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Glad midsommar 
önskar personalen 

på XL-BYGG i Mellerud

 

Öppettider:
Måndag-fredag 7-18
Lördag 9-14
Butiken har stängt
Midsommarafton och  
midsommardagen

Sapphultsg. 12, Mellerud Tel: 0530-330 00 
www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se 

Finklädda barn, strålande sol och förväntan i luften inför sommarlovet. Här syns en bild från skolavslutningen på Karolinerskolan i Dals Rostock 
förra onsdagen. Foto: Karin Åström.

– Sidan 9 –

www.uteinne.se

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

JUL & 
advent

Bord & 6 stolar 5.995:-

Midsommarafton         9-14
Midsommardagen     Stängt

Vi har allt ni 

behöver till 

midsommar-

dukningen

Svart solsäng 395:-

Svart solstol 
395:-

Stort utbud av
dalslandslitteratur

– Sidan 5 –

Dalsland Tour 
i Mellerud

– Sidan 14–

Orvelin bygger 
förvaringshall

– Sidan 4 –

Sommarlov!

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 25.

Prisbomb!

15:-
         

/st

15:-
         

/kg

Fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, ca 1 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 25.

Kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.
Max 2 köp/hushåll/ vecka 25

Skivad lax
Falkenberg, gäller kallrökt, gravad, rimmad,
jfr-pris 175,00/kg.

Baguette
Dafgård, hel, 400  g, jfr-pris 12,50/kg

5:-/st
Svensk isbergssallat
Sverige, klass 1.

Halloumi
Fontana, gäller även Grilloumi, 200 g, 
jfr-pris 12,50/kg.

6995
         

/kg

 

45:-
2 för

för Bonuskunder

Vispgrädde
Garant, gäller 36% fetthalt, gäller ej ekologiskt, 
laktosfri, 5 dl, jfr-pris 30,00/liter.

Ny-
gräddat
i butik!

35:-
         

/st
5995

för Bonuskunder
/kg  
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LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 23/6  kl 20-24

CEDRIX
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Bolstad  
jaktvårdsförening

håller 

ÅRSMÖTE
söndag 9/7 kl. 18

i Bolstad Bygdegård
Öppettider skjutbanan
Söndagar 13/8-1/10 kl. 13-16

Välkomna!

Svartevägens 

samfällighetsförening 

kallar till 

Årsmöte 

söndag 16/7 kl. 17 

i Fjällbo

VÄLKOMNA!        Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- –  35 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 22/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  22.000:-   -  57 rop

REA
gäller ej snittblommor
10:- / st på allt 

Midsommarafton kl. 9-12
 Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Spelmän och dansare på Dal • Fiskdamm • Lotterier 
Lekar och dans runt midsommarsången • Jordgubbstårta & kaffe

Varmt välkommen!

TRADITIONELLT 
MIDSOMMARFIRANDE 

vid Dalslands konstmuseum i Upperud Midsommarafton kl 14

Utställningar & café
Juni ons–sön 11–17
Juli alla dagar 11–17

Fri
entré

Furusand
Midsommarafton 

15.00 - 18.00
Midsommarcafé

16.00 Sommarsånger, 
allsång

Avresa från kyrkan 15.00

Kalle-dagen
Musikgudstjänst i Anolfsbyn

Lördagen den 24 juni kl 16.00
Eva Marklund leder gudstjänsten

Peter Söderlunds flöjtensemble framträder
Vänföreningen bjuder på kaffe med hembakt.

Ta gärna med något att sitta på.
Vid regn inomhus. Parkering finns.

VÄLKOMMEN!
Karl Karlssongårdens vänförening 

Skålleruds församling

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

21 juni-28 juni 2017
Johannes döparens dag
”Den högstes profet”

Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 11.00 Midsommardagen. Högmässa i Grinstads
   kyrka, Lena Hildén.
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst på Dalaborg, Eva 
  Marklund. Musik: Alban Faust. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på. Vid regn i 
  Bolstads kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 16.00  Midsommarfest i Kyrkans Hus, sill och 
  potatis, jordgubbstårta och kaffe. Kostnad 
  100:-.Anmälan gick ut 19 juni.
Ons 18.00  Andakt i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor  18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Anders 
  Fredriksson och Eva Marklund.
Lör 14.00 Midsommardagen.  Friluftsgudstjänst vid 
  Domarringen Järn, Eva Marklund. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på. Vid regn i 
  Järns kyrka.
Sön 17.00  Servering i Kyrkans Hus.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus, Eva 
  Marklund. Sång: Ingrid Langaard.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Lör 16.00 Midsommardagen. Musikgudstjänst i Karl 
  Karlssons gården, Eva Marklund. Peter 
  Söderlund och flöjtensemble. Karl Karlssons 
  gårdens vänner bjuder på kaffe.
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Lör 14.00 Midsommardagen.  Friluftsgudstjänst vid 
  Kabbosjön, Kerstin Öqvist. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på. Vid regn i 
  Dalskogs kyrka.
Sön 9.30 Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin.
Ons 28/6 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund
Ons 28/6 17.00  Kyrk-utflykt till gamla Gunnarsnäs kyrka, 
  Daniel Westin. Samling vid Almåsrastplats 
  öster om Gunnarsnäs kyrka. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på.

Midsommarfirande 
Brunnsparken, Dals Rostock

Fredag 23 juni kl. 1400

Dans och lekar kring  
midsommarstången, Oxdans  
14.15 ca Musik med Lunatics

Dans kring midsommarstången 
under ledning av  Matilda Lundström & 

Lars Gunnar Larsson ihop med Stig Arne Larsson 

Lotterier • Chokladhjul • Kaffe och bakelse • Årets Rostockare
Välkomna!          Kroppefjälls Hembygdsförening

11.30 Serveringen öppnar 
 Åktur med häst och vagn, lekar,  
 fiskdamm, tipspromenad, lotteri

12.15 Folkdansuppvisning
 av Vänersborgs folkdansgille

Därefter dans kring midsommarstången
Ta gärna med blommor och smycka stången!

Servering och aktiviteter fortsätter
OBS! Vid regn firar vi inomhus!

 Välkommen! 
Åttersruds bygdegårdsförening

www.åttersrud.se Besök oss även på Facebook

Midsommarfirande
Midsommarafton 23 juni

ÅTTERSRUDS 
BYGDEGÅRD 

Årets bygdegård 2011 

För info och bokning: Tel: +46(0) 531-41213 www.baldersnas.com

Midsommar på 
Baldersnäs

Program för midsommarafton:
11:00   Vi klär och reser midsommarstången
12:00   Spelmän och dansare på dal
Traditionell firande runt stången med 
dans, lekar och fiskdamm.

Terrassen öppen kl 14:00-17:00 
Sillbuffèn står uppdukad från kl 14:00
Pris 265 kr, halva priset för barn under 12 år!

Förbokning på 0531-412 13 info@baldersnas.com

Här kan du fira 
midsommar

Den populära oxdansen i Brunnsparken, Dals Rostock. Bild från 2016.

Fredagen den 23 juni anordnas midsommarfirande runt om i 
kommunen. Här kan du se en sammanställning:
14.00 Dalslands Konstmuseum, Upperud. Spelmän, dan-
sare, lekar, fiskdamm, lotterier med mera
14.00 Brunnsparken Dals Rostock. Dans runt stången, 
oxdans med mera
15.00 Dalbergså. Midsommarstång, dans och lekar. Logdans 
på kvällen
15.00 Furusand. Café, sommarsånger
15.30 Vita Sandar camping. Dans runt stången.

TACK
Alla funktionärer som 
hjälpte till på Veteran 

Classic Dalslands  
arrangemang på  

Baldersnäs

Sommarfest och

presidentbyte

  Rotary
Mellerud

Måndag 26/6

Café Gruzzolo kl. 18.15

Släktträff
Broberg på Dal
Erikstad kyrka
Söndag 30/7 kl. 14

Se vidare 
brobergpadal.wordpress.com
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0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt!
Polenkryssning 3 dgr
29/6 .........................fr. 1.390:-
Legoland 23/7, 3 dgr .. 3.490:-
barn -12 år .................. 1.990:-

Schwarzwald & Mainau
1/8, 6 dgr ..................... 6.290:-

Buss fr. Värml-Mellerud-Vbg.
Läs mer & boka på vår hemsida!

Storgatan 9
Telefon 0530-360 30
handelsbanken.se/mellerud

Öppettider
Måndag 9.30-15.00
Torsdag  9.30-17.30
Fredag 9.30-15.00
Övrig tid enligt tidsbokning

OBS! Avvikande öppettider under vecka 27-31,  
            då vi stänger 13:00 mån, tors, fre

Välkom
m

en!

Drillflickor, kamp 
och mer musik

Åsensbruk hade fram till 
början av detta sekel en 
stor och framgångsrik 
musikkår, under många 
år ledd av Conny Wester-
berg. Under drygt 30 år av 
sin existens fanns det en 
grupp drillflickor med an-
knytning till musikkåren. 
Nu kommer de igen!
Drillflickorna startades 1969 
av musikläraren Lennart 
Magnusson. Det blev snabbt 
en populär verksamhet och 
redan 1973 fanns det 31 
flickor i gruppen, som upp-
trädde i snygga rödvita uni-
former, vackert kontraste-
rande mot musikkårens blå.

Musikkåren och drillflick-
orna fick uppdrag långt utan-
för Dalsland. De framträdde 
på Nya Ullevi och fick även 
äran att spela på Råsunda i 
samband med en landskamp 
mellan Sverige och Brasi-
lien. Många i Mellerud har 
härliga minnen, antingen 

Duon Annather Seaman spelar i Håverud på kanalyresöndagen.

Drillflickorna har återförenats och deltar i lördagens kortege.

Dagens besöksmål
Under perioden 19 juni –  
13 augusti publicerar Melle-
ruds kommun varje morgon 
ett ”Dagens besöksmål”. Det 
är ett tips på en plats i kom-
munen som är väl värd att 
besöka. Ibland, men inte 
alltid, är det på publicerings-
dagen något arrangemang på 
platsen. 

Tipsen är mycket blanda-
de. Det kan vara historiska 
platser, badstränder, kyrkor, 
idrottsarenor, utsiktsplatser 
och mycket mer.

Tipsen publiceras paral-
lellt på kommunens hemsida 
och kommunens Face-
booksida.

Mycket jazz i Håverud
Den närmaste veckan 
blir det tre jazzkonserter 
i rad i Håverud, med tre 
sinsemellan ganska olika 
grupper.
Quintet of the Year gjorde sin 
håverudsdebut sommaren 
2016. I år är de tillbaka tors-
dag 22 juni. Gruppen är lite 
av ett All Star-band från 
Bengtsfors och Ed. Samtliga 
musiker i gruppen är kända 
från olika sammanhang se-
dan tidigare. Bland annat har 
många av dem synts i komp-
gruppen på Song of Joys 
uppskattade konserter.

Quintet of the Year bildad-
es 2009. De har som mål att 
förmedla sin spelglädje till 
publiken. Repertoaren 
innehåller klassisk jazz, både 
snabba och långsamma låtar.

Quintet of the Year, som 
faktiskt är en sextett, består 
av: Svein Gusrud, kontrabas,  
uppväxt i Oslo och tidigare 
professor vid Konsthögsko-
lan där. 

Stefan Halvordsson, fram-
gångsrik gitarrlärare som 
bland annat fostrat Emil 
Ernebro. Peter är musiklära-
re vid gymnasiet i Mellerud,  
kompositör och studioägare.

Roger Karlsson, piano. 
Mycket mångsidig pianist 
och flitigt anlitad som ack-
ompanjatör.

Pelle Larsson, tenor- och 
altsaxofon. Har spelat i allt 
från små experimentella 
jazzgrupper till storband.

Lars Wallin, trumpet och 
flygelhorn. Tidigare mu-
siklärare och kommunal 
musikledare.

 Göteborgsjazz
Även Jazzfabriken gjorde sin 
håverudsdebut förra somma-

Jazzfabriken från Göteborg står för en av tre kommande jazzkonserter 
i Håverud.

ren. Då var de en kvartett och 
framförde annorlunda ver-
sioner av Elvis låtar, med 
Sophie Adamsson vid sång-
mikrofonen. I år är de tillba-
ka i sitt trioformat. 

De utlovar modern, egen-
skriven musik, såväl som 
musik med rötter i den tradi-
tionella jazzen.

På piano har trion Tommy 
Christensen. Han är välkänd 
för mellerudspubliken, dels 
som pianolärare i Melleruds 
Kulturskola, dels som key-
boardist i den ABBA-show 
Pernilla Svan och Kajsa-Sti-
na Henriksson satt ihop till-
sammans med Gun-Britt 
Gustafsson.

Med sig har Tommy göte-
borgsmusikerna Björn Hög-
lund på kontrabas och Viktor 
Kanisto på trummor.

Jazzfabriken spelar i Hå-
verud söndag 25 juni.

från att ha varit med som 
drillflicka, eller efter att ha 
sett dem i aktion.

Återförenade
Drillflickorna upphörde vid 
det senaste sekelskiftet. I 
våras födde några av dem en 
idé om en återförening och 
ett upprop startades på Face-
book. Så på Kanalyran kom-
mer gruppen att återuppstå. 
Ett antal av de tidigare drill-
flickorna återvänder till Mel-
lerud för att gå i spetsen för 
den stora kortegen som avgår 
från brandstationen kl 11.00 
på lördagen. Vi välkomnar 
dem och tror att det blir ett 
färgstarkt inslag i årets Ka-
nalyra.

Trekamp (eller blir 
 det fem?)
Många har efterlyst någon 
form av femkampstävling 
eller liknande på Kanalyran 
och i år har Melleruds Mis-

sionsförsamling nappat och 
åtagit sig att anordna en så-
dan på lördagen. I nuläget är 
det planerat som en trekamp, 
men om de får med någon av 
de andra församlingarna kan 
antalet grenar utökas.

Det blir klassiska ”tivo-
ligrenar” som att träffa saker 
med bollar och liknande. Det 
hela äger rum på Torget eller 
i Torgets omedelbara närhet.

Folkmusik i Håverud
Annather Seaman är en duo 
som spelar en blandning av 
svensk folkmusik, irländskt 
och egna versioner av andra 
låtar som de tycker om. Duon 
består av Anna Eriksson på 
fiol och sång samt Simon 
Andersson på gitarr och 
sång. De bor i Dals Långed, 
men Simon är uppväxt här i 
Mellerud. De har spelat ihop 
som duo i cirka två år och 
gjorde i december ett bejub-
lat framträdande på Musik-
hjälpsgalan på Kulturbruket.
Simon arbetar som musiklä-
rare i Mellerud och han spe-
lar på fredagskvällen som 
trummis i dansbandet Bjar-
nez.

Annather Seaman spelar 
på söndagseftermiddagen i 
Håverud. Om vädret tillåter 
blir det på kajkanten.

 Musik på Vågen
Även Vågen kommer att ha 
musik under Kanalyran. På 
fredagskvällen spelar Uggly 
Strix, ett tributeband till 
Magnus Uggla. På lördagen 
blir det först Xproject med 
lokala gästartister, sedan 
gruppen Ä’ Ni Mä’, före 
detta Herr Anderssons Ka-
pell.

Vågen kommer även att ha 
modevisning och barnaktivi-
teter.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

 Veteraner gör debut
Tisdag 27 juni blir det åter-
igen jazz i Dalsland Center. 
Denna gång är det den out-
röttlige saxofonisten Ivan 
Eliasson som kommer som 
del av Ivan Eliasson Quintet. 
De utlovar en repertoar be-
stående av amerikanska 
jazzlåtar och svenska melo-
dier, som de tänker blanda 
upp med anekdoter, historier 
och diverse infall.

Ivans medmusikanter är 
trumpetaren Lars Wallin, 
som veckan innan spelar i 
Håverud med Quintet of the 
Year, pianisten och sångaren 
Leif Hultin, som senare kom-
mer med två egna program, 
kontrabasisten Karl Erik 
Rydmark och trummisen 
Anders Ljungqvist.

Lars Nilsson, kultur- och 
fritidsutvecklare

 Johan – 070-315 97 51

 FISKBILEN

E
rbjudande!

Handskuren 
torskfilé

129 kr/kg

Mellerud tisdag 11-18 Utanför ICA
Säffle onsdag 10-18 Stortorget
Åmål  torsdag 10-18 Torget
Mellerud  fredag 10-13 Utanför ICA
Bengtsfors lördag Stängt

Alla havets delikatesser till
midsommar hittar du hos oss

Glad midsommar!
Nya fis

kbilen

på pla
ts
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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 26/6: Kokt falukorv med 
pepparrotssås, potatis, ärtor, majs och 
paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 27/6: Skivad kotlettrad med 
gräddsås, potatis, bukettgrönsaker och 
äppelmos.  
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 28/6 Sprödbakad sejfilé med 
gräddfilssås, potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Päronkräm.

Torsdag 29/6: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.
Fredag 30/6 Lantfärslimpa,  gräddsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt.  
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 1/7: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs.  
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 2/7: Fisk Bordelaise med sås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 26
Mån-ons, fre, sön: Pannbiff, potatismos 
och grönsaker. Tors, lör: Potatisbullar med 
bacon, lingonsylt och grönsaker.

Seniormatsedel

      

Finbesök i Håverud
Det blir fint besök vid 
Dalslands Spelmansstäm-
ma i Håverud lördag 19 
augusti. 
Då kommer den engelske fi-
olspelaren Ben Paley på be-
sök. Ben är expert på gammal 
American String Band Mu-
sic, det som senare utveckla-
des till country. Han är också 
duktigt på irländsk och eng-

elsk fiolmusik, samt kan en 
hel del svenska låtar.

Ben Paley var i Mellerud 
på folkmusikfestivalen i 
Kulturbruket på Dal 2004. 
Då framträdde han i duo 
tillsammans med sin far Tom 
Paley. Tom och Ben gjorde 
förresten en CD med svensk 
spelmansmusik tillsammans 
för cirka 15 år sedan.

Liza får pris
Vid invigningen av Bokda-
gar i Dalsland, fredagen 
den 28 juli, kommer Dals-
lands Sparbanks Littera-
turpris att delas ut. 
Det tilldelas i år konstnären 
och svampkonsulenten Liza 
Johansson, Fengersfors, för 
hennes bok ”Pigment & pap-
per av svamp”, vackert form-
given av dottern Anna Jo-
hansson. Priset är på 10 000 
kronor.

Juryns motivering: ”Liza 
Johansson är svampkonsu-
lent och konstnär, med sko-
gen som sin stora inspira-
tionskälla. Hon har länge 
experimenterat med att an-
vända svampar i sitt konst-

närliga arbete och i sin bok 
släpper hon loss sin passion 
och experimentlusta och de-
lar med sig av sin unika yr-
keskunskap. Resultatet är en 
vacker, kunskapsrik och 
fängslande bok om ett ämne 
som lockar till eget experi-
menterande och nya, berika-
de och fördjupade svamput-
flykter.”

Juryn består av Anita K 
Alexanderson, Lena Grön-
lund och Birgitta Rolöf.

Prisutdelningen äger rum 
fredagen den 28 juli i Kultur-
magasinet i Åmål i samband 
med årets Bokdagar i Dals-
land.

Torsdag 22 juni stänger 
kontoret kl. 15.00

Trevlig midsommar!

Byggnation av förvaringshall 
planeras i Sunnanå

Orvelin Fastigheter har 
planer på att bygga en 
förvaringshall för båtar 
och husbilar i Sunnanå. 
Är intresset stort startar 
bygget i höst.
– Vi ser positivt på utveck-
lingen i Sunnanå, vi har un-
der det senaste året sålt fem 
sjöbodar och får ofta förfråg-
ningar om båthus, säger 
Fredrik Källén, Orvelin Fast-
igheter.

Det som nu planeras är 63 
stycken båt- eller husbilsför-
råd. Storleken på förråden 
varierar, de flesta blir 4x8 
meter, men det kommer att 
finnas både större och min-
dre, från 3x4 meter, till 5x16 
meter. 

Det finns detaljplanerat 
område för detta på vänster 
sida när man kör ner mot 
sjöbodarnas servicebygg-
nad. 

– Vi har gjort skisser och 
kommer, om intresset är till-
räckligt stort, att bygga 2 050 
kvadratmeter i ett slag. Kon-
ceptet kommer att vara en 
bra, enkel och inbrottssäker 

Här kommer den planerade förvaringshallen att byggas. 2 050 kvadratmeter med 63 båt- eller husbilsplatser. 

hall som vi kan sälja förråd i 
så billigt som möjligt. Vi tar 
emot intresseanmälningar 
nu och om intresset är stort 
börjar vi bygga i höst, säger 

Fredrik Källen, Orvelin Fast-
igheter.

Eventuellt kommer för-
rådsbyggnaden att göras till 
en bostadsrättsförening för 

att minimera administrativt 
arbete. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Medborgarförslag om lekplats 
Ett medborgarförslag 
om en för allmänheten 
tillgänglig lekplats i Dals 
Rostock har lämnats in till 
Melleruds kommun.
De lekplatser som finns, vid 
Karolinerskolan och vid för-
skolan på Kroppefjäll, är 

tillgängliga för allmänheten 
vardagar efter 18.30 och 
helger.

Förslagsställaren Paula 
Jacobsson föreslår att den 
ska utrustas med lekredskap 
passande yngre barn, till ex-
empel lekstuga, gungor, 

klätterställning med rutsch-
kana, sandlåda, gungdjur och 
sittmöjligheter i form av 
bänkar. Hon pekar på att det 
finns passande områden av-
satta i detaljplanen. Ett i 
närheten av fotbollsplanen 
och ett ovanför Blåklintsvä-

gen. Paula Jacobsson tycker 
att förslaget stämmer väl 
överens med Melleruds 
kommuns vision att vara en 
drivande och nytänkande 
kommun i framkant av ut-
vecklingen, där familjer och 
ungdomar prioriteras.

Stäms för 
djurplågeri

En kvinna boende i melle-
rudstrakten misstänks för 
djurplågeri och brott mot 
djurskyddslagen.
Kvinnan har i januari 2017 
uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet genom vanvård, 
överansträngning eller på 
annat sätt utsatt en häst för 
lidande genom att låta trans-
portera den i en hästvagn från 
Åmåls kommun till Melle-
ruds kommun, trots att häs-
ten varit så sjuk eller skadad 
att den i sitt tillstånd inte fått 
transporteras. 

Hästen har vid tillfället inte 
av egen kraft kunnat gå in i 
lastutrymmet utan dragits in 
i vagnen vilket inneburit risk 
för ytterligare lidande.

Kvinnan har som en del av 
vanvården, trots alla tecken 
på hästens ohälsa, underlåtit 
att vidta åtgärder, ge hästen 
nödvändig vård vid behov av 
veterinär, alternativt låtit 
avliva den.

Ansökan om stämning har 
lämnats in till Vänersborgs 
tingsrätt. Kvinnan förnekar 
brott.
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Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

Vi bjuder 
på något 
ätbart

90 års-jubileum 
27, 28 och 29 juni
Vi firar i dagarna 3

30% på dam- 

och herrkläder

Vecka 26 
byter vi tryckeri till

V-TAB och distributör
till VTD.

Uteblir er tidning
kontakta då oss på

telefon 0530-125 40 

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

-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
-12 Skoda Superb 2,0 TDI Kombi Elegance 9.199 mil 144.900 kr NU 119.900 kr

Möt sommaren i en ny bil från oss
-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
-13 VW Passat Alltrack 2,0 TDI Kombi 4Motion 8.335 mil 199.900 kr NU 189.000 kr
-16 Renault Kadjar 1,5 dCi Zen 2.014 mil 209.900 kr NU 194.900 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
-14 BMW 530 d xDrive Touring 5.973 mil 359.900 kr NU 344.900 kr

roybil.se
0530-444 40

En heldag med dalslandslitteratur

Lilian Perme, Lars Wilhelmsson och Kerstin Jägerholt representerar 
Mellerudsgruppen av Dalslands Skrivarförening.

Under lördagen var det 
åter dags för Dalslandslit-
teraturens dag på Dals-
land Center, en tilldragel-
se uppskattad av många.
I år utspelade sig allt i Hal-
lingsalen, både försäljning 
och föredrag, för att få en 
mera samlad dag. Istället för 
den stora scenen i Kalander-
salen hade uppläsare och 
föredragshållare en liten scen 
längst in i Hallingsalen med 
ett fåtal sittplatser.

Dalslands skrivarförening
Lilian Perme hälsade alla 
välkomna och presenterade 

Dalslands skrivarförenings 
Mellerudsgrupp som förra 
året firade 20-årsjubileum. 
De vill spegla Dalsland i sina 
böcker och har i år gett ut 
boken ”Fotspår”. Den be-
handlar Dalsland förr och nu, 
men har även tankar om 
framtiden. Kerstin Jägerholt 
och Lars Wilhelmson läste 
avsnitt ur sina alster.

Selma 
Jovisst var Selma Lagerlöf i 
Dalsland. Berit Fjellman från 
Fjellmans Ord & Bild berät-
tade intressant om Selmas 
släktskap med brukspatron 
Ekman i Gustavsfors.

Eva Petrén berättar sagor för dottern Lykke Petrén Allier intill den stora 
älgen utanför Hallingsalen.

Visst var Selma i Dalsland. Berit Fjellman berättar om Selma Lagerlöf 
och hennes kontakt med Dalsland.

– Nu ska vi prata konst och 
indianer. 

Så började Håkan Hultman 
sitt föredrag om Carl Oscar 
Borg, en annan intressant 
dalslänning. Håkan berätta-
de att han blev intresserad av 
Borg redan när han som 
skolpojke började läsa indi-
anböcker. 

Borg var från början vanlig 
målare, hamnade i Amerika 
och av olika anledningar blev 
han intresserad av indianer 
och deras liv. Det sägs att han 
av en indianhövding fick ett 
armband som han sedan bar 
hela livet. Carl Oscar Borg 
gjorde även fina etsningar.

Vid den stora älgen som 
står utanför Hallingsalen 
hade Eva Petrén placerat sig 

med mjuka kuddar att sitta på 
och sagoböcker att läsa ur. 
Läste för barnen
Eva är barnboksförfattare 
och har bland annat skrivit 
”Vad ska lilla Nallen göra 
nu” som hon läste ur för bar-
nen som satt runt henne.

Hela Hallingsalen var full 
av försäljningsstånd med 
böcker om Dalsland och runt 
gick presumtiva köpare och 
tittade och bläddrade i det 
stora utbudet av dalsländsk 
litteratur. Ute var det varmt 
och solen sken, men trots det 
var det många som hittat till 
Håverud och Dalsland Cen-
ter.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Detaljplan ute på granskning
Fram till den 26 juni är 
förslaget på ny detaljplan 
för Norra Ängenäs ute på 
granskning.
Planens syfte är att möjliggö-
ra byggnation av ett särskilt 
boende (äldreboende) på 
Ängenäs plus att utöka och 
utveckla det bostadsområde 
som uppförs på området. 
Detaljplanen ställs ut på 
Medborgarkontoret och bib-
lioteket. Den finns även till 
påseende på kommunens 
hemsida.

Planområdet omfattar 
fastigheterna Ängenäs 2:16, 

Ängenäs 2:21, Ängenäs 2:8 
och Jupiter 1 – totalt cirka 
120 000 kvadratmeter. 

Idag finns ingen bebyggel-
se inom planområdet, som 
gränsar till golfbanan i norr 
och till pågående byggen av 
bostadshus i söder.

Den största delen av mar-
ken inom området består av 
ängsmark. En geoteknisk 
undersökning har genom-
förts under vårvintern 2017 
och det framgår att stabili-
tetsförhållandena mot 
Gerdserudsbäcken inte är 
tillfredsställande och måste 
ägnas särskild uppmärksam-

het. Marken i anslutning till 
bäckravinen får inte påföras 
belastningar. Planförslaget 
innebär därför att bebyggel-
se inte medges närmare än 
cirka 130 meter från bäckra-
vinen och på betryggande 
avstånd från utbredning av 
eventuellt sekundärt skred. 
Äldreboendet bör grundläg-
gas till fast botten med spets-
bärande pålar.

Den preliminära tidspla-
nen innebär ett antagande av 
detaljplanen i oktober 2017 
och att den vinner laga kraft 
i november i år. (Om den inte 
överklagas)
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Varmt tack
till Er alla som hedrat 

minnet av vår käre 

Alf Lojander
vid hans bortgång. För 

alla vackra blommor och 
de många minnesgåvorna 

samt för det stöd och 
omtanke som visats oss.

SIVAN
Inge, Maria, Karin,  

Jan-Owe, Renée och Rolf

Tack
till Er alla som hedrat 

minnet av vår käre 

Roger Gustafsson
IRÉNE

Barnen med familjer

SORGTACK

All uppvaktning
undanbedes vänligen. Bort-
rest.  

Olle Rudolf

UPPVAKTNING

Veckans 
ros...

...till Christina & Peter Dahl-
man som lät mig få ”cruisa” 
i er fina bil. Detta var mycket 
uppskattat.

Ann-Marie Rydqvist

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Predikan: Tommy Pettersson, 
sång.
Equmeniakyrkan: Mid-
sommarafton 15-18 Café på 
Furusand. 16 Sommarsång-
er, allsång. Avresa från Mis-
sionkyrkan 15. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Direktsänd 
gudstj. från Nyhemskonferen-
sen, Predikan: Niklas Hall-
man, Gränna.
Gestad Equmeniakyrka:
Midsommardagen 11 Som-
marmöte. Britt-Marie Oldin 
och sånggrupp, kyrkkaffe..
Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
Anette Jarsved Carlson. Kyrk-
bil 308 70.
Sundals-Ryr: Onsd 10 Mid-
sommarutflykt till hällrist-

PREDIKOTURER Brassmusik i
Dalskog kyrka

Vid söndagens gudstjänst 
i Dalskog fyllde Skålleruds 
Brass kyrkan med musik.
Kyrkvärd Anders Perme häl-
sade alla välkomna till da-
gens gudstjänst och då sär-
skilt Skålleruds Brass. 
Tjänstgörande komminister 
var Daniel Westin och kantor 
Maria Andersson.

Efter klockringningen spe-
lade bandet ”En vänlig grön-
ska”. Claes Hellberg berätta-
de lite om bandet och 
presenterade dess medlem-
mar. Så följde tre folkvisor.

Vårt dop
Det var första söndagen efter 
trefaldigheten och dagens 
tema var vårt dop. Anders 

läste episteltexten som var 
hämtad från Apostlagärning-
arna. 

– Gud ställer inga hinder 
för att vi ska leva i vårt dop, 
det är vi själva som vänder 
oss bort, förklarade Daniel i 
slutet av sin predikan.

Gudstjänsten avslutades 
med att Skålleruds Brass 
framförde ”Visa från Utan-
myra” och ”Londonderry 
air”. De fick långa applåder 
och Anders Perme tackade 
dem och ett extranummer 
kom. Publiken kom efteråt  
fram i koret och tackade 
brassbandet för att sedan åka 
hemåt i den fina sommar-
kvällen.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Bakre raden: Sven Ström, valthorn, Tommy Tisell, trombon, Bengt Dag-
ström Örthagen, kornett och Claes Hellberg, kornett. Främre raden: Erik 
Dybeus, bastuba och Helen Ström, kornett.

Bolstad 20 maj 2017
Bakre raden från vänster: Helén Eriksson (församlingsassistent), Cecilia Gunnarsson (församlingsassistent), 
Daniel Westin (präst), Elvira Olsson (assistent) och Martin Niklasson (församlingspedagog). Främre raden 
från vänster: Emelie Norberg, Oscar Rudell, Johan Carlsson, Erik Erving och Lina Svensson.

Ör 20 maj 2017
Bakre raden från vänster: Elvira Olsson (assistent), Tilde Kjellin, Elin Johansson, Alexander Karlsson, Daniel 
Andersson, Gabriel Johansson, Evelina Mederyd Nyqvist, Oliver Nykvist och Martin Niklasson (församlingspe-
dagog). Främre raden från vänster: Cecilia Gunnarsson (församlingsassistent), Anton Gustafsson, Erica Sand-
berg, Tobias Oksjö, Gabriel Kjellin och Helén Eriksson (församlingsassistent) Liggande: Daniel Westin (präst)

KONFIRMATION

Holm 21 maj 2017
Bakre raden från vänster: Helén Eriksson (församlingsassistent), Ingvar Lisius (pedagog), Cecilia Gunnarsson 
(församlingsassistent), Julia Åkerstedt, Naomi Guttke, Linn Johansson, Jennifer Albinsson, Maja Jansson, 
Anton Hultbäck, Elvira Olsson (assistent), Gun-Britt Johansson (kyrkvärd), Martin Niklasson (församlingspe-
dagog). Främre raden från vänster: Alexandra Stojimirovic, Kimberly Johnsson, Alma Olsson, Daniel Westin 
(präst), Sofi Oscarsson, Max Larsson och Hampus Vikholm.

ningarna i Evenstorp. Upplev 
naturen och de nya hällrist-
ningarna som upptäckts. Sam-
ling kl. 10 vid parkeringen. Ta 
med en kaffekorg. Vid regn i 
fsh. Lörd 11 Gudstj. i gamla 
kyrkan, Anette Jarsved Carl-
son. Sång: Charlotte Rosen-
gren. Kyrkbil 308 70.

Gestad: Sönd 19 Frilufts-
gudstj. på gamla kyrkplatsen, 
Anette Jarsved Carlson, Brå-
landa kyrkokör. Vid dåligt 
väder i kyrkan. LRF serverar 
sommarmat i fsh. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Lörd 11 Gudstj. 

Lennart Staaf. Kyrktaxi. 
Sönd 10.00 Lennart Staaf. 
Tisd 13.30 Gudstj. m nattv. 
på Ringhem Ralph Liljegren. 
Torsd (29/6) Gemenskapsträff 
på Ringhem ”Vilken underbar 
värld” Lars Antborg underhål-
ler. Kaffe och andakt. 

Grattis på guldbröllopsdagen Egon & Britt-Marie 
Magnusson 23/6-2017.

önskar Joacim, Catrine, Lucas, Josef, Lewi och Vera

GULDBRÖLLOP
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REA!
START

Måndag 26 juni
kl. 900

Tel. 0530-101 04

Torsdag 22 juni kl. 12.00
är sista inlämning av annonsmaterial

till tidningen som utkommer

onsdag 28 juni

På midsommarafton 23 juni 
har kontoret stängt

Välbevarad skola i Grinstad

Jean-Christer Olsson, ordförande Bolstad hembygdsförening, Gudrun 
Rydberg, eldsjäl och föreläsare, Karin Hilmér, nuvarande ägare till kyrk-
skolan.

Det var många som ville se den före detta folkskolan i Grinstad.

Lilly Östlind-Karlsson, Gestad och Ines David, Frankrike, har hittat en 
intressant bok när de provsitter en skolbänk i den tidigare folkskolan 
i Grinstad.

Hemvändaren från Vadholmen, Ingrid Aringer, Lidingö, testar minnet 
från sin skoltid, att skriva med stiftpanna och bläck, det gick riktigt bra. 
Ingrid är barnbarn tillförre tandläkaren Svea Leffler. Mormors mor var 
Carolina Larsson från Rödjans gård.

Seminarieresa i Dalsland
Fredagen den 2 juni anord-
nades en seminarieresa i 
Dalsland i Bygdegårdar-
nas Riksförbunds regi.
Via två fullastade bussar med 
cirka 90 personer åkte vi från 
Trollhättan till ett grönsk-
ande Dalsland. Med på bus-
sarna var det två guider som 
talade om alla sevärdheter 
som gästerna fick se.

Första stoppet var vid Res-
taurang Facklan i Bäckefors 
där vi inmundigade en myck-
et god lunch och en stunds 
samtal om olika spörsmål i 
bygdegårdarna.

Vi förflyttade oss sedan till 
Bäckegården som har en 

fantastisk stor verksamhet 
och även ett stort engage-
mang för ungdomar. 

Detta seminarium handla-
de om hur bygdegårdarna 
skall utvecklas den närmaste 
framtiden. Det är mycket 
som händer och snabbt går 
det också. Vi måste hänga 
med och det är alltid inte så 
lätt. Det framkom många 
åsikter hur vi skall gå till 
väga för att lyckas, uppfi-
ningsrikedomen är det inget 
fel på.

Dalskog
Nästa annhalt var Dalskogs 
Tennis och Byalags stuga i 
Dalskog där vi fick en redo-

visning av  förbundskans-
liet  hur arbetet fortlöper med 
budgeten och utvecklingsar-
betet med mera och även vad 
personalen har för uppgifter 
inom förbundet. 

Detta var väldigt uppskat-
tat av alla och en mängd av 
frågor fick förklarande svar.  
Dalskog är en välskött byg-
degård med ett stort engage-
mang för bygden där bland 
annat en badsjö och simskola 
ingår i deras månghövdade 
verksamhet.

Åttersrud
Sista besöket var i Åttersrud 
bygdegård  där seminariet 
handlade om hur vi kan ar-

Diskussion i Bäckegården, Bäckefors, om bygdegårdarnas utvecklingsarbete i framtiden av ledamöter från 
bland annat förbundsstyrelsen

Det finns 1 425 bygdegårdar an-
slutna till Bygdegårdarnas  Riks-
förbund och cirka 200 000 
medlemmar. Sverige är uppde-
lat i 24 bygdegårdsdistrikt. Värd 
för årets förbundsstämma var 
Västra distriktet

Förbundsstämman hålls varje 
år den första helgen i juni i olika 
delar av Sverige. Det är på stäm-
man alla viktiga beslut fattas.

FAKTA

rangera  föreställningar av 
skiftande slag. Många frå-
gor ställdes till en panel 
bestående av olika företrä-
dare för vitt skilda slag av 
olika kulturarrangemang. 
Även ett bejublat uppträde 
av Jenny Alsemius med 
musiker var på dagordning-
en. Efter musik och sång 
bjöds vi på  kaffe och smör-
gåsar.

Åttersruds bygde-
gård  blev vald till årets 
bygdegård i Sverige 2011. 
Strongt gjort för att år 2006 
ha varit nedläggningshotat. 
Det är nu full aktivitet i 
gården.

Härmed var seminariere-
san i Dalsland  till ända. 
Med bussarna gick färden 
mot Trollhättan och kultur-
centret N3 där vi åt middag 
och prövade på olika 
workshop.

Text och foto: 
Bertil Berndtsson

Förra folkskolan i Grinstad 
visades för en tid sedan 
när Bolstad Hembygds-
förening bjöd in till öppet 
hus. Det var många som 
trängdes i klassrummet 
när nuvarande ägare till 
skolan, Karin Hilmér, ring-
de in i klockan som talade 
om att nu börjar det. 
Hembygdsföreningens ord-
förande Jean-Christer Ols-
son, hälsade välkommen. 
Gudrun Rydberg, känd för 
sitt stora intresse och sin 
kunskap om hembygden, 
berättade bakgrunden till hur 
skolan blev till. Besökarna 
fyllde på med intressanta 
detaljer.

Den svenska folkskolans 
175-årsjubileun firas i år. 
Sedan 1686 års kyrkolag 
skulle prästerna se till att 
församlingsborna var 

läskunniga. 1842 infördes 
allmän skolplikt. Till att bör-
ja med infördes en ambule-
rande skola med fem skolsta-
tioner för socknarna Bolstad, 
Erikstad och Grinstad.  

Invigning
Den 1 juni år 1853 var invig-
ningen av det nya folkskole-
huset vid Grinstad kyrka.  
Skolan användes även som 
kommunalhus med mera. 
1905 inreddes vindslokaler-
na i skolorna till slöjdlokaler. 
Gossarna fick även lära sig 
plantera skogsplantor.

Gudrun berättade om an-
dra skolor i bygden, under-
håll av skolan, skolans lärare 
och Luthers katekes som 
folkuppfostrare.     

År 1918 togs beslut att in-
reda en tvättstuga i hönshu-
set. Det året anställdes en 
städerska som skulle städa 
lokalerna i skolorna i västra 
distriktet, varannan dag och 
skura dem en gång i månaden 

till en lön av 100 kronor per 
år.

Bläckhornet
Efter lektionen blev det fika 
som kunde avnjutas i den 
blommande trädgården och 
möjlighet att titta på skolan 
och dess övriga byggnader.

Många träffas efter flera år 
och det hörs glädjerop. Släkt-
skaps förhållanden diskute-
ras.

Hemvändaren Ingrid 
Aringer, (Vadholmen), Li-
dingö, passar på att återupp-
liva minnet av att skriva med 
stiftpenna och bläck. Systern 
Margareta Forsell-Olsson, 
Kullen Mellerud, testar ock-
så hon med bra resultat.

Dorotea Karlsson var gift 

med skolans sista lärare Sven 
Karlsson, som införde engel-
ska på schemat. Hon flyttade 
till lärarbostaden 1959. När 
skolan lades ner 1962 och 
undervisningen flyttades till 
Åsebro nybyggda skola, 
köpte de skolan. Klassrum-
met lät de vara som det var 
och det passade utmärkt att 
ha som gästrum. Även 
slöjdsalen finns kvar. Doro-
tea bodde kvar till 2016 då 
hon flyttade till Mellerud.

Dorotea jobbade som hem-
vårdarinna men fick rycka in 
när någon elev behövde nå-
got. Eleverna hade matsäck 
med sig men det hände ju att 
den glömdes hemma.

– Ibland berättade någon 
förälder att barnet glömt 
matsäcken och frågade om 
jag kunde ge dem en smör-
gås. Självklart gjorde jag det, 
säger Dorotea Karlsson.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Frändefors församling  
Församlingsresa

söndag 2 juli till Skara domkyrka 
Lundsbrunn och Götene.  

Kostnad förs.medl. 400 kr,  
650 kr för icke förs.medl.  

Avfärd kl. 08.00 från  
församlingshemmet  

med hemkomst kl. 18.00
Anmäl senast 26 juni

0521-26 23 61
Alla välkomna!

Gestad
Missionshus
Midsommardagen, 

24/6, kl. 11

I denna ljuva 
sommartid

Britt-Marie Oldin, Vaggeryd
Sång av Eiron & familj

Kyrkkaffe
Välkommen!

Brålanda • Frändefors

Skolavslutning 
Skerrud skola

Solen sken ikapp med 
eleverna på Skerrud skola 
när de samlades till skol-
avslutning i Gestad kyrka 
på torsdags kvällen.
Kyrkoherde Thomas Holm-
ström hälsade välkommen.  
Alla sjöng sommarpsalmen 
”Den blomstertid nu kom-
mer”.

Rektor Kerstin Runfors 
Boman berättade att man 
under läsåret prioriterat läs-
ning och att det gett gott re-
sultat. Hon berömde elever 
och personal för deras insats.

– Tack elever, personal och 
föräldrar för det här läsåret, 
jag önskar er alla en skön 
sommar, sade rektorn innan 
hon ilade vidare till Brålanda 
skolas avslutning.

Eleverna framförde ett 
trevligt sång och musikpro-
gram i olika grupper under 
ledning av musikläraren Per 
Livén. Två av flickorna, Fi-
lippa och Lava, hade skrivit 

Nu ska det bli skönt med sommarlov. Lärarna hade gett eleverna en gul 
”medalj” med tips om att använda sin förmåga.

Mat och prat på temadagen
Mångkulturellt var förra 
lördagens tema i Brålan-
da. Mat i olika former 
dominerade. Att träffas 
och prata med varandra 
och dela erfarenheter var 
dock det viktigaste.
 – Det är ett nytt tema för i år 
och det finns utvecklings-
möjligheter, säger dagens 
ansvariga Britt Johansson, 
som i caféet erbjöd danska 
smörrebröd, finska pinnar 
och svensk jordgubbstårta.

Equmeniakyrkan hade 
bjudit in Imad Aldiri som 
gjort syriska maträtter: kub-
be, tabole och pizza som 
besökarna provsmakade. 
Våfflor med sylt och grädde 
erbjöds som vanligt också.

Pizzerian är ett annat popu-
lärt ställe för den hungri-
ge.  Den som ville avnjuta 
”amerikansk kultur” kunde 
få ett Whoppermeal intill 
E45. 

Imad Aldiri bjuder på provsmakning av tre syriska maträtter. Anna-Lena 
Persson serverar våfflor medan  Ingvar Dahlberg och Gunnel Lönnqvist 
låter sig väl smaka.

Tom Savland är en av de ansvariga för ”Reto för hopp’s” loppis i Bagge-
bol. Norrmän, spanjorer och svenskar har fixat och arbetar med den.

Biodlarna Kjell och Birgitta Odalgård, Frändefors och Anna Pettersson, 
Brålanda, provsmakar Agneta Larssons honungsdryck med olika smaker 
som granskott och ingefära.

Midsommarglädje
På midsommardagen 24 juni 
har Equmeniakyrkan på Söd-
ra Dal traditionsenlig mid-
sommargudstjänst i Gestad 
Missionshus.

Britt-Marie Oldin, numera 
boende i Vaggeryd, gästar 
hembygden och delar ord 

och tankar under temat ”I 
denna ljuva sommartid”.

För sången svarar Eiron 
Andersson, Brålanda, och 
hans sångglada familj. Efter 
andlig spis bjuds det lekam-
lig sådan vid kyrkkaffet. 

MK

Arbete pågår för grönt kluster
Önskemålen om att Brå-
landa företagarförening 
ska engagera sig i frågan 
om Nuntorps framtid är 
många och nu jobbar man 
för bildandet av ett grönt 
kluster på Nuntorp.
Förra tisdagen arrangerade 
företagarförening i samarbe-
te med Dalbo Hushållnings-
gille ett möte på Brålanda 
vandrarhem för att informera 
om planerna.

Som förebild har man Vre-
ta kluster i Östergötland. 

Deras affärside är att vara en 
företagspark, en mötesplats 
och en utvecklingsarena för 
för alla som arbetar inom 
jordbruk, skogsbruk, energi, 
mat och närliggande bran-
scher. 

– Där samlas en mängd 
kompetenser inom de gröna 
näringarna på ett ställe och vi 
hoppas få tillfälle att hyra, 
arrendera eller köpa byggna-
derna på Nuntorp för att bilda 
ett liknande kluster, säger 
Roger ”Sprängare” Johans-

son, ordförande i Brålanda 
företagarförenings Nuntorp-
sgrupp.

Ett kluster på Nuntorp 
skulle kunna bestå av till 
exempel offentliga aktörer, 
föreningar som Hushåll-
ningssällskapet, veterinärer 
och företag i utbildnings-
branschen. Det var inför an-
sökan om medel till förstudie 
kring och information om det 
Gröna Klustret man nu träf-
fades. Förutom Dalbo Hus-
hållningsgille och företagar-

föreningen deltog aktiva 
lantbrukare, Dalslands Spar-
bank och företag verksamma 
inom den gröna näringen i 
mötet.

– De som var där var posi-
tiva. Vi får god backup från 
näringen, säger Roger Jo-
hansson.
 Ansökan om medel till för-
studien kommer att skickas 
in till Fyrbodals kommunal-
förbund den sista juni. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Daniel Jensen, ordförande Dalbo Hushållningsgille, Carl-Ewert Berg, 
Brålanda företagarförening, Roger Johansson, ordförande för Nun-
torpsgruppen, Christina Milén Jacobsson, ordförande Brålanda före-
tagarförening och Gunnar Olsson, Nuntorpsgruppen. Foto: Marianne 
Karlsson.

– Vi arbetar för att få till en förstudie om ”Gröna Klustret Dalsland AB”, 
under förutsättning att den gröna näringen i Dalsland vill det och hjälper 
till. Brålanda företagarförening och Dalbo Hushållingsgille bjöd in till 
möte. Foto: Marianne Karlsson.

text och melodi till ”Somma-
ren är här igen” och sjöng 
den.

Elin, Inger och Ida spelade 
”Vårrock” och ”Old Brazil” 
till trumpet och klarinett.

Varma applåder fick bar-
nen förstås.

Var dig själv
I sin sommarhälsning skick-
ade Thomas med några tänk-
värda ord.

– Livet är ingen tävling, 
alla är bra på något och du är 
världsbäst på att vara dig 
själv, så var dig själv, sade 
Holmström.

 Efter att två elever läst 
dikten ”Sommarlovet börjar 
nu” sprang eleverna ut i den 
sköna sommarkvällen och 
till det efterlängtade som-
marlovet.

 När fotograferingen och 
tack till lärarna, utanför kyr-
kan var avklarat gick man till 
församlingshemmet där Ge-
stad församling bjöd på jord-
gubbstårta.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

I Gallerian fanns det ho-
nungskultur i fast och flytan-
de form. ”Honutcha” med 
olika smaktillskott är en po-
pulär dryck.

Yolandas barnhjälp hade 
småländsk ostkaka på bor-
det.

Handarbetskultur
Modekultur med kinesiska 
kläder fanns längst in i Gal-
lerian där Anne-Marie Ols-
son har sin klädhörna. 

Stickat och virkat är en 
gammal handarbetskultur 
som Ingrid Flood är flitig 
med. Hon tillverkar vackra 
och användbara plagg. Ing-
rid är även aktiv i Svenska 
lottakåren som under lång tid 
verkat för fred och frihet och 
därmed kulturutveckling.

Lapptäckesteknik kom till 
när fattiga människor använ-
de de bästa bitarna av slitna 
tyger och tillverkade nya 

användbara alster. Kjerstin 
Parsmo arbetar gärna med 
tekniken. 

Det fanns möjlighet att 
binda sin egen midsommar-
krans under ledning av Ag-
neta Carlsson.

Mångkulturellt är det vid 
Baggebol där ”Reto för 
hopp” har en loppis i tre vå-

ningar. Här jobbar människor 
från Norge, Spanien och 
Sverige.

– Behållningen går till att 
hjälpa mäniskor ut ur miss-
bruk, säger Tom Savland, 
ansvarig.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Nu väntar ett långt och härligt sommarlov

Skolgården pryddes av por-
taler av björk och lupiner i 
mängder. Eleverna och lärar-
na tågade in klassvis till 
musik och i spetsen gick en 
fanbärare med en stor svensk 
flagga.

Föräldrar, syskon, släkt 
och vänner väntade och allt 
hade den stämning en skol-
avslutning har, glädjen över 
den stundande friheten mix-
ad med avskedets vemod. 

Årskurs sex har gjort sitt 

sista år på skolan i Dals Ro-
stock. Efter sommarlovet 
väntar Rådaskolan i Melle-
rud. Rektor Inger Strand sade 
i sitt tal att skolan motvilligt 
lämnade dessa elever vidare, 
men önskade dem lycka till 
med sina fortsatta studier och 
dem liksom alla andra en fin 
sommar. 

Gun-Britt Gustavssons 
nystartade kör inledde den 
musikaliska delen av skolav-
slutningen och Gun-Britt 

Varje årskurs sjöng sånger om stundande sommaräventyr. Här de yngsta på Karolinerskolan.

Adam Olsen och Sebastian Hedlund, som jobbar på Karolinerskolans 
fritids, överraskade som Samir och Viktor till jubel och applåder.

Förra veckan var det skolavslutning för eleverna i kom-
munens grundskolor. På Karolinerskolan hölls avslut-
ningen på skolgården i strålande sol.

passade på att nämna att man 
gärna välkomnar fler med-
lemmar. En musikal planeras 
framöver.

Varje årskurs framförde 
sina sånger, både kända som-

marvisor och andra, som 
Peps Perssons om det vackra 
vädret. För musiken till sång-
erna stod Clas-Göran Janson, 
Katarina Kjörling och Daniel 
Olsson. 

Till allas förtjusning över-
raskade Adam Olsen och 
Sebastian Hedlund med ett 
framträdande som Samir och 
Viktor, dansande till låten 
”Vi ska bada nakna”. Det 

blev jubel och applåder för 
det.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Den blomstertid i Åsen

I Åsensbruk tågade elev-
erna från skolan  ner till 
Föreningshuset. 
Salongen blev snabbt fullsatt 
av förväntansfulla familje-

medlemmar, släkt och vän-
ner. 

”Den blomstertid nu kom-
mer” inledde ett digert musi-
kaliskt program som även 

hyllade Sven Ingvars med 
några av deras låtar.

Här fick redan femteklas-
sarna säga adjö till lärare och 
skolkamrater. För dem bär 

det av till Mellerud och 
Nordalsskolan för årskurs 
sex.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Förskoleklassen från Åsens skola sjöng i det fullsatta föreningshuset.

Nordals treor 
sålde bäst

Kelsey F Baldwin spelar dart, medan Tatev Arakelyan väntar på sin tur.

Årskurs tre på Nordals-
skolan vann försäljningen 
av majblommor inom Mel-
lerud och Dals Rostocks 
Majblommeförening.
Priset för att ha varit så duk-
tiga majblommeförsäljare 
var bowling och pizza i tors-
dags. Bowlinghallen var 
fylld av 23 glada elever (en i 
klassen var sjuk) som spela-
de bowling, biljard eller 
kastade pil. 

Klassläraren Mona-Lena 
Anderlid fanns på plats lik-
som Annelie Olsson, som 

representant från majblom-
meföreningen.

– Det är så roligt att kunna 
bjuda eleverna på detta, sade 
Annelie.

Att det var uppskattat var 
det ingen tvekan om. Ur hög-
talarna klingade musiken 
och en del elever stod och 
dansade medan de väntade 
på sin tur att bowla. 

Avslutningsvis satte sig 
alla till bords för att käka 
pizza.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vera Svensson har den rätta stilen.

Rivning av Ugglan
Ett ärende på dagens full-
mäktigesammanträdet tar 
upp rivningen av fyra fastig-
heter i kvarteret Ugglan. 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige be-
slutar att tilläggsbudgetera 
med 1,6 miljoner kronor för 

rivning av de återstående 
fyra fastigheterna i kvarteret 
Ugglan. 

Tidigare har fem av hyres-
fastigheterna rivits. De åter-
stående fastigheterna är i 
sådant skick att det är för dyrt 
att renovera dem.

Bro ska renoveras
Strömbron i Håverud har 
varit i dåligt skick under 
många år. I år ska överdelen 
säkras upp för att få bron 
säker i framtiden. Under 
2016 har renoveringsarbete 
skett med piren, fundament 
och med att säkra upp bron 

under vattnet. Kommunsty-
relsen föreslår att kommun-
fullmäktige ska ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag 
att starta projektet ”Ström-
bron i Håverud” och lämna 
en delredovisning inför 
upphandlingen. 
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Årets studenter i Mellerud

Estetiska programmet. Från vänster: Victor Berg, Jesper Eriksson, Liisa Paiste, Alicia Andersson, William 
Hansson, Benjamin Gullin, Adam Björk Johansson, Tobias Karlsson. Foto: Susanne Emanuelsson.

VVS-programmet. Från vänster: Sindri Sigfus Thorleifsson, Marin Kovacevic, Linus Tössberg, Gustav Blom, 
Robin Larsson. Foto: Susanne Emanuelsson.

Barn- och fritidsprogrammet. Bakre raden från vänster: Ludvig Ljung, Alexander Gustavsson, Johan 
Malmetun, Filip Lindblom, Bas Lautenbach, Fhilip Olsson. Sittande från vänster: Dennis Sahlin, Elin Ugrell, 
Frida Andersson, Emelie Andersson. Frånvarande: Elias Hosseini, Jamali Mohammadi, Taghi Mohammadi.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Lärlingsprogrammen. Stående från vänster: Emil Johansson (mark och anläggning), Jonathan Guldbrands-
son Säther (industri), Simon Pedersen vård och omsorg), John Andersson (vård och omsorg), Anton Andreas-
son (fordon), Martin Melin (fordon). Sittande från vänster: Amanda Olsson (handel), Fanny Lilljeqvist (handel), 
Martina Mathiasson (barn- och fritid). Frånvarande: Emil Karlsson (industri). Foto: Susanne Emanuelsson.

Varje kväll samlas ett gäng 
ungdomar med A-traktorer. 
De låter motorerna gå, de 
gasar emellanåt så det ekar 
mellan husen. Medan de 
försöker prata till varandra, 
vilket inte går. Om det inte 

vore varje dag skulle vi vara 
glada. På helgen är det ju 
roligt att sitta ute och njuta. 
Snälla föräldrar, gå ut och se 
vad era barn sysslar med. 
Flera av dessa A-traktorer är 
i uselt skick. Inte ska vi väl 

åka ut i skogen för att få en 
lugn stund att njuta av som-
maren. Som en ung kille fö-
reslog mig.

Mellerudsbo med trädgård

Ungdomar med A-traktorer

Debatt
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Om att älska sin nästa och respektera grannländer
Hej, Karl-Axel!

Du skall ha all heder av att 
ha varit med och bevarat våra 
vackra svenska kyrkor! Men 
den kristna läran handlar inte 
främst om kyrkor, utan om 
den respekt och de regler utan 
vilka vi hamnar i anarki, 
stöld, mord och krig.

Du antyder att bägge 
världskrigen (och säkert an-
dra krig också) inte kunde 
hindras av Luthers lilla kate-
kes.

Det är alldeles riktigt, 
världskrigen ägde rum trots 
att tio Guds bud och Luthers 
lilla katekes existerade.

Tänk dock tanken att herr 
H. (jag vill inte skriva ut hans 
hela namn i denna fina tid-
ning) hade kunnat och res-
pekterat innehållet i just kat-
ekesen. Om Herr H. hade 
älskat sin nästa och respekte-
rat grannländerna. Då hade 
det inte blivit något krig, fa-

miljefäder hade inte dödats 
på slagfälten, städer hade inte 
lagts i spillror och judarna 
hade inte drabbats.

Detsamma gäller naturligt-
vis den tyske kejsaren och 
övriga som hade del i det 
första världskriget.

Nej, varken kristendomen, 
islam eller någon annan reli-
gion startade världskrigen!

Det är knappast rättvist att 
klandra kyrkan för att arbe-
tarrörelsen hade det svårt i 
början. Här kan du snarare 
klandra till exempel Allmän-
na valmansförbundet (dåva-
rande högern/gamla modera-
terna, föregångare till ”nya 
moderaterna”), reaktionära 
godsägare och industrimän 
(alltid män, på den tiden) och 
givetvis också en och annan 
reaktionär präst (också alltid 
män, på den tiden), som gick 
överklassens ärenden.

Om jag hade levt för 100 år 

sedan, så hade jag säkert (på 
den tiden) varit socialdemo-
krat!

Jag är medveten om arbe-
tarrörelsens tidiga historia. 
Den studerade vi rätt mycket 
när jag studerade statskun-
skap vid Göteborgs Universi-
tet (rätt länge sedan, i och för 
sig, men jag har gott minne). 
Det är alldeles riktigt att den 
spirande socialdemokratin 
vid den tiden var en del av 
arbetarrörelsen. Men tiderna 
förändras. Nu verkar det sna-
rare vara tvärtom..?!

När ledande socialdemo-
krater ”har gjort sitt” i partiet 
får de åtminstone då och då 
fina reträttposter där de kan 
invänta pensionen. Tvärtom 
är rätt ovanligt…

Du blandar ihop religiösa 
läror med människornas be-
teende. Om kristna människor 
agerar precis tvärtom mot 
vad de borde enligt sin lära, 

så kan knappast läran klan-
dras för det! Snarare kan man 
beklaga att de inte fått lära sig 
(med kärlek och gränser i 
ungdomen, och senare) att 
”veta hut”! Och respektera 
sina medmänniskors liv, häl-
sa och egendomar.

Dock är inte kristendomen 
värst i detta avseende. Idag 
lever vi i fruktan för terror-
handlingar. Som i regel utförs 
av personer som tillhör andra 
läror (jag nämner inte vilka, 
för att undvika bråk…).

Om jag får drista mig till en 
bokrecension, så tycker jag 

att inte minst Nya Testamen-
tet är en mycket bra bok! 
Gamla Testamentet innehåll-
er mycket sedelärande vis-
dom, som är relevant än idag! 
Det är också läsvärt!

Vore det inte bra om herr 
Trump, herr Putin och några 
till bland världsledarna levde 
enligt de bortåt 2.000 år gam-
la livsreglerna om respekt för 
varandra och deras egen-
dom? Precis som vi gräsrötter 
måste foga oss i de lagar som 
i brist på respekt för varandra 
är nödvändiga för att inte just 
anarki skall bryta ut?

Huruvida hucklen behövs 
eller inte kan vi kanske lämna 
därhän. Men du verkar vara 
överens med mig om att de 
skall bäras frivilligt av bära-
ren. Så nu när det finns mjölk-
maskiner kanske de inte be-
hövs ?

Oavsett hur vi ser på poli-
tiken kanske vi kan vara 
eniga om att vi skall älska vår 
nästa, men inte kravlöst!?

Bästa försommarhälsningar 
från Jean Christer Olsson
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Årets fest SummerBrejk – en given succé

En av tävlingarna i femkampen var ”wipeout”.

Gestadsångerskan SaRaha drog många till scenen.  

Bandet Flat Out spelade ”gammal hederlig rock”.  

Årets fest, SummerBrejk, drog närmare 160 högsta-
die- och gymnasieelever som förra onsdagen firade in 
sommarlovet på Ungdomshuset Stinsen,. Det blev en 
riktig succé även i år. 
Sedan sex år tillbaka har 
sommarfesten SummerBrejk 
varit tradition på Ungdoms
huset Stinsen. Från början 
var det, som många andra av 
Stinsens initiativ, tänkt att 
finnas som alternativ till de 
fester som blir i samband 
med skolavslutningen varje 
år. Festen är från kommu
nens sida den största sats
ningen på ungdomshuset 
varje år, och likväl som tidi
gare drog festen många unga 
semesterfirare även denna 
gång. 

Femkamp
På det som vanligtvis är en 
vanlig pendelparkering 
fanns under onsdagen en stor 
scen och prylar för ett flertal 
andra aktiviteter. Besökarna 
kunde delta i en femkamp, 
där förstapriset var ett pre
sentkort på 1 000 kronor. 

Aktiviteterna som ingick i 
femkampen var en balans
platta där det gällde att stå 
kvar så länge som möjligt 
och en uppblåsbar hinderba

na där snabbheten var det 
som avgjorde. Man kunde 
även tävla i snabbhet vid ett 
bord med lysande glasstavar 
likt det i Mästarnas Mästare 
och testa sin bollkänsla och 
träffsäkerhet i basket samt 
tävla i wipeout, där det gäller 
att kasta av motståndaren 
med hjälp av en mjuk stav. 

Något som uppskattades 
av bland annat kompisarna 
Kjerstin Dalbert, Lilian Tun
qvist och Amanda Magnus
son, som för första gången på 
några år återfanns vid årets 
arrangemang, var det upp
skattade skumbadet.

SaRaha
Årets satsning musikmässigt 
var gestadsångerskan SaRa
ha som tidigare varit med i 
melodifestivalen och som är 
mest känd för låten Kizungo
zungo. Framträdandet drog 
många ungdomar mot sce
nen, till hennes popmusik 
inspirerad av hennes uppväxt 
i Tanzania. 

På scen kunde man även 

lyssna till bandet Flat Out, 
med medlemmar från bland 
annat Bengtsfors, som spela
de covers på låtar av Status 
Quo, Nationalteatern och 
andra.

– Det blev en succé även i 
år, konstaterade Glenn Nord
ling vid slutet av kvällen. Jag 
är stolt över att sådant här 
händer i vår kommun och det 
hade aldrig hänt utan de fan
tastiska initiativtagarna. 
SummerBrejk hade aldrig 
fungerat utan Nöjesgruppen, 
Ungdomsrådet, personalen 
på Ungdomshuset Stinsen, 
företaget Unika Nöjen och 
självklart alla volontärer som 
ställer upp. 

Karolina Wessman

Förr kom läkaren hem till 
patienten (den sjuke). Nu får 
den patienten sitta på akuten 
i tio timmar för en misstänkt 
blodpropp till exempel. Det
ta hände mig själv.

Varför inte dela in patien
terna som går fort att åtgärda 
och ha ett team bestående av 
undersköterskor, sjuksköter
skor och läkare? På en del 
akutmottagningar delar man 
ut lappar med olika färger 
beroende på hur lång tid man 
beräknar besöket tar.

Djuren har det bättre än vi 

människor, där kommer ve
terinären hem till djuret. Inga 
långa väntetider. Djuret be
höver inte vänta så länge på 
en operation.

Skillnaden mellan human
medicin och djurmedicin är 
att om djuret är sjukt och 
plågas blir det avlivat.

Undertecknad anser att 
humanmedicin har mycket 
att lära av veterinärmedicin.

Svar önskas av de som är 
ansvariga.

Ingrid Skenhall, leg SSK

Det är skillnad 
mellan vården 
igår och idag

Hej Dag.
Vill börja med att beklaga 

att du har känt dig missnöjd 
när du har besökt Melleruds 
kommun. Här får du ett svar 
på vad och varför det har 
blivit så tråkigt för dig.

Melleruds kommun köper 
tjänsten för parkeringsöver
vakning av Securitas sedan 
många år tillbaka och så gör 
även flera kommuner i Dals
land.

När du kör in på torget i 
Mellerud sitter det skyltar 
som säger att det är tre tim

mar och pskiva som gäller. 
Du kan använda pskiva från 
vilken kommun som helst 
eller om man inte har en så
dan så är det bara att skriva 
på en lapp när man kom med 
bilen och parkerade. Melle
ruds kommun har en större 
infoskylt mitt på torget, mot 
hästskulpturen till, där finns 
all information man behöver 
på svenska och engelska. 

Securitas har som krav att 
vänta elva minuter om det är 
pskiva som saknas. Då har 
de rätt att skriva en lapp. Står 

bilen fel på ett annat vis så 
har de rätt att skriva böter 
med en gång. Så jag behöver 
ditt regnummer om du vill 
ha mer info om varför du fick 
böter.

När man tycker att det är 
fel sätt som man har blivit 
bötfälld på, så skall man gå 
till polisen och fylla i en lapp 
och lämna till polisen. Det är 
polisen som har ansvaret att 
titta om Securitas har gjort 
rätt eller inte.

Jag kan tyvärr bara beklaga 
att man inte har rätt info på 

11414. Man kan gå till polis
huset i Mellerud om man har 
tid och det är öppet.

Jag rekommendera dig att 
betala böterna som du har fått 
och sedan överklaga detta, 
har det blivit fel så får du 
tillbaka pengarna. 

Ha en solig dag och du får 
gärna ringa mig om du undra 
något.

Patrik Tellander, förråds- och 
renhållningschef. 0530-18216 

Angående tillgängligheten 
för parkering av automobil 
på ert torg.

Skulle in och handla idag 
och då jag såg på en parke
ringsskyltstång att en Pski
va var nödvändig för att 
parkera. 

Jag fick skyndsamt ändå 
ställa bilen den stund jag 
skulle leta upp en sådan, ty

värr är inte min bil så funtad 
att den på begäran går upp i 
rök och sedan går återkalla 
den från oändligheten.

Så skyndsamt försvann jag 
från torget för att leta rätt på 
en Pskiva. 

Det tog mig cirka tio minu
ter att konstatera att det inte 
fanns någon tillgänglig in
formation var man får tag på 

en dylik tingest och på frågan 
hos några närliggande buti
ker framgick det att de inte 
hade någon information om 
sådan information. 

Så jag återvände snarast till 
min bil och då hade någon 
idog person kommit från 
ingenstans och lämnat en 
parkeringsanmärkning med 
tillhörande OCR nummer 

och belopp 300 kronor samt 
BG nummer 50516905. 

Denna information var 
både tydlig och lättläst. Dock 
på parkeringsstången så 
finns ingen annan informa
tion än ett stort P samt och 
tilläggstext 3 timmar och 
Pskiva. 

Vi som inte är från Melle
ruds kommun har inte blivit 

Öppet brev till kommunen om parkering på torget

Tellanders svar till Dag Rimmerfors

erbjudna någon förklaring 
till vad Pstångens text inne
bär får då klart finna oss i att 
det kostar 300 kronor att 
besöka ert torg. 

Med det sättet tycker jag är 

både surt och ovälkommet 
bemötande.

 Med vänliga hälsningar 
Dag Rimmerfors, Bäckefors 

Landsbygdspartiet Oberoende
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

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

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Utför det mesta inom gräv

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

STÄD VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

995:-
med installation och rotavdrag

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

erbjudande

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

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

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

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget
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Nationalsaluten 
avgjordes

SKYTTE 
Södra Dals Pistolskytte-
förening utanför Brålan-
da firade nationaldagen 
med den traditionsenliga 
tävlingen Nationalsaluten 
och bjöd in skyttar från 
andra föreningar.  
Det kom 39 deltagare från 
tolv föreningar i Västsverige 
som gjorde sammanlagt 75 
starter i grundomgången. De 
25 bästa av dessa gick vidare 
till finalskjutningen om Po
änghylsan. 

Poänghylsan erövras ge

nom att skytten under flera år 
samlar tillräckligt många 
poäng på Nationalsaluten för 
att till slut ta hem priset. Ju 
bättre placeringar, desto hö
gre poäng. Den som kommer 
först till den magiska gränsen 
vinner priset.

Detta lyckades Anders 
Norgren från Grästorps Pi
stolskytteklubb med i år. 
Poänghylsan sattes upp 
2013, så det tog honom alltså 
fem år att komma först i mål.

Ragnar Nielsen, 
ordförande Södra Dals PSF

Sveriges 17:e 
bästa motionsspår

Oskar Jensen och Philip Persson rest runt i landet har testat minst ett 
motionsspår per kommun. Foto: Privat.

Under tre månader 2016 
reste Philip Persson och 
Oskar Jensen runt och tes-
tade motionsspår i Sveri-
ges alla 290 kommuner. 
När de presenterar en topp
lista över landets 100 bästa 
spår visar det sig att Kroppe
fjäll hamnar på en hedrande 
17:e plats.

– Kroppefjäll var fantas
tiskt fint samtidigt som det 
var lite kusligt med de gamla 
barnsjukhusvibbarna, som 

Hemmadominans när kvalet till 
Dalsland Tour gick i Mellerud

Bo Jansson och Fredrik Boqvist, Forsbacka GK, knep kvalsegern i Melle-
rud. Avgörande i den jämna toppen blev det lite lägre handicapet jämfört 
med tvåorna. När två lag hamnar på samma poäng vinner det med spelare 
som har lägst handicap och därmed lägst antal tilldelade slag.

GOLF 
Hemmaspelarna domine-
rade i resultatlistan men 
det blev Forsbackaseger 
under lördagens kvalspel 
i Dalsland Tour på Sun-
nanå golfbana i Mellerud. 
Med 44 poäng och med 
två slags lägre handicap 
vann Bo Jansson/Fredrik 
Boqvist före Håkan Ågren/
Urban Jansson. 
44 poäng blev det också för 
de båda hemmalagen trean 
Håkan Berg/Mats Larsson 
och fyran i prislistan Ingemar 
Larsson/Morten Topstad.

Inför säsongen var Sun
nanå golfbana akut nedlägg
ningshotad och den dåvaran
de ägaren hade planer på att 
göra banan till åkermark. På 
senare år har kvalitén på ba
nan gradvis försämrats och i 
år gjordes inga säsongsför
beredelser alls.

I början av maj övertogs 
dock banan av ett nybildat 
bolag med Vänersborgsen
treprenören Leif Bengtsson 
som huvudägare. Han signa
lerade att banan ska rustas 
upp rejält och på kort tid har 
det skett stora förändringar. 
Golfklubben har efter det och 
med stöd av den nya ägaren 
kunnat ingå ett avtal med ett 
nytt skötselföretag som med 
en erfaren greenkeeper i 
spetsen nu ska se till att ba
nan når hög klass. 

– Vi har mycket att jobba 
med, men fick lagom till Dals
land Tour banan i spelbart 
skick. Flera spelare uttryckte 
sin glädje över förändringen, 
säger golfklubbens ordföran
de Joacim Bergqvist.

En glad kvartett på väg ut till första tee. Från vänster Leif Bengtsson, Onsjö GK, som också är ny golfbaneägare, 
Joacim Bergqvist, ordförande i Melleruds GK, Joakim Hedqvist, Onsjö GK och Martin Johansson, Melleruds 
GK. Foto: Karin Åström

Hemmaklubbens Håkan Berg som 
här slår ut på första tee blev trea 
tillsammans med Mats Larsson. 
Foto: Karin Åström.

Catrin Eriksson, Forsbacka GK, som vann ”längsta drive”, slår ut på för-
sta tee. I bakgrunden spelpartnern Leif Sundberg. Foto: Karin Åström.

Urban Jansson och Håkan Ågren blev tvåa på samma poäng som vin-
narna.

SPORT

En som vitsordade detta 
var Joakim Hedqvist, mest 
känd som hårdskjutande 
bandyforward i Vänersborg. 
Han är dessutom en bra golf
spelare med handicap 0,6.

– Man ser att här sker 
mycket. I kombination med 
att banan har en tilltalande 
och utmanande layout är jag 
övertygad om att det blir 
riktigt bra när man helt kom
mer ikapp med bunkrar och 
greener, summerade han ef
ter sitt deltagande i lördagens 
kvaltävling.

De bästa resultaten
”Längsta drive” vanns av 
Patrik Samuelsson, Dags
holm GK och Catrin Eriks
son, Forsbacka GK. ”När
mast hål” såg Ulrika 
Abrahamsson, Forsbacka 
GK som vinnare.

Den tredje och sista kval
tävlingen spelas på Dags
holm GK i Färgelanda den 19 
augusti. Årets final avgörs på 
Forsbacka GK den 9 septem
ber.

Här följer de bästa resulta
ten från kvaltävlingen i Mel
lerud. Det krävdes 41 poäng 
för att kvalificera sig till final, 
vilket 17 av de deltagande 
lagen gjorde. (Om ej annat 
anges är Melleruds GK 
klubbtillhörighet).

1. Bo Jansson/Fredrik Bo
qvist, Forsbacka GK, (spelh
cp 13), 44 poäng, 2. Urban 
Jansson/Håkan Ågren, (15) 
44, 3. Håkan Berg/Mats 
Larsson, (18) 44, 4. Ingemar 
Larsson/Morten Topstad, 
(32) 44, 5. Catrin Eriksson/
Leif Sundberg, Forsbacka 
GK, (13) 43, 6. Kenneth 
Björkståhl/Magnus Jonas
son, (21) 43, 7. Joacim Berg
qvist/Martin Johansson, (22) 
43, 8. Håkan Westman/Tho
mas Gullborn, (25) 43, 9. 
Seth Gustafsson/Amanda 
Gustafsson, (29) 43, 10. 
Adam Spjuth Ellis/Daniel 

Viktorsson, Forsbacka GK, 
(25) 42, 11. Dennis Lind
blom/Lena Lindblom, (49) 
42, 12. Urban Svensson/
Lennart Karlsson, (12) 41, 
13. Peter Kullberg/Roland 
Edvinsson, Forsbacka GK, 
(12) 41 S3, 14. Lars Grenan
der/LarsÅke Svensson, (15) 
41, 15. Kasper Jansson/Pon
tus Lundqvist, Uddevalla 
GK, (24) 41, 16. Lars Carls
son, Torreby GK/Gunnar 
Granath, (28) 41, 17. Per-
Olof Bengtsson/Ronny An
dersson, Forsbacka GK, (37) 
41.

Vid intresse maila 

joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll

070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Magasinsgatan 29B

4 rok. 103 kvm. Parhus.

Österrådagatan 10

2 rok. 65 kvm. Lägenhet 

i toppskick. Markplan. 

Handikappsanpassad. Stor 

altan. Endast äldre.

Storvägen 36

3 rok, 100 kvm, balkong, 

altan, underbar trädgård. 

Varmhyra. Tillgång till 

carport.

Åsensbruk

Mellerud

kombinerat med det väl be
varade betongomklädnings
rummet i källaren till klubb
stugan där vi duschade, 
bidrog till en speciell stäm
ning vid spåren. Lägg på 
detta en natur som var dra
matisk och häftig så får du en 
motionsspårsupplevelse av 
högsta rang, säger Oskar som 
sprang vid Kroppefjälls mo
tionsspår.

Från juli till september i 
fjol reste Oskar och Philip 
runt och provsprang 313 
spår, minst ett i varje kom
mun i Sverige. Grabbarna 
åkte runt i bil, totalt 1 774 
mil, och sprang sammanlagt 
237,5 mil. Under sin resa 
antecknade de och fotografe
rade för att kunna sätta ihop 
en topplista och kora Sveri
ges allra bästa motionsspår.

De enades om fem huvud
kriterier:
• Naturen. Hur unik, varierad 
och naturskön den är, och hur 
nära naturen man kommer.
• Framkomligheten.
• Anläggningen. Standard på 
duschar, bastu, utegym med 
mera.
• Spåret. Skyltning och even
tuella unika kvaliteter.
• Utbud. Hur många unika 
kilometer som finns och va
riation i distanser, underlag 
och hur kuperad banan är.

Philip och Oskar har tre 
gemensamma drömmar: Att 
bli grymma löpare, upptäcka 
Sverige och att skriva en bok.
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FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Färgelanda IF
Onsdag 21/6 KL. 19.00

Stefanssons Fastighetsbyrå, Roslinds Optik, Sharp Dako 

Nästa hemmamatch 28/6 19.00
MIF - IF Viken  FRI ENTRÈ

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

olesensbygg@gmail.com

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

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

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

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

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

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

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

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

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

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 

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

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

KLUBBNYTT

Nionde segern för toppjagande MIF
FOTBOLL 
Serietvåan Melleruds IF 
gästade på lördagsefter-
middagen jumbon Vallens 
IF i det gassande solskenet 
på Stora Höga IP:s konst-
gräs. 
Det var ett MIF som för da-
gen fick klara sig utan små-
skadade forwarden Sebasti-
an Hedlund, men som hade 
mittbackarna Marcus Ryd-
berg och Oscar Jonasson 
samt innermittfältaren Jona-
tan Stefansson tillgängliga 
igen efter avstängningar. 

Matchen började trevande. 
Kombinationen av ett nytänt 
och taggat hemmalag efter 
skifte på ledarsidan och ett 
bortalag som slarvade be-

tänkligt i passningsspelet, 
bidrog till att matchens första 
tredjedel var spelmässigt re-
lativt jämn men inte särskilt 
underhållande. 

Efter en knapp halvtimme 
började dock gästerna få 
ordning på grejerna och det 
elegant insmekta lednings-
målet av Ahmed Bachalan 
några minuter innan halv-
tidsvilan kändes rättvist efter 
stort bollinnehav och flerta-
let heta chanser.

MIF spelförare
Andra halvlek tog vid där 
den första slutade; med ett 
spelförande Mellerud och ett 
Vallen som fortsatt hade 
svårt att skapa några mål-

chanser när de hade bollen. 
Det skulle dröja till matchmi-
nut 70 innan utdelningen 
kom för gästerna. En fint 
slagen frispark av Öhrling 
landade hos nyttige 
kantspringaren Gustav Lars-
son, som stötte in 2-0. 

Lite nerv till sist
Därefter väntade en lite ryck-
igare match, med både lite 
märkliga domslut och en del 
tjafs på planen. Samtidigt 
som MIF blev lite mer försik-
tiga och defensivt inriktade, 
så skapade man chanser för 
att stänga matchen. 

I den 85:e minuten fick 
Vallen en frispark som lyftes 
in i straffområdet och efter en 

touch som ställde MIF-för-
svaret så kunde en hem-
maspelare helt ostörd nicka 
in reduceringen. Matchen 
fick lite nerv sista minuterna, 
men närmare än så kom inte 
Vallen.

Mellerud tog därmed sin 
nionde seger av tio möjliga i 
årets serie och det ser alltmer 
ut som ett tvåmannarace om 
direktplatsen upp till divi-
sion 3, efter att serieledande 
Ödsmål kört över Henån på 
hemmaplan med 7-0. 

Nästa chans för MIF att ta 
över serieledningen kommer 
redan på onsdagskvällen när 
Färgelanda IF besöker Råda-
vallen.

Andreas G

Handbollen bildar egen förening
HANDBOLL 
I många år har handbollen 
varit en sektion i Melle-
ruds IF. Nu bildar man en 
egen förening; Melleruds 
Handbollsklubb.
– Vi kände att vi vill stå på 
egna ben. Handbollen och 
fotbollen har olika säsonger 
och vi tillhör ett annat för-
bund. Dessutom har vi många 
fler spelare nu jämfört med 
för bara några år sedan. An-
talet har stigit från 40 till 110. 
Vi har 17 aktiva tränare varav 
alla utom en är utbildade, 
säger Ann Uggla Flodin i den 
nybildade klubbens styrelse.

Beslutet togs vid ett styrel-
semöte den 30 maj. Det var 
ingen långdragen process 
utan gick snabbt. MIF med-
delades en vecka senare.

– Formellt går vi över den 
1 juli. Vi kommer fortsätta att 
samarbeta med MIF, hjälpa 
till vid bingon och få möjlig-
het att använda idrottshuset 
för våra träningar, berättar 
Ann.

Just nu tittar man på 
matchkläder och tar fram en 
kollektion och en logga. Re-
dan nu kan avslöjas att fär-
gerna blir svart och rosa. 
Man arbetar också med de 

policydokument som finns 
hos Svenska Handbollsför-
bundet och föreningen vill 
till exempel jobba med 
Friends mot mobbing och 
Treskablinoll, Idrottsbrevet 
och Idrottskartan med fokus 
på nolltolerans för sexuella 
övergrepp mot barn. 

– Föreningslivet behöver 
ta ett aktivt ställningstagande 
och barn ska veta att det är 
okej att berätta om det händer 
dem något och att det finns 
vuxna som lyssnar och age-
rar, säger Ann.

Nu behöver föreningen 
sponsring. Ett damlag i divi-

sion 5 och 110 aktiva ungdo-
mar kräver sitt. 

Den 23-24 september ar-
rangerar Melleruds Hand-
bollsklubb ett handbollsläger 
i Mellerud. Tränare utifrån 
bjuds in och det blir bland 
annat domarutbildning.

– Vi vill ha ett stort pro-
gram och hoppas på att få 
samarbeta med Pridefestiva-
len som är samma helg. Och 
så det blir officiell invigning 
av föreningen, berättar Ann 
Uggla Flodin.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Handbollsfest i Uddevalla

Tjejerna i MIF:s F 05/06 med sina ledare

HANDBOLL 
Den gångna helgen ge-
nomfördes handbollstur-
neringen Junicupen på 
Rimnersvallen i Uddevalla 
för 43:e gången. Melleruds 
IF hade med fyra lag.

Deltog gjorde totalt 216 lag 
från 43 klubbar. Under lörda-
gen och söndagen spelades 
565 matcher på 19 banor.

Melleruds IF hade fyra lag 
på plats som lirade handboll, 
umgicks och hade roligt till-
sammans med många föräld-

De tog sig till en fin tredjeplacering i B-slutspelet – MIF:s F 07.

De yngsta spelarna från Mellerud, MIF:s F 08. Mellerudsgrabbarna i MIF:s P 05/06.

����
�

��� �
�

Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nv. Götaland Damer

Tisdag 27 juni kl. 19.00

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Lödöse Nygård IK

Dagens matchbollar är skänkta av:
 Moelven Skog AB, XL-Bygg Mellerud, Bloms Varuhus

SäljeS
GRINI FÅNGLÄGER Dokumentation 
med namn på svenska fångar. 160:- 
inkl. bonustext. Förf. Lars Borke, 
Lerum, tel. 0302-120 06

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:                                                

rar och anhöriga som hejade 
på barnen.

Bäst gick det för MIF F 07 
som deltog i Junicupen för 
första gången. Laget spelade 
mycket bra. De hade endast 
med sju spelare och måste 
låna in spelare från MIF:s  
F 08-lag. Laget tog hem en 
fin tredjeplacering i B-slut-
spelet.

För P 05/06 var det premi-
är i en utomhuscup, men 
definitivt inte den sista. Un-

der två dagar stötte killarna 
på hårt motstånd i form av 
Kroppskultur, Tistedal (Nor-
ge), Torslanda och KFUM 
Trollhättan.

MIF:s killar stod upp jätte-
bra trots att halva laget är ett 
år yngre än motståndarna.

För andra året i rad deltog 
F 05/06 i Junicupen Dessut-
om medverkade tjejerna i 
MIF F 08 i den stora somriga 
handbollsfesten.

Foto: Christina Callh

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Däckbyte 200:-

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

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Biltvätt 200:-

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

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Byggnaderna visas onsdag 28/6 kl 17:00 – 19:00

Släktgård på Kroppefjäll, Åsmule 4
Äldre, charmiga byggnader. Enl skogsbruksplan 129 ha varav 
108 ha skog. Skogsinnehåll ca 16 300 m3sk.

Barn- och familjefotograf

Åsa Andersson
Ånimskog

www.asasfoto.se

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

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

 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

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

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita 
på oss när det gäller krävande projekt inom klassade ståldörrar och portar.
	 Detta	har	fler	 inom	byggsektorn	 insett	och	därför	växer	vi	och	behöver	mer	
personal	på	vår	dörrfabrik.	Vi	söker	dig	som	är	noggrann,	driftig,	flexibel	och	ödmjuk.	
Tidigare	erfarenhet	av	verkstadsarbete	och	svetskunskaper	är	meriterande.

Hellbergs Dörrar AB växer och söker verkstadspersonal

Alla ansökningar sker via e-post till info@hellbergs.se
Vi önskar er ansökan senast 30 juli. 
Vi	behandlar	inkomna	ansökningar	löpande.

Vi söker ny
verksamhetsledare till 
Mötesplats Steneby

www.steneby.se

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

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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

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

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/7, utan 
inbyte och endast dessa 2 maskiner. 
Priser + moms

75hk kampanj!

Välkomna in!

1 st 2016 John Deere 5075M 
inkl. lastare: 399 000:-
1 st 2016 John Deere 5075E 
inkl. lastare: 369 000:-

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

SÄLJES
Villa centralt
1½-plan m. källare, 5 rok. 
Boa 89 m2/bia 60 m2, 1946. 
Tomt 443 m2. Ren. invän-
digt 2010-12. Altan. Pel-
letspanna. Pris: 850 000 kr. 
Intresseanm. till Melleruds 
Nyheter senast 30/6. Märk 
”Villa centralt”.

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
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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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15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader
18.25 Studio natur
18.55 Historiska trädgårdar
19.25 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.10 Barnen som överlevde 
 Förintelsen
21.00 Fighten mot fobier
21.45 Stephen Fry i 
 Centralamerika
22.30 Ståltanter mot makten
23.25 Alligatorernas träsk
00.15 Antikmagasinet

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag
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Melodikrysset v.25 - 24 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. 25 – 24 juni

05.05 Minnen som bleknar
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
06.55 Gomorron Sverige
10.00 Jakten på Norge
10.50 Trädgårdstider
11.50 Minnen som bleknar
12.45 Hitlåtens historia
12.50 Best of Skavlan
13.50 Matiné: Till nu och för evigt
15.35 Gomorron Sverige
16.00 Vem vet mest junior
16.30 FIFA Confederations cup:
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Game, set och skit också!
18.45 Kungahusets hemligheter
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Nationens hjärta
22.30 Känselsinnets ABC
23.00 Helt knäpp!
23.30 SVT Nyheter
23.35 Sverige idag sommar
23.50 Elitstyrkans hemligheter

05.00 Sverige idag sommar
05.15 Kungahusets hemligheter
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Kungahusets hemligheter
10.45 Uppdrag granskning
11.45 Barnmorskan i East End
12.45 Game, set och skit också!
13.00 Bäst of Falkenbergsrevyn
14.00 Arvingarna
15.00 Gomorron Sverige
15.25 Vårt bröllop
16.15 Vem vet mest junior
16.45 FIFA Confederations cup
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Die kleine Figur
18.45 Kungahusets hemligheter
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 FIFA Confederations cup
22.15 Myteriet
23.05 SVT Nyheter
23.10 Sverige idag sommar
23.25 Arvingarna

05.00 Sverige idag sommar
05.15 Kungahusets hemligheter
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Kungahusets hemligheter
10.45 Vårt bröllop
11.35 Nationens hjärta
13.05 Hitlåtens historia
13.10 Kurt Olssons television
13.40 Minnen som bleknar
14.35 Gammalt, nytt och bytt
15.05 Under klubban
15.35 Matiné: Intermezzo
17.05 Gomorron Sverige 
17.30 Vem vet mest junior
18.00 Rapport
18.10 Mandelblom, kattfot och blå viol
19.30 Rapport
19.45	 Varför	firar	vi?
20.00 Midsommar med Niklas
21.00 Seriestart: Ett fall för Vera
22.30 Veronica Maggio
23.40 SVT Nyheter
23.45 Ditte och Louise
00.15 Första dejten: England

05.00 Midsommar med Niklas
06.00 Trädgårdstider
07.00 Gammalt, nytt och bytt
07.30 Under klubban
08.00 Uppdrag granskning
09.00 Diagnoskampen
09.40 Medicin med Mosley
10.35 Fråga doktorn fakta
10.45 Första dejten: England
11.35 Midsommar med Niklas 
12.35 Mandelblom, kattfot och blå viol
13.55 Vädret i rutan
14.25 Veronica Maggio - live
15.35 Matiné: Dollar
16.50 Jag är Ingrid
17.50 Helgmålsringning
18.00 Rapport
18.15 Det söta livet - sommar
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.45 Micky badar
20.00 Ivar Kreuger
20.55 Jamestown
21.40 Miraklet i Viskan
23.25 SVT Nyheter
23.30 The place beyond the pines
01.50 Sändningsuppehåll
04.30 Jag är Ingrid

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15	 Hur	pratar	djur?
17.15 Nyheter
18.00 FIFA Confederations cup
19.00 Vem vet mest junior
19.30 FIFA Confederations cup
21.00 Nyheter, Sportnytt
21.45 Moving Sweden
22.15 Nurse Jackie
22.45 Kroppen
23.15 Kinas van Goghs
00.10	 Havsörnens	osynliga	fiende
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag sommar
02.20 Sändningsuppehåll
03.00 SVT Nyheter
03.06 Sändningsuppehåll
04.00 SVT Nyheter

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15	 Havsörnens	osynliga	fiende
16.45 Urtidsdjur i gränsland
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 FIFA Confederations cup
19.00 Vem vet mest junior
19.30 FIFA Confederations cup
20.00 Mannen från Snåsa
21.00 Nyheter, Sportnytt
21.45 Fassbinder: Rädsla urholkar själen
23.15 The Hammer
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag sommar
02.20 Sändningsuppehåll
03.00 SVT Nyheter
03.06 Sändningsuppehåll
04.00 SVT Nyheter

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
13.45 Konkkaronkka
14.15 The Hammer
16.00 SVT Nyheter
16.05 Mendelssohns
 En midsommarnattsdröm
17.05	 Göingeflickorna
18.05 Sanningen om fett
19.00 Skavlan junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Marie Lindqvist:
 En hovdansares farväl
21.00 Diktatorn
23.00 Mendelssohns
 En midsommarnattsdröm
00.00 Kroppen
00.30 Skattjägarna
01.00 SVT Nyheter
01.05 Gomorron Sverige
01.31 Sändningsuppehåll
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sändningsuppehåll
03.00 SVT Nyheter
03.06 Sändningsuppehåll
04.00 SVT Nyheter

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Grön glädje
09.30 Vem vet mest junior
11.30 Skavlan junior
12.00 SVT Nyheter
12.05	 Absolut	svensk	-	filmen
13.30 Mannen från Snåsa
14.30 Sanningen om fett
15.25 Urtidsdjur i gränsland
15.55 Norge på tvärs med Maria
16.25 SVT Nyheter
16.30 FIFA Confederations cup
19.15 Kulturstudion
19.20 En hyllning till Bruce S
21.35 Kulturstudion
21.40 Från jukebox till surfplatta
22.30 En liten fransk stad
23.15 Världens fakta: Världskrigen
00.05 Nurse Jackie
00.35 Please like me
01.00 SVT Nyheter
01.06 Sändningsuppehåll
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sändningsuppehåll
03.00 SVT Nyheter
03.06 Sändningsuppehåll
04.00 SVT Nyheter

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Det stora familjeäventyret
14.00 Extreme makeover
 weightloss
15.00 Bygglov
16.00 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 Sommar med Ernst
21.00 Victoria
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Jagad
01.40 Absolute deception
03.35 The bay

05.20 Brynolf & Ljung
 – Street magic
05.50 112 – på liv och död
06.50 Äntligen hemma
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Tack för dansen
12.50 Tack för dansen
14.05 Tack för dansen
15.30 Leilas supermat
16.00 Way back home
17.50 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 Kärlek utan åldersgräns
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Livat i parken
21.40 Buskis blir till
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Heartbreak kid
00.30 Matrix reloaded
03.15 Matrix revolutions

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 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
17.50 112 – 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, Sporten, Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Blue bloods
03.55 Law & order
04.50	≈The	following

06.00 Alvin och gänget 3
07.20 Brynolf & Ljung 
 – Street magic
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
12.55 Saturday night fever
15.25 Pretty in pink
17.25 Tareq Taylors nordiska 
matresa
17.55 Keno
18.00 Sommar med Ernst
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Rena rama Rolf: 
 Skumma pengar
20.00 Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
21.25 Jakten på Röd Oktober
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jakten på Röd oktober, forts
00.25 Up in the air
02.35 A.C.O.D
04.30 Ambassaden

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Antikmagasinet
18.35 Världens fakta:
 En tiger i soffan
19.25 Fighten mot fobier
20.10 Världens natur: Thailand
21.00 Berlin-Tokyo med bil
21.45 Seriestart: Detox
22.30 Smugglarna
23.10 Andra världskriget: 
 Slaget om Stilla havet

15.00 UR Samtiden
18.05 Antikmagasinet
18.35 Andra världskriget: 
 Slaget om Stilla havet
19.25 Alligatorernas träsk
20.15 Stephen Fry i 
 Centralamerika
21.00 Nya Zeeland: 
 Den blå kusten
21.45	 60-talets	USA
22.25 Detox
23.10 I motorriksha genom 
 Indien

09.00 UR Samtiden
15.00 Odlingsrösets 
 huggormar
15.05 Idévärlden
16.05 En tiger i soffan
16.55 FIFA Confederations cup
19.00 Antikmagasinet
19.30 Detox
20.15 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Berlinmuren: 
 Natten då järnridån föll
21.50 Världens natur: Thailand
22.40 Dokument utifrån
23.35 Marknadsföringens 
 hemligheter
00.25 Berlin-Tokyo med bil

21.00 FIFA Confederations cup
22.15 Therese Johaug:
 Dopningsdomen
23.00 Sanningen om träning
23.40 Arvingarna
00.40 En liten fransk stad
01.25 En liten fransk stad
02.15 Gisslan
03.00 Gammalt, nytt och bytt
03.25 Under klubban

21.00 Katy Perry - The Prismatic 
 World Tour
22.00 Berlin - under samma 
 himmel
22.50	 Absolut	svensk	-	filmen
00.10 Akuten
00.55 En liten fransk stad
01.45 En liten fransk stad
02.30 Trädgårdstider

21.00 Jag är Ingrid
22.00 Myteriet
22.50 Gisslan
23.35 The Passing bells
01.00 Please like me
01.25 Nurse Jackie
01.50 En liten fransk stad
02.35 En liten fransk stad
03.25 Biljett till kärleken

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 The Island
22.20 Midsommar med Niklas
23.20 Ett fall för Vera
00.50 Moving Sweden: I will
 always love you kingen
01.20 En liten fransk stad
03.05 Sanningen om fett

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 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 Iron sky
23.00 Family guy
23.55 American dad
00.25 Scrubs
01.25 My name is Earl
01.50 Family guy
03.05 Seinfeld
03.30 Seinfeld
03.55 Fear factor USA

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 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 Die hard
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.10 Scrubs
02.10 My name is Earl
02.35 Family guy
03.25 American dad
03.50 Seinfeld
04.40 Fear factor USA

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 Kevin can wait
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Johnny English
22.45 Hot shots – höjdarna!
00.30 Family guy
01.30 American dad
01.55 Scrubs
02.25 Nattsändningar

05.15 Våra värsta år
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
07.35 Jims värld
08.00 Jims värld
08.20 Jims värld
08.45 Jims värld
09.10 Royal pains
10.05 Johnny English
11.50 Hot shots – höjdarna!
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 NCIS: Los Angeles
15.30 99 saker med Erik & 
 Mackan
16.35 Ice age 2
18.30 First Impressions
19.00 First Impressions
19.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Natt på museet
23.15 Red 2
01.25 Die hard
03.55 Beneath

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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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 27/6 kl. 17.00-18.00

Visning: Söndag 2/7 kl. 13.00-14.00

Mellerud / Köpmannebro / Svankila Saxvik 4
1½-plansvilla med moderna och smakfulla materialval i attraktiva Köpmannebro, belägen på en höjd med utsikt över Dalslands kanal.
4 rok. Boyta: 104 kvm. Tomtareal: 2 139 kvm. Pris: 2 550 000:-

Mellerud / Erlandsrud / Brånasmedsgatan 5
1½-plansvilla med inglasat uterum. 6 rok. Boyta: 180 kvm.  
Tomtareal: 1 066 kvm. Pris: 1 790 000:-

Mellerud / Bolstad / Bolstad Prästgård 5  Äldre villa 
(fd lanthandel) i 1½ plan. Stor trädgård och bra med uthus. 6 rok. 
Boyta: 155 kvm. Tomtareal: 2 933 kvm. Pris: 690 000:-

Nyinkommet!

Ring för visning

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Ring och boka visning!

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:- 

Visning torsdag 29/6 kl. 17

00

-18

00

Har Du ett torp  

att sälja? 

Välkommen  

att höra av Dig 

till oss!

Vi har köpklara  

kunder

Ring och boka visning!

MELLERUD - Hjortens Fyrväg 16A/B 
Njutbar sommaroas vid Vänern! Härligt stor natur-
tomt bestående av två fastigheter med ca. 50 meter 
ned till stranden. Vackra omgivningar. Välplanerad 
stuga med öppen planlösning och mysig braskamin. 

Pris 1.195.000:-

MELLERUD - Humlegatan 5 
1½-plansvilla med källare. 3 rum och kök. Öppen 
planlösning mellan kök och vardagsrum. Stor altan 
med infälld jacuzzi. Nyare luft-vattenvärmepump. 
Fristående garage.

Pris 995.000:-

NYINKOMMET!

MELLERUD - Svennungerud 5 
Litet hus strax söder om Mellerud! Trädgård med en 
skyddad och lummig baksida. 79 kvm, kök, vardags-
rum, Tv-rum, sovrum, badrum med tvättutrymme. 
Flera uthusbyggnader med goda förvaringsmöjligheter.

Pris 350.000:-

Visning torsdag 22/6 kl. 15

00

-16

00

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Nationens hjärta
07.00 Vårt bröllop
07.50 Landet runt
08.35 Kungahusets hemligheter
09.20 Kungahusets hemligheter
10.05 Minnen som bleknar
11.00 Hitlåtens historia på två minuter
11.05 Jakten på Norge
11.55 Trädgårdstider
12.55 Arvingarna
13.55 Ivar Kreuger
14.50 Matiné: En kvinnas ansikte
16.30 FIFA Confederations cup:
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Ensam över Nordsjön
18.55 Nya traditioner i Senegal
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
21.00 Mammon
21.50 Seriestart: Cowboykåken
22.20 Miranda: Live
23.20 SVT Nyheter
23.25 Elitstyrkans hemligheter

05.20 Ensam över Nordsjön
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Sportspegeln
11.30 Ensam över Nordsjön
12.10 Cowboykåken
12.40 Ivar Kreuger
13.35 Miranda: Live
14.35 Matiné: Karin Månsdotter
16.20 Gomorron Sverige sammandrag
16.45 Gammalt, nytt och bytt
17.15 Under klubban
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Nyheter
18.30 Gör om mig
18.50 Diagnoskampen
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Medicin med Mosley
20.50 Fråga doktorn fakta
21.00 Arvingarna
22.00 Första dejten: England
22.50 Svenska cheerleaders
23.50 SVT Nyheter
23.55 Mammon
00.45 Helt knäpp!

05.05 Sverige idag sommar
05.20 Diagnoskampen
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Diagnoskampen
10.40 Medicin med Mosley
11.30 Vårt bröllop
12.20 Sändningsuppehåll
12.50 Gammalt, nytt och bytt
13.20 Trädgårdstider
14.20 Matiné: Kalle Karlsson från Jularbo
16.00 Gomorron Sverige sammandrag
16.25 Jakten på Norge
17.15 Vem vet mest junior
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Nyheter
18.30 Seriestart: Uppdrag Bryssel
19.15 Den blomstertid nu kommer
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Allsång på Skansen
21.00 Seriestart: Morden i Midsomer
22.30 Seriestart: Friday night dinner
22.55 SVT Nyheter
23.00	 Nattfilm:	Paria

05.00 SVT Nyheter, 09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägarna
10.05 Gudstjänst
10.35 Rådjurskidet vid havet
11.00 En hovdansares farväl
12.00 SVT Nyheter
12.05 Jag är Ingrid
13.05 Barry's bespoke bakery
13.15 En hyllning till Bruce Springsteen
15.30	 Havsörnens	osynliga	fiende
16.00 SVT Nyheter
16.05 Från jukebox till surfplatta
16.55 Typer
17.00 Amina och Alicia på fysikresa
17.20 Seriestart: Välja väg
17.50 Seriestart: Forskare för framtiden
18.00 FIFA Confederations cup
19.15 Anslagstavlan
19.20 Den trygga dalen
20.00 Nya Moderaterna
21.00 Aktuellt
21.15	 Vi	kallas	tiggare	-	filmen
22.40 Gudstjänst
23.10 Mannen från Snåsa
00.10 Grön glädje
00.35 Historiska personligheter
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportspegeln 02.00 SVT Nyheter
03.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.00 Amina och Alicia på fysikresa
08.20 Välja väg
08.50 Forskare för framtiden
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
16.45 Den trygga dalen
17.25 Seriestart: Örtskolan
17.30 Nyheter, Nyhetstecken
17.45 Uutiset, Oddasat
18.00	 Titta	jag	flyger	igen
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Bra dagar - Totta Näslund
21.00 Nyheter, Sportnytt
21.45 Dox: Magnus - schackgeniet
23.00 Från jukebox till surfplatta
23.50 Norge på tvärs med Maria
00.20 Skattjägarna
01.00 SVT Nyheter, Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige sammandrag
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag sommar
03.00 Nattsändningar

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 Bra dagar - Totta Näslund
17.15 Seriestart: Arkitekturens pärlor
17.25 Örtskolan
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken, Uutiset, Oddasat
18.00 Andra världskrigets agentskola
18.45 En bild berättar
18.50 Seriestart: Beatles forever
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Hur pratar djur?
21.00 Nyheter, Sportnytt
21.45	 Please	like	me
22.10 Mr. Gaga
23.50 Den trygga dalen
00.30 Skattjägarna
01.00 SVT Nyheter, Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige sammandrag
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag sommar
03.00 SVT Nyheter
04.00 SVT Nyheter

05.35 Brynolf & Ljung 
 – Street magic
06.15 Sammys äventyr 2
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
12.50 Alla bygger
13.50 Jävla klåpare
14.20 Jävla klåpare
14.50 Linda och djurens hjältar
15.50 Flashdance
17.50	 Postkodlotteriets	sommarvinnare
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Rena rama Rolf: Mirakelmanicken
20.00 Jävla klåpare
20.30 Jävla klåpare
21.00 Wallander: Sveket
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Sveket, forts
23.10 Broadchurch
00.10 Victoria
01.10 Election
03.25 360

05.35 Ambassaden
06.40 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
10.55	 Dr	Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Extreme makeover weightloss
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Annika Bengtzon – prime time
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Annika Bengtzon – prime time, forts
23.50 Brottskod: Försvunnen
00.45 Gotham
01.40 Musketörerna
02.50 Blue bloods
03.45 Law & order: Special victims unit
04.40 The following

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
10.55	 Dr	Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Extreme makeover weightloss
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bygglov
21.00 Brynolf & Ljung
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.25 Vädret
22.30 Shooter
01.05 Gotham
02.00 Musketörerna
03.10 Blue bloods
04.05 Law & order: Special victims unit

09.00 UR Samtiden
15.00 Kända byggnader
 berättar
15.25 Fighten mot fobier
16.10 7 miljoner steg längs Nilen
16.55 FIFA Confederations cup: Studio
17.00 FIFA Confederations cup
19.00 En stad - en historia
19.10 Idévärlden
20.10 Världens fakta: En tiger i soffan
21.00 Världens natur: Thailand
21.55 60-talets USA
22.35 Why poverty?
23.35 Ståltanter mot makten
00.30 Historiska trädgårdar

15.00 UR Samtiden
18.00 Detox
18.45 Berlin-Tokyo med bil
19.30 Man on wire
21.00 Alligatorernas träsk
21.50 Raving Iran
22.40 Idévärlden

15.00 UR Samtiden
18.00 Maskrosor
18.05 Studio natur
18.35 Barnen som överlevde Förintelsen
19.25 Nya Zeeland: Den blå kusten
20.10 Berlinmuren: 
 Natten då järnridån föll
21.00 Smugglarna
21.40 Dokument utifrån: 
 Det våras för solen
22.25 60-talets USA
23.10 Världens fakta: Världskrigen
00.00 Raving Iran

21.00 Ditte och Louise
21.30 Jamestown
22.15 Mendelssohn 
 En midsommarnattsdröm
23.15 Diagnoskampen
23.55 Urtidsdjur i gränsland
00.25 Game, set och skit också!
00.40 En liten fransk stad
01.30 En liten fransk stad
02.25 Trädgårdstider - syntolkat

21.00 Cowboykåken
21.30 Ivar Kreuger
22.25 Nationens hjärta
23.55 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.25 Vårt bröllop
01.15 Gift vid första ögonkastet Norge
01.55 Gör om mig

21.00 Skam
21.20 Veronica Maggio - live från Stadion
22.30 En liten fransk stad
23.15 Arvingarna
00.10 Andra världskrigets agentskola
00.55 Gammalt, nytt och bytt
01.25 Under klubban

05.25 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 The exes
07.35 First Impressions
08.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
09.00 Ice age 2
10.40 99 saker med Erik & Mackan
11.50 NCIS: Los Angeles
14.45 Natt på museet
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Superstore
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 True lies
00.55 Deadbeat
01.25 2 1/2 män
01.55 Last man on earth
02.20 How I met your mother
02.45 Superstore
03.10	 Tattoo	fixers
04.00 Battle creek
04.45 Royal pains

05.25 The exes
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 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00 Taken
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.00 Scrubs
01.30 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 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 Tillbaka till framtiden
23.20 Superstore
23.50 Brooklyn nine nine
00.20 American dad
00.50 Nattsändningar
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22  Priser gäller v. 25. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Lax
ICA. 100 g Skivad. Gravad, 
kallrökt. Jfr pris 280:00/kg.

Minivattenmeloner
ICA Selection. Spanien. Klass 1. 
Gäller hel melon.

Chips, Rings, Ostbågar
Estrella. 180-275g.
Jfr pris 54:55-83:33/kg.

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

Sill
Abba, Klädesholmen. 200-240 g. Gäller Abba sill i 
glas och Klädesholmen, kombinera som du vill. 
Jfr pris 20:83-23:81/kg, 35:71-50:00/kg utan spad.
Max 3 köp/hushåll.

Gräddfi l
Arla. 3 dl. 10-12%. Gäller ej ekologisk.
Jfr pris 30:00/liter.

0ª 
Färskpotatis

Handla andra varor för 200 kr 

så får du 3 kg utan kostnad.

Ursprung Sverige. Max 1 köp/hushåll.

Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor

Abba, Klädesholmen. 200-240 g. Gäller Abba sill i 

5ª 
/st
5ª 

KORT
PRIS

Chips, Rings, OstbågarChips, Rings, OstbågarChips, Rings, Ostbågar

30ª 
2 för

Minivattenmeloner
ICA Selection. Spanien. Klass 1. 

10ª 
/kg

5990
/kg

90
KORT
PRIS

Lax
ICA. 100 g Skivad. Gravad, 

28ª 
/st

Gräddfi l
Arla. 3 dl. 10-12%. Gäller ej ekologisk.
Jfr pris 30:00/liter.
Arla. 3 dl. 10-12%. Gäller ej ekologisk.Arla. 3 dl. 10-12%. Gäller ej ekologisk.Arla. 3 dl. 10-12%. Gäller ej ekologisk.Arla. 3 dl. 10-12%. Gäller ej ekologisk.

18ª 
2 för

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:-

Rekordmånga på Baldersnäs

Moped: Bo Axelsson, Mellerud.  Zundapp.
MC:Inge Karlsson,  Gammelvala, Värmland. 
Messerschmitt KR 200 Sport, årsm. 1955.
Europé före årsm. -50: John Jonsson, Ör. 
T-Ford Runabout, årsm. 1917
Europé efter årsm. 51-: Håkan Johansson, Hedekas. 
Volvo Pv Droska, årsm. 1951.
USA-bil: Thomas Oscarsson, Mellerud. 
Cadillac Eldorado, årsm. 1960.
Tunga fordon: Jan-Erik Lunde, Aremark, Norge. 
Scania B56, årsm. 1963.
Best in show: Jörgen Johansson, Bengtsfors. 
Mercedes 300 BD cab, årsm. 1950.

PRISTAGARE

Några av de T-Fordar som körde ett rally som gick genom tre länder, 
deltagarna hade lunchuppehåll på Baldersnäs.

Jan-Erik Lunde, Aremark, Norge vann klassen ”Tunga fordon” med sin 
Scania B56, årsmodell 1963. Rekordmånga fordon och rekordstor publik medverkade på Baldersnäs.

Veteranfordonsutställning 
på Baldersnäs blev en suc-
cé. Drygtr 300 fordon och 
rekord storpublik kom till 
VCD:s  utställning på Bal-
dersnäs herrgård i söndags 
i strålande sol.
Veteranfordon efter veteran-
fordon rullade in i parken 
under förmiddagen. Det var 
stundtals köer vid insläppet 
då både publik och fordon 
ville komma in, men alla var 

på ett strålande humör och 
vädret kunde man ju inte 
klaga på. 

Vid lunchtid rullade ett 
antal välputsade rariteter in,  
bland annat T-Fordar. Det var 
ett rally som började i fre-
dags och avslutades i mån-
dags. Ekipagen kom från 
Danmark, Sverige och Norge 
och samtliga gjorde ett 
lunchuppehåll på den vackra 
platsen. Fordon kom från 
hela Norden, bland annat en 

mycket fin Scaniabuss från 
Halden som ägaren var villig 
att arrangera turer med. Bus-
sen tog 46 passagerare.

Det var en trevlig stämning 
där man gick omkring i 
gröngräset, kollade på alla 
fordon, samspråkade eller 
sökte en skuggig plats för 
kaffepaus, åt en bit på herr-
gården eller tog en promenad 
i Baldersnäs vackra miljö. En 
skön familjär utställning.

Från VCD:s  sida är vi mer 

än nöjda över hur bra allt 
löste sig och alla trivdes, det 
är en bra morot för att fort-
sätta med liknande arrange-
mang. 

Vi hoppas naturligtvis att 
solen är med oss även den 17 
juni 2018 då vi firar 20-års-
jubiléum.
Text & foto: VCD:s ordförande  

Gunnar Landegren

Disco för de 
blivande sjuorna

Lördagen den 3 juni var 
det disco på Stinsen för 
alla blivande sjundeklas-
sare i kommunen. 56 gla-
da ungdomar spenderade 
sin kväll med popcorn och 
lekar. 
Evenemanget var en av pro-
jektidéerna som skickades in 
till det kommunala ung-
domsrådet under april må-
nad, till årets ”Guldpeng”.

Bakom idén stod klass 6B 
på Nordalskolan som hade 
förhoppningar om att discot 
skulle ge alla blivande klass-
kompisar en chans att lära 
känna varandra. Ungdoms-
rådet tyckte att det var en 
fantastisk idé och discot var 
därför ett av de projekt som 
de bestämde att man under 
året skulle genomföra. 

Tidigt i maj började plane-
ringen. Klassen som kommit 
med idén var med i plane-
ringen och stod själva för att 

fixa affisch och biljetter till 
alla inbjudna, men även en 
väldigt uppskattad spellista 
som spelades hela kvällen.

Ungdomsrådet var med 
som arrangörer och höll 
bland annat i en godisätartäv-
ling. Utöver det som var 
speciellt för kvällen, som att 
den alkoholfria saftbaren var 
öppen, så kunde sjätteklas-
sarna även testa på det som 
även på vardagarna finns 
tillgängligt för besökarna, 
som pingis och biljard. 

– Det blev en succé. Jag ser 
inte varför detta inte skulle 
kunna bli en tradition, sa 
Elvira Olsson, sekreterare i 
ungdområdet och som arbe-
tade på Stinsen under kväll-
en. 

Med hjälp av vuxna på 
plats blev det en lyckad kväll 
och de allra flesta gick garan-
terat därifrån med ett leende. 

Karolina Wessman

De blivande sjundeklassarna lekte bland annat ”Chubby Bunny”. 


