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

www.uteinne.se

Brassestol 
149:-

Parasoll från 129:-
Parasollfot från 99:-

1000 kvm med sommarnyheter – 3500 artiklar i lager

Stort sortiment med grilltillbehör

Muurika  
stekhäll

58 cm inkl. ben 
1.295:-

Pizzasten 
149:-

Rökspån 
29:-

Grillrengöring 
49:-

Grillstartare 
119:-

Rökspån 
69:-

Flera smaker

Svart solstol 
395:-

Svart solsäng
 395:-

Grillar

fr. 199:-

KAMPANJ 

Trasselfrikonstruktion. 
Inkl. 2 st AquaStops, munstycke och 
krankoppling 1/2” & 3/4”. 15 m. Finns 
även 30 m. Gäller t.o.m. 31 juli 2017.

Slangset 
expanderande

279:-
Rek. ca. pris 360:-

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-14.00

www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

Kanalyran 2017. Under barnaktiviteterna på fredagen, som inleddes med sedvanlig kortége, bjöd Varieté Vagant från Göteborg på konster från torgscenen inför en fascinerad publik. Foto: Karin Åström.

– Sidorna 8 till 10 –

Kanalyrefest i tre dagar

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 27.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!
10:-

för Bonuskunder
/st

Färska hamburgare
Garant, Sverige, gäller även BBQ, 452 g, jfr-pris  
66,26/kg. Max 3 köp/hushåll/vecka 27.

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, 800-900 g, jfr-pris 38,89-43,75/kg.

Ribs
Garant, Sverige, kyld, 445 g, jfr-pris 18,65/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 27

35:-
för Bonuskunder

/st  

Kylda såser
Garant, flera sorter, 200-220 ml,

jfr-pris 22,73-25,00/lit

5:-/st
Vattenmelon
Spanien, hel, klass 1. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 27

Sköljmedel, Tvättmedel
Fixa, gäller Sensitive, White, Color, 750 ml,  
850 g. jfr-pris 0,26-0,42/tvätt.

 

5:-
för Bonuskunder

/kg  

2995
 

/st
35:-

för Bonuskunder
/st  
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MIKAEL
RICKFORS
Live @ Baldersnäs

Torsdag 13 juli
 kl 21:00

Med Louise Reader
& Jonatan Stensson

Dick Johansson & Kennet Andersson 
underhåller i Stallet kl 19:00

VÄLKOMNA!

Hamburgare & Korv i Grillen  •  Baren öppnar kl 18

Tel. 0531 - 412 13

Vita Sannars  
vägsamfällighet

Årsmöte
tisdag 25 juli kl. 19.00

Saml. vid konferenslokalen 
Vita Sannars Camping.
Stadgeenliga ärenden.

Vägavgiften från stug- och 
markägare kan erläggas 

vid årsmötet.
Efter mötet samlas Stug-

ägareföreningen till årsmöte.
Styrelsen

www.baldersnas.com  0531-412 13

13-14 juli på Baldersnäs

BARNENS
DAGAR

Hopp-
borgar

PiratshowFisk-
damm

Ansikts 
målning

Fotbolls-
feber Päls-

jägare

Tävlingar 
och mycket 

mer...
Tor och fre kl: 11-16
Pris 100 kr per barn

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- –  37 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 6/7 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  24.000:-   -  59 rop

Lådbingo Jack ca 4.500:- 

Bolstad
Prästgård

Onsdag 12 juli kl 19
Åktur med Veteranbuss
från 1957 med Evert Norrman 
Entré m. kaffe: 120 kr.

Bussen står vid Bolstads kyrka
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst

Loppis i flygeln kl 17 –19

Gunnars Museum öppet 18 – 19 
Entré 20 kr. 

Furusand 
Lördag 8 juli 

18.00 Furusandskväll
tipspromenad

19.00 Grillkväll
med Britt-Mari & 

Bengt Yngve, grillbart 
finns att köpa

Avresa från kyrkan 18.00 Introduktionskurs

SPELA 
GOLF

Korp/företagsgolf
Anm. senast 7/7

Lennart Magnusson
070-594 79 11

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

5 juli-12 juli 2017
4:e sönd efter Trefaldighet
”Att inte döma”
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 9.30  Mässa i Erikstads kyrka, Anna-Lena Forsdahl.
Tor 13/7 19.00  Sommarkväll i Dalbergså. Dragspel: Pär-Åke
   Henriksson och Anders Fredriksson. 
  Andakt: Eva Marklund. Tag med kaffekorg 
  och något att sitta på. 

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 17.00  Kaffeservering i Kyrkans Hus.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus. 
  ”Hemma var ligger det någonstans”  
  Musik: Blue Eyed Blondes: Kristoffer 
  Emanuelsson och Lina Lönnberg. 
  Andakt: Eva Marklund.
Tis 11/7 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 11/7  14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Gudstjänst i kyrkan, Eva Marklund.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön  11.00  Högmässa i Dalskogs kyrka, Anna-Lena 
  Forsdahl.
Ons12/7 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund.
Ons 19/7 17-21 Loppis vid Örs församlingshem med alster 
  från Örs församlingshem. Kaffeservering.

SJÖNS DAG
lördag 8 juli kl. 15.00

hos Dahlbergs  
vid Rinnevikens strand

Vi bjuder på korv och bröd 
Tipspromenad • Lotteri

Ta med kaffekorg!
Välkomna!     Näsölens FVO

CATCH THE FLAG 
Måndag 3 juli kl. 15.00   Ålder: 10 - 15 år 

SPELKVÄLL med FIFA17
Sällskapsspel, kortspel 
Onsdag 5 juli kl. 17.00-20.00  Ålder: 6 - 15 år 

KÄNNA IGEN TRÄD OCH VÄXTER 
Måndag 10 juli kl. 15.00-17.00  Ålder: 6 – 15 år 

DOCKTEATER 
Torsdag 13 juli kl. 16.00-18.00  Ålder: 6 – 15 år 

CATCH THE FLAG 
Måndag 17 juli kl. 15.00  Ålder: 10 – 15 år 

SPELKVÄLL med FIFA17
Sällskapsspel, kortspel 
Onsdag 19 juli kl. 17.00-20.00  Ålder: 6 – 15 år 

CYKELDAG 
Måndag 24 juli kl.10.00-12.00  Ålder: 6 – 15 år 
OBS! Ta med egen cykel och cykelhjälm

SPORTDAG 
Onsdag 26 juli kl. 10.00  Ålder: 12 – 15 år 

BYGGA FÅGELHOLKAR 
Måndag 31 juli kl. 15.00-18.00  Ålder: 6 – 15 år 

DANS OCH YOGA 
Måndag 7 augusti kl. 15.00-17.00 Ålder: 6 – 15 år 

www.kroppefjallsif.se - info@kroppefjallsif.se

Sommarlovsaktiviteter
på Brunnsvallen 

för alla barn i åldrarna 6 till 15 år

Kroppefjälls IF bjuder in till 
sommarlovsaktiviteter på 
Brunnsvallen i Dals Rostock.  
Alla aktiviteter är kostnadsfria.

STOR LÖSÖREAUKTION
Lördag 8 juli kl 11.00. Visning från kl 9.00

Då vi ska sälja varulagret ur Anton Olssons 
järnhandel i Dals Långed, en av landets äldsta. 

Ett 30-tal jaktgevär, jaktkläder, stövlar, knivar,  
fiskedon, armbandsur, glas & porslin, mycket färg, 

bult, skruv, spik, cyklar, åk-/gräsklippare, VVS,  
beg. elverk, lampdelar, dunkar, redskap.

Ja, detta är bara en bråkdel av allt som skall säljas.
 Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder…  

Tänk på att parkera rätt. 
Servering. Kontant. Swish. Faktura. Slagavg. 20:-

Sten & Patriks auktioner Mellerud
070-3285210 tel. järnaffären 0531-400 04 Välkomna! 

 14/7 Emil och Zandra Ernebro

Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00

 7/7 Petronella Torin: A Swedish Cellist

www.upperud.se

GRUZZOLO.SE 0530-126 64

LÖR 8 JULI
BEACHVOLLEY
VITA SANNAR
NATTKLUBB OCH 
PRISUTDELNING

PÅ GRUZZOLO 

21-02

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Fredagar 28/7-29/9: Vargön station 9.00, Vänersborg station 
9.45-10.30, Frändefors Frändegillen 11.00, Färgelanda gamla OK 
11.45, Högsäter Konsum 12.30, Bäckeforsvaruhus 13.30, Mel-
lerud vid Volvo Brandt 14.30, Brålanda station 15.45

Endast svenska produkter

Blåbär, lingon, hjortronsylt & kantareller
Säljes från bil varje vecka i mån av tillgång. Lingon fr. 
ca mitten av aug. Andra sorters bär, sylt, svamp m.m 
förbeställes på plats vid bil veckan innan lev.

Kontakt: Mälardalens Bär & Svamp 073-159 88 65
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Veteranmarknad
Utställning
Körning
Traktorer
Entreprenadmaskiner
Krantävling
Traktorpulling
Militärfordon
Jeepar
Mopeder
Motorcyklar
Tändkulemotorer
Jordbruksredskap
Veteranbilar/lastbilar
Skogsmaskiner
Motorsågar m.m.

Entré 100:-
Barn under 15 år och

utställare, fri entré

Fri parkering
Servering

För utställare finns
camping på området,

övriga hänvisas till
Laxsjöns Camping.

Info:
Fredrik 073-086 85 85

Lördag 8 juli 1000-1700

Söndag 9 juli 1000-1500

Gapungebyns grusgrop, Steneby
Skyltat från väg 164, ca 15 km söder om Bengtsfors

Tag gärna med något att visa!

BTMFse

Lördag 8 juli 1000-1700

Söndag 9 juli 1000-1500

Gapungebyns grusgrop, Steneby
Skyltat från väg 164, ca 15 km söder om Bengtsfors.

Tag gärna med något att visa!

Entré 100:-
Barn under 15 år och 

utställare, fri entré

Fri parkering
Servering

För utställare finns 
camping på området, 

övriga hänvisas till 
Laxsjöns Camping.

Info: 
Fredrik 073-086 85 85

Veteranmarknad

Utställning
Körning
Traktorer
Entreprenadmaskiner
Krantävling
Traktorpulling
Militärfordon
Jeepar
Mopeder
Motorcyklar
Tändkulemotorer
Jordbruksredskap
Veteranbilar/lastbilar
Skogsmaskiner
Motorsågar m.m.

..Traktor- & 
maskintraff

Vinn en traktor!MF 135Lottpris: 20:-

Nyhet
!

Demol
ition 

Derby

2017

Show med
Monstertruck Putte 2

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med oss till:
Legoland 23/7, 13/8 .... 3.490:- 
barn -12 år .................. 1.990:-
Schwarzwald & Mainau 
1/8, 6 dgr ..................... 6.290:-
Kiel 3 d, 18/8, 15/9 ..fr. 1.360:-
Berlin 5 dgr, 27/8 ........ 4.990:-
Polen 3 dgr, 31/8, ..fr.  1.390:-
Kroatien 15 d. 15/9 ... 10.995:-
Salou, Spanien  
16 dgr, 6/10 ............... 11.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Bussresor
Polen Gdansk
S:t Dominsk Marknad pågår

9-12/8 .......................... 2.800:-
Buss, båt, 2-bäddshytt, 3 fruk.,
1 hotellövern. 1 buffe, lokalg.

Buss över Mellerud

Karlanda Buss
Tel. 0573-500 20

Fyra konserter på gång i Håverud
Leif Hultin behöver kan-
ske inte någon närmare 

Lördag 8 juli är Sandra 
Zackrisson från Brålanda 
tillbaka i Håverud. Då pre-

senterar hon sitt band och 
musikprojekt Salamandra 
Music. 

Söndag 9 juli kan ni av-
njuta ett av Alban Fausts 
musikaliska projekt.
Han har med sig Mats An-
dersson och Peter Sundström 
”The iron boys” i en trio 
med den akustiska gitarren i 
centrum. Musiken är till stor 
del gitarrstycken skrivna av 
Alban själv, stundtals fram-
förda i ett rasande finger-
picking-tempo. Vissa av 
dem finns på hans nyligen 
utkomna CD. Mats bas och 
Peters trummor ger honom 
en fast grund att stå på. Det 
bjuds också på sånger och 
det skulle förvåna mycket 
om det inte dyker upp något 
av Cornelis Vreeswijk under 
konserten.

Gruppen bildades för ett 

Tisdag 11 juli är Cosmetisk Hees-
vijk från Göteborg tillbaka i Hå-
verud.
Duon består av Thilini Guldbrand 
och Erik Björksten. De gör säregna 
tolkningar av Cornelis Vreeswijks 
låtar och framför egna tonsättningar 
av ”den flygande holländarens” dik-
ter med ett sound som täcker allt 
mellan rå blues och folkmusik till 
drömska ljudlandskap. 

Med en förhoppning att göra tra-

ditionen aktuell för idag och förena 
generationer tar de sig stora musika-
liska friheter och är alltid en kosmisk 
upplevelse att bevittna live. 

De började spela Cornelislåtar 
2013 och då mest som ett sommar-
projekt, då de gick på musikutbild-
ningar långt ifrån varandra. Sedan 
Erik kom tillbaka till Göteborg har 
det blivit mer regelbundet. I maj 
2016 släppte de en EP med några av 
sina tolkningar.

Den kommande veckan är det åter full fart på eftermiddagskonserterna i Håverud, det vill säga fyra stycken.

Pianobar med Hultin

Leif Hultin framför ”Hultins pia-
nobar”, en resa i bild och toner.

Annorlunda musikupplevelse med Sandra utlovas

Sandra Zackrisson från Brålanda presenterar sitt band och musikprojekt 
Salamandra Music.

Erik Björksten och 
Thilini Guldbrand 
bildar Cosmetisk 
Heesvijk.

Alban och pojkarna från Järn

Alban Faust flankerad av sina 
musikkollegor Mats Andersson 

och Peter Sundström.

Annorlunda Cornelistolkningar

Hon beskriver det på följande 
sätt: ”Med de musikaliska 
rötterna i de nordiska sko-
garna och från Andernas 
höjder tar Salamandra med 
er på en resa genom mystiken 
och i kärlekens tecken.” 

Sandra har en bred musi-
kalisk bakgrund och har 
sysslat med allt från klassisk 
musik till rock, jazz och folk-
musik. I Salamandra Music 
har hon ambitionen att föra 
samman olika urkulturer in i 
ett universellt musikaliskt 
språk. 

Sandra Zackrisson har tidi-
gare varit verksam i uppsätt-
ningar som Wermlands Sa-
longer, finaldeltagare i 

Svensktoppen nästa, sånger-
ska i band som MejDej, 
Around the Corner och under 
2011 – 2012 turnerande som 
körsångerska tillsammans 
med Erica Larsson i rocka-
billybandet Top Cats där de 
bland annat deltog i Melodi-
festivalen 2012.

Sandra har de senaste åren 
varit bosatt och verksam i 
London där projektet Sala-
mandra Music tog form. 
Under resor har hon knutit 
band med urfolk välden över 
och tillsammans med dem 
skapat musik och fått kun-
skap och inspiration vilket 
resulterade i projektet Sala-
mandra Music. 

presentation, då han varit 
verksam i Mellerudstrak-
ten i närmare 50 år. 
Det han framför i Kalander-
salen torsdag 6 juli kallar han 
”Hultins pianobar” med un-
derrubriken ”Tack för kaf-
fet”. Leif beskriver det som 
en resa i bild och toner. ”En 
rad berättelser, sanna eller 
osanna (välj själva). Funde-
ringar över och drömmar om 
varför det blev som det blev  
–  det vi brukar kalla livet. 
Det vill säga resan från vag-
gan till graven.”

Det blir texter av bland an-
nat. Olle Adolphson, Allan 
Edwall, Lars Forssell, Mi-
kael Wiehe och ”Slas”.  

par år sedan. Namnet kommer av att de ofta 
övar ute i Järn, i Peters studio.

Petronella med cello

På fredag underhåller cellisten Petronella Torin på Upperud 9:9.

Veckans fredagspub den 
7 juli på Upperud 9:9 blir 
med fantastiska Petro-
nella Torin – vår färg-
sprakande dalslandscel-
list direktimporterad från 
Kungliga konservatoriet i 
Belgien.
Hon kallar sig A Swedish 
Cellist och kommer att pre-
sentera sitt nya program Me, 
Myself and Mr Cello – ett 

spännande program utöver 
det vanliga. Cellomusik när 
den är som bäst tillsammans 
med sång och en pedalloop-
station.

”Solen sken och ha-
vet  glittrade. Allt som hör-
des var fiskmåsarnas tjut och 
barnaglädje. En far, ett barn 
och en farfar stod på bryggan 
fast beslutna över sitt mål, 
målet för dagen. En behaglig 

kontakt med blodet….”. Ta-
get ur historien ”En dag un-
der isen” som Petronella 
tolkar med Bloch solo suit 
för cello. 

Det utlovas groovy cello-
musik från USA med sången 
”O Jullio” skriven av den 
amerikanska jazzcellisten 
Mark Summer där slapbase 
och countrymelodier blan-
das. 
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Måndag 10/7: Kycklingpyttipanna med 
stekt ägg och broccoli. 
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 11/7: Kalops med potatis, 
blomkål och skivade rödbetor.  
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 12/7 Gratinerad fisk med 
créme fraiche, potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Jordgubbskräm.

Torsdag 13/7: Kött- och grönsakssoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.
Fredag 14/7 Köttfärssås med grekisk 
smak, makaroner och skivade morötter.  
Dessert: Prinsessbakelse.
Lördag 15/7: Stekt rödspätta med 
remouladsås, potatis, sommarblandning 
och citronklyfta.  
Dessert: Vanilj- och jordgubbsglass.
Söndag 16/7: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås 
och vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 28
Mån-tors, lör-sön: Köttbullar, potatismos 
och grönsaker. Fre: Potatisbullar med 
bacon, lingonsylt och grönsaker

Seniormatsedel

      

Lunchöppet
18 juni  6 augusti

Veckans meny serveras
 Dagligen kl 12-15

OBS. Vissa lördagar abonnerade

 

Varmrätt med sallad, 
!

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

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!

Turnerar på temat 
svensk emigration

Blue Eyed Blondes består av Åsensbrukssonen Kristoffer Emanuelsson 
och Lina Lönnberg. Foto: Johanna Emanuelsson.

Nu väntar en sommar-
turné med efterföljande 
USA-turné för folk/coun-
tryduon Blue Eyed Blondes 
med projektet ”Hemma 
var ligger det nånstans?”. 
Söndag 9 juli spelar de i 
Kyrkans hus.
Blue Eyed Blondes består av 
Kristoffer Emanuelsson, 
uppväxt i Åsensbruk och 
boende i Göteborg samt Lina 
Lönnberg, Göteborg. Sveri-
geturnén startade den gångna 

helgen och de spelar sitt 
program om svensk emigra-
tion till USA:s svenskbygder 
med rubriken ”Hemma, var 
ligger det nånstans?”

– Vad fick människorna att 
våga bryta upp och vad hände 
när de kom fram? Vi är intres-
serade av att med musiken 
som medresenär utforska 
beröringspunkter mellan det 
som hände för 100 år sedan 
då cirka 1,5 miljon svenskar 
emigrerade till USA och det 

Doft av bensin och olja

Gunnar Landegren har ett brinnande intresse för gamla bilar, bildelar 
och prylar från gamla bensonstationer. Här med en ovanlig svart-vit 
BP-skylt och en Castrol-skylt från 1940-talet.

I lördags var det vernis-
sage för utställningen 
”Bensinia” i konstrum-
mer på biblioteket. Fram 
till 9 september visar Gun-
nar Landegren prylar som 
doftar bensin och olja.
Gunnar har samlat på gamla 
bilprylar och saker som hört 
hemma på gamla bensinsta-
tioner sedan barnsben. Men 
det var först 1998 när Veteran 
Classic Dalsland bildades 
som intresset sköt fart or-
dentligt. Gunnar är för övrigt 
ordförande i föreningen.

– Då insåg jag allt mer 
vikten av att spara på gamla 
saker och bevara dem inför 
framtiden. Mycket har legat 
huller om buller hemma, så 
den här utställningen är ett 
bra tillfälle att få allt samlat, 
säger Gunnar.

Bensinia är egentligen 
namnet på en svensk intres-
segrupp som gillar prylar 
från gamla bensinstationer  
och som doftar bensin och 
olja.

Äldsta föremålet är en 
Castrollo tvåtakts vägg-
hängd oljebar från början av 
1900-talet.

Exempel på andra prylar 
som visas upp: Oöppnade 
en-liters Caltex oljeburkar 
från slutet av 1950-talet, 
drivmedelsdunk för kalibre-
ring av bensinpumpar, fläkt-
remsställ från GM, kvitton 
från slutet av 1950-talet som 
visar att tio liter bensin kos-
tade sju kronor, gamla verk-
tyg och flaggspel från BP, 
Castrol, Gulf och Good Year.

Ovanlig BP-skylt
– Den här svart-vita BP-
skylten är ovanlig, jag hade 

Till vänster syns det äldsta föremålet på utställningen, en Castrollo vägg-
hängd mini tvåtaktsoljebar från tidigt 1900-tal. Till höger: Mätkanna för 
drivsmedelskalibrering från 1950-talet.

som sker nu när ett stort antal 
människor migrerar till Eu-
ropa och Sverige, berättar 
Kristoffer.

Beröringspunkter
I konsertprogrammet lyfter 
de fram beröringspunkter 
mellan svensk och ameri-
kansk musiktradition. Sång-
erna knyter an till migra-
tionserfarenheten med teman 
som saknad, längtan, ensam-
het, rotlöshet och exil. Pro-
grammet lyfter även fram 
modet och kraften i att följa 
en dröm och lämna det man 
känner till – i hopp om en 
bättre tillvaro.

Instrument som används 
under konserten är banjo, 
gitarr, dragspel och munspel. 
Mycket stämsång utlovas.

– Det blir många bra histo-
rier, mest på svenska, förkla-
rar Kristoffer.

Den andra delen av projek-
tet innebär en tvåveckors 
USA-turné i början av okto-
ber. Framför allt till Minne-
sota men även i  Bishop Hill, 
Illinois samt North Carolina. 
Bland annat har de en spel-
ning på American Swedish 
Institute i Minneapolis.

– Vi spelar för många 
svenskättlingar och följer i 
Karl-Oskar och Kristinas 
fotspår. Fem-sex spelningar 
är inbokade så här långt. Det 
ska bli jätteroligt, understry-
ker Kristoffer som ser 
mycket fram emot att komma 
till Mellerud och spela deras 
program.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

aldrig sett en sådan förut. Jag 
tror att den satt där de sålde 
fotogen och gas. Mycket av 
mina prylar har jag fått av 

Arne Philip Karlsson, som 
körde taxi i Mellerud när han 
levde. Hans far hade Bilcen-
tralen på Kungsgatan i Mel-
lerud, så jag har en del taxi-
prylar också, berättar 
Gunnar.

En oljebar med tre behål-
lare fanns på en bensinstation 
som var belägen där Brö-
derna Brandt finns idag.

– Ja, den skulle Gösta Tel-
lander kasta bort, men jag 
fick den istället.

En drickkyl som skulle 
kastas bort i mitten av 
1990-talet från en servicesta-
tion vid Stallbacka i Trollhät-
tan hamnade också hemma 
hos Gunnar.

– Det är roligt att få möjlig-
het att visa lite av min sam-
ling, även om det inte är rent 
eller skinande. Allt är ju ori-
ginal, menar Gunnar.

Det är en annorlunda ut-
ställning som väcker många 
minnen – man blir lätt nos-
talgisk i vandringen runt alla 
gamla rariteter. Gunnar visar 
bland annat en liten leksaks-
bil som han fick 1968 när 
körkortet var avklarat – en 
Ford Cortina -66. 

– Jag skulle vilja få mer 
information om en del saker, 
bland annat Castrollos vägg-
hängda oljebar, säger Gun-
nar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Nyöppning!
Handla för 500kr och få en gåva på köpet!

VÄLKOMNA FREDAGEN 7/7 KL 10.00-18.00
STORGATAN 10, MELLERUD

sommarkläder
 barn, dam & herr

Stort parti

50-75:-Alla plagg

I fd. resebyråns lokal
Storgatan 18 B, Mellerud

Veteranbusstur kring Bolstad
På onsdag kväll den 12 
juli blir det veteranbuss-
tur med Evert Norrman, 
Mellerud, i bygden runt 
Bolstad Prästgård. Ägare 
till bussen är GDG Väners-
borgs Veteranklubb. 
Bussbolaget GDG var en 

förkortning för Göteborg-
Dalarna-Gävle som senare 
blev SWEBUS. 

Det blir en timmes åktur på 
småvägarna i Bolstad och 
Grinstad med visning av 
gamla bussgaraget vid Dal-

bergså. Turen avslutas med 
kaffe i Bolstad Prästgård. 

Veteranbussen som Evert 
Norrman kör är en gammal 
GDG buss av märket VOL-
VO och orangefärgad. Evert 
Norrman gick i pension hä-
rom året efter att ha arbetat 

Uppåt för Rådaskolans elever
När slutbetygen för års-
kurs 9 tillkännagavs visar 
de att Rådaskolan i Melle-
rud visar klart förbättrade 
resultat jämfört med förra 
året.
– 2017 förbättrar vi resulta-
ten. Vi har fler elever med 
fullständiga betyg, ett högre 
meritvärde samt fler elever 
med gymnasiebehörighet 
säger kultur- och utbild-
ningschef Anders Petters-
son.

Betygsutveckling över tid i Mellerud:
Slutbetyg åk 9 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Betyg i alla ämnen 61% 70,3% 77,7% 80% 72% 75%
Genomsnittligt meritvärde 181 209,2 208,3 219 208 211
Behörighet till gymn. 78% 84% 83% 81% 80% 85% Slutbetygen för niorna på Rådaskolan är förbättrade. Arkivbild.

Utställning om växter i medicin och kulturhistoria
I samband med örtagårds-
jubiléet visas en utställ-
ning med namnet Växter 

i medicin och kulturhisto-
ria i muséet i Brunnspar-
ken i Dals Rostock.

Utställningen, gjord av Cajsa 
Drakenberg och komplette-
rad av Kerstin Ljungqvist, 

Kerstin Ljungqvist visar utställningen om växter i medicin och kulturhistoria i muséet i Brunnsparken i Dals 
Rostock.

Eldningsförbud
Det råder eldningsförbud i 
Melleruds kommun. Förbu-
det gäller tills vidare och 
innebär att:
• Eldning utomhus är förbju-
den i kommunens geogra-
fiska område. Verksamheter 
med risk för gnistbildning i 

skog och mark bör undvikas.
• Grillning är tillåten i en för 
ändamålet framtagen grill 
eller vid särskilt iordning-
ställda grillplatser. (En-
gångsgrill direkt stående på 
marken är inte tillåten).

 Han framhåller att mest 
positivt är den förbättrade 
gymnasiebehörigheten, ef-
tersom det har blivit allt 
viktigare med gymnasiestu-
dier för att klara de ökade 
kraven på utbildnings- och 
arbetsmarknaden.

 När det gäller andelen 
behöriga elever till gymna-
siet ligger Mellerud bättre till 
än riksgenomsnittet för 
2016. Årets resultat för riket 
är ännu inte officiellt.  

Citat från Skolverkets lä-
gesbedömning juni 2017:

”2016 var riksgenomsnit-
tet 83 procent behöriga 
elever i Sverige. Mycket ta-
lar för att detta kommer 
minska för att många nyan-
lända elever kommer till 
Sverige i högstadieåldern”

skas med de krafter som er-
bjuds.

– 40 procent av de medici-
ner som säljs på apoteken 
idag innehåller substanser 
som ursprungligen kommer 
från  växtriket, berättar Ker-
stin Ljungqvist.

Hon har kompletterat sin 
kollegas utställning med 
många egna objekt och extra 
information. Det egna her-
bariet ifrån studietiden, 
växtfärgade garner som vi-
sar vilka växter som ger 

vilken färg, växter hämtade 
ur örtagården, och mycket 
mer.

Här finns också recept på 
salvor man kan göra själv 
och tips på litteratur i ämnet 
växtmedicin. Det går fint att 
gå runt själv och se utställ-
ningen, den är mycket infor-
mativ, men Kerstin gör 
också guidade visningar som 
får bokas i förväg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tycker det ska införas en ny 

lag om att alla som har hund 

ska ha förarbevis. Ser allt fler 

hundar i Mellerud och Dals 

Rostock som lever under 

dåliga villkor. Jag gråter när 

jag ser det, djuren kan ju inte 

tala om att de lider. Vi måste 

anmäla och ta vårt ansvar, 
även om vi tycker det känns 
jobbigt.

Djurägare Mellerud

Förarbevis för att ha hund

Ställ ut soffor och bänkar!
Var på Kanalyran både fre-
dag kväll och lördag. Hörde 
på musiken till dansen på 
fredagen, det var mycket bra 
musik. Men ställ ut soffor 
och bänkar så att vi äldre kan 
sitta och lyssna! Vi sitter ju 

inte i öltälten, vi tillhör inte 
den generationen, men vi vill 
också vara med!! Bryr ni er 
inte om oss äldre?

Det var bra utbud och mu-
sik även på lördagen, men det 
måste finnas någonstans att 

sitta! Och sänk volymen på 
all musik, man kan ju inte 
föra ett vanligt samtal.

Tack! Nu har vi framfört 
hur vi vill ha det.

Tre äldre damer och många 
fler, genom Karin

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. Vi tar

semester!
Kontoret 
stänger
11 juli

Öppnar igen
torsdag 

10 augusti

som chaufför sedan år 1970 
för GDG, SWEBUS och 
NOBINA. 

De första åtta åren körde 
han lastbil för GDG och där-
efter buss. Han körde mesta-
dels dåvarande busslinjen 
619 mellan Vänersborg och 
Göteborg. Evert Norrman är 
uppväxt i Bäckefors men 
härstammar från släkten 
Norrman i Gestad.

visar växters användning i 
läkekonsten  fram till idag.

 Här förmedlas intressant 
kunskap om kloka gum-
mors- eller gubbars medel 
och metoder, om vitmossans 
betydelse för spädbarn och 
soldater, om bär och blom-
mor för hjärtat, daggkåpans 
rynkutjämnande egenska-
per, om tvålämen i björk och 
såpnejlika. Det finns en ört 
för allt, det står klart.

Utställningen är indelad i 
olika kategorier, som ”Sår-
vård”, ”Uringvägsinfek-
tion”, ”Oro och sömn”  och 
”Spädbarnsvård och am-
ning”. 

Det påminner om indel-
ningen på ett modernt apotek 
men här får man den ena 
aha-upplevelsen efter den 
andra och kommer att se 
naturen med nya ögon; ett 
stort skafferi som kan hela, 
men också skada om man 
inte vet hur man ska hand-



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 5 JULI 2017

model: Him: 2711 Harsyra, Her: 2702 Kvitter

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-17 
Lunch 13-14 

Välkommen in till oss!

1/7 - 31/7 stänger vi kl. 17.00

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 juli – 15 augusti 2017

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Rea 
25-50% på alla märkesbågar

  

Följ oss på

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligen. 

Inger Andersson

UPPVAKTNING

Grattis till Markus som fyller 
7 år i morgon.

Kramar från 
farmor och farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

 ammam allufskelräk råV

akinoM  
 nossderflA

* 21  rebmetpes  5691   

  dnuts nis tatuls rah
  i nem nedroj åp

 daraveb ennim tsujl

durelleM  71  inuj   7102

 jlimaF
tkälS  hco  rennäv

 un ,ammaM allil aräK
 tuls navärts niD rä

 atrob rä ned aträms llA
 tu aliv råf uD hco

 akcat giD lliv iv tlla röF
 rots hco kir kelräk röf

 adöm lla hco grosmo röF
 .roM allil aräk kcat

netsnäjtsdugsgninvargeB  
  nesterk i mur regä

 .etsamrän ed va
 es.sunof åp adissennim eS

 elårtslos arppat alliL

niraK-annA  
 dalbnetrÖ

* 91  iraunaj  3891   

 ni tanmos allits rah

durelleM  52  inuj   7102

 asiL-annA ammaM
 elleP nennäv edoG

 nosskirderF
tkälS  hco  rennäv

 ,ragniv adiv anid derB
 gim revö ,suseJ o

 aliv allits gim tål hco
 .gid soh läv hco ev i

  ,or nim ud vilB
 ,tehkrats nim

 dår ttim hco modsiv nim
 ragad alla gim tål hco

 .dån nid va avel åf

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sdurellåkS i mur regä

 .00.31 .lk iluj 02 gadsrot
llit sedujbni netka retfE  
-atled div ,dnutssennim
  llit 7/41 tsanes lämna ednag

 54 001-0350 :leT sunoF
llit avåg ne åp anräg knäT  

  nednofgnul hco -träjH
hco 00 42 88-0020 :leT  
snwoD röf nednofnräjH  

 325 325-020 :leT mordnys
 .lesdälk irflaV

 es.sunof åp adissennim eS

 aräk råV

tireB   grebdnuL
* 41  rebmetpes  9391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

nyberåK  62  inuj   7102

litreB  hco  acinoM
tgneB  hco  atinA
nenrabnraB  dem  rejlimaf

  edanmos uD allitS
 nedlräv nårfi ni
uD nennim agiloS  

 ravk edanmäl
  gid nogö adllyfråT

 nedräf åp edjlöf
  tehdog lla röf kcaT

 vag uD kelräk hco

nenrabnraB nårf kcat ttE  
  ttiD dots mos aräk

 .arän ås aträjh
 .sso sattaf uD

netsnäjtsdugsgninvargeB  
akryk datsloB i mur regä  

  .00:31 ;lk iluj 81 gadsit
llit sedujbni netka retfE  

  .dnutssennim
gnir dog rav ednagatled diV  
54 001-0350 :leT SUNOF  

 .7/41 tsanes
llit avåg ne åp anräg knäT  

  nednofrecnacnraB
 30 15 48-130 :leT artsäV

 es.sunof åp adissennim eS

 appap edakslä niM

sneJ   mlohkiV
* 11  rebotko  7691   

 sso tanmäl rah
 modkujs sdit ne retfe

durelleM  72  inuj   7102

 supmaH
 allU

staM  hco  akirlU
 aivilO ,asjaK
 idieH nennäV

 uD allits ås ,allitS
 rarmuls un eräk

 modkujs nårf atroB
 dirts hco

 nem dankas råv rä rotS
 rannu giD iv kcod

 .dirf i aliV

 -sgniT i mur regä deksvA
gadsno durelleM i tellatssuh  
anräg knäT .00:11 lk iluj 91  
 -mraT -gaM llit avåg ne åp

 00 24 246-80 .let nednof
 54 001-0350 .let SUNOF

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Sönd Ingen 
gudstj.
Equmeniakyrkan: Lörd 
18 Furusandskväll, tipspro-
menad. 19 Grillkväll med 
Britt-Mari och Bengt Yng-
ve. Grillbart finns att köpa. 

Avresa från Missionskyrkan 
18. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd. Hänvisas 
till Rörviksgården kl. 18.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sön 18 Ekumenisk 
gudstj. Rörvik. Anette Jar-
sved Carlson. Sång och 
musik Dan Rosengren. Ser-
vering.

Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
Anette Jarsved Carlson. 
Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
gamla kyrkan. Sång och 
musik: Hanna Sandgren och 
Maja Korp. Andakt: Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Sönd 18 Gudstj. 
på Rörvik tillsammans med 
Equmeniaförsamlingen. 
Anette Jarsved Carlson. 
Sång och musik: Dan Ro-
sengren. Servering . Avtack-
ning av Dan. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Lörd 18 Mu-
sik vid helgsmål. Pernilla 
Nilsson, Kajsa Johansson. 
Lennart Staaf. Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. 18 
Musikgudstj. Evelina Jo-
hannesson. Maja Korp. Len-
nart Staaf. Tisd 13.30 Gudstj 
på Ringhem. Ralph Lilje-
gren. Vägkyrkan har öppet 
mellan kl. 14-18 månd - fred 
fram till 21/7. (Musikandakt 
från kl. 17)

Veckans 
ros...

...till grabbarna som gjorde 
fint på naturstigen, Sunnanå.

Elisabeth, Nisse och 
hunden Dogge

...ett helt fång med rosor vill 
vi ge till personalen på Skål-
leruds hemsjukvård, samt stö-
det från biståndsenheten. Ni 
är fantastiska vilket blev ännu 
tydligare i samband med 
mammas fallolycka.

Glad och go sommar önskar 
Anette & Ninni med familjer

...till Kroppefjälls förskola för 
underbar omsorg av våra 
barn under alla år. Ni är fan-
tastiska. 

Trevlig sommar 
från fam. Sjöman

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Ljusets kapell, Hå-
jum för Gerhard Jonasson. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Emma 
Uhlin ”Cavatina” av S. My-
ers. Akten förrättades av 
Barbro Gustavsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 324, 190 och 200. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av sonen Gun-
nar med familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Ger-
hard var kistan vackert deko-
rerad med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Håjums kyrkogård.

JORDFÄSTNING

Onsdagskvällar i parken

Hela sommaren anordnas 
”Onsdagskväll i parken” i 
Brunnsparken i Dals Ro-
stock.
I onsdags var temat hantverk 
och både barn och vuxna fick 
prova på olika saker som  att 
spinna garn med Kerstin 
Lindeberg eller fläta pil och 
göra visselpipor av sälg med 
Jerry Andersson, bland an-
nat. 

Den som bara ville fika 
gjorde det. Hembygdsfören-
ingen höll öppet caféet och 
där fann både matiga smör-
gåsar, våfflor och kakor. 

En del besökare passade på 
att få svar på frågor i det 
populära ”Blanketteriet”. 
Denna kväll var det Kerstin 

Jerry Andersson visade bland annat hur man flätar pil.

Trivsel runt borden när det var Onsdagskväll i Parken och man fick prova på hantverk.

Carlsson och Michael Melby 
som hjälpte till att förstå hur 
olika formulär ska fyllas i, 
svarade på frågor och gav 
tips.

De två onsdagar arrange-
manget pågått hittills har 

50- 70 personer kommit till 
”Onsdagskväll i Parken”. 
Musik, spel, dans och myck-
et annat står på programmet 
framöver.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se
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”Manne” avtackad efter 49 år

Sven-Åke ”Manne” Larsson under avtackningen i fredags, flankerad av fr.v Lorentz Norberg, enhetschef gata/park och Patrik Tellander, förråds- 
och renhållningschef.

till samma arbete och lokal 
sedan 14 års ålder är impone-
rande, det tyder ju på att han 
trivs med kommunen som 
arbetsgivare och med sina 
kollegor. Jag har haft honom 
som brandman i Räddnings-
tjänsten ett antal år också. 

Det känns lite konstigt att 
han slutar. Men man vet ju 
aldrig, idag extraknäcker ju 
många pensionärer, säger 
Patrik och skrattar.

Vad ska du göra nu?
– Ha en lång ledighet först. 

Hustrun Marie går på semes-

ter vecka 27 och då åker vi 
till husvagnen som står på 
Örns camping, Smögen. I 
slutet av augusti åker vi tre 
veckor till Spanien, svarar 
Manne.

Villa, trädgård, barnen Jo-
hanna Hecktor och Therese 

Larsson samt fem barnbarn 
kommer också att fylla tiden 
för den nyblivne pensionä-
ren.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Maria brinner för möten och upplevelser

Maria Andersson med en av gästernas absoluta favoriter; citronmarängpaj. Utsikten från caféet är bedårande.

I sommar är Maria Andersson, 35, ansvarig för Café Bo-
naparte intill Dalslands konstmuseum i Upperud. Hon 
är uppväxt i Törsbyn mellan Mellerud och Håverud och 
brinner för turism och service.

– Dalsland är en magisk plats 
med så mycket fantastisk 
natur, härliga människor och 
skön energi. Men det är inte 
så många som vet om det, så 
jag gör allt jag kan för att 
locka hit folk, säger Maria.

Hon har spenderat mycket 
tid i Håverud och bland annat 
jobbat som turistvärdinna på 
Dalsland Center tillsammans 
med Lena Lundberg, på Ka-
nalmuséet och Håveruds 
herrgård. 

Hon understryker att Dals-
lands konstmuseum och 
Café Bonaparte är en härlig 
plats. Här trivs hon väldigt 
bra, på en plats där spän-
nande möten uppstår.

– Vi bakar allt på plats, vi 
har färskt bröd, bullar och 
bakverk. Vår citronmaräng-
paj är väldigt populär. Dess-
utom har vi ”Dagens rätt” 
som vi serverar hela dagen. 
Vi har alltid en laxtallrik som 
bas plus ytterligare en rätt, 
till exempel paj, soppa eller 
sallad, berättar hon.

Caféet har öppet sju dagar 
i veckan under juli månad.

Till sin hjälp har hon Per-
nilla Svan. Maria lovordar 
henne.

– En helt fantastisk tjej 
som dessutom jobbat här ti-

digare. Jag hoppas att caféet 
och muséet fortsätter att ut-
vecklas och locka fler och 
fler besökare. Det händer 
mycket positivt här och nya 
museichefen Jörgen Svens-
son är både driftig och öd-
mjuk.

Drev exklusiv lodge
De senaste två åren har Maria 
bott i norska Lyngen. Där 
drev hon en exklusiv bouti-
que lodge med plats för 16 
gäster. Lodgen låg mellan 
fjordar och berg, tre timmar 
från Tromsö.

– Vi hade gäster från hela 
världen som kom för en hel-
hetsupplevelse i en magisk 
natur och samtidigt blev de 
väl omhändertagna. Det 
handlade om 24-timmarser-
vice, säger Maria.

Anledningen till att hon 
hamnade i Norge var att hon 
brinner för turism och service 
samt det stora intresset för 
friluftsliv, bergsvandring 
och offpist skidåkning.

Till Brasilien
I sommar bor hon åter igen i 
Törsbyn. Maria arbetar på 
Café Bonaparte till och med 
31 augusti, därefter reser hon 
till Brasilien.

– Jag har en stor passion 
för kaffe och har lärt känna 
en familj som driver ett eko-
logiskt kaffeplantage utanför 
San Paolo. Jag ska jobba med 
dem och utveckla deras hos-
pitalityverksamhet. Jag trivs 
på platser som erbjuder en 
unik helhetsupplevelse. 
Plantaget ligger också avsi-

des, precis som lodgen i 
Norge, förklarar Maria.

Relationen till andra 
människor och att göra saker 
som ligger henne varmt om 
hjärtat är mycket viktigt för 
Maria. Bland annat har hon 
arbetat med ett projekt för 
FN i Sydkorea en sommar. 
Då föreläste hon för ungdo-

mar om globalt ledarskap; 
om vikten av att tro på sig 
själv och sina idéer.

– Jag hoppas kunna arbeta 
med ett projekt för FN även 
i Brasilien. Jag försöker all-
tid vara öppen för nya möj-
ligheter och det har hittills 
lett mig till många spännande 
erfarenheter och kontakter. 

Jag följer ofta min mag-
känsla, det blir oftast bäst då. 
Jag tar mig gärna an olika 
projekt och försöker skapa en 
tillvaro där jag kan spendera 
mycket tid i naturen och med 
människor som har en skön 
energi, framhåller Maria.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Det är nog få mellerudare som inte stött på Sven-Åke 
”Manne” Larsson runt om i Mellerud. Han avtackades 
i fredags efter 49 år på gata/parkenheten.

Manne började sommarjob-
ba på gata/park som 14-åring 
1968. Två år senare fick han 
fast anställning efter att Stig 
Bratt, dåvarande chefen på 
gata/park-enheten, ringt och 
frågat honom om han ville 
börja jobba. Manne blev se-
dan sin arbetsplats trogen 
fram till pensioneringen. 
Nåja, han är ”bara” 62 år och 
stänger inte helt för eventu-
ella framtida inhopp.

– När jag började jobba här 
så hade vi ju inte alls de ma-
skiner vi har idag, det blev 
till exempel mycket hand-
skottning av snö. Men jag har 
trivts bra med jobbet, säger 
Manne.

Det enda som hänt honom 
under alla år är att toppen av 
vänstertummen klipptes av 
när han jobbade med en 
tryckluftssekatör.

Glädjespridare
– Manne är en riktig glädje-
spridare. Han är kompetent 
och hör på något vis till in-
ventarierna. Det är aldrig 
några problem som är för 
stora för Manne, konstatera-
de hans chef Lorentz Nor-
berg.

Manne inflikar att bara ett 
år efter att han fastanställdes 

började hans bror Hasse 
Larsson och Erik Pettersson 
på gata/park-enheten.

– De jobbar också kvar, 
Hasse på gata/park och Erik 
blev chef för skogslaget, 
understryker Manne.

Under många år har Manne 
jobbat nära kollegan Björn 
Engell. Varje jul när de två 
monterat upp julbeslysning-
en i Mellerud sjöng de jul-
sånger tillsammans(!)

– Vi har haft mycket roligt 
ihop under de tolv år vi job-
bat tillsammans, konstaterar 
Manne.

Arbetsuppgifterna har 
framför allt bestått av trädbe-
skärning, skötsel av gräsmat-
tor, rabatter, blomsterarrang-
emang samt snöröjning.

– Det är trevligt att hålla på 
med blommor, vi får många 
positiva reaktioner från all-
mänheten. Tyvärr sker det 
mycket skadegörelse på 
blomsterarrangemangen, 
folk som rycker loss plantor 
med mera, säger Manne.

Patrik Tellander har varit 
Mannes chef under 14 år.

Fantastisk person
– Manne är en fantastisk 
person, glad och trevlig som 
alltid ställer upp. Att ha gått 
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Lyckad Yra i dagarna tre

Ett irritationsmoment var, 
enligt Lars, att det stod flera 
bilar parkerade på Österråda-
plan på lördagsmorgonen 
och tog upp platser, när Big 
Lake Cruisers och Veteran 
Classic Dalsland ställde ut 
sina fordon.

– Det leder till att vi kanske 
stänger av redan på fredags-
kvällen eller låter en parke-
ringsvakt lappa bilar på lör-
dagen. Vi gick ut tidigt med 
att torget skulle vara tömt, 
understryker Lars.

I Håverud var det betydligt 
fler besökare i år än de andra 
åren. Parkeringen var propp-
full mitt på dagen och aktivi-
teterna flöt på som de skulle.

– Detta var 50:e gången 
Kanalyran arrangerades och 
2018 är det dags för 50-års-
jubileum. Tanken är att det 
ska märkas på något sätt. Vi 
behåller grundtanken och 
sedan spetsar vi till den, för-
klarar Lars som vill rikta ett 
tack till alla företag som 
sponsrar Kanalyran.

– Utan dem skulle det inte 
blivit av.

Årets budget låg på cirka 
250 000 kronor, varav Mel-
leruds kommun går in med 
75 000 kronor. Resten kom-
mer från företagen.

Text: Susanne Emanuelsson
Foto: Susanne Emanuelsson

och Karin Åström

PRO visade upp olika sportgrenar under kortegen på lördagen. Äldsta deltagaren var 92 år! De fick ett he-
drande andrapris.

West of Eden bjöd på skön och finstämd musik på lördagseftermiddagen.

Bjarnez spelade upp till dans på Köpmantorget på fredag kväll.

Både barn och vuxna tog sig en svängom på dansbanan fredag kväll.Temat i årets kortége var varieté. Familjen Skoogh; Mathias och Therese 
med barnen Torres och Matheo vann första pris. 

Kvartsfinal mellan FC Kungarna och Beach Girls vid mejeriet under MKC:s beachfotbollturnering.

Varieté Vagant, Jon Wetteholm och Hanna Sundelius gick i spetsen för kortegen som startade på Öster-
rådaplan på fredageftermidagen.

Gruppen Kiss; Saga Andersson, Noel Jansson, Ella Constantin och Leon 
Jansson tog hem andrapriset och intervjuades av Josefine Dahlqvist.

– I stort sett allt har fung-
erat som det var tänkt ur 
mitt perspektiv. En bom 
var parkbänkarna som vi 
trodde vi skulle få sam-
tidigt med scenvagnen, 
men de kom inte tyvärr, 
säger kanalyregeneralen 
Lars Nilsson.
Vid fredagens barnkortege 
deltog fler ekipage än i fjol 
och då var Melleruds centr-
um välfyllt av besökare. När 
Bjarnez spelade upp till dans 
på fredagskvällen kom något 
färre än när Date spelade 
2016. Men det var många 
som kom och lyssnade.

– I lördags var det mycket 
folk i omlopp hela tiden. Det 
var ett lyckokast att flytta 
kortegen till klockan elva, så 
det ska vi ha kvar. Jag är 
väldigt nöjd med musikpro-
grammet, det var fem bokade 
inslag som alla höll hög klass 
och bjöd på olika sorts mu-
siktyper. Att drillflickorna 
var med i år i kortegen var 
jätteskoj, vi hoppas på en 
årlig återförening av dem, 
konstaterar Lars.

Konferenciererna Mia och 
dottern Agnes Palm skötte 
den sysslan med bravur för 
andra året i rad.

Nyheten med femkamp 
lockade många. Segrare i 
barnklassen var Mustafa, i 
ungdomsklassen Engla Tilly 
och bland vuxna vann David 
Ramsdal.

– Det var inte så svårt, 
konstaterade elvaåriga Engla 
från Kungsbacka.



MELLERUDS NYHETER 9ONSDAG 5 JULI 2017

Körledaren och kantorn Anders 
Fredriksson, en mycket populär 
mottagare av kommunens kul-
turpris.

Agnes och mamma Mia Palm skötte sina uppgifter som konferencierer 
på ett strålande sätt.

Malena Norrman tilldelades 
Sportpåsens ungdomsstipendi-
um på 1 500 kronor.

Kanalyregeneralen Lars Nilsson 
kan summera en lyckad Yra med 
strålande solsken och många nöj-
da besökare.

Melleruds ridklubb anordnade uppskattad ponnyridning vid Indiankul-
len.

Från Dals MK hittade vi fr.v: Anderas Jacobsson, Peter Karlsson, Mattias 
Jacobsson och Marcus Persson. Bilarna är fr.v: Ford Escort-74 Gr H och 
är Peters tävlingsbil, Volvo 240 -90 som Mattias kör i Volvo Original Cup 
med. För tillfället leder han Sommarserien och ligger trea i Sverigeserien.

Friskis&Svettis sjöng en härlig ramsa under hela kortegevägen, dessutom jobbades det hårt med olika rörelser. 
Friskvård helt enkelt.

Kicki Lundberg hade med sin ko Alma och kalven Hans som föddes i februari. De är korsning mellan charolais 
och SRB. Intill visade Anders Ågerup en tacka med fyrlingar.

Nostalgi i kortegen! Återförening av Åsensbruks drillflickor.

Kjell Larsson, Åsnebyn segrade i kortegen för privatpersoner med sin Ci-
troën Berliner 11 Familiale (sjusitsig) från 1956. Det finns enbart två sådan 
bilar registrerade i Sverige. Kjell har ägt den sedan 2000 – då var den i 
ett bedrövligt skick. Många timmars arbete ligger bakom dagens skönhet.

Vid mejeriet var det proppat med barnfamiljer. Här kunde barnen bland 
annat köra elbilar.

Laddade beachfotbollslag väntade på sin tur att spela vid Mejeriet.
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Yrans sista dag i Håverud
vänner och letade tillsam-
mans.

Atlasstenar
I den sista grenen i Starke-
mantävlingen gällde det att 
lyfta ett cementklot, en At-
lassten, som vägde 106,2 kilo 
upp på ett bord så många 
gånger som möjligt på 90 
sekunder.

Akveduktsjoggen var en 
annan populär aktivitet ord-
nad av HIF. Tre olika långa 
banor fanns att välja mellan.

Skålleruds Hembygdsför-
ening hade liksom förra året 
ett flaskrace. 400 flaskor 
kastades i den övre slussen 
och fångas i den nedre. Lotter 
hade sålts i COOP Konsum i 
Åsensbruk och det var fina 
vinster. Första pris var en 
”Kungamiddag” på Brasse-
riet.

Glass
Håkan och Katarina Mild, 
sedan nio år tillbaka ägare till 
den 40 år gamla glassfabri-
ken Björnen och Lejonet 
hade kommit till Håverud för 
att ha en glassätartävling för 
barn i Glasseriet och fot-
bollsquiz lite senare i Bras-
seriet. Ahmed Adnan, 
Åsensbruk, Kristoffer Wol-
ker, Grythyttan och Henrik 
Joner, Norge, åt glass fortast 
och vann varsin glass med tre 
valfria kulor.

– Glass är en upplevelse 
som ger många människor en 
känsla av lycka sade Katarina 
Mild och berättade att de har 
40 olika sorters glass.

Inne i Hallingsalen spelade 
rockabillybandet Valley 
Land Rockers som påannon-
serades av konferencier Ul-
rika som tre killar som precis 
gått ur nian.

Ännu en Yra till ända, den 
femtionde, med fint väder 
och mycket folk. Nästa år 
fyller Kanalyran 50 år och 
det måste firas med pompa 
och ståt.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

1. Fredrik Örtemark, Ed 
22,5 poäng
2. Martin Wallenius, Frändefors 
20 poäng
3. Torbjörn Johansson, Vara 
19 poäng
4. Simon Storskrubb, Kungsör 
18 poäng
5. Fredrik Vikberg, Vålberg  
18 poäng
6. Daniel Dahlerhult, Karlstad 
6,5 poäng

RESULTAT STARKE 
MAN-TÄVLINGEN

Alla är snabbt iväg när startskottet går för Lilla Akveduktsjoggen.

Torbjörn Johansson från Vara lyfter upp det 106,2 kilo tunga klotet.

De tre vinnarna i glassätartävlingen tillsammans med Katarina Mild.

Anather Seaman underhöll på kajkanten.

AKVEDUKTSJOGGEN
Arrangör: Håfreströms IF. Tävlingsledare: Eva Gerdén.

Resultat för Topp 3 plus lokala 
deltagare.
MÄN 8 km:
1. Andreas Ljunge, Spring 
 Åmål 28,27
2. Peter Olsson -87, 
 Bengtsfors 28,48
3. Lukas Josefsson -86, 29,29
4. Patrik Lundgren, 
 OK Kroppefjäll, 31,03
8. Roger Isaksson, 
 SK Granan 35,19
10. Anders Rodén -68, 
 OKK, 35,38
12. Ulf Söderblom -65, 
 HIF, 36,36
14. Anders Kihlberg, HIF 38,08
15. Henrik Norgren, 40,58
16. Mikael Porath, 41,45
KVINNOR 8 km:
1. Jeanette Engström, 
 IK Orient 35,23
2. Simone Geerts, OKK, 37,50
3. Caroline Josefsson -86, 38,09

6. Anette Norgren, 47,52
P 10, 1,5 km:
1 Alwin Kron, Vargöns IK, 7,17
1. Lucas Björfeldt, Grava SK 7,17
3. Isak Krave, Åsebro, 8,04
4 Viktor Krave, 10,43
P 13, 15,5 km:
1. Natanael Lindholm, 
 Lions HC 6,19
F 13, 1,5 km:
1. Sara Storm Andersson, 
 Grava SK, 9,00
P 17, 4 km:
1. Vahid Hassani -01, HIF, 16,18
2. Asadullah Serwari -01, 
 HIF, 16,20
3. Rohullah Qasemi -02, 
 HIF, 16,54
4. Gustav Söderblom -03, 
 HIF, 18,13
F 17, 4 km:
1. Kim Rodén -03, HIF, 18,48
2. Minna Geerts -03, HIF, 19,30
3. Shirin Husseini -03, HIF, 20,12

Bamse på besök
Lekiabutiken i Mellerud 
vann en riksomfattande täv-
ling om bästa skyltning med 
björnen Bamse. Priset bestod 
av att i ett par dagar få ha 
bamsedräkten till låns. Detta 
gjorde, efter lite strul med 
leveransen på grund av data-
virus, att Bamse dök upp 

framför butiken under Kana-
lyran i Mellerud, bättre sent 
än aldrig.
– Det var så roligt att vi vann 
tävlingen och fantastiskt kul 
att barnen fick träffa Bamse, 
säger Therése Lundgren och 
Elisabeth Voimäki, Lekia 
Mellerud. 

Fyraåriga Signe Callh var ett av många barn som hälsade på Bamse när 
han besökte Mellerud.

En strålande dag med 
mycket folk på Kanalyrans 
sista dag där olika aktivi-
teter avlöste varandra.

Dagen började med guds-
tjänst i Upperud och fortsatte 
sedan i Håverud ända till sen 
eftermiddag på båda sidor 
kanalen. Konferencier i Hå-
verud var liksom förra året 

Ulrika Claesson från Färge-
landa.

Happy Jazz Please spelade 
på ena sidan kanalen och 
uppe vid Kanalmuséet star-
tade Teater Mimulus årets 
föreställning. Två pirat-
skepp, ett stort med snälla 
pirater och ett litet med en 
elak pirat, ville hitta skatten. 
Det slutade med att de blev 

Slusspersonalen slänger i alla flaskorna som ska ut på sin färd för att 
fångas i sista slussen.
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Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Vi sponsrade Kanalyran 2017

Vedbyholms
Lantbruk AB

Blomgrens 
Fastigheter AB

Magnus 0702-80 44 86

ElTeknikProjekt

ByggTeknik

Ledning

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co

Jessica’s
Delikatesser

KE:S

BIL & DÄCK
KE:S

SVEN-INGVAR ANDERSSON

070-254 03 30  0521- 301 16

Kent Åkeri i 

Berg AB

Kuseruds Gård

Melleruds 
Redovisningsbyrå

Raggens 

Åkeri

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Matglädje i Mellerud
Torget

Kronan

lrfkonsult.se/mellerud

ÄNTLIGEN DAGS ATT DEKLARERA!
SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI
Deklaration är ett gyllene tillfälle att ta tillvara på ditt företags 
möjligheter inför det kommande året. Att inte bara fylla i 
deklarationen utan även se över vad du kan förbättra och 
göra smartare inför 2017. Vi hjälper dig gärna.

LRF Konsult Viktoriagatan 3, Mellerud

Tfn: 0530-494 46

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

Mejeriet
Melleruds Kristna Center

Dalbo
Hushållningsgille

Restaurang
Vågen 
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Frändefors kyrka 
Söndag 9 juli kl. 18 

Musikgudstjänst
 ”Klassiska pärlor” 

Evelina Johannesson, sång 
Maja Korp, piano 

Lennart Staaf

Välkomna!

Telefon 0521-303 52

Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

17 juli - 6 aug. Öppnar åter 7 auguSti

Välkomna åter!

Bygger ladugård för 180 kor
Lena och Niclas Stang på 
gården Södra Kärr utan-
för Brålanda bygger nytt. 
60,5x34 meter luftigt och 
ljust stall för 180 mjöl-
kande kor ska stå färdigt 
i höst.
Lena och Niclas Stang tog 
över gården Södra Kärr för 
tio år sedan efter Niclas för-
äldrar Karl-Erik och Kerstin 
Svensson. Innan dess var det 
Niclas morfar och mormor, 
Sune och Hanna Jacobson 
som drev gården. 

104 mjölkande kor står i 
den gamla ladugården och 
kan se sitt nya hem växa fram 
strax intill. 60,5 x 34 meter 
mäter byggnaden, stålstom-
marna reser sig högt mot 
himlen och däruppe håller 
man som bäst på att lägga 
takplåt. Det är lite bråttom 
för vinden tilltar och ska 
fortsätta så kommande dag.

– Vi har använt oss av en-
bart lokala entreprenörer. 
Brålanda Trä har levererat 
allt utom betongelementen 
och Gustab i Brålanda har 
rest hallen, berättar Niclas 
Stang.

Sex man, plus Niclas och 
hans pappa Karl-Erik har 
varit sysselsatta med detta de 
senaste veckorna. Bygget 
startade förstås långt innan 
det. I januari schaktades mat-
jorden av och i mitten av 
mars var det dags för gjut-
ning. Formning och arme-
ring har Niclas och Karl-Erik 
gjort själva.

Enkelt och ljust
Kornas nya hem blir minst 
sagt ljust och luftig. Taket  
blir öppet i nock nio meter 
upp och längs långsidorna 
ska gardiner som kan hissas 
upp och ner beroende på 
väder och vind installeras. På 
kortändan mot norr kommer 
korna att kunna vandra ut och 
in. Det blir självflyt av gödsel 
under spalten, vilket innebär 

Henrik Nilsson, Brålanda Trä, Martin Gustafsson, Gustab, Lena och Niclas Stang och Karl-Erik Svensson i den 
nya ladugård som byggs på Södra Kärr.

180 mjölkande kor ska i höst ta plats i den nya ladugården. Familjen Stang 
tror på svensk mjölkproduktion även i framtiden.

Takläggningen sker i samarbete med Gustab.

Den nya ladugården på Södra Kärr mäter 60,5 x 34 meter, är öppen i nock och får gardiner som kan hissas 
upp och ner längs långsidorna.

färre saker som kan krångla.
– Vi har under flera år varit 

på många olika gårdar och 
tittat. Ritat har vi gjort själva 
och vi har fokuserat på att 
bygga så enkelt som möjligt 
och att få till ett bra flöde för 
korna i ladugården. Foder-
borden kommer vi till exem-
pel att att ha i ytterkanterna 
och inte i mitten, berättar 
Lena. 

Ladugården kommer att 
utrustas med tre mjölknings-
robotar som köpts in begag-
nade till halva priset jämfört 
med nya.

Optimism
Niclas och Lena Stang satsar 
stort på sin mjölkproduktion 
och tänker positivt på fram-
tiden som mjölkbönder.

– Vi har så bra snurr på 
produktionen så vi känner 
oss väl rustade och tror på 
svensk mjölkproduktion 
även i framtiden, säger Lena.

Denna optimism är det 

många lantbrukare som de-
lar. Henrik Nilsson v.d på 
Brålanda Trä säger att de 
aldrig levererat så mycket 
hallar som nu.

– Säljaren Conny Fredriks-
son och mina andra anställda  

har fullt upp med att sälja 
stålhallar och trähallar och 
även en hel del bostadshus, 
berättar han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lösgående hund 
attackerade tik

Chockade. Nioåriga blandrastiken Molly med husse tas om hand av kana-
lyrebesökare i väntan på att veterinär och polis anlände till platsen. Båda 
två blödde ymnigt från såren de fått.

I lördags eftermiddag, när 
det vimlade som mest av 
kanalyrebesökare i cen-
trala Mellerud, blev nio-
åriga blandrastiken Molly 
överfallen av en lösgående 
hund av kamphundsras. 
Mollys ägare blev också 
biten.
Melleruds Nyheter når Mol-
lys ägare under måndagsef-
termiddagen.

– Hon är väldigt svullen 
och tillbakadragen, hon lig-
ger mest i hörn. Veterinären 
har sytt cirka tio stygn runt 
hennes öron. Hon är nog lika 
chockad som jag, säger hen-
nes ägare.

Mollys ägare berättar hur 
han och Molly promenerade 
gatan fram utanför Restaur-
ang Börsen, på väg bort mot 
Dalslands Sparbank. Då fick 
ägaren syn på den lösspring-
ande hunden och eftersom 
Molly blivit attackerad av en 
liknande hund tidigare, blev 
han livrädd.

– Jag försökte ställa mig 
emellan hundarna, men det 
bara small. Hanhunden bet 
sig fast och jag fick inte loss 
honom trots att jag sparkade, 
skrek och slog allt jag orkade. 
Molly skrek högt, det var 
hemskt, säger han.

Vittnen uppger att fyra-
fem personer försökte få loss 
hanhunden, det ryktas även 
att en person hämtade ett 
brännbollsträ och slog hun-
den i huvudet med det. Efter 
ett tag släppte hanhunden sitt 
grepp om Molly.

Hanhundsägaren och hun-
den sågs sedan lämna plat-
sen.

Ett stort antal människor 
samlades runt Molly och 
hennes ägare för att hjälpa 
till. Asfalten var röd av blod 
och Molly var mycket stres-
sad och hade ont.

Personalen på en närlig-
gande smyckesbutik upplät 
en lugn plats åt Molly. Vete-
rinär Thorleifur Sigfússon 
från Ör kallades in och 
gjorde ett jättefint jobb. Han 
sövde ner Molly på plats och 
tog med henne hem för om-
plåstring. Thorleifur beskri-
ver skadorna på Molly på sin 
facebooksida: Djupa sår i 
öronregionen, mycket blod 
och blödningar i vävnaden 
runt.”

Mollys ägare fick bitska-
dor på två ställen på ena be-
net. Han kördes till Dalslands 
sjukhus för att undersökas av 
läkare.

Polis anlände till platsen 
efter cirka en timme. Då var 
den anfallande hunden och 
dess ägare sedan länge för-
svunna.

– Jag är så väldigt tacksam 
för all hjälp vi fick av alla runt 
omkring. Den största chock-
en fick jag idag (måndag) när 
jag ringde 11414 och polisen 
uppgav att det som hänt inte 
var något brott. Det var som 
om någon sparkat mig i ma-
gen. Nästa gång kan det ju 
vara ett litet barn eller en 
mindre hund än Molly som 
kommer i vägen för den hun-
den, säger ägaren.

När tidningen ringer upp 
Christer Fuxborg, pressan-
svarig Region Väst, uppger 
han att det absolut handlar 
om ett brott.

– Jag ber om ursäkt om 
hundägaren fått fel informa-
tion. Hanhundsägaren har 
brustit i uppsyn av sin hund 
och det är ett brott. En hund 
kan tvångsomhändetas om 
den missköts, sedan är det 
upp till Länsstyrelsen att 
bedöma om hunden ska avli-
vas, förklarar Fuxborg.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Brålanda • Frändefors
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SPORT”Dansa med lien, då går det lätt”

Förra måndagen hölls en 
lieslåtterkurs på Stora 
Berget i Ryr. Länsstyrel-
sen i Västra Götaland hade 
bjudit in Mats Rosengren 
”LieMats” en riktig mäs-
tare på området. Han 
kunde förmedla allt man 
behöver veta för att rätt 
använda en lie.
– A och O är en välslipad lie, 
sade Mats Rosengren och 
slog med svepande lätta rö-

relser gräsmattan vid torpet 
på Stora Berget till centime-
ters höjd.

Deltagarna, både från när-
området, Åmål, Mellerud 
och Kungälv, lyssnade noga 
när Mats berättade vad man 
ska tänka på när man slår. För 
de flesta kändes de misstag 
han nämnde välbekanta; att 
använda kraft, hugga med 
lien, spänna axlarna, hålla 
hårt, slå lien i marken, fastna 
i gräset, med mera.

Mats Rosengren, lärde ut hur man slår med lie. Här granskas deltagarnas medhavda liar. I bakgrunden Amelie 
Geurtsen från Håltane Gård i Mellerud.

Att slå lätt och smidigt i en kvartscirkel är en konst. Ebba Utter från Dals Långed får instruktioner av ”Lie 
Mats” Rosengren.

Det var Länsstyrelsen i Västra Götaland som arrangerade kurs i lieslåtter. Rådgivaren Karin Persson t.v kollar hur övningarna går för Sara Johans-
son, trädgårdsföretagare i Ed.

Som en dans
Mats Rosengren visade hur 
kroppen ska vara rak, inte 
framåtlutad, vridningen ska 
komma fån höfterna, inte 
axlarna, greppet om liens orv 
fjäderlätt. Det hela såg ut 
som en dans eller mönster-
bilden för hur en golfspelare 
vrider kroppen vid ett slag. 
Fast lien ska inte upp i luften, 
utan följa marken hela tiden. 
Det såg lätt ut, som det alltid 

gör när man ser någon som 
kan.

– Dansa med lien, då går 
det lätt, säger Mats.
Alla deltagare hade med sig 
egna liar, av varierande mo-
dell och ålder. Det visade sig 
att ingen hade en lie värd att 
använda under kursen. Med 
en fel anpassad lie, slö, för 
kort, för lång etcetera, kom-
mer smidigheten och flytet i 
slåendet aldrig att infinna sig. 
Mats justerade sina låneliar 
efter varje deltagare. Det var 
liar med träorv och vassa 
blad.

Övning
Deltagarna fick börja att slå 
gräsmattan vid torpet. Det är 
lättare att lära sig i kort gräs, 
förklarade Mats Rosengren.
Amelie Geurtsen från Hål-
tane Gård i Mellerud var en 
av deltagarna. Hon tänkte 
använda sina kunskaper till 
att slå gräset och nässlorna 
under elstängslen i kohagar-
na. Klokt, enligt Mats Rosen-
gren.

– Att använda trimmer är 
att be om brännässlor, säger 
han.

Kursen varade en hel dag 
och var ett av sammanlagt 
fyra kurstillfällen i lieslåtter 
som arrangeras i länet. Läns-
styrelsen har som mål att de 
biologiska och kulturhisto-
riska värden som finns i od-
lingslandskapet ska skötas 
och bevaras. Att visa på bra 
skötselåtgärder är ett sätt att 
nå det målet. 

– Vi jobbar tillsammans 
med Västkuststiftelsen och 
här i Ryr sker skötseln av 
ängarna i naturreservatet i 
samarbete med byalaget, 
berättar Karin Persson, råd-
givare på Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tredje raka utan 
förlust för BIF

FOTBOLL 
Sex förluster fick vara nog 
för Brålanda IF som nu vänt 
den negativa svit laget hade. 
Nu har man istället tre 
matcher utan förlust, varav 
två segrar.

Den senaste kom i torsdags 
borta mot Eds andralag i di-
vision 5 Dalsland. Alexander 
Skogsberg inledde målskyt-
tet efter 25 minuter och utö-
kade själv till 3-0 innan paus. 
Däremellan hade Erik 
Aronsson hunnit med att 
göra 2-0, ett av tre mål av 
honom i matchen.

Om målskyttet varit ett 
problem innan, så rinner det 
nu istället på som Göta älv. 
6-0 slutade matchen till BIF 
som innan dess spelade 1-1 
mot Mellerud och 6-1 mot 
Tösse. 

SLUTRESULTAT
Eds FF lag 2 – 
Brålanda IF

0-6 (0-3)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
25’ 0-1 Alexander Skogsberg
28’ 0-2 Erik Aronsson
42’ 0-3 Nicklas Skogsberg
60’ 0-4 Jakob Helldén
63’ 0-5 Erik Aronsson
68’ 0-6 Erik Aronsson

Ronny Fredrikssons man-
nar hittade formen lagom till 
sommaruppehållet och klätt-
rar nu i tabellen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Scherdin hjälte 
i kommunderbyt

FOTBOLL 
Åsebro tog emot Melleruds 
andralag på Rudevi i tors-
dags kväll och behövde en 
seger för att få tillbaka lite 
självförtroende i truppen ef-
ter tre raka förluster.

Detta fixade man också, 
mycket tack vare klubble-
genden Martin Scherdin som 
blev matchhjälte i derbyt. 

1-0 kom efter en kvart, 
vilket skulle bli den första 
halvlekens enda mål. I den 
andra blev det desto fler. 
Scherdin gjorde 2-0 och se-
dan 4-0 för sitt Åsebro i 
matchen som slutade 5-1 till 
de röda. Mellerud fick en 

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Melleruds IF lag 2
5-1 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
16’ 1-0 Martin Scherdin
49’ 2-0 Martin Scherdin
64’ 3-0 Marcus Larsson
71’ 4-0 Martin Scherdin
82’ 5-0 Fredrik Grenander
85’ 5-1 Sebastian Flodin

reducering fem minuter från 
slutet genom Sebastian Flo-
din.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Håfreströms IF tog en fin 
skalp i torsdags när man be-
segrade fjärdeplacerade El-
lenö med 4-1 på bortaplan.

Al Mubarak gjorde 1-0 
efter sjutton spelade minuter, 
ett resultat som höll sig till 
pausen. I inledningen på den 
andra nickade dock Ellenös 
Sebastian Angmyr in en kvit-
tering och matchen levde, 
men bara i några minuter. 

Fem minuter senare klev 
Sean Kurtis fram och satte 
2-1 och minuten senare utö-
kade Flamur Mollapolci till 
3-1. Matchen slutade 4-1 till 
HIF, trots att man spelade 
med en man mindre sista tio 

Håfreströms IF 
serieledare över 
sommaren

SLUTRESULTAT
Ellenö IK –

Håfreströms IF
1-4 (0-1)

Division 5 Dalsland 
Målskyttar:
17’ 0-1 Al Mubarak
58’ 1-1 Sebastian Angmyr
63’ 1-2 Sean Kurtis
65’ 1-3 Flamur Mollapolci
80’ 1-4 Burim Avdijaj

minuterna. Nu leder laget 
från Åsensbruk tabellen med 
två poäng till godo på tvåan 
Bengtsfors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Medaljer vid friidrotts-DM

Deltagarna från Håfreströms IF i friidrotts-DM som avgjordes i Uddevalla 13 och 20 juni. Foto: Privat.

FRIIDROTT 
Friidrotts-DM avgjordes 
på Rimnersvallen i Udde-
valla den 13 och 20 juni.
Båda dagarna på Rimner-
svallen bjöd på bra förhål-
landen när Bohuslän Dals 
Friidrottsförbund och IK 
Orient arrangerade DM i 
friidrott. 

Ungdomarna från Håfre-
ströms IF slog många per-
sonliga rekord och hamnade 
ofta på medaljplats. Flera av 
friidrottarna passade också 
på att prova nya grenar med 
god framgång. 

Bland resultaten kan note-
ras att Sakhi Husseini sprang 
under tolv sekunder för för-
sta gången på 100 meter. 
Tyvärr var det för stark med-
vind för att räknas som 
klubbrekord. 

Minna Geerts presterade 
också ett mycket bra resultat 
på 300 meter i F 15 med tiden 
45,30 och hennes seger på 80 
meter i F 15 var dessutom en 
så bra tid att den placerar 
henne i topp-10 i Sverige för 
närvarande på F 14-listan.

Daan Lautenbach preste-
rade också ett mycket bra 
resultat i spjut för P 13.

Resultat:
M 100 m
Heat 1 (vind +1,3): 3) Vahid 
Hassani 12,86, 4) Asadullah 
Serwari 13,49
Heat 2 (vind +3,2): 2) Sakhi 
Husseini 11,99
Final (vind +2,9): 4) Sakhi 
Husseini 12,36, 5) Vahid 
Hassani 12,84, 6) Asadullah 
Serwari 13,17
M 400 m: 2) Sakhi Husseini 
57,48, 3) Vahid Hassani 
59,42, 4) Asadullah Serwari 
60,16
M längd: 3) Sakhi Husseini 
5,34 (+0,3), 4) Vahid Has-
sani 5,11 (0,0)

Judoskola på
sommarlovet

Kroppefjälls IF: arrang-
erade sommarjudoskola 
19 – 22 juni. 
Sommarjudoskolan samlade 
16  judokas från Kroppefjälls 
IF:s judosektion, som förut-
om att träna hårt två pass per 
dag, hann med både en upp-
visning i Brunnsparken och 
bad i Mörttjärn. 

Under två av dagarna gäs-
tades man dessutom av fem 
judokas och en tränare från 
Trollhättans judoklubb. 

En övernattning gjordes på 
Kroppefjälls IF:s kansli där 
kvällen bestod av fotboll, 
film, grillade hamburgare 
och en del småbus. 

KIF

Glada barn på KIF:s sommajudoskola tränade hårt i två dagar och hann 
med både bad och bus.

F 15 300 m: 1) Minna Geerts 
45,30
F 15 längd: 3) Minna Geerts 
4,28 (0,0), 8) Shirin Husseini 
3,67 (0,0)
M 200 m: 3) Sakhi Husseini 
24,52 (+0,7), 7) Vahid Has-
sani 26,01 (+2,0), 8) Asadul-
lah Serwari 27,63 (+2,0)
M tresteg: 1) Sakhi Husseini 
10,80 (+0,8), 2) Vahid Has-
sani 10,46 (+1,0)
M spjut (800): 5) Bas Lau-
tenbach 30,55
P 15 80 m: 2) Rohullah Qa-
semi 10,51 (+4,0)
P 15 800 m: 2) Rohullah 
Qasemi 2.30,03
P 13 spjut (400): 1) Daan 
Lautenbach 32,78
F 15 80 m (+2,0): 1) Minna 
Geerts 10,62, 6) Shirin Hus-
seini 12,34
F 15 800 m: 3) Shirin Hus-
seini 2.55,15
F 15 höjd: 3) Kim Rodén 
1,35
F 15 spjut (500): 2) Kim 
Rodén 21,58
F 13 60 m heat 1: 3) Ebba 
Lindberg 9,83 (+0,5)
F 13 200 m häck: 4) Ebba 
Lindberg 35,82 (+3,5)
F 13 höjd: 5) Lovisa Teo-
dorsson 1,25
F 11 60 m heat 2: 4) Alicia 
Lindberg 10,52 (+1,3)
F 11 längd: 10) Alicia Lind-
berg 3,19 (+0,5)

Eva Gerdén

Mellerud besegrade Viken

som efter matchen blev ut-
sedd till matchens lirare.

– Det känns roligt, en spe-
ciell känsla, jag visste fak-
tiskt inte att de tog ut det idag, 
man skall ha tur ibland, sade 
Svensson.

Hemmalaget fortsatte ha 
mest boll i matchen och var 
helt klart dominanta. Men 
Viken stack upp på vassa 
kontringar där Thomas Sääv 
var huvudperson, men Grim-
heden kunde stoppa det som 
kom emot honom.

– Vi möter ett tungt lag, 
men vi står upp bra och har 
bättre bolltempo. Vi rullar ut 

dem och är det bättre laget, 
berättar Wictor Svensson.

Sebastian Hedlund utöka-
de ledningen i den 38:e mi-
nuten, helt rättvist sett till hur 
spelet utspelade sig.

Den andra halvleken fort-
satte som den första, med ett 
spelförande Mellerud som 
satte hårt tryck på Vikens 
försvar. 

Ahmed Bachalan var näste 
man på tur att göra mål på 
Viken. Efter ett fint anfall, 
regisserat av unge Hampus 
Soppi Svensson, höll sig 
Bachalan framme och stötte 
in bollen.

Spiken i kistan satte skyt-
tekungen Albin Broberg, 
med sitt14:e mål för säsong-
en. 

– Första minuterna är rik-
tigt dåliga, men sedan har vi 
det och det är ganska be-
kvämt. Skönt att avsluta 
vårsäsongen på bästa sätt, 
sade 4-0-skytten.

Nu väntar lite vila innan 
seriespelet drar igång igen i 
början på augusti. Då med 
Melleruds IF som serieledare 
i division 4 Bohuslän/Dal.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – IF Viken

4-0 (2-0)
Div. 4 Bohuslän/dal

Målskyttar:
10’ 1-0 Wictor Svensson
38’ 2-0 Sebastian Hedlund
62’ 3-0 Ahmad Mohammad Abbas
89’ 4-0 Albin Broberg

Wictor Svensson prisades efter matchen mot Viken för sin insats, han gjorde även matchens första mål. 
Foto: Tobias Coster.

FOTBOLL 
I strålande sol på Rådaval-
len var det dags för vårens 
sista match innan som-
maruppehållet. Division 
4-serien vände och Mel-
lerud tog emot IF Viken, 
en match som i vårens 
seriepremiär slutade med 
4-2 seger för MIF.
Mellerud inledde matchen 
svajigt när gästerna från 
Åmål tryckte på för ett tidigt 
ledningsmål. Hemmakee-
pern Andreas Grimheden 
fick några svettiga minuter i 
sitt straffområde, men höll 
tätt.

Istället kunde Mellerud ta 
ledningen när matchen var 
tio minuter gammal. Wictor 
Svensson tog vara på en för 
kort rensning av Vikens för-
svar och placerade in 1-0.

– Det är en trasslig situa-
tion, Albin ligger ner i straff-
området och försöker ta 
bollen, men bollen kommer 
ut till mig och jag sätter bol-
len i mål, sade målskytten 

FOTBOLL 
Dalslands pojkar 02 vann 
sin första match på mån-
dagsmorgnen under ett 
utvecklingsläger i Halm-
stad.
Det är de bästa killarna födda 
2002 från varje fotbollsdi-
strikt i Sverige, som deltar på 
lägret.

– Vi spelade propaganda 
fotboll, första 30 var riktigt 
bra, sedan taggade Hälsing-
land upp och vi blev trötta. 
Men vi genomförde hela 
matchen på ett bra sätt, berät-

tar Mikael Israelsson från 
Dalslands Fotbollsförbund 
som är på plats i Halmstad.

Hälsningland kom ikapp 
till 2-2 i andra halvlek, men 
Dalsland kunde vinna 
matchen efter ett segermål i 
matchens sista spark.

Melleruds IF:s Agust Tel-
lander gjorde två av Dals-
lands mål, där ett var ett fint 
klackmål.

På onsdag morgon (läs 
idag) möter grabbarna från 
Dalsland Gotland.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dalslands pojkar 02 vann sin första match på utvecklingslägret i Halmstad.

Vinst i första 
matchen för 
Dalsland
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Tuff match för 
Åsebro/Brålanda

FOTBOLL 
Det var en tuff uppgift som 
väntade Åsebro/Brålanda 
på tisdagskvällen. Serie-
ledarna Lödöse Nygård IK 
gästade Rudevi, mot ett 
desarmerat hemmalag. 
Flera spelare från star-
telvan saknades och det 
syntes på slutresultatet.
Redan efter åtta minuter 
ledde gästerna med 3-0. Det 
var tämligen enkla mål som 
tilläts rulla in bakom Helena 
Janveden i Åsebro/Brålan-
das mål. 

Innan pausvilan hade gäs-
terna hunnit med ytterligare 
tre mål och ledde då med sex 
bollar.

Men det var inte enbart 
negativt från hemmalaget. 
Stundtals fick man till fint 
spel men när bollen väl kom 
in i straffområdet för mål-
chans fanns ingen där som 
kunde peta in bollarna.

De flesta av anfallen styr-
des upp av högerbacken 
Anna Dahlberg som med fina 
fötter hittade sina medspe-
lare.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 
Lödöse Nygård IK

0-10 (0-6)
Div. 2 Nv Götaland

Målskyttar:
2’ 0-1 Rebecca Heinerås
4’ 0-2 Matilda Johansson
8’ 0-3 Matilda Johansson
12’ 0-4 Embla Petersdotter
30’ 0-5 Tilda Magnusson Tell
34’ 0-6 Jennifer Thiel
55’ 0-7 Rebecca Heinerås
59’ 0-8 Matilda Johansson
65’ 0-9 Evelina Löfström
90’ 0-10 Tilda Magnusson Tell

Startar korpgolf och kurser

Lennart Magnusson, utbildningsansvarig på Melleruds GK.

GOLF 
Melleruds golfklubb an-
ordnar tre omgångar med 
korpgolf i höst. I dagarna 
startar man dessutom upp 
introduktionskurser.
Framtiden ser ljus ut för golf-
klubben. Banorna, som Golf-
baneservice AB ansvarar för, 
har blivit riktigt bra.

– De är klippta på rätt sätt 
och greenerna är uppklippta 
till rätt storlek. Företaget gör 
ett bra jobb och det ser posi-
tivt ut både för banan och 
klubben. De nya banägarna 
är verkligen intresserade av 

att få igång en bra och väl 
fungerande verksamhet, 
konstaterar Lennart Mag-
nusson, utbildningsansvarig 
på MGK.

Till korpgolf kan företag 
anmäla sig. Det blir tre om-
gångar i höst med start i au-
gusti. Tävlingsformen är 
Texas scramble och man kör 
tremannalag liksom 2016. 
Deltagarna behöver inte vara 
medlemmar i klubben eller 
ha ”grönt kort”. Ett perfekt 
tillfälle att ha trevligt tillsam-
mans under avslappnande 
former.

Nu startar man även upp 

Semifinal väntar
FOTBOLL 
Melleruds IF vann sin grupp 
i Dalslands Sparbanks Cup, 
som distriktsmästerskapen i 
fotboll numera heter. MIF 
tog sig vidare från grupp B 
som etta, på målskillnad mot 
Ellenö IK som slutade på 
samma poäng. 

Nu väntar Högsäters GF, 
som vann grupp C, före Frän-

defors, Viken och Bäckefors.
Matchen kommer att spe-

las 28 juli och det är på Rå-
davallen det skall avgöras 
vem som går till final. 

Mellerud och Högsäter har 
redan mötts i år, i seriespelet 
i division 4 Bohuslän/Dal. 
Då vann MIF med 4-2.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Försvarsspelet höll dock 
inte i denna match. Gång på 
gång kunde Lödöse Nygård 
komma på djupet och utmana 
målvakten Janveden.

När slutsignalen gick stod 
den 0-10 på resultattavlan.

Åsebro/Brålanda fortsät-
ter vara jumbo i tabellen, fem 
poäng bakom Herrestads 
AIF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melinda rider SM
RIDSPORT 
SM-ryttaren Melinda Lin-
dahl deltog i kortegen på 
Kanalyrans första dag till-
sammans med sina hästar 
Embla från Ulvedalen och 
Katina från Korsgården. 
I måndags åkte Melinda till 
SM i Eskilstuna med de båda 
hästarna. Hon deltar i SM för 
andra gången i sitt tolvåriga 
liv. Förra gången kom hon 
fyra i klassen tölt på lös tygel. 
Nu ska hon rida V5 fyrgång 
med Embla och V1 fyrgång 
med ökad tölt på Katina. 
Tävlingarna pågår fram till 
söndag.

– Jag är nervös, men det 
ska såklart bli roligt, säger 
Melinda.

Hon tränar för tre olika 
tränare, bland dem Emil 
Sundström på Korsgården.

Efter kortegen och en kort 
presentation om tävlingspla-
nerna erbjöd Melinda och Pia 
Lindahl att prova på att rida 
islandshäst på Indiankullen. 
Många hörsammade detta 
och intäkterna från detta an-
vänds till SM-deltagandet i 
Eskilstuna.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Melinda Lindahl med Katina från Korsgården och Embla från Ulvedalen. 
Denna vecka tävlar de i SM för islandshästar i Eskilstuna. Förra gången 
blev Melinda och Embla fyra i sin klass.

Jubileum firades med match
Bohusläns Fotbollsför-
bunds firar 100 år och det 
uppmärksammades i hel-
gen då förbundet mötte 
Dalslands Fotbollsför-
bund i en jubileumsmatch.
Svenska Fotbollsförbundets 
ordförande, Karl-Erik Nils-
son, som även är vice presi-
dent i UEFA, var där och 
delade ut priser till matchens 
lirare.

Han skulle även ha varit 
domare i den 90-minuter 
långa drabbningen, men blev 
försenad till matchen på 
grund av ett möte i Bryssel.

– Laget togs ut genom att 
division 4:a lagen i Dalsland 
fick nominera två spelare och 
division 5-lagen fick nomi-
nera en spelare. Sedan föll 
det sig ganska naturligt då 
det blev några avhopp på 
slutet samtidigt som några 
klubbar valde att inte ge 
några namnförslag. 

– Jag tror även att Kanaly-

Dalslands Fotbollsförbund mötte Bohusläns Fotbollsförbund i en jubileumsmatch i Bovallstrand. 

ran gjorde sitt när det gällde 
spelaruttagningen, berättar 
DFF:s Mikael Israelsson, 
som coachade laget som till-
slut fick 15 spelare till sitt 
förfogande.

Från vårt område deltog 

Åsebros Marcus Larsson, 
Brålandas anfallare Erik 
Aronsson och Frändefors 
Rasmus Johansson. 

Närmare 200 åskådare 
fanns på plats under matchen 
på vackra Stennäsvallen i 

Bovallstrand i strålande sol-
sken.

Bohuslän vann med 2-1, 
efter att Dalsland gjort ett 
reduceringmål på stopptid.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

introduktionskurser (före 
detta grönt kort), som krävs 
för att få medlemsskap i en 
golfklubb. Den som är intres-

serad kan kontakta Lennart 
Magnusson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Friidrott på sommarlovet
FRIIDROTT 
HIF:s sommarlovsaktivi-
teter lockade många barn 
till Håvåsens idrottsplats i 
Åsensbruk.
HIF:s friidrottssektion har, 
liksom flera andra föreningar 
och organisationer, fått ta del 
av de pengar kommunen fått 
från MUCF till aktiviteter för 
barn och ungdomar. 

Det var tredje året i rad som 
man har friidrottsträning 
under sommaren, men första 
gången med sommarlovsak-
tivitetsstöd.

22 barn kom i dagarna tre 

mellan klockan tio på för-
middagen och två på efter-
middagen. Ett sådant pass 
fordrade naturligtvis något i 
magen och det serverades 
smörgåsar, frukt, våfflor 
mjölk och saft. De delades 
upp i tre grupper med två 
gruppledare i varje grupp 
som följde barnen genom de 
olika stationerna. 

På varje station fanns 
också en grenledare. En av 
dagarna fick de prova på 
längdhopp, kulstötning och 
hinderlöpning. Varje dag 
avslutades med en annor-
lunda stafett. 350-metersba-

Under tredje dagen på HIF:s sommarlovsaktiviteter hoppar Ella Con-
stantin 2.20 meter i längdhoppsgropen.Alla samlade sista dagen på årets sommarlovsaktiviteter. Foto: Privat.

nan runt planen delades in i 
åtta delar och barn och le-
dare delades in i två lag. När 
alla sprungit alla åtta delarna 
är stafetten över och dagen 
slut.

– Det är alltid lika roligt att 
se vilken energi barn, som 

kanske inte annars tränar 
friidrott, lägger ner under 
dessa tre dagar som aktivite-
terna varar, säger Eva Ger-
dèn, friidrottsledare i HIF.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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Däckbyte 200:-

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

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Biltvätt 200:-

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

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Ryrsvägen 19 – Köpmannebro
1½-plansvilla/fritidshus på vackra Ryrhalvön. Gäststuga/garage.
4-5 rok. Tomt 1 580 m2.
 Utgångspris: 850 000:-

Visning: Lördag 8/7 kl 12:00 – 13:00

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

Beamon söker CNC-operatör
Vi söker CNC-operatör till vår svarvavdelning. 
I arbetsuppgifterna ingår svarvning i styrda svarvar och 
en del i manuell svarv. Vi arbetar i styrsystemet Mazatrol. 
Vi ser gärna att du gått industriprogrammet eller 
liknande utbildning. Du bör ha goda kunskaper i 
ritningsläsning och datavana är önskvärt.

Personliga egenskaper: Engagerad, självständig, 
stresstålig och fungera bra i grupp.

Vid frågor ring Peringe Björk 
070-251 60 86
Sista ansökningsdag 2017-07-24
Ansökan skickas till anna@beamon.se

En plats för dig?

Mer information finns på www.bengtsfors.se.  
Välkommen med din ansökan.

Ekonomienheten söker 
Redovisningsekonom
Vuxenutbildningen söker

Vårdlärare

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

SÄLJES
LP-skivor
Garagesälj. Ca 6.000 st. 
15:-/st. 8-9/7 kl. 10-18. 
Bragegatan 14, Mellerud.

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

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

UTFÖRES
Måla om huset?
Tak- och fasadtvätt utföres. 
Alla typer av måleriarbeten. 
F-skatt. Ring Andreas  
076-205 74 14.

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

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

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

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

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

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

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

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

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Spännande extrajobb?
Vill du tjäna extrapengar med att sälja en kul och 
innovativ köksmaskin av hög kvalitet? Antingen 
på Homeparty eller i en lokal du har tillgång till. 
Vi startar i Sverige inom kort och är i Mellerud i 
sommar och kan gärna möta dig. 
För mer info: se vår norska sida www.supercook.no
Mejla oss på post@supercook.no  
eller ring +47 926 96 058. 

Välkommen!

LEDIGA PLATSER/ARBETSMARKNAD

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

Aldrig kampanj utan alltid 
5-årig maskinskadeförsäkring på

köpet när du köper ny traktor hos oss!

Välkomna in för 
din nästa och bästa 

traktoraffär!
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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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.27 - 8 juli

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. 27 – 8 juli

21.00 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat
22.00 PK-mannen - syntolkat
22.15 Allsång på Skansen
  - syntolkat
23.15 Morden i Midsomer
00.45 Rom - supermakten
01.30 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Aurlandsdalen, 
 vild och vacker
18.10 Studio natur
18.40 Världens fakta: En tiger i 
 soffan
19.30 Fighten mot fobier
20.10 Mikromonster
21.00 Berlin-Tokyo med bil
21.45 Min skadade hjärna
22.35 Dödsdömd - min sista 
 sommar
23.25 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
23.55	Motståndsmannens	flykt

05.05 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.50 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 Tracers
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.20 My name is Earl
01.50 Family guy
02.45 American dad
03.10 Seinfeld
04.00 Fear factor USA

21.00 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat
22.00 Dox: Weiner - sex, lögner 
 och bultande kalsonger
23.30 Håll käften - eller dö
	 	-	filmen
00.50 Rom - supermakten
01.35 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Örter - naturens 
 eget apotek
18.20 Idévärlden
19.20 Kaukasus: Rysslands egna 
 alper
20.10 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Världens fakta: Fantastiska 
 grodor
22.00 60-talets USA
22.40 Min skadade hjärna
23.30 Antikmagasinet
00.00 Scenerna som förändrade 
	 filmen

05.25 Våra värsta år
06.00 Community
06.25 Jims värld
06.50 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 Elysium
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 My name is Earl
02.10 Family guy
03.05 American dad
03.30 Nattsändningar

21.00 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat
22.00 Skam
22.45 Please like me
23.10 Myteriet
23.55 Friday night dinner
00.20 Nurse Jackie
00.50 Rom - supermakten
01.35 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 I Egners fotspår
18.15 Historiska 
 trädgårdar
18.45 Studio natur
19.15 Fantastiska grodor
20.15 På vintagejakt
21.00 Kosmonauterna
21.50 7 miljoner steg längs Nilen
22.40 Unga talar så andra lyssnar
23.25 Kaukasus: Rysslands egna 
 alper
00.15 Världskrigen

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.25 Jims värld
06.50 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 Exposed
23.15 Chronicle
00.55 American dad
01.25 Scrubs
02.25 My name is Earl
02.50 Nattsändningar

21.00 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
22.45 Miriam Bryant live
23.40 Ett fall för Vera
01.10 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
02.10 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Studio natur
15.30 Antikmagasinet
16.00 Idévärlden
17.00 En tiger i soffan
17.50 På vintagejakt
18.35 Berlin-Tokyo med bil
19.20 Min skadade hjärna
20.10 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
21.30	Motståndsmannens	flykt
22.00 Mikromonster
22.50 Dokument utifrån:
23.40 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
09.20 Royal pains
10.10 Face off
12.10 Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
13.10 NCIS: Los Angeles
15.05 Community
16.20 99 saker med Erik & 
 Mackan
17.20 Circue du freak: The 
 vampire's assistant
19.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
20.00 Simpsons
21.00 The librarian: Return to 
 King Solomon's mines
23.00 Transporter 3
01.00	 Five	fingers
02.45 Aladdin and the death 
 lamp
04.15 Fear factor USA

05.00 Allsång på 
 Skansen
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Game, set och skit också!
10.15 Matiné: Friends with kids
12.00 Allsång på Skansen
13.00 Stugor
13.30 SM-veckan
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
  sommar
21.00 Gisslan hos SS
21.55 Känselsinnets ABC
22.25 Helt knäpp!
22.55 SVT Nyheter
23.00 Sverige idag sommar
23.15 Elitstyrkans hemligheter
00.05 Dox: Weiner - sex, lögner 
 och bultande kalsonger
01.40 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag sommar

05.00 SVT Nyheter
09.30 SVT Forum: Almedalen
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalen
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Deadly 60
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Rom - supermakten
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
22.00 Kommunpampar
23.00 Nurse Jackie
23.30	 Sök	och	du	skall	finna
00.30 Deadly 60
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.35 Nyhetstecken
01.45 Sändningsuppehåll
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag sommar
02.20 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familje-
 äventyret
12.50 First dates
13.55 Husjägarna
15.00 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.30 Cykel
17.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Alla bygger
21.00 Kvinna inför rätta
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.25 Vädret
22.30 Nattsändningar

05.00 Uppdrag gransk-
 ning sommar
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Gammalt, nytt och bytt
10.30 Gisslan hos SS
11.25 Uppdrag granskning
 sommar
12.25 Arvingarna
13.25 Hitlåtens historia på två 
 minuter
13.30 SM-veckan
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Myteriet
22.50 Skam
23.35 SVT Nyheter
23.40 Sverige idag sommar
23.55 Arvingarna
00.55 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag sommar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Kommunpampar
09.30 SVT Forum: Almedalen
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalen
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Deadly 60
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Rom - supermakten
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
22.00 Kommunpampar
23.00 Fassbinder: Frukthand-
 larens fyra årstider
00.25 Deadly 60
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.35 Nyhetstecken
01.45 Sändningsuppehåll
02.00 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familje-
 äventyret
12.50 Betjänt sökes
13.55 Husjägarna
15.00 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.40 Cykel
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
22.15 Sporten
22.25 Vädret
22.30 Shutter Island
01.15 Revolution
02.10 Blue bloods
03.10 Law & order: Special 
 victims unit
04.05 Reign

05.00 Arvingarna
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Stugor
10.30 Första dejten: England
11.20 Växjörevyn: Helt uppåt 
 väggarna
12.20 Allsång på Skansen
13.20 Die kleine Figur
13.30 SM-veckan
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Gilla Hjalmar - en trådlös 
 revy
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Miriam Bryant live
23.30 SVT Nyheter
23.35 Sverige idag sommar
23.50 Ditte och Louise
00.20 Första dejten: England

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Kommunpampar
09.30 SVT Forum: Almedalen
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalen
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Deadly 60
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Rom - supermakten
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
22.00 Kommunpampar
23.00 Tusen gånger god natt
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.35 Nyhetstecken
01.45 Sändningsuppehåll
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag sommar
02.20 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.25 Jims värld
06.50 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 Exposed
23.15 Chronicle
00.55 American dad
01.25 Scrubs
02.25 My name is Earl
02.50 American dad
03.10 Seinfeld
04.00 Nattsändningar

05.05 Sverige idag 
05.20 Stugor
05.50 Gammalt, nytt och bytt
06.20 Uppdrag Bryssel
08.35 Uppdrag granskning
09.35 Gisslan hos SS
10.25 Dox: Weiner - sex, lögner 
 och bultande kalsonger
12.00 Kemiska vapen med Mosley
12.50 Stugor
13.20 Ivar Kreuger
16.15 Gilla Hjalmar - en trådlös 
 revy
17.15 Cowboykåken
17.45 Kronprinsessan Victorias 
 fond
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Det söta livet - sommar
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Sommarkväll 
 med Rickard Olsson
21.00 Jamestown
21.45 Lördagsbio: I don't know 
 how she does it
23.15 SVT Nyheter
23.20 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Kommunpampar
10.05	 Rädd	för	att	flyga
10.15 Grön glädje
10.35 Duvhöken - skogens rov-
 fågel
10.55 SVT Nyheter direkt: 
 Pressträff Almedalen
12.00 SVT Nyheter
12.05 Håll käften - eller dö
	 	-	filmen
13.25 Nya perspektiv
14.25 En bild berättar
14.30 Egyptens bortglömda 
 drottningar
15.30 Filip Jers, Harmonica Man
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Deadly 60
17.35 The boy in the dress
18.40 Haydns berömda trumpet-
 konsert
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
20.30 Kulturstudion: Lighthouse 
 Stories – sånger vid havet
21.30 Nattsändningar

05.00 Fantasifulla hem
06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
13.00 Ack Värmland
14.00 Solsidan
15.00 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.30 Cykel
17.25 Leilas supermat
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
21.25 Terminator
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The terminator, forts
23.50 Dredd
01.40 The astronaut's wife
03.55 Barnens sjukhus
04.25 Barnens sjukhus

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
11 juli

Öppnar igen
torsdag 

10 augusti
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Tel. 0530-470 50
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carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

SJÖNÄRA

Har Du ett torp  

att sälja? 

Välkommen  

att höra av Dig 

till oss!

Vi har köpklara  

kunder

Stenkast frå
n akvedukten

KÖPMANNEBRO - Ransberg Knutsdalen 
Rymlig 1½-plansvilla på 186 kvm byggd 2010!  
Vackert läge med natursköna omgivningar 5 minuters 
promenad från Vänern! Ca. 4,3 ha mark i samlat 
skifte. Fristående garage och gäststuga. 

Pris 2.195.000:- 

HÅVERUD - Ramslökevägen 26 
Charmigt 30-talshus. Totalrenoverat. Förutom husets 
två våningar erbjuds en rymlig källare med egen 
ingång. Närhet till bad och akvedukten i Håverud.  
Det perfekta familjehuset! 

Pris 875.000:-

KÖPMANNEBRO - Svankila Vilhelmsberg 2 
Charmigt torp. Inbäddat i en lantlig atmosfär inbjuder 
torpet till en glasveranda, 3 rok, trevliga sällskapsytor 
samt en blomstrande trädgård. Närhet till sjö samt 
flera mysiga vandringsleder. En riktig idyll! 

Slutpris 740.000:-

SÅLD!

MELLERUD - Grinstad Stom 10,11
Vacker gammal boplats med ca. 9000 kvm stor tomt. 
Två bostadshus, båda med eldstäder och bevarade 
detaljer. Ladugårdsbyggnad lämplig att använda till 
eventuell djurhållning samt äldre uthus och carport. 

Slutpris 600.000:-

SÅLD!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 8/7 kl. 11.00-12.00

Mellerud / Sunnanå Erlandsrud 3
Med det perfekta sjöläget vid Vänern  ligger denna  sommarstuga, med egen strand och brygga. 2 sovrum, allrum och kök. 
Boarea: 35 kvm. Tomtareal: 871 kvm. Pris: 1 950 000:-

Mellerud /Jakobsbyn / Tjäregraven 1
Mindre gård med bra uthus. 3 rok. Boyta: 70 kvm. Mark: 4 ha.
Pris: 750 000:-

Mellerud / Holms / Korngatan 7
Trevligt område med gångavstånd till buss/tåg, gym och affärer.
4 rok Boyta: 90 kvm Tomtareal: 1 068 kvm. Pris: 700 000:-

Nyinkommet!

Ring för visning

Nyinkommet!

Visning: Onsdag 12/7 kl. 16.00-17.00

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Ditte och Louise
22.30 Jamestown
23.15 The boy in the dress
00.15 Egyptens bortglömda drottningar
01.15 Uppdrag granskning sommar
02.15 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Örter - naturens eget 
 apotek
15.20 Marknadsföringens 
 hemligheter
16.10 Unga talar så andra lyssnar
16.55 Historiska trädgårdar
17.25 Kosmonauterna
18.20 7 miljoner steg längs Nilen
19.05 Idévärlden
20.05 Världens fakta: En tiger i soffan
21.00 Mikromonster
21.50 60-talets USA
22.30 Russell Brand och kriget mot 
 drogerna
23.30 Antikmagasinet

05.00 Anger management
05.25 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Fear factor USA
08.05 The exes
09.25 Cooper Barret's guide to surviving life
09.55 Circue du freak: The vampire's 
 assistant
12.05 NCIS: Los Angeles
15.05 The librarian: Return to King 
 Solomon's mines
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Nemas problemas med Erik och 
 Mackan
20.00 Superstore
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 National security
23.45 Deadbeat
00.15 2 1/2 män
00.40 Last man on earth
01.10 How I met your mother
01.40 Superstore
02.10 Battle creek
03.00 Deadbeat
03.25 Nattsändningar

21.00 Cowboykåken
21.30 F/X - dödlig effekt
23.15 Sommarkväll med Rickard Olsson
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Världens fakta: Vassa tänder, snäll 
 haj
01.35 Gift vid första ögonkastet Norge
02.20 Det stora hjortronkriget

15.00 UR Samtiden
18.00 Nytt liv för Håøya
18.10 Studio natur
18.40 Min skadade hjärna
19.30 Berlin-Tokyo med bil
20.15 Unga talar så andra lyssnar
21.00 Världens natur: Kejsarpingvinerna
21.50 Sockeraktivisten
22.40 Skandinavien i Hitlers järngrepp
23.10	Motståndsmannens	flykt
23.40 Idévärlden
00.40 Historiska trädgårdar

05.00 The exes
05.25 Frasier
06.00 Sändningsuppehåll
06.25 Jims värld
06.50 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 Making History
21.30 Brooklyn nine nine
22.00 Taken
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Nattsändningar

21.00 Skam
21.45 En liten fransk stad
22.35 Arvingarna
23.35 Joan Rivers - don't start with me
00.45 Världens natur: Thailand
01.35 Gammalt, nytt och bytt
02.05 Under klubban

15.00 UR Samtiden
18.00 Högerextremism på nätet
18.25 På vintagejakt
19.10 Världens fakta: Fantastiska
 grodor
20.10 Marknadsföringens hemligheter
21.00 Dödsdömd - min sista sommar
21.50 Dokument utifrån: Att skapa en 
 Putin
22.50 60-talets USA
23.30 Världskrigen
00.20 Sockeraktivisten

05.20 Våra värsta år
06.00 Community
06.30 Jims värld
06.50 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 Bad boys
23.30 Brooklyn nine nine
00.00 Family guy
00.30 American dad
01.00 Nattsändningar

05.10 Sommarkväll med 
 Rickard Olsson
06.10 Stugor
06.40 Arvingarna
09.40 Första dejten: England
10.30 Engelska Antikrundan
11.30 Allsång på Skansen
12.30 Sommarkväll med Rickard Olsson
13.30 Motor: STCC
16.30 Friday night dinner
16.55 Miriam Bryant live
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Erik och barnhemsbarnen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
21.00 Mammon
21.55 Cowboykåken
22.25 Joan Rivers - don't start with me
23.35 SVT Nyheter
23.40 Elitstyrkans hemligheter
00.30 Morden i Midsomer

05.00 SVT Nyheter
09.05 Kommunpampar
10.05 Gudstjänst
10.35 Haydns berömda trumpetkonsert
10.55 Anslagstavlan
11.00 Partiledartal i Almedalen
12.00 SVT Nyheter: Pressträff Almedalen
12.35 Kulturstudion: Lighthouse Stories 
 – sånger vid havet
13.35 The boy in the dress
14.40 Det stora hjortronkriget
15.05 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
16.00 Partiledartal i Almedalen
17.00 Amina och Alicia på fysikresa 
 - teckenspråk
17.20 Välja väg
17.50 Forskare för framtiden
18.00 Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Kejsarpingvinerna
19.50 En natt med vargar
20.00 Opinion live
20.30 Vilda semestrar
21.00 Aktuellt
21.15 Seriestart: O.J. Simpson: Made in 
 America
22.45 Gudstjänst
23.15 Nattsändningar

05.00 Fantasifulla hem
06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset - med Lotto-
 dragningen
12.50 Alla bygger
13.50 Tareq Taylors nordiska matresa
14.20 Postkodlotteriets sommarvinnare
14.30 Friidrott
17.00 Familjen Annorlunda
17.55 Keno
18.00 Sommar med Ernst
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Ack Värmland
21.00 Wallander: Mordbrännaren
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: mordbrännaren, forts
23.10 Kvinna inför rätta
00.10 Victoria
01.10 The bling ring
03.00 The package

05.15 Erik och barnhems-
 barnen
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Godbitar ur Gomorron Sverige
06.55 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Sportspegeln
11.30 Cowboykåken
12.00 Miriam Bryant live
13.00 Diagnoskampen
13.40 Gilla Hjalmar - en trådlös revy
14.40 Matiné: Jazzgossen
16.20 Gomorron Sverige sammandrag
16.45 Gammalt, nytt och bytt
17.15 Under klubban
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Gör om mig
18.50 Diagnoskampen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Power Big Meet
21.00 Arvingarna
22.00 Första dejten: England
22.50 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
12.05 Seriestart: Kärlek och svek
14.05 Sändningsuppehåll
14.15 Seriestart: Smak av England
15.00 Amina och Alicia på fysikresa
  - teckenspråk
15.20 Välja väg
15.50 Forskare för framtiden
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Gudstjänst
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Världens fakta: Vassa tänder, snäll haj
18.50 Beatles forever
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Vetenskapens värld - sommar
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Dox: The Swedish theory of love
23.00 O.J. Simpson: Made in America
00.30 Skattjägarna
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

05.00 Seriously funny kids
05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 Betjänt sökes
13.55 Husjägarna
15.00 Bygglov
16.00 Hela England bakar – masterclass
16.55 Sommar med Ernst
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: Den röda 
 vargen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Annika Bengtzon: Den röda 
 vargen, forts
23.45 Wentworth
00.50 Gotham
01.50 Revolution
02.50 Blue bloods
03.45 Nattsändningar

05.05 Sverige idag sommar
05.20 Diagnoskampen
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Diagnoskampen
10.40 Under klubban
11.10 Gammalt, nytt och bytt
11.40 Gör om mig
12.00 Känselsinnets ABC
12.30 Första dejten: England
13.20 Power Big Meet
14.20 Matiné: En fästman i taget
16.00 Gomorron Sverige sammandrag
16.25 Jakten på Norge
17.15 Vem vet mest junior
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Uppdrag Bryssel
19.15 Klokast i klassen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Morden i Midsomer
22.30 Friday night dinner
22.55 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
14.05 Sändningsuppehåll
14.25 Smak av England
15.10 Världens fakta: Vassa tänder, snäll haj
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Vetenskapens värld - sommar
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Världens natur: Thailand
18.50 Beatles forever
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Seriestart: Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
20.50 Seriestart: Sökarna
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friidrott: Grand Prix
22.15 Please like me
22.40 Bolshoi Babylon – krig på teatern
00.05 Skattjägarna
00.35 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 Betjänt sökes
13.55 Husjägarna
15.00 Tareq Taylors nordiska matresa
15.30 Cykel
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 – Street magic
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.25 Vädret
22.30 Rocky
01.00 Gotham
02.00 Revolution
02.55 Blue bloods
03.50 Law & order: Special victims unit
04.45 Reign
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 27. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Pasta
Barukka, 500 g. Gäller ej Tagliatelle, 
Lasagne, Fettuccini, Penne tricolo-
re och ekologisk. Jfr pris 10:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Förkokta majskolvar
ICA. 400 g. 2-pack. Jfr pris 25:00/kg.

Fruktkorgar
ICA, ICA I love eco. Italien/Spanien/Egypten/Turkeiet/ 
Grekland. 500 g. Klass 1. Gäller gröna druvor, körsbär 
och ekologiska nektariner. Jfr pris 40:00/kg.

              

Avokado
Sydafrika/Peru. Ca 165 g.
Klass 1. Jfr pris 30:30/kg.

Laxfilé
Pacific. 500 g. Fryst.
Jfr pris 118:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

Fiskbilen hos oss
Tis 11-18 • Fre 10-18

59:-
/st

KORT 
PRIS

20:-
/st

Var medmbraå

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

10:-
/st

KORT 
PRIS

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:-

Inventerar byggnader i tätorten

Anton Blomgren, bebyggelseantikvarie på Västarvet, utför inventeringen. Filip Björndahl, bygglovsingenjör 
på Melleruds kommun, är mycket nöjd med att arbetet utförs.

Förra veckan började 
arbetet med att uppda-
tera den kulturhistoriska 
byggnadsinventeringen 
av Melleruds tätort plus 
byggnader ut mot Väner-
kusten som gjordes 1982.
Byggnadsvård har blivit allt 
mer aktuellt. Bebyggelse-
antikvarien Anton Blomgren 
från Västarvet genomför ar-
betet med den kulturhisto-
riska byggnadsinventering-

en i Mellerud i sommar. Det 
handlar inte enbart om bo-
stadshus, utan även allmänna 
byggnader och komplement-
byggnader.

Utrustad med kamera och 
material för dokumentatio-
nen reser han runt för att se 
på byggnader och knacka 
dörr för att komma i kontakt 
med fastighetsägare.

Så bli inte orolig om du ser 
en kille springa runt husen 
med en kamera. Albin kör 
runt i en bil med Västarvets 
logotype på och lovar att 
presentera sig och förklara 
sitt ärende för de fastighetsä-
gare han kommer att besöka.

Materialet är tänkt att vara 
en källa till kunskap om 
kommunens historia och ut-
veckling och framför allt den 
byggda miljöns innehåll och 
kulturvärden.

Syftet är också att öka in-
tresset för att bevara kultur-
historiskt viktiga byggnader 
och inspirera allmänheten 
och fastighetsägare till di-
rekta insatser att vårda och 
bevara byggnaderna.

Ska uppdateras
– För Melleruds tätort finns 
en kulturhistorsik byggnads-
inventering från 1982 och nu 
ska den uppdateras, mycket 
med tanke på att man håller 
på att ta fram en ny översikts-
plan och att det tas fram 
många nya detaljplaner. Det 
är bra att veta vad vi har och 
vad som ska bevaras, förkla-
rar bygglovsingenjör Filip 
Björndahl.

Mycket har förändrats se-
dan 1982, även lagmässigt.

– Jag har ringat in fastighe-
ter och områden i hela Mel-
leruds tätort och kommer att 
göra det i området ut mot 
Vänerkusten. Ibland handlar 
det om enskilda byggnader 
och ibland karaktäristiska 
större områden, förklarar 
Anton.

Arbetet startade förra 
veckan och Anton kommer 
att fotografera och dokumen-
tera om byggnaderna har 
förändrats eller är i ursprung-
ligt skick. Kriterier för att 
platsa i inventeringen är att 
byggnaden ska vara välbeva-

vilket hemskt hus jag bor i”. 
Många ser inte värdet i sina 
fastigheter, berättar Anton.

ByggaBo-mässan
Förhoppningen är att en del 
av resultatet ska kunna pre-
senteras på ByggaBo-mäs-
san den 21 oktober.

– Arbetet ska leda fram till 
ett häfte eller bok. De som är 
med där kommer att få var 
sitt exemplar, framhåller Fi-
lip.

Det är med andra ord en ära 
att bli utvald att ingå i inven-
teringen. Det bevisar att hu-
set bär på en historia. Man 
kan även få hjälp med tips 

och råd av kommunen eller 
Västarvet vid restaurering 
eller återställning.

– Det finns inventeringar 
över hela kommunen, om 
man har frågor så kan man 
kontakta plan- och byggen-
heten. Detta är jätteroligt att 
det blir av, den nyaste inven-
teringen vi har är tio år gam-
mal. Tanken är att ha detta 
kontinuerligt och att vi 
längre fram ska digitalisera 
materialet och göra en 
webkarta med byggnaderna 
och information om dem, 
poängterar Filip.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Månadens 
vara

Juli
31/7

rad, unik eller typisk för en 
viss arkitektur/tidsepok. De 
bör inte vara byggda senare 
än 1990-talet.

– Det handlar om cirka 300 
byggnader i tätorten som jag 
och min chef Marie Oden-
bring valt ut. Vi vill belysa 
att de utvalda bor i väldigt 
fina hus. En vanlig kommen-
tar när vi ringer på är ”Usch 

Sexårig pojke 
kunde räddas

Det inträffade ett drunk-
ningstillbud i poolen på 
Vita Sandars camping i 
lördags eftermiddag. 
En sexårig pojke från Norge 
upptäcktes på botten av poo-
len på lördagseftermiddagen 
av en liten flicka. Pool- och 
campingbesökare fick upp 
barnet och satte igång hjärt- 
och lungräddning. Pojken 
var inte kontaktbart men an-

dades själv när ambulanshe-
likoptern kom för att trans-
portera honom till Östra 
sjukhuset i Göteborg.

Tack vare gästernas rådiga 
ingripande kunde pojkens liv 
räddas. I söndags morse var 
han vid gott mod och satt upp 
i sjuksängen och åt glass.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

På rätt väg efter 
virusangreppet

Dataviruset som slagit ut 
stora delar av Europa har 
även drabbat Saint-Gobain-
koncernen, vilken Optimera 
tillhör. 

Mellerudsbutiken är drab-
bad sedan tisdag vid lunchtid 
förra veckan. Nätverket är 
fortfarande utslaget, men 
butiksledaren Henrik Karls-
son meddelar att affärssyste-
met är igång vilket innebär 
att kassan fungerar och före-

taget kan ta emot ordrar. Te-
lefoner och kortterminaler 
har fungerat hela tiden.

 – Vi är på rätt väg, inleve-
ranserna är också på rätt väg. 
Kunderna är hjälpsamma 
och förstående och det är vi 
tacksamma för. Inga affärer 
har gått i baklås, konstaterar 
Henrik.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se


