-
hetsvännernas Samarbets-
kommitté som startade 1937. 
Den bestod av IOGT, MHF, 
Smyrnaförsamlingen, Mis-
sionsförsamlingen, MIF 
samt Svenska kyrkan i Mel-
lerud. Det var kommittén 
som ordnade firandet av 
Folknykterhetens dag. 

Verksamheten upphörde 
1996, kvar blev IOGT-NTO 

i dag. Alkoholen slår sönder 
och samman alldeles för 
många familjer. Många gör 
dumma saker på ”fyllan”, de 
försöker försvara det med att 
de var ju så fulla, men de har 
ju själva ansvaret för sitt 
handlande.

Alkoholreklamen
Temat för årets folknykter-
hetens vecka är alkoholre-
klamen, ett viktigt ämne. 
Reklamen ökar, inte minst på 
de tv-kanaler där det visas 
mycket reklam. Sedan år 
2000 har alkoholindustrin 
ökat sina reklaminvestering-
ar från åtta miljoner till en 
miljard i år. 

I november fyller IOGT-
NTO 138 år, när rörelsen 
växte fram fanns det verkli-
gen behov till detta. Samhäl-
let behöver även nu engage-
rade människor för 
nykterhetsfrågor. Till sist vår 
vision:

”Vår vision är ett samhälle, 
en värld, där alkohol och 
andra droger inte hindrar 
människor att leva ett fritt 
och rikt liv.”  

Ett intressant och stimule-
rande anförande.

Så var det tid för kaffeser-
vering. Duktiga damer i för-
eningen hade i år bakat tiota-
let välsmakande tårtor. I 
samband med detta skedde 
en insamling till förmån till 
FUB, Melleruds Demensför-
ening samt Melleruds Reu-
matikerförening. Även detta 
har blivit en tradition. 

Drygt 1500 kronor samla-
des in, logen har sedan ett 
beslut att tillskjuta samma 
summa och justera uppåt. 
Vardera föreningen kommer 
alltså att få 1 100 kronor.

Dragspelsklubben åter-
kom sedan med flera härliga 
musikstycken och mera all-
sång. Så firades åter denna 
viktiga dag för ett minskat 
användande av alkohol och 
droger. 

Talare och underhållare 
avtackades av ordförande 
Ingvar Asp. 

Text och foto: 
Evert Magnusson                          

Nordsjöfartyg och kanalbå-
tar, men inte på några stora 
fartyg. 1907 ”ärvde” Elis 
arbetet efter sin far och var 
slussvaktare i 47 år. Det sägs 
att ingen varit slussvaktare i 
så många år.

Mångkunnig man
Elis täljde träfigurer och det 
går att se vem som stod mo-
dell. Det finns inte många av 
hans alster här omkring då 
han på somrarna sålde många 
till passagerarna på turistbå-
tarna.

Han hade en utställning på 
Röhsska Konstslöjdsmuséet 
i Göteborg men fick inget 
med sig hem då allt såldes. 
Elis Svensson är omskriven 
i Antikbörsen och ansågs då 
som en av de tio bästa konst-
närerna i Sverige. Men han 
inte bara täljde figurer, han 
målade även tavlor med skil-
da motiv.

Elis sysslade också med 
större saker, han byggde bå-
tar. 250 pråmar och en segel-
båt skall han ha hunnit att 
bygga under sin tid som 
slussvaktare.

Spridda alster
Det har inte varit lätt att få 
ihop alster till en utställning 
då allting är spritt över hela 
landet och få konstverk finns 
häromkring.

Men två barnbarn, Anita 
Höglund och Arne Svensson 
samt ett barnbarnsbarn, An-
ders Höglund, har ställt upp 
och lånat ut tavlor och skulp-
turer.

– En intressant uppgift att 
ta reda på detta om en stor 

konstnär, okänd för lokalbe-
folkningen sade Arne Myr-
berg. Vi har varit många som 
har hjälpts åt. Det var myck-
et arbete, men vi har haft 
många trevliga stunder till-
sammans.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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MISSIONSKVÄLL
på Åkessons loge
Tisdag 20 juni kl 19

Besök från Ljus i Öster av  
Marcus Furingsten talar på 

temat ”Tills Jesu kärlek nått 
alla folk”.  

Musik: Johnny Sandelin,  
på dragspel och sånggruppen 

Uppdraget  
Lotterier och tårtkalas
Välkommen!

RÖRVIKSGÅRDEN
Söndag 18 juni kl. 18.00

Sång- och musikgudstjänst  
med Lasse Siggelin

Servering      VARMT VÄLKOMNA!

på södra Dal

Brålanda • Frändefors

Nationaldagen firades i Centrumparken
Många kom för att fira 
nationaldagen i Cen-
trumparken i Brålanda. 
Arrangerade gjorde 100- 
års firande Lions Club.
Årets mottagare av Herbert 
Anderssons vandrings-
pris  var Sundals-Ryrsbon 
Nettan Thorsson, Brålanda 
IF. Hon fick det för sitt stora 

engagemang i styrelsen och 
ungdomskommittén.

Anders Andersson berätta-
de att farfar Herbert inte be-
grep sig på idrott men han 
visste att engagerade ledare 
är viktigt, därav vandrings-
priset.

– Tack så mycket. Jag vis-
ste inget, det kom som en 

total och rolig överraskning 
för mig, säger Nettan.

Tal
Rockabillybandet  Valley 
Land Rockers bjöd på låtar 
av bland annat Top Cats och 
Chuck Berry innan det var 
dags för högtidstal. 

Detta höll församlingsas-

Sånggruppen Uppdraget, som vann Svenska kyrkans stora körtävling i Västerås för en tid sedan, uppmärk-
sammades av församlingsassistenten  Britta Johansson. Britta höll även högtidstalet. Foto: Dennis Carlsson.

Lions kulturpris gick till Tore och Sonja Berg, Simonstorp, Gestad, för 
deras satsning på den årliga veterantraktorplöjning. T.h: Lions president 
Roland Smedbäck.

Arkeologidag kring Hästefjorden
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund 
arrangerade lördagen 
den 13 maj en arkeologi-
dag i Sivikans bygdegård, 
Frändefors socken om 
livet på stenåldern kring 
Hästefjordssjöarna. 
Ulf Ragnesten, arkeolog vid 
Göteborgs historiska muse-
um och ordförande i Högsä-
ters hembygdsförening, fö-
reläste om 
Hästefjordsområdet under 
stenåldern och dess många 
boplatsfynd. Den enda bo-
platsen som är utgrävd är 
stenåldershyddan på Lerhol-
men. Utgrävningen leddes av 

Dag Nilsson, Holmens gård 
visar pumpstationen vid 
Hästefjords gård. Foto: 
Gudrun Rydberg

Arkeolog Ulf Ragnesten (med färgglad paraply) och Per Arne Jacobsson visar Lerholmen från Risöns gård. Foto: Gudrun Rydberg.

sistenten Britta Johansson, 
Svenska kyrkan. Hennes 
nyvaknade intresse för fågel-
sång och vikten att se att vi är 
beroende av varandra och hör 
ihop var en del av budskapet 
i hennes tal. 

Britta tog även upp sång-
gruppen Uppdraget på sce-
nen. De vann Svenska kyr-
kans stora körtävling i 
Västerås förra helgen.

– Roligt att brålandaung-
domarna gör så bra ifrån sig, 
tyckte konferencieren 
Carl-Anders Magnberg.

 Lions
Lions nye president Roland 
Smedbäck hälsade nye med-
borgaren Hassan välkommen 
till Brålanda.

Lions kulturpris gick i år 
till Tore och Sonja Berg, Si-
monstorp, Gestad, för deras 
satsning på veterantraktor-
plöjningen, sedan 2003. I år 
planeras den till 30 septem-
ber.

Lions firar 100 år och i 
Brålanda har de varit aktiva 
sedan 1955 som klubb nr 144 
i Sverige.

 I Frändefors
I Frändefors marscherade 
man traditionsenligt till to-
nerna av Stadsmusikkåren. 
Kyrkokören sjöng. Hög-
tidstalade gjorde körmed-
lemmen och kommunpoliti-
kern   Lena Eckerbom 
Wendel. 

Hedersomnämnandet fick 
musikerna Anna K. Larson 

och Sanna Andersson, kända 
som En vokalist & En cellist.

Med motiveringen ”För att 
du med ditt musikutövande 
sätter Frändefors på den mu-
sikaliska kartan i Dalsland, 
Sverige och världen!. 
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

arkeologen Hjalmar Larsen 
år 1925 och är av honom 
beskriven i Hembygden 
Dalsland 1927.

Under eftermiddagen blev 
det rundtur kring Stora Häs-
tefjorden under ledning av 
Per-Arne Jacobsson, Risön 
som är kassör i Frändefors 
hembygdsförening. Besök 
gjordes vid Risöns gård där 
den ursprungliga strandlin-
jen förevisades vid nuvaran-
de ladugårdsknuten. 

När Hästefjorden sänktes 
med fyra meter åren 1864 – 
1868 flyttades strandlinjen 
300 meter från Risöns gård. 
Därifrån såg vi Lerholmen 
ute i Hästefjorden där utgräv-
ningen skedde år 1925. På 
den tiden ägdes ön av Per-Ar-
ne Jacobssons farfar som 
även hittat stenåldersföremål 
på sina marker. På Lerhol-
men finns idag en sommar-
stuga som uppfördes av arki-
tekt Paalzow i Vänersborg 
efter det att ön sålts till ho-
nom. 

Från Risön fortsatte färden 
till Holmens kanal eller Fut-
tenkanalen vid landsvägs-
bron intill före detta Kokhu-
set. Den 2,5 kilometer långa 
kanalen sprängdes och gräv-

des för hand mellan Stora 
och Östra Hästefjorden av en 
arbetsstyrka på cirka 700 
man. Futtenkanalen var klar 
år 1868 och firar nästa år 150 
års-jubileum varvid somliga 
hoppas på ett hejarns kalas. 
Platsen kallas alltsedan dess 
Futten på grund av grävar-
betslagen hade sitt mat- och 
utskänkningsställe här.  Futt 
kallades förr i tiden ett ut-
skänkningsställe för starka 
drycker. Innan kanalen 
byggdes hette platsen Sand-
bäck. 

Pumpstationen vid Häste-
fjords gård, där landsvägen 
utgör vall mellan Stora Häs-

tefjorden och den invallade 
marken, visades av Ann-Ma-
rie Nilsson, som är sekrete-
rare i Frändefors gård, och 
hennes man Dag bosatta på 
Holmens gård.  För att und-
vika översvämning av Häs-
tefjords och kringliggande 
gårdars ägor pumpas vattnet 
upp i Stora Hästefjorden.  
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SPORT

FRIIDROTT 
Den 3 juni deltog fyra 
aktiva från Dals Södra i 
Stefan Holm-spelen på 
Sannerudsvallen i Kil. Det 
gjordes ett grymt person-
ligt rekord i höjd, många 
fina resultat och tre nya 
klubbrekord.
Tobias Nilsson deltog i P13 
80 meter, där blev han tvåa 
med resultatet 11.46. I 200 
meter blev han också tvåa 
med resultatet 30.40. Han 
deltog även  i längd och där 
vann han med resultatet 4.22. 
Tobias deltog också i spjut 
och där kom han på en för-
staplats med resultatet 26.43.

Andreas Nilsson deltog i 
P11 60 meter häck och där 
kom han på en fjärde plats 

med tiden 14.39 och det är 
nytt klubbrekord. Sedan blev 
han  tvåa i kula med resulta-
tet 7.97.

Johanna Hallsten deltog i 
F14 80 meter, där blev hon 
femma med tiden 12.05. I 
200 meter kom hon på en 
andraplats med resultatet 
30.97. Hon deltog även i 
slägga och där blev hon trea 
med resultatet 24.26. Hennes 
resultat är mindre än en me-
ter från klubbrekordet i 
F14-klassen som innehas av 
Annika Magnusson från 
1996.

Linnea Hallsten deltog i 
F11 60 meter och där sprang 
hon på 10.08. I 60 meter häck 
kom hon på en fjärde plats 
med tiden 12.58. Det är nytt 
klubbrekord.

Linnea deltog även i höjd 
och hoppade 1.40, vilket är 
nytt personligt rekord utom-
hus med hela 15 centimeter 
och hoppet är tre centimeter 
högre än vad hon hoppade i 
vintras. Hennes resultat är 
nytt klubbrekord i F11 höjd.

Det gamla rekordet hade 
Maria Johansson med 1.35 
från 1984. Hon går dessutom 
in på en delad tionde plats i 
tio-bästa-listan för kvinnor 
seniorer. Linnea deltog ock-
så i kula där hon stötte 6.91 
och i spjut kastade hon 17.71 
och blev fyra med dessa re-
sultat.

Andreas Gustafsson 
Dals Södra FFI

Deltagarna från Dals Södra FFI. Från vänster: Andreas Nilsson, Johanna Hallsten, Linnéa Hallsten och Tobias 
Nilsson. Foto: Göran Hallsten.

Lyckad tävling på MeRK
RIDSPORT 
Under nationaldagen var 
det inofficiell islandshäst-
tävling på Melleruds rid-
klubb (MeRK) i Rearsbyn.
Det var första gången rid-
klubben hade en islandshäst-
tävling och till den här inof-
ficiella tävlingen kom ryttare 
från hela Västsverige.

Stefan Åbom, ordförande i 
MeRK, hälsade alla välkom-
na och tackade de som gjort 
det möjligt att genomföra 
denna tävling. Han är stolt 
över att ridklubben nu är på 
väg åt rätt håll med ökande 
antal ridande och stor aktivi-
tet inom klubben.

Cafeterian var öppen och 
serverade både fika och 
lunch. I lunchpausen stod 
Thorleifur Sigfusson för un-
derhållningen. Han red på sin 
hingst Vikingur och hade tre 
stycken handhästar bredvid 
med svenska flaggan i sin ena 
hand.

Sex deltagare kom från 
mellerudsområdet och Milo 
Lindahl med sina sju år var 
yngste deltagaren. Han red 

Sjuårige Milo Lindahl på Embla från Ulvedalen.

på storasysters häst Embla 
från Ulvedalen.

Tävlingen
Man tävlade i fyra grenar 
fördelade på fyrgång och tölt, 
uppdelat på vuxna, ungdom 
och barn. Man red två åt 
gången på en oval bana med 
domare i mitten. Helena 
Hammarström hette dagens 
domare. 

Tävlingsledare Anna Ryd-
berg var den som tillsam-
mans med en grupp entusias-

ter ordnat tävlingen. Man 
hade många sponsorer som 
stöttade med fina priser

– Det var första gången det 
var en islandshästtävling på 
MeRK, men definitivt inte 
den sista, sade Stefan Åbom.  

Det blev en lyckad dag i 
strålande solsken med glada 
ryttare, fina hästar och publik 
runt banan.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Nya klubbrekord 
på Stefan Holm-spelen

Hjälp kroppen med god mat
Förra torsdagskvällen 
besökte Marie Butler, 
restaurangägare och häl-
somedveten matentusi-
ast, Sunlike i Mellerud och 
föreläste om den goda ma-
ten. Mat som gör dig gott 
och inte bryter ner dig.
Marie började med att ställa 
frågan hur mycket mat vi tror 
att vi sätter i oss på ett år. 
Svaret var ett ton. 1 000 kilo 
mat ska igenom kroppens 
system varje år. Det är viktigt 
vad vi äter.

Orsaken till Maries pas-
sion för sund mat är hennes 
egna problem med eksem 
som startade i barndomen 
och som plågade henne i 18 
år. Problemen försvann när 
hon under några år i Italien, 
ätande medelhavskost, upp-
täckte att eksemen hängde 
samman med vad hon åt. Är 
maten orsaken till ett pro-
blem, vilket den i 78 procent 
av fallen är enligt Marie, går 
det fort att ta reda på det. En 
annan kost i två veckor ger 
resultat direkt. Har man häl-
san har kroppen kapacitet att 
ta sig tillbaka i balans.

Vilken kost?
De flesta människor idag 
sitter mycket och använder 
mest hjärnan 60 timmar per 
vecka, inte musklerna. Fy-
sisk rörelse för den som efter 
jobbet tränar varje dag blir 
det sammanlagt sju till åtta 
timmar per vecka. Vi vistas i 
uppvärmda miljöer, äter en-
ligt tradition animaliskt pro-
tein från början till slut. Det 
behövs inget särskilt tillskott 
av protein som många tycks 
tro mitt i kvargtrenden. Så 
kan man sammanfatta Marie 
Butlers svar på alla frågor 
hon berättade att hon får om 
protein.

– Får vi för mycket orkar 
inte njurarna, det blir en be-
lastning för kroppen och 
stresshormoner produceras, 
säger hon.

Kolhydratsfobi
Proteinfrågan följdes av 
många andra spörsmål gäl-
lande kosten, bland annat 
kolhydratsfobin, vilken Ma-
rie är kritisk till. Hon höll 
fram de långsamma kolhy-
draternas välgörande effekt 

på kroppen. Kolhydrater är 
bra för välbefinnandet. Full-
kornsris, havregryn och 
grönsaker kan man knappast 
äta för mycket av. Marie re-
kommenderade att äta mer 
växtbaserat överlag, laga 
näringstät mat och att undvi-
ka socker och raffinerade 
produkter. 

Mycket av maten vi äter 
har blivit just produkter, mjöl 
är till exempel inte bara mjöl, 
utan innehåller en mängd 
tillsatser. De senaste 60 åren 
har det tillkommit väldigt 
mycket kemikalier i maten. 
Det är viktigt att vända på 
paketen, se vad sakerna 
innehåller och undvika så 
många kemikalier som möj-
ligt.

– Kroppen är intelligent 
och jobbar för oss, vi kan 
hjälpa den genom att äta rätt 
mat, säger Marie Butler.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Marie Butler, matentusiast och restaurangägare med hälsan i fokus föreläste på Sunlike i Rådahallen.

Födelsedagar firades i Bäckefors
Under en solig försom-
mardag var svenska flag-
gan hissad vid Bäckefors 
församlingshem. Därinne 
var borden dukade till fö-
delsedagsfest med hjälp 
av ideella krafter. 
Många var det som hörsam-
mat inbjudan av de som i 

Bäcke-Ödskölts församling-
ar och som fyllt eller fyller 
jämnt under 2017, från 80 
och uppåt. 

Alla njöt av smörgåstårta 
och god tårta till kaffet sam-
tidigt som pratet och glädjen 
över att träffas var stor. 

Lena Henriksson och Tone 

Abrahamsson framförde ett 
härligt och uppskattat musik 
och sångprogram. Kalaset 
avslutades med utdelande av 
rosor, födelsedagssång och 
hurrarop. 

Laila Andrén, diakon  
i Steneby pastorat

 

Övre raden från vänster: Lennart Larsson, Margot Larsson, Gurli Melander, Berit Andreasson, Johan Andre-
asson, Bo Joelsson, Bo Fredriksson, Östen Bååt, Laila Andrén. Nedre raden från vänster: Kerstin Wirén, Karin 
Meter, Irene Ahlbom, Bengt Ström, Nils Larsson. Foto: Tone Abrahamsson.
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Många från MIF på 
utvecklingsläger

FOTBOLL 
På kanalyresöndagen åker 
sex förväntansfulla fot-
bollsspelare till Halmstad 
för det årliga fotbollsläg-
ret som Svenska Fotbolls-
förbundet anordnar. 
Dalslands Fotbollsförbunds 
distriktslag för pojkar födda 
2002 skickar ett lag med 16 
spelare, varav sex stycken 
kommer från Melleruds IF.

– Jag är väldigt stolt, sade 
spelarnas tränare i Melleruds 
IF, Roger Eden.

Killarna som åker söderut 
2:e juli är Samuel Henning, 
Alexander Karlsson, Willi-
am Eden, Karl Svensson, 
Nils Svensson samt August 
Tellander. Alla sex har stora 
chanser för att få speltid då 
de tillhör stommen i det di-
strikslag som kommer spela 
tre matcher mot andra di-
strikt. Mot vilka lag, är ännu 
oklart.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melleruds IF:s representanter från vänster: William Eden, Alexander 
Karlsson, August Tellander, Nils Svensson, Samuel Henning samt Karl 
Svensson. Foto: Privat.

Stabil helg för 
Hellmans

I söndags var det dags 
för tredje deltävlingen i 
Svenska långloppscupen, 
Mitsubishi MTB Chal-
lenge. Team Swesports 
hade två av sina tre lång-
loppsåkare på startlinjen 
genom Stefan och Johan 
Hellman. 
Lida Loop är 65 kilometer 
långt och även detta lopp 
startar med en tuff klättring 
innan det körs tre olika loo-
par.

Cykloteket-loopen, den 
första loopen, är en 22 kilo-
meter lång snabb och fin loop 
med övervägande delen mo-
tionsspår med smakprov av 
single track. 

Giant-loopen, den andra 
loopen av tre, är den mest 
tekniska med ett antal avsnitt 
fantastiskt fin single track. 
Nu är man uppe på 44,5 ki-
lometer.

TCM-loopen, den tredje 

och sista loopen, går runt 
sjön Getaren bland idylliska 
lantgårdar. Några fina stig-
ningar gör TCM-loopen till 
en perfekt avslutning på Lida 
Loop, nu är man uppe på 65 
kilometer.

Bröderna Hellman med 
rötterna i Kroppefjäll fick till 
ytterligare en stabil helg re-
sultat mässigt där Johan slu-
tade på en fin 21:a plats i elit 
samt Stefan på en 5:e plats i 
H40. Detta gör att Stefan nu 
efter tre deltävlingar är uppe 
på en total tredjeplats i cu-
pen. Stefan är cupförsvarare 
då han vann denna säsongen 
2016. Förhoppningen är nu 
att Stefan kan fortsätta leve-
rera stabila resultat igenom 
hela säsongen. Så kommer 
det bli en spännande avslut-
ning om totalcupen fram i 
september då det avgörs i 
Ulricehamn. 
 

Stefan Hellman slutade på en femteplats i H 40 och är därmed på en 
tredjeplats i Svenska långloppscupen. Foto: Fredrik Bogren. 

Karolinerjoggen en löparfest

Löpare i alla åldrar deltog i Karolinerjoggen. Nr. 88 Felicia Eriksson, SK Granan, framför henne i röd tröja klubbkamraten Ronin Östh. Längst fram 
på bilden är Malte Geerts, Håfreströms IF.

Drygt 150 löpare i alla åld-
rar, både elit och motio-
närer, mötte upp vid OK 
Stugan i Dals Rostock när 
OK Kroppefjäll arrangera-
de Karolinerjoggen, som 
alltid på Sveriges Natio-
naldag den 6 juni.
Att löpartrenden är stark är 
inte att ta miste på och att 
döma av alla unga deltagare 
håller den in i framtiden. 
Nationalsången ljöd ur hög-
talarna och Svenska flaggan 
vajade mot blå himmel i 
start- och målområdet. Det 
var mycket åskådare som 

samlats för att heja fram sina 
favoritlöpare och i tälten där 
det serverades hamburgare, 
korv, kaffe och annat var det 
lika fullt upp som under cy-
keltävlingen ett par dagar 
innan. 

Först ut var barnen i klas-
sen Minijoggen, 45 glada 
små löpare sprang en runda 
på en kilometer och visade 
verklig tåga. 

En timma senare var det 
dags för de äldre. En stor 
skara löpare i alla åldrar star-
tade samtidigt och sprang 
antingen 14 eller 4,5 kilome-
ter i den omväxlande och 

krävande terrängen på Krop-
pefjäll.

Segrare i tävlingsklassen 
för herrar H21 14 kilometer 
blev Henry Gross, Hässelby 
SK, på den överlägset snab-
baste tiden 52.41. Sju minu-
ter därefter kom tvåan, Lukas 
Josefsson, Stenungsund, 
59.37. Tredjeplatsen togs av 
Håkan Jansson, Frändefors 
Entreprenad, på tiden 
1.00.02.

Damernas tävlingsklass 
D21 14 kilometer blev en 
spännande uppgörelse som 
slutade med att Lilian Fors-
gren, OK Tisaren, vann på 

tiden 1.02.25,  52 sekunder 
före fjolårssegraren Erika 
Åhl Jensen, Åmål Multis-
port. Trea blev Sofia Kay, LK 
TV88 på 1.14.20.

De allra flesta, det vill säga 
motionärerna valde att delta 
i motionsklasserna på 14 
respektive 4,5 kilometer. På 
korta banan var Axel Halv-
arsson, Karlskrona SOK, 
snabbast på tiden 18.53 följd 
av Vahid Husseini, Håfre-
ströms IF och Simon Johans-
son, Örebro Badminton. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ny MIF seger i jakten på Ödsmål
FOTBOLL 
MIF fortsätter se väldigt 
stabila och starka ut i årets 
seriespel och på söndags-
eftermiddagen fick åskå-
darna på ett blött Rådaval-
len se hemmalaget städa 
av Herrestad utan några 
större bekymmer.
Det var återigen ett avstäng-
ningsdrabbat hemmalag som 
ställdes på benen. Normalt 
sett viktiga kuggar som Os-
car Jonasson, Marcus Ryd-
berg och Jonatan Stefansson 
saknades av diverse disci-
plinära skäl. 

Man kunde trots detta 
mönstra en stark startelva, 
och i vanlig ordning tog man 
tag i taktpinnen från start och 
vaskade fram ett par fina 
målchanser under de inle-
dande tio minuterna. Gäster-
na var dock allt annat än 
ofarliga, de var på väg ige-
nom flertalet gånger efter 
felpass och lite slarv från 
hemmalaget.

Målkungar 
Men matchens första mål 
skulle komma från MIF och 
pålitlige målskytten Sebasti-
an Hedlund, som påpassligt 

Notoriske målgöraren Hedlund placerar in målvaktens retur till 1-0.

var framme och slog in en 
retur efter skott av seriens 
skyttekung Albin Broberg 
efter 14 minuters spel. 

Det var just stekhete Bro-
berg som rättvist såg till att 
utöka ledningen strax innan 
paus, med ett avstämt, lågt 
skott som ställde målvakten 
helt. 

Utjämning
I andra halvlek jämnade spe-
let ut sig lite mer, då Her-
restad försökte lyfta upp 
spelet samtidigt som MIF 

gjorde några byten och blev 
lite mer kontringsinriktat.

Gästerna lyckades dock 
inte skapa så många heta 
chanser, bortsett från ett fri-
läge i mitten av halvleken där 
Grimheden i hemmamålet 
fick komma upp stort med en 
viktig räddning. 

Spelet böljade en del fram 
och tillbaka fram tills att 
Albin Broberg i matchminut 
69 smekte in sitt 12:e mål för 
säsongen, fint framspelad av 
den för dagen så nyttige Vik-
tor Öhrling. 

Resterande dryga 20 minu-
ter blev mest en transport-
sträcka fram till tre nya vik-
tiga MIF-poäng i jakten på 
serieledande Ödsmål, som 
fortsatt har en poängs för-
språng efter nio spelade 
omgångar. 

Förutom de sedvanliga 
målskyttarna, bör extra plus 
delas ut till Adam Jonasson, 
som var en gigant i mittför-
svaret samt Wictor Svensson 
som stod för en stark all-
round-insats på mittfältet. 

Andreas G
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 17 juni kl. 15.00

Åsebro IF – Bengtsfors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Gajan Biogas AB, Håkan Broberg,AJ Dahlbergs Slakteri AB,  

M Gustafssons Ekonomi AB, Sven-Olof Larsson

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Bertil Johanssons 
Bygg AB

Huvudsponsor:

Lördag 17/6 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Frändefors IF
Matchbollarna skänkta av: 

Lundgrens Bygg, Peter Svenssons Plåt

Superduon 
gjorde det igen

FOTBOLL 
Melleruds offensiva duo 
Albin Broberg och Sebas-
tian Hedlund fixade tre 
nya poäng åt Mellerud på 
nationaldagen. 
Efter förra veckans udda-
målsförlust på hemmaplan 
mot serieledarna Ödsmål 
studsade MIF tillbaka när 
man besegrade fyran Högsä-
ters GF med 4-2 på bortaplan.

Broberg gjorde matchens 
första mål i mitten av första 
halvleken och laget utökade 
till 3-0 i mitten av andra. En 
utvisning på Marcus Ryd-
berg och sedan en reducering 
för Högsäter, gjorde att det 
blev match igen. Men Sebas-
tian Hedlund sköt bort Hög-
säters sista hopp när han fem 
minuter från slutet gjorde 

4-1, hans andra mål i match-
en som slutade 4-2. 

Mellerud befäster sin an-
draplats i tabellen, en poäng 
bakom Ödsmål och sex po-
äng före tvåan Stala/Myckle-
by.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Högsäters GF – 
Melleruds IF
2-4 (0-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
31’ 0-1 Albin Broberg
59’ 0-2 Sebastian Hedlund
68’ 0-3 Tim Svensson
82’ 1-3 David Martinsson
85’ 1-4 Sebastian Hedlund
88’ 2-4 David Martinsson

SLUTRESULTAT

Bäckefors 
gick på knock

FOTBOLL 
Brålandas andralag hade 
ingen suck på nationaldagen 
på Bäckevallen, där Bäcke-

Bäckefors IF –  
Brålanda lag 2 
9-1 (3-0)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
17’ 1-0 Martin Jonasson
25’ 2-0 Magnus Andersson
42’ 3-0 Martin Jonasson
53’ 4-0 Jonas Andersson
56’ 5-0 Martin Jonasson
67’6-0  Jonas Andersson
68’ 6-1 Johan Svensson
70’ 7-1 Gzim Ramadani
75’ 8-1 Daniel Söderqvist
78’ 9-1 Jonas Andersson

SLUTRESULTAT

fors IF tog emot för spel i 
division 6 Dalsland. 

Matchen var mållös i 17 
minuter innan Martin Jonas-
son öppnade fördämningar-
na för hemmalaget. Tre mål 
mäktade man med i den för-
sta halvleken mot Brålandas 
målvakt, men i andra skulle 
ytterliggare sex bollar sättas 
bakom gästernas keeper.

Dock kunde Johan Svens-
son skicka in ett tröstmål för 
Brålanda i 9-1 matchen. 
Bäckefors är i fortsatt serie-
ledning och har ännu inte 
förlorat en match denna sä-
song.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Glädje och fotboll på 
Klassbollen i Mellerud

KLASSBOLLEN 
För sjätte året i rad spelades Klassbollen i Mellerud 
för kommunens alla skolor. 340 elever spelade en stor 
mängd matcher i strålande solsken.

Laget Miniorerna ställdes mot Fagerlids Leoparder på Rådavallen i en 
tät och målrik match. 

Lagen Drakarna och K-2 möttes i dagens första match på en av de två 
femmannaplanerna på Rådavallen.

Best Friends 1 från Nordalsskolans förskoleklass är taggade inför Klassbollen.

Årskurs 6A från Nordalsskolan, laget Torbjörnarna. 

Nordalsalliansen jobbar 
ihop. Det är många funktio-
närer som behövs i kiosk, 
hamburgeri, som domare och 
matchvärdar, berättade 
Bengt.

Domare i årets klassboll 
var elever från Rådaskolans 
fotbollsklass, med Calle An-
dersson i spetsen. 13 stycken 
till antalet styrde de alla 
matcherna på de fyra fot-
bollsplanerna med lugn och 
behärskad hand.

I höstas lutade det åt att det 
inte skulle bli någon sjätte 
upplaga av denna populära 
turnering, enligt Bengt Lind-
berg.

– Det var lite osäkert om 
det skulle bli något, för det 
var svalt intresse från fören-
ingarna. Många kände att de 
inte hann, men Sören Flöis-

bon på Melleruds IF:s kansli, 
som  fick väldigt mycket 
frågor om varför det inte 
kommit någon information 
än, kände att klassbollen 
behövs.

Glada att det blev ett sjätte 
år är barnen från Karoliner-
skolans årskurs fyra. 

– Det roliga är att spela 
fotboll, jag spelar i MIF an-
nars. I vår första match gick 
det bra, vi vann för att vi är 
bäst, berättade Hanna Sche-
lin från laget K4.

– Jag tycker samma sak, 
roligt att spela fotboll. Man 
träffar nya vänner. Vi är bra 
för nästan alla i klassen spe-
lar fotboll och vi spelar fot-
boll varje rast, sade Oskar 
Johansson från samma lag.

Även Åsebro hade flera lag 
på plats, bland annat årskurs 
3-4 samt 5-6. Några av grab-
barna låg i gräset och väntade 
på sin första match.

– Det roligaste är att spela 
fotboll och att få vara med 
klassen, sade Erik Hektor 
från Åsebros 5-6:a.

– Man får träffa många 
personer och spela fotboll 
tillsammans. Vi kommer att 
möta Nordal 6A först, det är 
nervöst. Vi har aldrig vunnit 
mot dem, de har vunnit 
många år i rad, berättade 
Axel Olsson, även han från 
5-6:an.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Regnet höll upp och istället 
bröt solen igenom lagom till 
invigningen i lördags morse 
på Rådavallen. 340 fotbolls-
spelare tillsammans med 
syskon och föräldrar fyllde 
arenan och förväntan var 
stor.

30 välspelade matcher på 
fyra planer var huvudattrak-
tionen, men på plats fanns 
även fika och mat samt den 
populära speedshootningen.

En av skolorna som hade 
deltagare med i Klassbollen 
var Nordalsskolan.

– Det är roligt, kul att få 
spela med klasskompisarna, 

sade Benjamin från 6A och 
laget Torbjörnarna.

– Att alla får vara med och 
att det är för klasser är bra, 
sade Jens från samma lag.

Cupgeneralen Bengt Lind-
berg stod i speakerbåset un-
der turneringen och drog i 
trådarna.

– Vi ligger på ungefär sam-
ma elevantal som förra året, 
från alla skolor i Melleruds 
kommun, från förskolan till 
årskurs sex. Det börjar gå lätt 
nu när vi har rutin, i början 
var det lite besvärligt, men nu 
går det bra. Det är väldigt 
roligt att alla föreningarna i 
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Skötteruds Gård, Mellerud
Mellerud Holms-Torp 1:45

Skötteruds Gård om 42 ha strax norr om Mellerud med

möjligheter för djurhållning, uthyrning rum, restaurang,

loppis, gårdsbutik, camping, jordbruk, skogsbruk och

båtplats/sjöbod vid Vänern.

Objektsbeskrivning via Internet alt. tele: 0521-572410

Skogsmästare/mäklare Henrik Pålsson tele. 0705-187045

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

söker

Projektledare – 50%
Intresset för begagnade och antika föremål växer 
kraftigt i Sverige! Detta är något som vi på DTAB vill ta 
vara på. Vi ska nu starta ett Leaderprojekt – ”Projekt 
Antiksafari Dalsland” - där vi planerar att tillsammans 
med våra medlemsföretag utveckla och etablera nya 
turistprodukter/nya reseanledningar som bygger på 
denna allt tydligare trend.  
Vi söker nu en driftig och ”antikintresserad” projektle-
dare på 50% perioden 2017-09-01–2018-12-31. 
God kännedom om turistnäringen i projektområdet 
Dalsland, Munkedal, Årjäng är en merit. Körkort är ett 
krav. Din ansökan skickar du senast 2017-06-30 till 
johan.abenius@dalsland.com 
För mer information kontakta Johan Abenius 
tel 070 568 06 83 - epost johan.abenius@dalsland.com

 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
ÅKKLIPPARE JONSERED 
LT15 ej motor 600 kr.  
Golf kombi 2.000 kr.  
Tel 073-915 73 13.

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

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

50% på  
rullgardiner

Vaxduk 30:-/m 

Linnevaxduk 149:-/m

Kappa 40:-/m

Enf. trikå 85:-/m

Mörkläggning
MV & färdigsytt

TYGLADAN

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

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

19.900:-
inkl. moms

Installation från 2500:- inkl. moms.

Topplacerad 
i Råd & Röns test

Välkomna in!

Tango II

Klarar upp till 2200 m2

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

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

KLUBBNYTT

Duktiga tjejer på
fotbollsplanen

FOTBOLL 
F10 Åsebro/Brålanda har 
haft fullt upp den sista tiden 
med flera fotbollssamman-
drag och Sommarcupen i Ed.

Flickorna började träna 
inomhus i mitten av mars och 
de har gjort stora framsteg 
med hjälp av tränarna Moni-
ka Hektor och Helén Anders-
son.

Första sammandraget spe-
lades hos Kroppefjäll IF i 
stekande solsken och de har 
efter det även hunnit besöka 
Eds FF och IF Viken.

Laget har väldigt roligt 
tillsammans och deras tack-
ramsa efter match är: Ge mig 
ett Å. Ge mig ett B. Ge mig 
ett T. Vad blir det? Åsebro 
Brålanda Tjejer!

Åsa Salomonsson
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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/HUSBILAR
Oscarssons Bil AB
VI KÖPER KONTANT 
Personbilar 2010-2017
Lätta lastbilar 2010-2017
HUSBILAR 2005-2017
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

BILDELAR

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

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.24 - 17 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. 24 – 17 juni

21.00 Mysteriet von Bülow
22.50 Poldark
23.50 Akuten
00.35 Hawaiis vilda natur
01.25 Djursjukhuset - tecke-
 språkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.45 Flygödlorna
19.25 Fighten mot fobier
20.05 Kolibri
21.00 Seriestart: Berlin-Tokyo 
 med bil
21.45 Vår plats i universum
22.35 Smugglarna
23.15 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet

05.05 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
16.30 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Crank: High voltage
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.20 My name is Earl
01.50 Family guy
02.40 American dad
03.05 Seinfeld
03.55 Fear factor USA
04.40 Community

21.00 Ett lag utan gränser
21.15 Attack the block
22.40 Berlin - under samma 
 himmel
23.30 Barracuda
00.25 Världens natur: Isbjörns-
 sommar
01.20 Trädgårdstider
02.20 Strömsö

15.00 UR Samtiden
18.00 I motorriksha 
 genom Indien
18.30 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet
19.20	 Världens	dyraste	fisk
20.15 Stephen Fry i Central-
 amerika
21.00 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
21.45 60-talets USA
22.25 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
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Transporter 3
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.50 American dad
03.15 Seinfeld
04.00 Nattsändningar

21.00 Svenska folkfester: Sweden
 Rock
22.00 Myteriet
22.45 I am Johnny Cash
00.10 Gisslan
00.50 Please like me
01.15 Nurse Jackie
01.45 Världens fakta: Det hot-
 fulla vädret
02.35 Uppdrag granskning 
 sommar

15.00 UR Samtiden
18.00 Papegojornas ålder-
 domshem
18.55 Historiska trädgårdar
19.25 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.10 Sydafrika - vår historia i 
 bilder
21.00 Fighten mot fobier
21.45 Stephen Fry i Central-
 amerika
22.30 En tyst världsomsegling
23.15	 Världens	dyraste	fisk

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Kevin can wait
19.30 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 The mechanic
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.20 My name is Earl
01.50 Family guy
02.45 Nattsändningar

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 The Island
22.30 Biljett till kärleken
23.00 Follow the money
00.00 The Passing bells
01.25 Best of Skavlan
02.25 Naturens föräldralösa 
 djurungar

09.00 UR Samtiden
15.00 Örter - naturens 
 eget apotek
15.20 Papegojornas ålderdomshem
16.10	 Världens	dyraste	fisk
17.05 Generation arbetslös
18.00 Flygödlorna
18.40 Sydafrika - vår historia i 
 bilder
19.30 Berlin-Tokyo med bil
20.15 Stephen Fry i Central-
 amerika
21.00 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet
21.50 Kolibri
22.45 Nattsändningar

05.10 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 Community
12.00 Anger management
12.30 The exes
13.00 Cops
13.30 NCIS: Los Angeles
15.30 99 saker med Erik & 
 Mackan
16.30 Ice age 3: Det våras för 
 dinosaurierna
18.30 First Impressions
19.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
20.00 Simpsons
21.00 Killer elite
23.20 Red
01.35 Mama
03.20 Pegasus vs. Chimera
04.50 Chozen

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Jakten på Norge
11.35 Trädgårdstider
12.35 Barnmorskan i East End
13.35 Sparkstöttingsfrun
13.40 Gammalt, nytt och bytt
14.10 Djursjukhuset
15.10 Matiné: Lek med döden
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 Seriestart: Uppdrag 
 granskning sommar
21.00 Barracuda
22.00 Mitt uppkopplade barn
23.00 SVT Nyheter
23.05 Seriestart: Elitstyrkans 
 hemligheter
23.55 I am Johnny Cash

05.00 SVT Nyheter
08.58 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Nya Moderaterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Hawaiis vilda natur
18.50 Det hemliga fjället
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Therese Johaug: Dopnings-
 domen
20.45 Ett lag utan gränser
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nurse Jackie
22.45 Kroppen
23.15 Historien om Via della 
 Conciliazione
00.10 Skattjägarna
00.40 Nattsändningar

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

05.15 Molanders
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Strömsö
11.15 Uppdrag granskning 
 sommar
12.15 Mitt uppkopplade barn
13.15 Trädgårdstider
14.15 Anslagstavlan
14.20 Svenska tv-historier: Kurt 
 Olssons television
14.50 Falkenbergsrevyn 2017: 
 Spexit
16.20 Gomorron Sverige
16.40 Vårt bröllop
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 Friidrott: Diamond League
22.00 Myteriet
22.50 Biljett till kärleken
23.20 SVT Nyheter
23.25 Follow the money

05.00 SVT Nyheter
08.30 Skattjägarna
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
16.00 SVT Nyheter
16.15 Komiska genier - Helan 
 och Halvan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens natur: Isbjörns-
 sommar
18.55 En bild berättar
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Dexter
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fassbinder: Maria Brauns 
äktenskap
00.10 Skattjägarna
00.40 24 Vision
01.00 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Det stora familje-
 äventyret
14.00 Extreme makeover weightloss
15.00 Bygglov
16.00 Hela England bakar
17.00 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 Polar music prize
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 Blue bloods
03.5 5Law & order: Special 
 victims unit
04.50 The following

05.10 Vårt bröllop
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Molanders
10.45 Vårt bröllop
11.35 Kronprinsessan Victorias 
 fond 20 år
11.50 Fasadklättraren
14.50 I am Johnny Cash
16.15 Gomorron Sverigeg
16.35 Karl för sin kilt
17.30 Vem vet mest junior
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Svenska tv-historier: 
 Vädret i rutan
19.15 Agnes
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Bäst of Falkenbergsrevyn
21.00 Best of Skavlan
22.00 NSU - hatets underjord
23.35 SVT Nyheter
23.40 Ditte och Louise
00.10 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
17.10 Pappa kom fram
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Det hot-
 fulla vädret
18.50 Det söta livet - sommar
19.00 Skavlan junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Kinas van Goghs
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The quiet roar
23.00 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Det stora familje-
 äventyret
14.00 Extreme makeover 
 weightloss
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 Halv åtta hos mig
20.00 Gladiatorerna
21.30 Jack Reacher
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jack Reacher, forts
00.30 Eyes wide shut
03.50 Days of thunder

05.00 Jakten på Norge
05.50 Trädgårdstider
06.50 Sverige!
07.20 Gammalt, nytt och bytt
07.50 Under klubban
08.20 Uppdrag granskning 
 sommar
09.20 Skäggmanslaget
10.05 Diagnoskampen
10.45 Första dejten: England
11.35 Karl för sin kilt
12.30 Best of Skavlan
13.30 Motor: STCC
16.30 FIFA Confederations cup: 
 Studio
17.00 FIFA Confederations cup
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Det söta livet - sommar
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Ivar Kreuger
21.00 Seriestart: Jamestown
22.00 SVT Nyheter
22.05 Lördagsbio: Förälskad i 
 Rom
00.00	 Nattfilm:	F/X	-	dödlig	effekt
04.50 Strömsö

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Skattjägarna
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 Hawaiis vilda natur
14.45 Världens natur: Isbjörns-
 sommar
15.40 Övergivna rum
16.00 SVT Nyheter
16.05 Dexter
17.05 Therese Johaug: Dopnings-
 domen
17.50 FIFA Confederations cup
19.00 Kulturstudion
19.05 Dvoraks cellokonsert med 
 Jakob Koranyi
19.45 Kulturstudion
19.50 Tolv minuter violin
20.00 Kulturstudion
20.05 Världsartisten Vilde Frang 
 på hemmaplan
21.40 Kulturstudion
21.45 Gisslan
22.30 Nattsändningar

06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Gladiatorerna
13.00 Solsidan
14.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.00 Två bröder emellan
17.40 Buskis blir till
17.55 Keno
18.00 Inför V75
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Rena rama Rolf
20.00 Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
21.25 Dödligt vapen 2
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Dödligt vapen 2, forts
23.55 Gran Torino
02.10 Catwoman
04.20 Ambassaden

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp 28 juni

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonser bokas hos 
Christina eller Maggan
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 FIFA Confederations cup
22.15 Skam
22.35 Ditte och Louise
23.05 NSU - hatets underjord
00.35 Jamestown
01.30 Diagnoskampen
02.10 Trädgårdstider - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 En post-motorcykel väcks 
 till liv
15.05 I motorriksha genom 
 Indien
15.35 Marknadsföringens hemligheter
16.25 En tyst världsomsegling
17.10 Historiska trädgårdar
17.40 Fighten mot fobier
18.25 Stephen Fry i Centralamerika
19.10 Seriestart: Idévärlden
20.10 Seriestart: Världens fakta: En tiger
  i soffan
21.00 Seriestart: Världens natur: Thai-
 land
21.50 60-talets USA
22.30 Why poverty?

05.10 Cops
05.35 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Community
07.35 The exes
08.00 First Impressions
08.50 Cooper Barret's guide to surviving 
 life
09.15 Ice age 3: Det våras för 
 dinosaurierna
11.10 99 saker med Erik & Mackan
12.15 NCIS: Los Angeles
15.10 Den galna professorn
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
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 Rogue assassin
00.10 Deadbeat
00.40 2 1/2 män
01.10 Last man on earth
01.40 How I met your mother
02.10	 Tattoo	fixers
03.05 Battle creek
03.50 Nattsändningar

21.00 Bäst of Falkenbergsrevyn
22.00 Ivar Kreuger
23.00 Svenska tv-historier: Vädret i 
 rutan
23.30 Sportspegeln - teckenspråks-
 tolkat 
00.00 Biljett till kärleken
00.30 Vårt bröllop
01.20 Gift vid första ögonkastet Norge

15.00 UR Samtiden
18.00 Örter - naturens eget
 apotek
18.20 Historiska trädgårdar
18.50 Studio natur
19.20 Berlin-Tokyo med bil
20.05 Ståltanter mot makten
21.00 Alligatorernas träsk
21.50 Why poverty?
22.50 Idévärlden

05.00 Amazing race
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
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
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.55 American dad
03.15 Nattsändningar

21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 100 procent vaken: Sommarlov

15.00 UR Samtiden
18.00 Odlingsrösets huggormar
18.05 I motorriksha genom 
 Indien
18.35 Sydafrika - vår historia i bilder
19.25 Nya Zeeland: Den blå kusten
20.10 Andra världskriget: Slaget om 
 Stilla havet
21.00 Smugglarna
21.45 Dokument utifrån: Ndranghetan 
	 -	den	kalabriska	maffian
22.40 60-talets USA

05.10 Våra värsta år
05.35 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 Anger management
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 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Abduction
23.10 Superstore
23.45 Brooklyn nine nine
00.10 Nattsändningar0

05.20 Gammalt, nytt och bytt
05.50 Under klubban
06.20 Vårt bröllop
07.10 Biljett till kärleken
07.40 Jakten på Norge
08.30 Landet runt
09.15 Strömsö
09.45 Molanders
12.00 Svenska folkfester: Sweden Rock
13.00 Bäst of Falkenbergsrevyn
14.00 Svenska tv-historier: Vädret i 
 rutan
14.30 Ivar Kreuger
15.30 Friidrott: Diamond League 
 Stockholm
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
23.30 Elitstyrkans hemligheter
00.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägarna
10.05 Gudstjänst
10.50 Svart sol
11.05 Kinas van Goghs
12.00 SVT Nyheter
12.05 Tolv minuter violin
12.15 Världsartisten Vilde Frang på 
 hemmaplan
13.50	Marie-Louise	Ekmans	utflykter
14.50 Världens fakta: Det hotfulla vädret
15.40 Övergivna rum
16.00 SVT Nyheter
16.05 Nybygge på Stiklestad
16.15 Konkkaronkka
16.45 FIFA Confederations cup: Studio
17.00 FIFA Confederations cup
19.00 Norge på tvärs med Maria
19.30 FIFA Confederations cup: Studio
20.00 FIFA Confederations cup
21.00 Aktuellt
21.15	 Absolut	svensk	-	filmen
22.40 Gudstjänst
23.25 Dexter
00.25 Grön glädje
00.50 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.20 Brynolf & Ljung 
 – Street magic
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset - med Lotto-
 dragningen
12.50 Alla bygger
13.50 Linda och djurens hjältar
14.50 Familjen Annorlunda
15.55 Leilas supermat
16.25 David Batra: Det här var ju tråkigt
17.50 Postkodlotteriets sommarvinnare
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Jävla klåpare
21.00 Wallander: Försvunnen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Försvunnen, forts
23.10 GW:s mord
00.10 Broadchurch
01.10 Flight
04.00 Ambassaden

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Landet runt
11.45 Sportspegeln
12.15 Ivar Kreuger
13.15 Tack för resan
13.35 Matiné: Flickan och djävulen
15.05 Gomorron Sverige sammandrag
15.30 Gammalt, nytt och bytt
16.00 Under klubban
16.30 FIFA Confederations cup: Studio
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Gör om mig
18.50 Diagnoskampen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Medicin med Mosley
20.50 Fråga doktorn fakta
21.00 Seriestart: Arvingarna
22.00 Första dejten: England
22.50 Skam
23.10 SVT Nyheter
23.15 Sverige idag sommar
23.30 Mammon

05.00 SVT Nyheter
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 Hjortkalven
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 FIFA Confederations cup
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Jag är Ingrid
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 SVT e-sport
22.45 Katy Perry - The Prismatic World 
 Tour
23.45 Historiska personligheter
00.10 Skattjägarna
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Nattsändningar

05.05 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Det stora familjeäventyret
14.00 Extreme makeover weightloss
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 Lotta på Liseberg
21.30 Annika Bengtzon: Nobels 
 testamente
22.00 TV4Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Annika Bengtzon - Nobels 
 testamente, forts
23.45 Brottskod: Försvunnen
00.40 Gotham
01.40 Musketörerna
02.45 Blue bloods
03.45 Law & order: Special victims unit
04.40 The following

05.05 Sverige idag sommar
05.20 Diagnoskampen
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Diagnoskampen
10.40 Gammalt, nytt och bytt
11.10 Under klubban
11.40 Mitt uppkopplade barn
12.40 Första dejten: England
13.30 Medicin med Mosley
14.25 Fråga doktorn fakta
14.35 Matiné: Min vän Oscar
16.00 Gomorron Sverige sammandrag
16.25 Jakten på Norge
17.15 Vem vet mest junior
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Minnen som bleknar
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Berlin - under samma himmel
21.50 The Passing bells
23.15 SVT Nyheter
23.20 The Broken circle breakdown
04.50 Sverige idag sommar

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Jag är Ingrid
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Sanningen om träning
18.45 Nittiotalisterna: Stå på tå
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Fotboll: EM-truppen presenteras
20.00 Seriestart: Hur pratar djur?
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Please like me
22.10 Fassbinder
23.40 Norge på tvärs med Maria
00.10 Urtidsdjur i gränsland
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige sammandrag
02.00 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Det stora familjeäventyret
14.00 Extreme makeover weightloss
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 Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
21.25 Vad blir det för mat
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 Blue bloods
03.55 Law & order: Special victims unit
04.50 The following

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Lördag 17/6 kl. 13.00-14.00

Visning: Lördag 17/6 kl. 13.00-13.30

Mellerud / Sunnanåhamn / Kulingvägen 15
Mycket fräsch sjöbod med utsikt över Sunnanå hamn. Ett stenkast till servicehuset med dusch/WC, tvätt och gästrum. Sunnanå har en 
egen charmig hamnkrog. 2 rum varav ett sovrum. Boyta 12 kvm. Pris: 600 000:-

NYTT PRIS!

Mellerud / Upperud / Upperud 5
Vackert belägen sommarstuga mellan två sjöar som ingår i Dalslands kanal. Gångavstånd till Upperuds sluss och cykelväg till akvedukten 
i Håverud. 3 rok. Boyta: 100 kvm. Tomtareal: 2 110 kvm. Pris: 790 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Ring och boka visning!

MELLERUD - Torsgatan 5 
Tegelvilla i gott skick! 1-planshus med inredd källare, 
3-4 sovrum. Altan delvis under tak. Trivsamt trädgård 
med flera olika fruktträd och bärbuskar. Närhet till 
skola och förskola. Vidbyggt garage.

Pris 1.195.000:-

MELLERUD - Nygården Bredaberget 
Praktvilla med anor från 1800-talet. 6 rok samt 2 
walk-in-closets. Inbjudande sällskapsytor, serve-
ringsgång och bibliotek. En blomstrande trädgård. 
Altan på husets baksida, rymligt magasin 

Pris 1.650.000:- 

ÅSENSBRUK - Gamla Vägen 30 
Enplansvilla, 3 rok och källare. Beläget i lugnt och 
trivsamt villaområde. Vinterisolerat uterum på bak-
sidan och uteplats under tak på framsidan. Trivsamt 
vardagsrum. Garage. Närhet till bad och fiske. 

Pris 550.000:-

MELLERUD - Frejagatan 16 
Rymlig villa innehållande 6-7 sovrum, luftigt vardags-
rum och kök, samt 2 badrum. Här finns utrymme för 
den stora familjen eller att kombinera boende och 
verksamhet. Hörntomt. 

Pris 1.700.000:-

NYINKOMMET!

Har Du ett torp  

att sälja? 

Välkommen  

att höra av Dig 

till oss!

Vi har köpklara  

kunder

Ring och boka visning!

Ring och boka visning!
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 24. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Kassler
ICA. Ursprung Danmark. Ca 600 g. Bit. . 
Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Geniun, 
Harmoni, Serenad och Hela Bönor. 
Jfr pris 50:00-55:56/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Sötmeloner
ICA. Spanien. Klass 1. Gäller hel melon. 
Jfr pris 15:00/kg.

Dubbla stycksaker
Cloetta. 50 g.  
Jfr pris 100:00/kg.

            

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

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

Gräddfil
ICA. 3 dl. Gäller ej ekologisk, laktosfri. 
Jfr pris 16:67/liter.
Max 2 köp/hushåll.

3990
/kg

KORT 
PRIS

15:-
/kg

Var medmbraå 25:-
/st

KORT 
PRIS

15:-
/kg

Svensk gurka
Odlarna.se. 310-500 g. Klass 1.
Jfr pris 10:00-16:13/kg.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

5:-
/st

KORT 
PRIS

5:-
/st

5:-
/st

KORT 
PRIS

Månadens 
vara

Redskapskrokar Habo

Just nu: 219:–
Ord. pris: 340:–

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:-

Nya undersköterskor i Mellerud

Bakre raden fr. v: Anna Sjöström lärare, Linn Eden, Désirée Kingsson Edhborg, Elin Johansson-Kask, Jörgen 
Olsson, Madeleine Hartman rektor. Mellersta raden fr. v: Sofie Halvardsson, Susanne Hertell, Rosemary Sol-
varm lärare, Caroline Åström, Per Vernberg. Främre raden fr. v: Anders Winberg, Tina Östling, Maria Swensån, 
Leah Medallo Winberg, Emma Fredriksson. Frånvarande: Magnus Karlsson.

Den 30 maj blev 14 per-
soner klara med sin un-
dersköterskeutbildning 
vid vuxenutbildningen i 
Mellerud.
Det var en intressant utbild-
ning där alla elever fullföljt 
de dryga tre terminerna med 
både teori och praktik. De har 
varit anställda inom vård och 
omsorg i Melleruds kommun 
samt närliggande kommuner 
som vikarier. 

En del i utbildningen är 

förlagd till arbetsplatsen och 
en dag i veckan har varit av-
satt till teoretisk undervisning 
på skolan. Eleverna har även 
haft möjlighet till praktik och 
auskultation inom psykiatri 
(Brinkåsen), vårdcentral, 
LSS och olika avdelningar på 
NÄL. Eleverna hade varie-
rande bakgrund inom om-
vårdnad när de startade ut-
bildningen, en hade arbetat 
tolv år medan en annan var 
helt ny inom området.

Alla läser en grundutbild-
ning inom vård och omsorg 
där eleverna sedan utöver den 
väljer inriktning som till ex-
empel äldreomsorg, akut-
sjukvård, psykiatri eller LSS. 
Några har dessutom lagt till 
akutsjukvård som utökad 
kurs till äldreomsorgsinrikt-
ningen. 

– Det här är det bästa jag 
gjort, skulle tagit steget för 20 
år sedan, sade Anders Win-
berg, inriktning LSS.

Den teoretiska delen har 
innehållit föreläsningar, re-
dovisningar och många dis-
kussioner. Efter varje block 
har de lämnat in hemtenta på 

respektive kurs. Men det har 
inte räckt med en dags teori i 
veckan utan det har fordrats 
mycket studerande hemma 
också. 

– Vi har haft många diskus-
sioner kring personcentrerad 
omvårdnad och bemötande.
Det har varit mycket givande. 
Detta är ett mycket viktigt 
område, det är grunden i god 
omvårdnad, sade Maria 
Swensån.

Alla 14 hade arbete när ut-
bildningen avslutades, tre på 
NÄL, en på vårdcentral, en 
inom LSS och övriga inom 
äldreomsorg. De två lärarna 
Rosemary Solvarm och Anna 
Sjöström berömde sina elever 
som varit intresserade och 
ambitiösa.

En lunch på Thairestau-
rangen blev avslutning på de 
dryga tre terminernas plug-
gande och alla tyckte att det 
varit en bra utbildning. Nu 
stod de beredda att axla det 
nya ansvaret som underskö-
terskor. 
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Inbrott
2/6: Inbrott på Café Rocket på 
järnvägsstationen. Stenar hade 
kastats genom glasrutorna. 
Kontanter stals. Polisen vill 
komma i kontakt med personer 
som kan lämna information. 

Polisrapport Ring in dina tips:114 14.  
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89

7/5-6/6: Inbrott i fritidshus i Källsviken. Saker stals. Tidig mor-
gon 5/6: Inbrottsförsök i Köpmannebro. Mannen i huset väcks 
av att ett källarfönster krossas och han hörde en man prata ett 
språk han inte förstod. När mannen gick ner för att se vad som 
hände, försvann inbrottstjuvarna. 4-5/6: Inbrott i garage i Brän-
na. Någon hade brutit sig in med en kofot. Mycket gods stals. 
4-5/6: Inbrott i bilverkstad i n. Bränna. Ett fönster hade brutits 
loss. Mycket gods stals. 31/5-5/6: Inbrott i fritidshus i Åsensbruk. 
Altandörren hade brutits upp, okänt vad som stulits. 9-10/6: 
Inbrott i lagertält hos Ute&Inne. 
Jagade bort tjuvarna
Natten mellan 11-12/6: Inbrott i Gatan, Ör. Mannen i huset vak-
nade av att larmet gick och såg att portarna till verkstaden brutits 
upp. Han gick ut och ropade, då såg han en man som tittade ut 
från verkstaden. Denne sprang sedan till skogs. En hundpatrull 
kunde spåra förövaren till en granngård, men där tog spåren slut.
Påverkat par
3/6: En man och en kvinna påträffades i Åsensbruk på em. De 
visade tydliga tecken på att vara påverkade och fick lämna urin-
prov. Misstanke om narkotikabrott eget bruk.
Hjälpsamma kunder
6/6: Tre personer var inne på ICA under em och stal varor, detta 
såg personalen som försökte hejda dem. Men två av tjuvarna 
kunde ge sig av. Personalen ropade på hjälp och tack vare hjälp 
av kunder kunde den tredje mannen hållas kvar tills polisen 
anlände. Mannen, född 1970, anhölls i väntan på att åklagaren 
beslöt om strafföreläggande. Då han inte är svensk medborgare 
måste man invänta en undertecknad fullmakt, så att han betalar 
sina böter.
Misshandel
6/6: En pappa spelade fotboll vid Rådavallen med sin son. Han 
sade till några barn som var stökiga att inte ha sönder saker och 
de gick iväg. Sedan kom en person i en bil och gav pappan flera 
slag med knuten hand i ansiktet. Han uttalade även hot.
Många fall av bilinbrott
2-4/6: Inbrott i bil på Allégatan. Ruta var krossad och saker stals 
ur bilen. 6-7/6: Inbrott i bil vid Storgatan 37. Inga brytmärken, 
men saker stals ur bilen. 3-4/6: Inbrott bil vid järnvägsstationen. 
Ruta krossad, saker stulna ur bilen. 1-4/6: Inbrott bil vid järn-
vägsstationen. Ruta krossad, saker stulna. 2-5/6: Inbrott och 
skadegörelse på bil vid järnvägsstationen. Rutor krossade och 
någon har hoppat på motorhuv och tak. Saker i bilen saknas. 
Sidoruta på bil vid järnvägsstationen krossad, upptäcktes 7/6. 
4-9/6: Inbrott i bil vid järnvägsstationen. Ruta hade krossats. 
Polisen har genom spaning fått indikationer om vem det kan 
vara, men är mycket angelägna att komma i kontakt med vittnen 
som sett något. 1/6: Smitning från parkeringsskada på Rådasko-
lans parkering.  
Stölder
6/6: Smet från bensinnotan på Preem. Polisen har goda förhopp-
ningar att hitta tjuven. 6-7/6: Cykel stulen på Storgatan, en vit 
MTB med svart sadel. Stöld av fyra bildäck i ett garage på 
Havregatan. Upptäcktes 7/6. Stöld av ramper, räcken och fästen 
från en f.d dragbro (en flytbro) i Håverud. Tillhör Vattenfall.


