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

www.uteinne.se

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

Klotgrill 695:-

Grillar

fr. 199:-

Grillkol/briketter

3 för100:-

Till sommarens alla fester

6 st minimuggar 
 i ställning 69:-

Kranburk 
129:- 4 st drickmuggar 

 i ställning 99:-

FASADFÄRG 

Perfekt Akrylat Plus
En fasadfärg av absolut högsta kvalitet. 
*Du som har kundnummer har alltid  
25% rabatt på 10 liters burkar.

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

Perfekt 
Akrylat Plus 10 l, 

kulör utevit
2 195:-

1 646:-*

Pris efter rabatt*.

Spännande beachvolleybollfest

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 28.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2 
kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 28.

Quornfärs
Quorn, fryst, 300 g, jfr-pris 66:67/kg.
Max 1 köp/hushåll/vecka 28.

Skinka
Jakobsdals, gäller Pepparkubb, Rosenkubb, 
jfr-pris 149,50/kg.

Potatissallad
Rydbergs, gäller Original, 200 g, jfr-pris 25:00/kg.

5:-/st
Nektariner
Italien, klass 1.

Paprika
Nederländerna, klass 1, grön, gul, röd.

  

10:-
för Bonuskunder

/kg  

6995
 

/kg
20:-

för Bonuskunder
/st  

2995
 

/kg

1495

 

/hg

I butikens
manuella deli

Beachvolleyboll. Frodo och de sex tornen på andra sidan nätet blev rejält utmanade av tjejlaget Beer Leaders i kvartsfinalen. Bedriften innebar att tjejerna tilldelades priset för Årets Prestation. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Allsång
i Dalbergså

Söndag 16/7 kl. 17.00

Smepôjkera
Välkomna!
(vid regn inomhus)

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 15/7  kl 20-24

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Underhållning
2017

12 juli Karaoke
13 juli Sommarquiz 
15 juli Pub med Thomas Andersson
19 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

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

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

INFORMATIONSMÖTE SÖNDAG 6/8 
INFÖR BYGGSTART AV FIBERNÄTET

10 – 12 Boende i Skålleruds församling
13 – 15 Övriga inom föreningens område  
Kulturbruket på Dal - Sparbanksalongen 

VÄLKOMNA!
Tegab informerar om hur grävningsarbetet kommer att genomföras, tidsplan mm

Föreningen informera om varför du ska gå med!
Vi är nu är över 500 medlemmar - 

Anmäl dig nu på Skallerudsfiberforening.se

Skålleruds Fiberförening 

DU VILL VÄL VARA MED!

Bolstad
Prästgård

Onsdag 19 juli kl 19 
Kaj Janzon,  

Ingevaldssläkten  
i Sankt Petersburg. 

Entré m. kaffe: 75 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst.
Loppis i flygeln kl 17 –19.

Gunnars Museum öppet 18 – 19.
Entré 20 kr.  

Loppis 
Örs församlingshem

Onsdag 19 juli 
kl. 17.00-21.00

Med alster från 
Örs församlingshem. 

Kaffeservering. 
Välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

12 juli – 19 juli 2017
 Apostladagen
”Sänd mig”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 19.00  Sommarkväll i Dalbergså, Eva Marklund. 
  Dragspel: Pär-Åke Henriksson och Anders 
  Fredriksson. Tag med kaffekorg och något att 
  sitta på.
Sön 11.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING  
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé 
  Kom in.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin 
  Öqvist.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 14.30  Andakt på Bergs, Eva Marklund. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Musikgudstjänst i kyrkan, Daniel Westin. 
  Petronella Torin- A Swedish cellist  
  ”Me, myself and Mr Cello” Ett brett program 
  som visar vad en cello kan. Allt från jazz, 
  klassiskt och cello med sång, Bach, Bloch till  
  Jan Johansson varvat med berättelser.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Eva Marklund.
Lör 17.00  Friluftsgudstjänst i Brunnsparken, Daniel 
  Westin. Kyrkan bjuder på kaffe.
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst på Krokfors brygga, Daniel 
  Westin. Tag med kaffekorg och något att 
  sitta på. Vid regn i Örs kyrka.
Ons 19/7 17-21  Loppis vid Örs församlingshems med alster 
  från Örs församlingshem. Kaffeservering.

ÖPPEN TRÄDGÅRD
söndag 16 juli kl. 12-18

är ni välkomna till  
Marianne Karlsson, Aspebohl, Brålanda
Servering!                   Tel. 070-656 55 79

Järns Sångkör
söker basar till höststarten 2017

Du som är intresserad ta kontakt med 
Anders Fredriksson 0530-362 08

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- –  38 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 13/7 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  25.000:-   -  60 rop
 14/7 Zandra & Emil Ernebro

Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00

21/7 dearwoods
www.upperud.se

ROSTOCKS-
RUNDAN
lördag 15 juli  
11.00-17.00

Väg 166 vägskylt till  
Dals Rostock

Rundans karta kan 
hämtas vid alla stationer

Hantverk, loppis,  
knivslipning,  

caféer, konst,  
antik, kuriosa,  

stick- & handvävda 
varor m.m. m.m.

Aktiviteter för barn
En familjedag för alla

Välkomna!

Hantverk i Alltorp

Varje dag under juli månad visas hantverk i Alltorps tingshus, Ödskölt. I 
två av husen visar allehanda hantverk, medan är café i det tredje huset. 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Ödskölt Sockengille, Bengtsfors 
kommun samt lokala hantverkare.
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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

Kakor
4 burkar 70:-

Blåbärslängd
20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 15 augusti 

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

Torget, Mellerud • Tisdag 1 augusti

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

Torget, Mellerud • Tisdag 18 juli

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

Torget, Mellerud • Tisdag 29 augusti 

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 september 

Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 26 september 

Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Fem eftermiddagskonserter

Cellisten Petronella Torin spelar 15 juli på Dalsland Center.

Torsdag 13 juli är Lotta 
Lagerlöf tillbaka. Hon är 
en rutinerad vissånger-
ska, med en mycket bred 
repertoar. 
Det har bland annat besö-
karna på Visklubben Korpen 
fått erfara, där hon har 
sjungit allt från svenska folk-
visor till Leonard Cohen.

I Håverud har hon med sig 
maken Olli Lagerlöf på 

banjo och dobro samt Mat-
tias Brandt Wallin på piano. 
Tillsammans framför de ett 
program med egna visor som 
de döpt till ”Visor mitt i li-
vet”.

Trion skickar med en var-
ning: ”Känsliga personer 
varnas. Spår av jazz och 
bluegrass kan förekomma. 
Texterna kan beröra.”

Den kommande veckan blir det hela fem konserter i Håverud. För att få plats med alla artister och grupper som 
vill uppträda har vi även fått klämma in en fredagskonsert.

Fredag 14 juli spelar Lilla 
Bandet och Lars Stam. 
Lilla Bandet är från Färge-
landa och består av Ulrika 
Claesson, sångerska, samt 
Johan Pettersen på keyboard. 
Lars är känd som sångare i 
Jimsons och Gamla Polare.
Lilla Bandet och Lars Stam 
träffades vid en allsång i 
Köpmannebro sommaren 
2015. 

Samarbetet gav mersmak 
och sedan dess har de spelat 
ihop vid flera tillfällen. Mu-
siken som framförs är fram-
förallt dansband och rock’n 
roll. 

Under sommaren står Lilla 
Bandet dessutom för all-
sångskvällar i Köpmanne-
bro. I höst ska de göra en 
konsert i Kulturbruket på Dal 
tillsammans med Jimsons.

Lördag 15 juli presenterar 
Petronella Torin, som kall-
lar sig A Swedish Cellist, 
programmet ”Me, Myself 
and Mr Cello”.
Hon utlovar ett spännande 
program utöver det vanliga. 
Cellomusik när den är som 
bäst tillsammans med sång 
och en pedalloopstation. 

Det utlovas groovy cello-
musik från USA, Bach, im-
provisation och nytolkning-
ar. Allt kan hända. 

Petronella skriver: ”Kom 
och hör alla spännande sätt 
man kan spela olika sorts 
musik på med vara en Cello 
och en Petronella”.

Odds and Ends är söndag 
16 juli tillbaka i Håverud 
för tredje gången. 
Första gången spelade de 
enbart dylanlåtar, den här 
gången blir det liksom förra 
året ett bredare program. De 
kommer att spela låtar av 
amerikanska singer-
songwriters.

Odds and Ends är en duo 
bestående av Dan Johansson 
och Pelle Hägg. De spelade 
ihop i tonåren utifrån sitt 
gemensamma musikintres-
se. För några år sedan föddes 
lusten att spela tillsammans 
igen och duon var bildad.

Dan är den mest rutinerade. 
Han har spelat mycket of-
fentligt, både som solist och 
som medlem av olika grup-
per. Pelle däremot har mest 
haft musiken som hobby.

När Emil och Zandra Erne-
bro inledde årets konsert-
säsong för några veckor 
sedan var det nästan full-
satt i Kalandersalen. Tis-
dag 18 juli är Emil tillbaka 
på egen hand.
Det blir som vanligt en mu-
sikalisk resa med virtuost 
gitarrspel och låtar plockade 
från många tidsepoker. 

Räkna också med att Emil 
berättar en del om sitt sätt att 
spela, och de som vill ha lite 
tips för det egna övandet får 
säkert det. 

Förutom att vara en superb 
gitarrist är Emil också en 
uppskattad lärare och hans 
kurshelger, så kallade Boot 
Camps, är alltid fullteckna-
de.

Lotta med vänner
Lotta Lagerlöf flankerad av Olli Lagerlöf och Mattias Brandt Wallin.

Pop, visor och rock

Lars Stam, Ulrika Claesson och Johan Pettersson i Lilla Bandet.

Cello och sång med Torin Odds and Ends tillbaka

Gitarrvirtuos 
på egen hand

Dan Johansson och Pelle Hägg i Odds an Ends.

Emil Ernebro är tillbaka i Håverud, nu på egen hand.

Tredje året för Rostocksrundan
Den 15:e juli är det dags 
för den tredje Rostocks-
rundan. Många av de tidi-
gare utställarna kommer 
tillbaka men också några 
nya. 
Som vanligt är det en härlig 
blandning av hantverk, antik, 
retro, konst och keramik. Det 
finns även en  knivslipare på 
plats liksom flera loppisar. 

15 juli är det dags för 
årets Rostocksrunda. 
Hantverk, retro och 
myckat annat finns i 
utbudet. Arkivbild.

Det finns fem platser att 
parkera på. Fyra inne i Dals 
Rostocks samhälle och en på 
Ekholmen där man serverar 
kaffe, kakor och smörgåsar. 

I KIF:s lokaler (nummer 
fem på kartan) finns varm 
och kall lunchmat och myck-
et bra parkerings möjlighe-

ter. I Brunnsparken serveras 
kaffe och kakor. 

Ponnyridning och andra 
aktiviteter finns för barnen, 
som också kan besöka vårt 
lilla stationshus i halv skala.

Många av Dals Rostocks 
föreningar är representerade 
i Rostocksrundan  och det 

blir en friluftsgudstjänst i 
Brunnsparken.

Rostocksrundans karta 
finns vid alla stationer och 
som vanligt kan besökarna 
delta i ett gratislotteri med 
fina vinster.

Båt genom Yttre Bodane
Passagerarbåten m/s Rotösund gör turer från Vingens 

hamn i Ånimskog genom naturreservatet Yttre Bodanes 
vackra och orörda skärgård. I lugna vatten.

Vi vänder vid Köpmannebrobukten. Turen tar cirka 2 timmar.

Turlista: Onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar 
 avgång 10.30. Extratur kan ev. sättas in med 
 avgång 14.30.

Pris: 100 kronor. Två barn under 15 år gratis 
 i vuxens sällskap.

Bokning: Görs på telefon 0532-25 381 säkrast 
 vard. 8.30 – 9.30.

Ingen servering ombord. Medtag gärna egen fikakorg.

www.vingenshamn.se

LOPPIS!
Lilla Bräcke, Ånimskog
Lördag 29/7 kl. 10-14
Bord 100 kr. Baklucka 80 kr.
Bokning Mikael 070-672 32 65
Kaffe o våffla, glass i caféet
Välkomna!       Grane IK
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Veckans lunch
Lunchöppet

18 juni  6 augusti
Veckans meny serveras

 Dagligen kl 12-15
OBS. Vissa lördagar abonnerade

 

Varmrätt med sallad, 
!

Pris 125 kr

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

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

Café Allé  
öppet fre-sön

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Måndag 17/7: Köttbullar med brunsås, 
potatis, sommargrönsaker och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 18/7: Kycklinggryta med vitlök 
och timjan, potatis, skivade morötter.  
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 19/7 Fiskbullar i dillsås med 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Mangokräm.

Torsdag 20/7: Hedvigsoppa. 
Dessert:  Äpplepaj med vaniljsås.
Fredag 21/7 Ugnsstekt falukorv med 
stuvad vitkål och potatis.  
Dessert: Färska jordgubbar med grädde.
Lördag 22/7: Matjessill, färskpotatis, 
gräddfil, gräslök och grönsallad.  
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Söndag 23/7: Rimmad oxbringa med 
pepparrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpudding med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 29
Mån-tis, tors-fre, sön: Fisk Grenadier 
med potatismos och grönsaker. Ons, 
lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. 

Seniormatsedel

         

Pilgrimspop – en musikalisk vandring

Kalle Karlsson (sommarboende i Åsensbruk) och Kristoffer Emanuelsson (uppväxt i Åsensbruk och sommar-
boende i trakten av Anolfsbyn)) bor båda två i Göteborg och brinner för Dalsland och musik.

I morgon torsdag 13 juli an-
ordnar Kulturrepubliken 
Dalsland ”Pilgrimspop” 
– en musikalisk vandring 
från Upperud via Skalåsk-
natten till rastplatsen vid 
Livarebosjön. Sträckan 
tar cirka två timmar att 
gå i lugnt tempo.
Kombinationen natur och 
kultur är tanken bakom ar-
rangemanget.

– Vi vill göra en brygga 
mellan landet och stan, det 
vill säga Dalsland och Göte-
borg. Det är två musikaliska 
akter under vandringen; en 
dalsländsk och en från göte-
borgstrakten. Publik och 
musiker med instrumenten 
på ryggen träffas på ett lätt-
samt sätt, säger Kristoffer 
Emanuelsson, som tillsam-
mans med Kalle Karlsson 
och några till står bakom 
Kulturrepubliken Dalsland.

För den som vill går det att 
köpa matsäck på Upperud 
9:9, eller så packar man egen. 
Starten sker från slussen i 
Upperud och man går längs 
Pilgrimsleden till Skalåsk-
natten. Under pausen där 
man även fikar, spelar Alban 
Faust och Thomas Fredriks-
son.

Vandringen fortsätter se-
dan till Livarebosjön där det 
finns en träkåta, utedass, 
grillplats och möjlighet till 
bad i sjön. Här kommer gö-
teborgsbandet Blue House 
som består av Ida Källberg, 
sång och Christopher Hå-
kansson, gitarr att spela 
americana/indiecountrypop.

Duon har tidigare spelat på 
Dalslands konstmuseum 
med Alban Faust under ljus-
natta och på Stinsen under 

Musikalisk resa 
med Ernebro

Emil Ernebro bjuder på fantastiskt gitarrspel på fredag i Upperud.

Veckans fredagspub på 
Upperuds 9:9 bjuder på 
gitarrvirtuosen Emil Er-
nebro.
I rätta händer kan en gitarr 
låta som en miniorkester. 
Spelstilen som Emil Ernebro 
spelar kan kallas för finger-
style och innebär att man 
spelar melodi, kompgitarr, 
och basgångar samtidigt. 

Det kan jämföras med en 
pianists sätt att spela på.

Tillsammans med sånger-
skan och hustrun Zandra 
Ernebro skapar de en energi-
fylld och charmig musikupp-
levelse. Med både eget mate-
rial och tolkningar av gamla 
och nyare låtar får man åka 
med på en musikalisk resa i 

Sångerskan Zandra Ernebro bju-
der tillsammans med maken Emil 
på en musikalisk resa i olika stilar, 
som blues, jazz, country och pop.

Om Ingevaldssläkten 
i Sankt Petersburg

På onsdag kväll den 19 
juli kommer Kaj Janzon, 
fritidsboende i Håbol, till 

olika stilar, som blues, jazz, 
country och pop. 

Emils virtuosa gitarrspel 
blandar sig perfekt med 
Zandras fylliga röst och de är 
samspelta som få efter många 
år tillsammans på scenen.

Melleruds Pride 2016 under 
”Blue Night” tillsammans 
med Blue Eyed Blondes och 
Blue Penny.

– Idén till Pilgrimspop 
uppkom när jag har vandrat 
Pilgrimsleden tillsammans 
med Erik Ågerup och Daniel 
Poohl. Jag kände att ”Här 
kan man ha musik, Pilgrims-
leden är en gömd pärla som 
många hört talas om men inte 
besökt”, förklarar Kristoffer.

Pilgrimspop nummer två 
sker 28 augusti, med samma 
upplägg. Då består artisterna 
av Caroline Anderberg och 
Göran ”Blues” i första akten, 

det göteborgska inslaget är i 
dagsläget inte spikat.

– Men det lutar åt ett swing-
band, avslöjar Kristoffer. 
Pilgrimspop stöttas ekono-
miskt av Melleruds kommun 
och Västra Götalandsregio-
nen.

– Det är så roligt, de 
tycker det är en bra kombina-

tion av hälsa, musik och na-
tur, säger Kristoffer.

Den som vill få mer infor-
mation och delta i vand-
ringen  kan söka upp Kultur-
republiken Dalsland på 
Facebook.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bolstad Prästgård för att 
berätta om sin forskning 
om den ryska grenen av 
Ingevaldssläkten från Örs 
socken i Dalsland.
Det var hans farfars farfar 
Anders Johan Jansson (f. 
1834) som flyttade från Åsen 
i Örs socken till Sankt Peters-
burg och Viborg i nuvarande 
Ryssland. Anders Johan 
Jansson etablerade sig senare 
som byggmästare i Helsing-
fors och byggde hus i såväl 
nuvarande Finland som 
Ryssland. 

Kaj Janzon har på fritiden 
utforskat Ingevaldssläkten 
under 15 års tid. Till yrket är 
han verksam vid Riksarkivet 
i Stockholm som redaktör för 
projektet Det medeltida Sve-
rige. Han har även 
släktanknyt ning till Nösse-
mark där han hade förfäder i 
början av 1800-talet. Dessa 
hör dock inte till Ingevalds-
släkten. 

Utställningarna Dalsländ-
ska skofabriker samt Kort-
spel och mord öppnar en 
timma före föredragets bör-
jan liksom Gunnars Museum 
i södra flygeln. Loppisen i 
norra flygeln öppnar två tim-
mar innan föredraget.
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REASTART  
Start:

Torsdag 13 juli kl. 900

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

MÅNDAG -FREDAG KL 10.00-18.00
LÖRDAG 10.00 - 14.00

STORGATAN 10, MELLERUD TEL. 0530-126 87

Spex on the Beach stod som segrare

Spex on the Beach. Från vänster: Viktor Öhrling, Marcus Rydberg, Os-
car Jonasson, Sebastian Hedlund, Albin Broberg och liggande Andreas 
Grimheden. Foto: Privat.

Sedan många år arrang-
erar Café Gruzzolo sin 
populära beachvolleyboll-
turnering på Vita Sandar 
Camping andra lördagen 
i juli. Årets segrare blev 
Spex on the Beach.
Det brukar delta mellan 24 
till 32 lag i turneringen, i år 
ställde 24 lag upp. Varje lag 
måste ha minst sex spelare 
och det brukar variera mellan 
sex och nio.

– Vi arrangerar olika täv-
lingar under dagen som är 
mycket populära. Lagen sät-
ter upp partytält och stäm-
ningen är hög, säger Adam 
Olsen, som håller i arrange-
manget med hjälp av Alfred 
Johansson.

Först är det gruppspel, i år 
tog det fem-sex timmar. Där-
efter var det dags för slutspel. 
Där var det ett lag som ut-
märkte sig i kvartsfinalen.

Årets prestation
– Ja, ett lag som enbart bestod 
av tjejer, Beer Leaders. De 
höll på att slå ut Frodo och de 
sex tornen, som vann hela 
turneringen för två år sedan. 

Närmast kameran syns grabbarna i laget ”Hyponeurikostiskadiafragmakontravibrationer” som här möter ”Frodo och de sex tornen”.

När slutspelet startade på eftermiddagen samlades en storpublik för att heja på sina favoriter.

Två av tjejlagen som möttes i turneringen. I svart ”Hookegruppa” och 
närmast kameran ”Partners in Wine”.

Ärendet med 
Molly lever vidare

Nioåriga blandrastiken Molly tas om hand av sin husse, som också blev 
biten, på Kanalyran direkt efter att den andra hunden överfallit henne.

Som Melleruds Nyheter 
skrev förra veckan blev 
blandrastiken Molly at-
tackerad av en lösspring-
ande hanhund under 
Kanalyran. Nu hanteras 
brottsanmälan av Rätts-
avdelningen i Göteborg.
Många har hört av sig till 
polisen angående händelsen. 
Särskilt när det framkommit 
att polisen lagt ner brottsan-
mälan.

– Enligt lagen om tillsyn 
över hundar och katter har vi 
lagt ner ärendet. Har inte 
hundägaren fått något före-
läggande tidigare om kop-
peltvång eller munkorg läggs 
brottsanmälan ner. Det är en 

lagstiftning som kräver tidi-
gare föreläggande mot djurä-
garen om en brottsanmälan 
kan drivas, konstaterar Hans 
Frykler, kommisarie Östra 
Fyrbodal.

Om en hund biter en annan 
hund eller människa är 
hundägaren ersättningsskyl-
dig för de skador hunden 
orsakar. 

Efter kontakt med Helen 
Ljungberg, handläggare på 
Rättsavdelningen i Göte-
borg, framkommer det dock 
att ärendet lever vidare.

Detta ligger som ett prio-
ärende hos dem.

På Rättsavdelningen utre-
der man om hundägaren ska 

få ett föreläggande/restrik-
tion hur hunden ska hanteras 
i fortsättningen. Utbildad 
personal hos Polismyndig-

heten beslutar sedan vilka 
åtgärderna blir.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Det var en otrolig stämning 
vid den matchen och de vann 
Årets prestation, förklarar 
Adam.

Frodo och de sex tornen 
tog sig vidare till final, där de 
mötte Spex on the Beach – 
som tog hem segern.

Pris delades ut till Bästa 
kvinnliga spelare: Jessica 
Vänerlöv, Beer Leaders. 
Bästa manliga spelare: Ken-
ny Green, Frodo och de sex 
tornen. Camptävlingen (där 

det gäller att pynta sin camp 
så fantasifullt och snyggt 
som möjligt) vanns av Beer 
Leaders. Instagramtävlingen 
vanns av Günther and the 
Sunshine Girls. Här handlar 
det om att få en kändis med 
många följare att gilla och 
kommentera lagets bild. 

Dagens domare var Robin 
Söderblom, Dennis Sahlin, 
Ahmed Bachalan och Alfred 
Johansson.

– Det är så kul att de ställer 

upp, vi har också bra hjälp av 
frivilliga med att förbereda 
allt och sedan plocka ner ef-
teråt. Det kom några regn-
skurar, men folk höll humö-
ret uppe ändå. Detta är 
verkligen en folkfest för alla, 
vi har många barnfamiljer 
som kommer hit och tittar 
också, framhåller Adam.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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
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DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Min älskade make,  
min bror, svåger och 

 vår farbror

Eimar Sandberg 
* 5 september 1938

har efter en tids sjukdom 
slutat sin stund på jorden.

Älskad och saknad!
Bränna 6 juli 2017

SONJA
Hugo och Elsie

Gun, Ulla
Släkt och vänner
Tack för vad Du givit 
Tack för vad Du var 

Tack för ljusa minnen 
som Du lämnat kvar.

Begravningsgudstjänsten äger 
rum i Skålleruds kyrka torsdag 
27 juli kl. 11. Istället för  
blommor tänk på en gåva till 
Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Vår kära

Ingegärd  
Magnussen 
* 27 januari 1928

= 6 juli 2017

har efter ett långt och rikt 
liv lämnat oss
Sissel och Adil

Bella
Pål och Kristina

Tobias, Jonathan, Matilda

Här är så stilla överallt 
ej en vind här går 

men ljud ändå i hundrafalt 
till mina öron når

Ingegärd

Begravningen äger rum i kretsen 
av de närmaste.

All uppvaktning
på min födelsedag undanbedes 
vänligen. 

Gösta Larsson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Jan Mellander

Kyrkresa till Bokenäset, 
Smögen och Dals-Ed

Pastoratet i Mellerud 
ordnade i år sin resa till 
Bohuslän. Det var den 9 
juni som 47 morgonpigga 
resenärer mötte upp vid 
Kyrkans hus. 
Willy Edvardsson från Dals-
lands Taxi, Bäckefors ställde 
upp med en nästan ny buss, 
det luktade som nybilskäns-
la. Pär-Åke Henriksson, vår 
kyrkoherde hälsade välkom-
men och berättade om upp-
lägget för dagens utfärd.

Först styrdes färden söde-
rut mot Uddevalla. Första 
stoppet var sedan ett guidat 
besök i Bokenäs gamla kyr-
ka. Här mötte församlings-
prästen Kjell Svensson upp. 
Kjell berättade att kyrkan är 
en av landets äldsta och bäst 
bevarade kyrkor, uppförd på 
1100-talet. Den har alla de 
utmärkande drag som kyr-
korna hade som också skulle 
fungera som försvarsnästen.

Gammal kultplats
Kyrkans placering kan bero 

Pär-Åke Henriksson samt försam-
lingspräst Kjell Svensson, Bokenä-
set. Församlingsbor på väg till lunchen på Smögens brygga.

Bo Lignell, Irja Lignell, Gun Holmquist, Pär-Åke Henriksson på Lutha-
gården, Ed.

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång på 
torget, Glenn Antonsson. 
Sönd 11 Glenn Antonsson, 
gemensam gudstj. Kaffe.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gemensam gudstj. i 
Smyrna. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons

BRÅLANDA
Smyrna: Sönd 18 Sommar-
kväll i Smyrna. När tron tar 
ton, Jan-Olof G., Maria K. 
m.fl.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Onsd 17 Andakt, väg-
kyrkan Frändefors, Sigward 
K. m.fl. 19 Mötesplats Brå-
landa, avresa grillkväll Rör-
vik. Andakt: Sigward K. 
Sönd 11 Frändefors gemen-
sam gudstj. m nattv. Sigwatd 
K. Kyrkkaffe. Månd 16 Rör-
vik. Start för tonårsläger.
Brålanda: Sönd 19 Gudstj. 
Anette Jarsved Carlson. 
Kyrkbil. 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
gamla kyrkan. Hanna Sand-
gren och Johan Dahlberg, 
sång och piano. Andakt: 
Anette Jarsved Carlson. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
med nattv., Anette Jarsved 
Carlson. Kyrkbil 321 18.
Timmervik: Onsd 15-19 
Sommarkyrka: Kaffeserve-
ring och visning av några 
av kyrkans inventarier: 
18:00 Musik och andakt. 
Sång: Elin Johansson. 18.30 
Kyrkogårdsvandring, Al-
lan Sahlbom. Torsd 15-19 
Sommarkyrka: Kaffeserve-
ring och visning av några 
av kyrkans inventarier. 18 
Veckomässa, Anette Jarsved 
Carlson.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Lörd 18 Mu-
sik vid helgsmål. Hertha 
Dahlgren. Ralph Liljegren. 
Sönd 14 Sångstund på Rön-
näs. Husbandet medverkar. 
18 Musikgudstj. En vokalist 
och En cellist. Ralph Lilje-
gren. Vägkyrkan har öppet 
mellan kl. 14.00 - 18.00 
fram till 21/7. Musikandakt 
från kl. 17.

DÖDSFALL

på att platsen är en gammal 
kultplats. Området var be-
byggt under den tidiga sten-
åldern, liksom under brons-
åldern. Interiören var mycket 
detaljrik, bland annat var 
dörrarna till bänkarna prydda 
med vackra blomslingor, 
målade av J.H. Dieden. Det 
välvda taket var också målat 
på samma sätt.

Predikstolen var placerad 
på höger sida, alltså åt söder-
sidan. Kyrkan hade endast 
fönster på denna sidan. Ingen 
annan belysning finns, det 
var enda sättet för prästen att 
kunna se sin skrivna text. 
Halvrund absid samt vapen-
hus uppfördes på 1700-talet.

Sedan gick vi över till nya 
kyrkan och församlingshem-
met. Här intogs medhaft 
kaffe och det gav en stunds 
god samvaro och livliga sam-
tal resenärerna emellan. 

Synd var att inte solen 
kunde lätta upp, det ger ju 
alltid en annan bild av det 
natursköna landslapet. 

Färja till Smögen
Efter Bokenäs, fortsatte re-
san till färjeläget vid Finsbo, 
över Gullmarn och vidare 
mot Smögen. Under resan 
passerade vi bland annat 
Brastad, Brodalen och Nor-
dens Ark. 

Väl framme i Smögen tog 
vi en promenad från torget 
till vårt matställe Skäret. Här 
fick vi avnjuta en god fisk-
soppa med primörer, serve-
ratd med nybakat bröd som 
kom från företagets eget ba-
geri. En av delägarna Kris-
tian Larsen berättade om det 
gamla anrika huset och dess 
användning under åren. Se-
dan några år är det en av de 
mest besökta restaurangerna 
på orten. Skäret är känt vida 
omkring.

Tur var att vi inte lagt in en 
tur till Hållö, det var blåst och 
småruggigt väder i Smögen. 
Efter lunchen hade vi en dryg 
timme till förfogande för att 
på egen hand besöka livet på 
Smögenbryggan. 

Vi fortsatte sedan Kustvä-
gen genom Hunnebostrand, 

Bovallstrand mot Hällevads-
holm. Här gick sedan resan 
väster om Södra Bullaresjön, 
vägen bär även namnet Blå-
gröna vägen. Pär-Åke infor-
merade intressant om orter 
och händelser som vi pase-
rade. Det var värdefullt att få 
veta lite mer om trakten vi 
reste igenom.

Framme i Ed var det besök 
på Luthagård Kök & Café. 
Det drivs av Leif och Gun 
Holmquist. Här fick vi ta oss 

an deras speciella räksmör-
gås, en stor tallrik med bröd 
samt rikligt med räkor och 
ägg. Några uttalade att detta 
orkar vi inte med, men det var 
ju några timmar sedan vi åt 
senast, så det var tomma fat 
som bars ut. 

Ja, nu var det kväll, mätta 
och med många intryck av 
dagens upplevelser, gick 
färden direkt mot Mellerud.

Evert Magnusson
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Bolstad 1 juli 2017 kl. 11.00
Bakre raden från vänster: Samuel Andersson (ung ledare), Cecilia Gunnarsson (församlingsassistent), Ingvar 
Lisius (pedagog), Andreas Bergsal, Ellinor Olsson, Kjerstin Dalbert, Isabell Ström, Moa Rundström, Birger 
Arvidsson, Maria (Majsan) Bartens (församlingsassistent), Helén Eriksson (församlingsassistent) och Ida Ja-
cobsson (ung ledare). Främre raden från vänster: Linnea Gustafsson, Karin Stefansson, Johanna Harling, 
Lilian Tunqvist, Lena Hildén (präst), Linda Oscarsson, Anna Kihlberg, Ludwig Oskarsson och Samuel Henning.
Liggande: Martin Niklasson (församlingspedagog). Foto : Albin Dalbert.
Rättelse: Tidigare publicerade bilder på konfirmander 2017 är fotograferade av Elin NIklasson.

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.1 2 3 4

5

6

7 8 9

10 11

12

13

Melodikrysset v.28 - 15 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. 28 – 15 juli

Föreningen Hälges Vän-
ner,  (FHV), har lördagen 13 
maj haft majmöte. Samling 
kl. 10.00 vid fontänen på 
Köpmantorget i Melleruds 
centrum där anlända med-
lemmar blev upphämtade av 
den ene arrangören, nr:10, 
som agerade chaufför under 
dagen i den av nr:8 lånade 
minibussen, mycket passan-
de! God uppslutning av med-
lemmarna. 

Färden gick söderut. Först 
sightseeing genom Brålanda 
motordagar. Sedan fortsatt 
färd söderut. Framme i Frän-
defors uppdagades att nr:10 
glömt vitala ingredienser till 
de fortsatta aktiviteterna un-
der dagen så färden vände 
åter norrut hem till nr:10 för 
hämtande av glömt materiel.
När detta avklarats vände 
färden åter söderut till Fyr-
kanten i Wargön där den an-
dre arrangören, nr:6, mötte 
upp. Fortsatt färd mot dagens 
första etapp,  Hallevibadet.

Väl framme hälsade ar-
rangörerna nr:6 och 10 väl-
komna på sedvanligt vis. 
Efter välkomstceremoni 
blev det promenad in genom 
entrén till det förhyrda bad-
huset. Ity hela badhuset för-
hyrts enkom för FHV:s 
medlemmars räkning lögade 
sig dessa av hjärtans lust i 
bassängen samt idkade di-
verse bollidrott. Efter bad 
blev det bastu och dusch. När 
tvagandet avklarats blev det 
färd till nästa anhalt,  Erdalen 
på Hunneberg.

Erdalen, tidigare Åleda-
len, (Åle=al), är en bomstuga, 
även kallad Floget.

Där iordningställdes mel-
lanmål, grillad korv med 
bröd. Detta är platsen där det 
kolmilas på Hunneberg. Som 
av en händelse kom den som 
varit med på 30 av 31 kolmi-
lor, Bert, samt hustrun Ag-
neta. De kunde förtälja 
många anekdoter från tidi-
gare kolmilningar och  även 
berätta om diverse händelser 
från tillfället då H.M.K Carl 

FÖRENINGSREFERAT

PRO:are åkte nedcabbat

Samling på Österrådaplan innan avfärd till veteranfordonsträffen i Sun-
nanå hamn. Chaufför är Tage Klasson.

Tisdagen den 27 juni sam-
lades ett tiotal PRO:are för 
att i värme och strålande 
sol få skjuts av Big Lake 
Criuisers medlemmar.
Cruisingen genomfördes 
med Anders ”Tuten” Anders-
sons Cadillac Eldorado -63, 
Morgan Larssons Chevrolet 
Van och Tage Klassons Ca-
dillac Eldorado Fleetwood, 
-66.

Färden gick ner till Sun-
nanå hamn och utställningen 

av veteranbilar och motor-
cyklar. Där kunde man be-
undra många klassiska for-
don. Därefter gick färden 
vidare till klubbhuset på 
Västerråda, där det servera-
des kaffe och våfflor.

Denna utfärd uppskattades 
mycket av både deltagare 
och chaufförer. Alla hoppa-
des att detta blir ett återkom-
mande evenemang varje år.

Det uttalades en önskan 
från klubben att fler fören-

Tre glada damer på plats i Sunnanå hamn. Från vänster: Marianne Lind-
berg, Evy Jansson och Mona Skoogh.

Uppskattat besök 
på Evenstorps gård

Våffelfika på Evenstorps gård. Från vänster: Mona Skoogh, Jan-Erik 
och Kerstin Ryhr, Kjell och Arne Törnqvist, Mats Lundin och Ingegerd 
Andersson.

Ett antal av PRO:s med-
lemmar besökte den 2 juli 
Evenstorps gård utanför 
Brålanda.
Besöket började med kaffe 
och våffla. Därefter besöktes 
gårdsbutiken med sina hem-
gjorda produkter. Vid en 
rundvandring på gården 
kunde man se odlingar av 

vinbär, rabarber och hallon 
samt besöka de olika djuren. 
Till exempel lamadjur, kani-
ner, höns, kor och minigrisar.
Det blev en trevlig söndags-
utflykt i den dalsländska na-
turen.

Text och foto: 
Börje Skoogh, PRO Mellerud

den XVI Gustaf, Drottning 
Silvia samt Kronprinsessan 
Viktoria närvarade för att 
inviga det första naturrum-
met på Hunneberg. Även 
Friherre Niclas Silfverskiöld 
närvarade.

Dessa intog måltid i den 
fortfarande kvarstående 
Kungssalen. Icke förty väd-
ret var av engelsk natur blev 
det tävlingar. Dart med både  
rätt och fel fattning. Då detta 
avklarats och mellanmålet 
intagits blev det bilfärd 
norrut mot dagens slutmål, 
klubblokalen. Där blev det 
mat, potatisgratäng med 
köttfärs, sallad, samt övriga 
tillbehör. Mycket smakligt!

Lagom till dukat bord an-
lände nr:3.

Vid matbordet uppvisade 
ordförande, nr:1, medhavd 
tingest som denne fått vid sin 
senaste födelsedag och som 
medlemmarna skulle funde-
ra på vad det  kunde användas 
till samt namnge detsamma.

Efter mycket funderande 

kom nr:2 och 6 unisont på 
funktionen: specialvante att 
hålla kall plåtburk med! 
Döptes till: Vante för Ter-
miska drycker.

Då samtliga efter ätandet 
drabbades av paltkoma väl-
komnades dagens andra 
tävling, sittande tipsprome-
nad. Något senare uppvisade 
nr:1 Föreningens nya mas-
kot, Pungälgen, emballage 
för termiska drycker.

Efter idogt beräknande 
med speciell koefficient 
framkom följande prislista: 
3:e pris, nr:2, Hälgevykort 
modell stort, 2:a pris nr:5, 
luftgevärstavlor med älgmo-
tiv samt 1:a pris till nr:1, 1 st 
Landlott och en skärmlampa.
Efter prisutdelning, jubel 
och applåder fortsatte kväl-
len med stort gemyt. 

Stort tack till matansvari-
ge, Anna i Dyrehög och till 
Bert och Agneta för trevliga 
anekdoter.

Nr:9

KONFIRMATION

ingar och organisationer hör 
av sig för att få möjlighet att 
cruisa med dem till träffarna 
i Sunnanå.

Text och foto:  
Börje Skoogh, PRO Mellerud
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Resenärer/medlemmar lämnar lunchstället Olssons Brygga i Arvika.

Härlig sommarresa till Värmland

Evert Magnusson provsitter en flakmoped tillverkad i Lennartsfors. Vy över Lennartsfors, där ortsnamnet kommer efter Lennart Uggla som var ortens betydande man.

Ljuva toner i Kalandersalen med Plus
Gruppen Plus fyllde Kalan-
dersalen i Dalsland Center 
med ljuva toner en efter-
middag i början av juli.
Kalanderssalen fylls med 
musik ett flertal gånger i 
veckan hela sommaren. Ef-
termiddagen den 4 juli var 
gruppen Plus från västkusten 
där. 

Det är en kvartett som be-
står av Rustan Johansson, 
durspel och munspel, Janne 
Svensson, sång, gitarr mun-
spel och banjo, Mette Larsen, 
sång, gitarr och tin whistle 
och sist men inte minst An-
ders Larsson på bas.

Känslor
De har ett fåtal spelningar om 
året, då främst på äldrebo-
ende och bygdegårdar.

– Vi försöker förmedla 
olika känslor som glädje, 
hopp, längtan och ibland 
även sorg, sade gruppens 
vokalist, Mette Larsen.

Plus startade med Mary´s 
wedding, en sång från Irland. 
Repertoaren innehöll även 
musik från England, USA 
och Sverige. Det var Nils 
Ferlins ”Men går jag över 
ängarna”, tonsatt av Leif 
Strand från Bengtsfors som 
representerade Sverige.

Plus är en välspelande 
kvartett med irländska influ-
enser och efter att ha njutit av 
gruppens välklingande toner 
i dryga 60 minuter vandrade 
publiken hem i solskenet.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

 Rustan Johansson, Janne Svensson, Mette Larsen, Anders Larsson är kvartetten Plus som underhåller en eftermiddag i Kalandersalen på Dalsland Center.

Tisdagen den 20 juni ordnade IOGT-NTO Mellerud. Lf 
948,  Melleruds Hopp sin sommarresa till Värmland.

Drygt 30-talet medlemmar 
mötte upp. Vi hämtade även  
upp medlemmar från våra 
föreningar i Ed och Billings-
fors. Skicklig och trevlig 
förare från Dalslands Taxi, 
var Kennet Ottosson. Vi  åkte 
längs sjön Lelångs västra 
sida mot Lennartsfors. På 
vägen upp passerade vi 
många natursköna vyer. Na-
turen bjöd verkligen upp med 
all prakt, lupiner i ovanligt 
stor mängd och alla färger 
inramade vägrenarna. 

Lennartsfors
Väl framme i Lennartsfors 
intog vi vårt medhavda kaffe. 
Orten är känd sedan tidigt 
med vattenkvarn från 
1500-talet, senare uppfördes 
sågverk och järnbruk. Nam-
net Lennartsfors kommer ef-
ter Lennart Uggla som var 
ortens betydande man. Man 
bytte namn 1839 från Ränke-
forsen. Skidåkaren Thomas 
Wassberg kommer från orten.

Resan fortsatte vidare upp, 
genom Årjäng och mot Ar-
vika. I Arvika fanns två möj-
liga museér att besöka. Vi 
stannade först vid Rackstad-
museét, där ett gäng lämnade 
oss. Övriga besökte Arvika 
Fordonsmuseum. 

Gamla fordon
I den gamla industribyggna-
den från 1920-talet, finns 
idag tre museér i ett. Här 
startade Thermiaverken gju-
teri och tillverkning av kok-
spisar, element, vattenbere-
dare och pannor. Arvika 
Fordonsmuseum grundades 
1994. Den stora samlingen 
innehåller många ovanliga 
fordon. I år visades många 
olika Volvomodeller upp, allt 
med tanke att Volvo fyller 90 
år 2017.

Västra Värmland har också 
en lång tradition inom motor-
sporten, med Per Eklund och  
Kenny Bräck för att nämna 
några. 

Här visas ett par bilar, samt 
en del pokaler med mera från 
deras ”framfart” under flera 
år. MC-Veteranerna visar 
upp veteranernas stora sam-
ling av tvåhjulingar. 

I Thermias fabriksmuseum 
kan man följa utvecklingen 
av pannor, spisar och vedel-
dade vattenberedare. 

Dagens Thermia produce-
rar och utvecklar värme-
pumpssystem för uppvärm-
ning, varmvatten och kyla 
med hela världen som arbets-
fält.

Arvika
Så samlades grupperna igen. 
Besökarna var mycket nöjda 
med vad de sett. De som 
besökt Rackstadmuseét hade 
upplevt mycket av vad ett 
svenskt konstnärsmuseum 
kan visa. Museét invigdes 
1993. Många kända konstnä-
rers verk finns att se. Till 
exempel Gustaf och Maja 
Fjaestad, Fritz Lindström 

och skulptören Christian 
Eriksson. Så var det lunch-
dags. Den var beställd på 
Olssons Brygga vid Kyrkvi-
ken i Arvika. Kött och fisk 
hade vi att välja på. Allt var 
mycket välsmakande. Läget 
och atmosvär gör Olssons 
Brygga till ett mycket popu-
lärt ställe med många möjlig-
heter.

Sedan lämnade vi Arvika 
för ett besök på Klässbols 

Linneväveri. Vi fick besöka 
tillverkningen, några vävsto-
lar var i gång, mycket intres-
sant. Många passade på att 
inhandla kvalitetsvaror i af-
fären. En tipstävling som 
Evert Magnusson satt sam-
man, vållade mycken huvud-
bry.

Sista stoppet för dagen var 
i Värmlands Nysäter. Känd 
som knutpunkt från vikinga-
tiden. På Nysäters Café och 

Delikatess serverades kaffe 
och nybakat fikabröd. Från 
Nysäter gick resan via Svan-
skog och åter till Billings-
fors. På väg mot Laxarby 
informerade Willy Eliasson 
om gårdar och händelser från 
en svunnen tid. Färden fort-
satte sedan till Mellerud. Om 
tipstolvan kan nämnas att ett 
fåtal hade ett fåtal rätt. 

Evert Magnusson
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Stort intresse för lokalproducerat

Den nyastartade Reko-
ring Dalsland hade sin 
första utlämning av be-
ställda varor i Mellerud 
på Cirkusplatsen den 3 juli.

I Reko-ringen säljs lokalt 
producerade livsmedel och 
varor från dalsländska pro-
ducenter. Varorna förmedlas 

via facebook och hämtas på 
en bestämd plats på ett be-
stämt klockslag. 

Till utlämningen på Cir-
kusplatsen i Mellerud kom 
Iréne Eriksson från Ekhol-
mens Säteri med nötfärs, 
Familjen Lunnaris från Lun-
naris gård i Åmål med ägg, 
lamm- och fårkött, Marianne 

Westman från Mariannes 
Biodling i Säby, med honung 
och rapsolja, Daniel Jensen, 
Rostad småbruk, med äpple-
must , Sarah Svensson, Dals-
lands Struts med strutskött 
och Maria och Rakel Ekholm 
från Blekslättens Gård i 
Frändefors som denna kväll  
levererade kaninkött.

Jättebra koncept

– Detta är ett jättebra kon-
cept, jag är med i Reko-
ringen i Trollhättan, Udde-
valla och i Skaraborg också. 
Det fungerar väldigt bra, sä-
ger Maria.

Sarah Svensson som  är 
administratör för gruppen 

berättar att intresset för Re-
ko-ringen tagit fart rejält. 
Både producenter och kon-
sumenter strömmar till. In-
tresset för lokalproducerad 
mat är stort. 

Nästa utlämning äger rum 
i Åmål den 17 juli.

– Vi tror att var fjortonde 
dag är lagom ofta under som-

marsäsongen, säger Sarah 
Svensson.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Reko-ring Dalsland hade sin första utlämning på cirkusplatsen i Mellerud. Hos Marianne Westman hämtades beställd honung och rapsolja. Irene Eriksson i bakgrunden, hade med sig fryst nötfärs från Ekholmen.

Passagerarbåt genom Yttre Bodanes skärgård

M/S Rotösund går fyra dagar i veckan genom Yttre Bodanes skärgård.

Sune Tholin är skeppare på nya turbåten som går från Vingen genom 
Yttre Bodanes naturreservat några dagar i veckan. – Detta område har 
hittills bara gått att nå med egen båt, säger Tholin.

Även i år går passage-
rarfartyget ”Rotösund” 
turer i nya leden från 
Vingens hamn. Färden i 
den orörda vänerskärgår-
den genom Yttre Bodanes 
naturreservat tar ett par 
timmar.
– Leden går ju genom ett 
unikt och naturskönt område 
i yttersta delen av Yttre Bo-
dane norr om Mellerud, sä-
ger Sune Tholin som är skep-
pare på fartyget.

 Det är obebyggt och orört. 
På sina håll är farleden spän-
nande och trång, men ”Rotö-
sund” klarar även de snäva 
svängarna.

Start i Vingen
Startpunkt är bryggan i Ving-
ens hamn i Ånimskog. 
Framme vid Limskär och 
köpmannebrobukten bär det 
norrut igen. Till största delen 
går färden inomskärs. Det är 
bara något hundratal meter 
som kan vara utsatt för vågor 
om det blåser från fel håll.

Fartyget har kapacitet 
för 25 passagerare men ”Ro-
tösund” kommer att ta tolv 

passagerare. Tanken är att 
alla ska kunna sitta utomhus 
på för- och akterdäcken. 

Inne i salongen finns plats 
för alla passagerare vid bord.

– Men någon servering har 
vi inte, alla är välkomna att 
ta med sig sin egen kaffe-
korg, säger Sune Tholin.

Svår att nå
Nya turbåten började gå på 
sensommaren förra året och 
möttes av stort intresse från 
inte minst folk i Åmål och 
Mellerud. 

Vilken grupp tror då Sune 
Tholin kan vara attraherad av 
den nya båtlinjen?

– Det är nog i först hand 
naturintresserade människor  
som vill ta chansen att i lugn 
takt se den här unika delen av 
vår skärgård. Den har ju hit-
tills varit svår att nå utan egen 
båt. Och nu märker jag att allt 
fler turister finns med om-
bord.

Var med och nominera Melleruds kommuns vackraste byggnad!
Det kan handla om privatägda hus, ladugårdar, växthus eller offentliga byggnader – och 

allt däremellan. Du kan nominera allt från äldre hus med lång 
historia till nybyggnationer.
Efter att nomineringarna inkommit tar en jury ut ett antal 
objekt som presenteras i Melleruds Nyheter. Ni läsare röstar 
sedan fram en vinnare som presenteras på ByggaBo-mässan 
den 21 oktober på Dahlstiernska gymnasiet/Kulturbruket på 
Dal. Pris delas då ut till ägaren av vinnande byggnad. 
Nomineringarna ska lämnas in senast måndag den 14 
augusti. Maila förslag med adress och/eller bild på objektet 
till byggabo@mellerud

2017
MELLERUDS 
KOMMUNS 
VACKRASTE
BYGGNAD

Vilken är Melleruds kommuns 
vackraste byggnad?
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Hunden är skapt för att röra sig

Att leta godis i ett bollhav ingår i rehabiliteringsarbetet, hunden måste 
lyfta på benen när den letar. Dieg0 gillar detta skarpt!

Michaela blev klar med sin 
utbildning till PT för hund i 
maj 2017. Hon är ensam PT 
för hund i hela Älvsborg. 
Som personlig tränare jobbar 
hon enbart med friska hundar 
och sätter ihop träningspro-
gram för hunden utifrån 
ägarens målsättning. 

Hon erbjuder pulsträning 
och konditionstester samt 
cirkelträning med sex statio-
ner där man jobbar igenom 
hela kroppen på hunden: 
Nacke/hals, framdel/bog, 
mage/rygg, bakdel/länd, 
smidighet/rörlighet och 
snabbhet.

– PT är till för alla hundar 
och hundägare. Det är så kul 
och passar alla! utbrister 
Michaela.

Startade 2013
Michaela startade sitt företag 

En mjuk kudde, som kallas sago-
sten, används för att träna balan-
sen på stora hundar. Diego står, 
sitter och ligger med frambenen 
på kudden.

En del av rehabträningen är balansgång med hjälp av en bräda. Detta 
tycker Diego om, som synes. 

Vattenlöpbandet ger skonsam träning för hunden.

Brålanda • Frändefors

Kubbmästerskap i Gestad
Gestadmästerskapen i 
kubb hölls traditionsen-
ligt på fotbollsplanen, 
Skerrud, sista fredagen i 
juni. 

Många kom, spelade och 
hade allmänt trevligt. Gestad 
LRF och Bygdegårdsfören-
ing har arrangerat kubbmäs-
terskapet i sju år.

Dubbla Gestadmästare i kubb Anders Håkansson och sonen Alfred Hå-
kansson. Den vänstra bilden togs för sju år sedan och den högra 2017. 
Foto: Malin Karlsson. Ett 70-tal personer i 20 lag deltog i kubbmästerskapet.

I år kom runt 70 personer i 
alla åldrar och 20 lag, med 
två till fem personer, spelade 
i fem grupper.

Sju år tog det innan det 
blev dubbla Gestadmästare i 
kubb. Anders Håkansson och 
Alfred Håkansson innehar 
titeln och lyckades alltså 
första gången kubbtävlingen 
hölls för sju år sedan.

– Det är roligt att så många 
kommer. Alla har samma 
chans och alla kan vara med, 
säger bygdegårdsförening-
ens ordförande Carina Hå-
kansson.

Efter väl utförd tävling 
samlades man kring grillen 
vid bygdegården.
 Marianne Kalsson
 marianne@mellerudsnyheter.s 

PT (personlig tränare) till hund, finns det? Jajamen, 
Michaela Perlöv som driver Tassainn i Brålanda är ny-
utbildad PT för hundar. Dessutom finns här möjlighet 
till rehabilitering av alla slags skador på hundar.

delning) för olika balansöv-
ningar. 

– Jag har dessutom en 
Novafon, det är infraljud 
som jobbar med vibrationer 
och hjälper spända muskler. 
Det är bland annat bra till 
hundar som inte gillar berö-
ring av händerna. Den hyr jag 
även ut så hundägaren kan 
jobba hemifrån.

När det gäller rehabpatien-
ter kan det exempelvis 
handla om en hund som har 
ledproblematik eller diffus 
hälta. Det kan även vara 
överviktiga hundar eller täv-
lingsekipage som behöver 
massage.

Minsta hunden hon be-
handlat var en chihuahua på 

1,7 kilo och tyngsta en sankt 
bernhard på 88 kilo.

Michaela håller föreläs-
ningar i ämnet friskvård och 
förebyggande friskvård för 
hundar. Då har hon med sig 
sin femårige schäferhane 
Diego och visar övningarna 
på honom.

Michaela ger tips för att 
hunden ska må bra:

• Håll vikten. Låt hunden 
röra sig i alla gångarter i 
kuperad terräng.

• Ha kul ihop med din 
hund. Lek med den!
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

i maj 2013 med rehabilite-
ring och massage av hundar, 
hemma i Frändefors. Hon 
utökade verksamheten ge-
nom att skaffa laser, mikro-
ström och vibrationsplatta.

– Men jag insåg efter kon-
takt med veterinärer och or-
topeder att jag behövde er-
bjuda möjligheter till 
simträning också, så att de 
kunde skicka hundar till mig. 
Så jag köpte ett vattenlöp-
band i november 2016 och 
fick tag i de här lokalerna vid 
E45 mitt emot Rasta. Jag hyr 
av Jimmy Wressel och flyt-
tade in i januari 2017, berät-
tar Michaela.

Hon förklarar att tio minu-
ter på vattenlöpbandet är 
jämförbart med 45 minuter i 
skogen.

Nu har Michaela möjlighet 
till rehabilitering av alla 
slags skador på hund. Hon 
utför rörelseanalyser har 
bland annat vibrationsplatta 
och träningshall för olika 
rehabövningar. 

– Hunden är skapt för att 
röra på sig, konstaterar Mi-
chaela.

Ett bollhav
I hallen finns ett bollhav. 
Michaela framhåller att hun-
dar är ganska bekväma av 
naturen. Man slänger i godis 
bland bollarna och när hun-
den letar måste den lyfta på 
benen. 

Här finns också pilatesbol-
lar, en mjuk kudde (sagosten 
som finns på IKEA:s barnav-
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Brålanda • Frändefors

Frändefors kyrka 
Söndag 16 juli kl. 18 

Musikgudstjänst
 ”Somriga vindar” 

En Vokalist & En Cellist
Ralph Liljegren
Välkomna!

Sommarkonsert
Musik för själ och hjärta

Onsdag 19/7 kl. 18
Sundals-Ryrs nya kyrka
Håkan Tengberg och 
Hans-Lennart Rask 

Servering
Öppen kyrka fr. 15

Välkommen!

Musik för både själ och hjärta

Den 19 juli är det konsert 
i Sundals-Ryrs nya kyrka 
med Hans-Lennart Raask 
och Håkan Tengberg.
Hans-Lennart Raask född 
1943 är en känd arrangör och 
kompositör av kristen sång 
och musik. En av hans mest 
kända och sjungna sånger är 
”Du omsluter mig på alla 

sidor” som bland annat åter-
finns i Svenska Psalmboken.

Körledare 
Redan i 20-årsåldern blev 
Hans-Lennart engagerad 
som pianist och ackompanja-
tör till solister som exempel-
vis Artur Erikson, Jan Spar-
ring, George Harris, Dan 
Eclund och Märta Svensson. 

Hans-Lennart Raask och Håkan Tengberg spelar i Sundals Ryrs nya kyrka 
den 19 juli.

Öppet hus i tidigare småskola

Bernt Larsson i skolsalen i Uleberg 
småskola.

Före detta Uleberg småskola.

Årets ärtskörd 
rullar in i Brålanda

Nu är det full fart på Topp-
frys i Brålanda när årets 
ärtskörd rullar in från 
odlarna.
– Vi körde igång i helgen, 
berättar v.d Joakim Bratell.
Just nu är det ärtor från Kol-
land i Skaraborg som tas om 
hand i fabriken i Brålanda. 
Om hur skörden blir i år är 
det ännu för tidigt att säga 
något om, det visar sig om 
några dagar.
– Vi får se om vi kör ett eller 
två skift, säger Bratell.

Det har varit en utmaning 
att få tag i personal, både till 
fabriken och till transporter-
na från odlarna till fabriken.

– Många vill ha semester 
just nu i juli, konstaterar 
Bratell.

Till ärttröskorna på fälten 
har det däremot inte varit 
några problem att hitta folk.

Ombyggd fabrik
Toppfrys fabrik i Brålanda 
har byggts om invändigt se-

dan det blev klart att Topp-
frys ska leverera 5 000 ton 
frysta ärtor årligen åt Findus. 
Ett kontrakt värt 700 miljo-
ner kronor under en tioårspe-
riod skrevs under i mars. 

Findus lade då ner sin fa-
brik i Bjuv och avbröt sam-
arbetet med sina halländska 
och skånska odlare. 

Fördubblad produktion
Totalt kommer Toppfrys att 
hantera 9 000 ton för Findus 
räkning, då man även ska 
sköta mixning och pakete-
ring av deras grönsaksbland-
ningar.

Dessutom kommer Topp-
frys liksom tidigare att pro-
ducera ärtor till flera daglig-
varukedjors egna märken. 
Ett normalår skördas cirka 5 
000 ton för detta ändamål. 
Nu blir det dubbelt så myck-
et som ska tas in från ärtod-
lare i Skaraborg och Dals-
land. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ärtskörden startade i helgen och nu rullar lassen med ärtor in till Topp-
frys fabrik i Brålanda.

Väldoftande rosrunda
Många vackra och väl-
doftande rosor mötte 
besökarna på temadagen 
Rosrunda i Brålanda den 
gångna lördagen.
Brålanda Trädgårdsförening 
höll i dagen där odlarna fick 
lämna in sina rosor i Galle-
rian. Ett tiotal odlare lämnade 
in 38 olika sorter. 

Redan i entrén möttes man 
av honungsdoftande kläng-
ros tillsammans med en dito 
rödrosa ros och klematis. En 
vacker och passande kombi-

nation. Många nya sorter och 
gammaldags buskrosor 
fanns inne i Gallerian.

– Det har kommit in sådana 
som vi inte vet namnet på, 
exempelvis en gul med helt 
underbar doft, säger Anna-
Lena Hoffmann, styrelsele-
damot och huvudansvarig 
för dagen.

– Om man vill ha en äkta 
ros är det bra att ta stick-
lingar, vi har haft sticklings-
kurs i föreningen. På vår 
sommarresa kommer vi att 
besöka en rosodling i Bergs-

Anna-Lena Hoffmann och Bertil Gustafsson med några av rosenrundans 
vackra och väldoftande rosor.

Han var en av skaparna av 
den mycket spridda sång-
boksserien ”Halleluja” som 
gavs ut i upplagor långt över 
100 000 exemplar och många 
av hans kompositioner och 
arrangemang, speciellt för 
kör har publicerats i Sverige 
och utomlands.

Hans-Lennart Raask är 
också en uppskattad körle-
dare. Under sin tid som orga-
nist och körledare i Högdals-
kyrkan i Stockholm startade 
han ungdomskören ”Tona-
len” som på 70-talet var en 
mycket populär kör i Sverige.

 Hans-Lennart var en av de 
medverkande i den succéar-
tade TV-serien ”Minns du 
sången” där också några av 
hans sånger framfördes. Han 
har också under årens lopp 
medverkat vid ett stort antal 
skivinspelningar och fram-
trätt både i radio och TV-
sammanhang.

Tengberg från Vargön
Håkan Tengberg från Vargön 
utbildade sig tidigt till mu-
sikpedagog med piano och 
cello som huvudinstrument.

Med ett stort intresse för att 
arbeta med mycket unga 
elever kom Håkan i kontakt 
med den så kallade ”Suzuki-
metoden” vilket ledde till att 
Håkan blev pionjär på cello 
inom denna nu världsom-
spännande pedagogik och 
fick möjlighet att introducera 
inlärningsmetoden i Europa 
på 1970-talet.

Suzukimetoden går ut på 
att barnen börjar använda 
instrument redan i tre till 
fyraårsåldern och först lyss-
nar och sedan härmar lära-
rens instruktioner. En för-
älder är alltid med. All 
inlärning sker till att börja 
med på gehör. Senare till-
kommer notinlärningen. 
Många av dagens stora mu-
siknamn har nått sina fram-
gångar genom en gedigen 
start genom Suzukimetoden.
Håkan tilldelades 2008 
Svenska Musikaliska Aka-
demiens pedagogpris.

Som cellist har Håkan gjort 
sig känd för sina känsliga 
tolkningar av både klassisk 
cellomusik och den kristna 
musikskatten.

tena, berättar föreningens 
ordförande Bertil Gustafs-
son.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Många har önskat att få 
komma tillbaka och se 
skolan de gick sitt första 
och andra skolår i. Kom-
mande lördag, 15 juli, ges 
chansen att återuppliva 
minnen från Uleberg små-
skola när det blir öppet 
hus.

Sedan skolan såldes för fem-
tontalet år sedan och grannen 
Leif Larsson (tidigare Råg-
tvet) köpte den har han då och 
då visat den för någon jubi-
leumsfirande konfirmand-
grupp. 

Leif har flyttat och barnen 
har nu sålt den före detta 
skolan.

– Det är många som genom 
åren önskat att få se sin 
gamla skola där skolsalen 
och kapprummet är intakt, så 
nu får den som är intresserad 
komma och titta på lördag, 
säger Bernt Larsson, Råg-
tvet. 

Skola i 55 år
1910 bedrevs det skola i ett 

gammalt hus på tomten. 
1921 byggdes ett större hus 
och 1931 byggdes den nuva-
rande skolan, med upphöjt 
tak i skolsalen. 

I skolan bodde lärarinnan i 
ett rum och kök. För att visa 
sin uppskattning av lärarin-
nan/läraren kom elevernas 
mödrar på hösten med varsin 
mjölkskvätt och ystade ost. 
”Ystölet” gav läraren den 
uppskattade julosten. 

Här gick barnen ettan och 
tvåan i skolan fram till 1965 
då många små skolor i Ge-
stad socken blev en i Sker-
rud.

– Jag gick i Uleberg små-
skola och då fick vi ha med 
oss matsäck som vi åt i kapp-

rummet. När vi började sko-
lan fick vi varsitt bibelord av 
vår lärare Valborg Stefans-
son och jag kommer ihåg det 
än, säger Leif Larsson, som 
började skolan 1946.
  Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

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

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 
airbag och motorstyrning

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

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

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Utför det mesta inom gräv

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

STÄD VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

995:-
med installation och rotavdrag

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

erbjudande

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

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

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

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget
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Kreativ träning för 
både ägare och hund

Chica, en kvick liten blandrastik, gillar freestyle och gör övningarna som en dans.

Angelica Jonefelt vill slå ett slag för tränings- och tävlingsformen free-
style.

Lyckat SM 
för Sanna

5-9 juli arrangerades 
SM för islandshästar i 
Sundbyholm i Eskilstuna. 
Sanna Thorup från Dals 
Rostock tog en andraplats 
i B-finalen i sin töltgren.
– Först låg vi sist i finalen 
men slutade som tvåa, jag är 
jättenöjd, berättar Sanna.

Hon rider islandshästen 
Grimnir fra Debelmose, en 
trettonårig valack importe-
rad från Danmark.

– Grimnir är så snäll så 
vem som helst kan rida ho-
nom, men för att kunna ut-
nyttja hela hans skala måste 
man kunna, säger Sanna.

Hon började rida på rid-
skolan som sexåring, innan 
dess red hon hemma hos en 
kompis.

– Jag har alltid varit intres-
serad av hästar, utan någon 
speciell anledning, säger 
Sanna.

Grimnir fick vila ett par 
veckor innan SM, men nu är 
det träning som gäller framö-
ver. 

Sanna Thorup, Dals Rostock, tog en andraplats i B-finalen i tölt under 
SM i Eskilstuna. Foto: Privat.

Sanna Thorup med prisrosetten 
från Islandshäst- SM 2017.

Sanna och Grimnir tränar  
för Emil Sundström på Kors-
gården. Siktet är inställt på 
att kvala in till SM igen 
nästa år, men först är det 
Icelandic Power Show på 
Elmia i Jönköping i höst som 
står på tur.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Mellerudsspelare levererade 
under läger i Halmstad

FOTBOLL 
Dalslands fotbollsför-
bunds distriktslag med 
pojkar födda 2002 har i 
förra veckan varit på ut-
vecklingsläger i Halmstad. 
I den 16-man starka truppen 
var sex spelare från Melle-
ruds IF och imponerade i de 
tre matcher Dalsland spelade 
mot andra distrikt.

– Veckan har varit mycket 
bra med härliga insatser både 
från ledare och spelare. Kva-
litén på både förutsättningar 
och förberedelser har gjort 
att alla får väldigt mycket 
nyttigt i sin verktygslåda för 
att utvecklas inom fotbollen, 

berättar utbildningsansvari-
ge Micael Israelsson på Dals-
lands FF.

Seger
Första matchen, som spela-
des på måndagen, slutade 
med en 3-2 seger för DFF, 
mot Gästrikland. Därefter 
blev det förlust mot Gotland 
med 1-4 men man avslutade 
sedan lägret i Halland med 
seger mot Jämtland/Härjeda-
len med 1-0. Målvakten 
Alexander Karlsson från 
MIF höll nollan i den match-
en:

– Matcherna inledde vi 
väldigt bra men tappade mot 
slutet, det är skillnaden på 

tempo i distriktslagen och 
matcherna med Mellerud. 
Det tror jag var den största 
faktorn till att vi tappade ef-
ter en stund i matcherna. Men 
jag är nöjd med min presta-
tion under veckan. Jag har 
gjort det jag skulle känner 
jag, säger Alexander som 
främst lyfter fram sin  lag-
kamrat August Tellander ef-
ter lägret. Han gjorde bland 
annat två mål mot Gästrik-
land.

Bra träningar
Förutom tre matcher har di-
striktsspelarna tränat flera 
pass under ledning av di-
striktskaptenerna Jörgen 

Magnusson och Dick Ed-
man.

– Träningarna har haft 
olika förutbestämda teman 
som vi jobbat med och sedan 
kopplat till våra matcher. Det 
var väldigt utvecklande för 
alla och man kan diskutera 
matcherna på ett mycket bra 
sätt, säger Micael Israelsson, 
Dalslands FF. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Marcus tvåa i SM
MOTORSPORT 
Crosskartföraren Marcus 
Svensson, 18, Dals Ro-
stock, tävlade under SM- 
veckan i Borås.
Marcus Svensson kör en 
Crosskart 250cc. Han tävlar 
för Dals MK.

Tävlingens upplägg var 
först träningsåk, sedan två 
kvalåk och den snabbaste ti-
den i kvalåket räknades för 
att komma vidare till final. 
Här tog sig fyra förare vidare 
varav Marcus Svensson var 
en. 

Då återstod två finalåk där 
man i finalen räknade ihop 
finalåkens tider. Marcus blev 
tvåa i första finalåket och etta 
i andra finalåket. 

Slutresultatet blev en 
mycket fin andraplats, med 
sluttiden 1.39.20 bara 52 
hundradelar från att knipa en 
förstaplacering. Crosskartföraren Marcus Svens-

son blev två i SM i Borås.

Att ägna sig ut tränings- och tävlingsformen freestyle 
är en kreativ utmaning för hund och ägare. Freestyle 
innebär att man lär hunden tricks och kombinationer 
som man sätter ihop till ett program, till musik.

– Det är roligt, du får be-
stämma mycket själv och 
vara kreativ, säger Angelica 
Jonefelt, som driver Angeli-
cas hundcenter i Assarebyn.

 Hon tävlar i freestyle med 
sin hund Chica, en blandning 
av Jack Russell och Russkiy 
toy.

Angelica och Chicas täv-
lingsprogram består av att 
Chica sitter fint (två tassar i 
luften), gör åttor, rundar ett 
notställ (eventuell rekvisita 
väljer du själv), går zick-
zack mellan förarens ben 
både framåt och åt sidan, 
backar bakåt. ligger ner, går 
framåt i front, snurrar, rullar 
runt och bugar. Detta tar näs-

tan två minuter och musiken 
Chica och Angelica gör öv-
ningarna till är Enrique Igle-
sias ”Loco”.

– Det är bra att hitta en låt 
man verkligen gillar för du 
kommer att höra den många 
gånger och musiken ska 
stämma överens med ekipa-
get, säger Angelica.

Hjärngympa
Att tävla är inget måste, bara 
en rolig morot när man trä-
nar. Tricksträning är bra ak-
tivering, det är hjärngympa 
för hunden och till musik är 
det extra kul, intygar Angeli-
ca. 

Att man kan träna både 

utomhus och inomhus är 
dessutom en fördel vintertid 
när snön yr runt knuten.

Fritt och roligt
– Jag gillar freestyle för  att 
det är så fritt, du kan utgå från 
vad din hund tycker om att 
göra, det finns inga förutbe-
stämda positioner, säger 
Angelica.

Det som bedöms vid täv-
ling är precision, samarbete, 
innehåll och tolkning av 
musiken. De som bedömer är 
minst två, av varandra obero-
ende domare. Man får vara 
med även med en oregistre-
rad hund, den måste bara ha 
en tävlingslicens vilket är lätt 
att skaffa.

– Det är inte så många som 
upptäckt freestyle än men de 
som tänker  komma på som-
marträningarna här hos mig 
ska få prova på det, säger 
Angelica Jonefelt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Fina resultat på Frendevispelen

Linnea Hallsten, Dals Södra FFI på väg upp och över ribban i höjdhop-
pet som hon vann.

Prisutdelning i P7 längd. Första plats Max Tell, Dals Södra FFI, andra plats, 
Max Sjöberg, Dals Södra FFI, tredje plats, William Danielsson, Säffle FIK.

Prisutdelning i F13 kula. Första plats Amanda Behrendtz, Dals Södra FFI, 
andra plats Nomi Castell, Dals Södra FFI, tredje plats Johanna Larsson, 
Gestad SK.

Prisutdelning i P13 spjut. Första plats Tobias Nilsson, Dals Södra FFI, 
andra plats Andreas Nilsson, Dals Södra FFI, tredje plats Kasper Löfgren, 
Dals Södra FFI.

Längdhopp F7. Alicia Behrendtz som tog en andraplats. 

Flickor 11, 60 meter. Från vänster: Filippa Axelsson, Säffle FIK, Alva Lundgren, Dals Södra FFI, Tea Anderberg, Säffle FIK. 

Framgångar 
för Gestad SK

FRIIDROTT 
I Frändevispelen, Frände-
fors den gångna helgen, 
tävlades det i friidrott. Av 
deltagarna från Gestad SK 
hamnade alla på prispal-
len.
Carl Öst, tog silver P7 60 
meter på 12,74. Martin Lars-
son tog två silver, P11 60 
meter, 10,56 och P11 kula 
8,23 meter. Johanna Larsson, 

F13 med 6,96 meter i kula 
gav ett silver. Inger Öst, F11 
kula, fick silver för 8,01 me-
ter.

– Det var glädjande och 
imponerande, med flera per-
sonliga rekord, de ska firas 
med lite festligheter vid 
nästa träning säger deras le-
dare Josefin Karlsson, Patrik 
Öst och Lasse Karlsson,.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Johanna Larsson, Carl Öst, Martin Larsson och Inger Öst från Gestad SK 
hade fina framgångar i Frändevispelen. Foto:Lasse Karlsson.

 

Otur för Melinda 
Melinda Lindahl deltog i 
SM för andra gången när 
hon förra veckan var i Es-
kilstuna för att rida sina 
båda hästar Embla och 
Katina.
Tyvärr var oturen framme.

– Embla skadade sig på 
tisdagen när jag red V5, hon 
slog på sig, det blödde på 
benet och hon var halt. Där-
för blev hon diskad inför 
nästa klass T2 som var den 
klass jag helst ville rida. Det 
var ledsamt, säger Melinda.

Med ritten på hästen Kati-
na i klassenV1 fyrgång med 
ökad tölt gick det bättre.

– Med Katina gick det jät-
tebra, det var ju tredje gången 
vi tävlade så jag är jättenöjd, 
berättar hon.

Embla mår bra och det är 
mycket bättre med benet 
enligt Melinda. Nu väntar 
några veckors vila för både 

Melinda Lindahl och hästen Em-
bla från Ulvegården har haft fina 
framgångar. Under SM i Eskil-
stuna var oturen dock framme. 
Arkivbild.

hästarna och henne. I okto-
ber satsar de på att vara med 
och tävla i Jönköping när det 
är världspermiär för inom-
hustävlingen Icelandic Po-
wer Show på Elmia.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
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Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Karlstads stift
stiftsfullmäktige

Rösta på 

Centerpartiet
tar ett regionalt

 ansvar 
att stimulera lokalt 

– för dig 

Kyrkomötet 
har ett 

nationellt ansvar
Rösta på 

Centerpartiet
En kyrka i tiden

Rösta på
centerpartiet

i kyrkovalet
17 september

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Rösta på  våra

kandidater
på dal

Centerpartiet
stiftsfullmäktige

FRIIDROTT 
Första lördagen i juli arrangerade Dals Södra FFI årets 
Frendevispel på nyrenoverade Frendevi IP.

Till tävlingen var det mellan 
50 – 60 barn i åldrarna 7-14 
år anmälda. Från hemma-
klubben deltog 28 aktiva. 
Övriga deltagare kom från 
Bohus IF, Brattås CK, Ge-
stad SK, Hälle IF, IK Orient, 
Säffle FIK och Tanums IF. 
Det genomfördes närmare 
230 starter i grenarna 60 
meter, längd, höjd, kula, 
spjut och boll. 

Dals Södra FFI tog hela 59 
medaljer fördelat på 24 ak-
tiva, fyra medaljer fick Alva 
Malmstråle varav ett guld, 
fem medaljer till Max Tell 
och Andreas Nilsson tre res-
pektive två guld och sex 
medaljer till Linnea Hallsten 
varav fyra guld. Hela elva 
aktiva från Dals Södra tog 
guld.

Vädret kunde knappast 
varit bättre då solen sken från 
tidig morgon och under hela 

tävlingen. Humöret bland 
aktiva, ledare och funktio-
närer var på topp och gjorde 
tävlingen till ett härligt 
evenemang. Vi ser redan 
fram emot nästa år då för-
eningen dessutom fyller 50 
år.

Göran Hallsten

Samtliga medaljörer från 
Dals Södra FFI:

F7: Alma Malmstråle, 
Linnea Wallöf, Meja Da-
nielsson, Meja Jarnedal. 
F9: Alicia Behrendtz, Eli-
cia Hjert, Freja Bratt, Lin-
nea Jansson. F11: Alva 
Lundgren, Linnea Hallsten. 
F13: Amanda Behrendtz, 
Maja Lundgren, Nomi Cas-
tell (F13). F14: Ella Helm-
ström, Johanna Hallsten. 
P7: Elias Nordström, Max 
Sjöberg, Max Tell. P11: 
Andreas Nilsson, Emil Jo-

hansson, Kasper Löfgren. 
P13: Tobias Nilsson. Öppen 
klass: Jonathan Sörgren, 
William Gren.

Guldmedaljörer från öv-
riga klubbar:

Emilia Sörqvist, Trollhät-
tan Friidrott, F7, 60m, längd, 
boll. Novali Gustafsson, 
Brattås CK, F7, höjd. Tindra 
Guttman, Säffle FIK, F9, 
60m, längd, höjd, kula, boll. 

Emilio Sörqvist, Trollhättan 
Friidrott, P9, boll. Gustav 
Höök, Säffle FIK, P9, 60m, 
längd, kula. Leon Larsson, 
Tanums IF, P9, höjd. Klara 
Berntsson, Brattås CK, F11, 
kula. Tea Anderberg, Säffle 
FIK, F11, 60m, längd. Isac 
Danielsson, Säffle FIK, P11, 
60m, längd, höjd. Klara Hå-
kansson, IK Orient, F13, 
60m, längd.
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Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Energiborrning & bergvärme 

Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

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!

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

IL NC GYCERS  P WA ORR

Skroten i Mellerud
(Odengatan 61)

Öppet vardagar 8.30-17.00
Thomas Andersen 
070-748 09 90  
Robin Adams  

070-813 14 45

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:                                                

Vid intresse maila 

joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll

070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Magasinsgatan 29B

4 rok. 103 kvm. Parhus.

Storvägen 36

3 rok, 100 kvm, balkong, 

altan, underbar trädgård. 

Varmhyra. Tillgång till 

carport.

Åsensbruk

Mellerud

UTHYRES
2-rumslägenhet
i Dals Rostock ledig fr.o.m. 
1/8. Fast inkomst, ej djur, 
inga betalningsanmärk-
ningar. Tel. 073-183 57 91 
olesensbygg@gmail.com

SÖKES
Hus i Mellerud
Vi är ett ungt par som sö-
ker hus i centrala Mellerud 
eller en liten bit utanför. 
Alla förslag mottages. Ring 
070-210 70 58.

LRF Konsult i Uddevalla och Mellerud söker

Redovisningskonsulter
Rekryteringen sker i samarbete med 
Jobbakuten, för att få reda på mera om 
tjänsterna gå till www.jobbakuten.se

Karlstads stift
stiftsfullmäktige

Rösta på 

Centerpartiet
tar ett regionalt

 ansvar 
att stimulera lokalt 

– för dig 

Kyrkomötet 
har ett 

nationellt ansvar
Rösta på 

Centerpartiet
En kyrka i tiden

Rösta på
centerpartiet

i kyrkovalet
17 september

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Rösta på  våra

kandidater
på dal

Centerpartiet
stiftsfullmäktige

Karlstads stift
stiftsfullmäktige

Rösta på 

Centerpartiet
tar ett regionalt

 ansvar 
att stimulera lokalt 

– för dig 

Kyrkomötet 
har ett 

nationellt ansvar
Rösta på 

Centerpartiet
En kyrka i tiden

Rösta på
centerpartiet

i kyrkovalet
17 september

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Rösta på  våra

kandidater
på dal

Centerpartiet
stiftsfullmäktige

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
11 juli

Öppnar igen
torsdag 

10 augusti

söker

Butik-/kontorspersonal
Krav erfarenhet av fakturering.
Info: Johan 073-332 03 67
 Sten 070-571 83 27

LEDIGA PLATSER
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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



MELLERUDS NYHETER18 ONSDAG 12 JULI 2017

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00 PK-mannen - syntolkat
21.15 Allsång på Skansen
  - syntolkat
22.15 Morden i Midsomer
23.45 Världens natur: Thailand
00.35 Tusen gånger god natt

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga 
 städer
18.20 Världens fakta: En tiger i 
 soffan
19.15 Kosmonauterna
20.10 Mikromonster
21.00 Berlin-Tokyo med bil
21.45 Seriestart: Vår mänskliga 
 hjärna
22.30 Dödsdömd - min sista 
 sommar
23.20 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
23.50	Motståndsmannens	flykt
00.20 Högerextremism på nätet

05.00 Fear factor USA
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 2
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Scrubs
02.30 My name is Earl
02.50 Family guy
03.35 American dad
04.00 Seinfeld
04.50 Fear factor USA

21.00 Dox: The Swedish theory 
 of love
22.15 O.J. Simpson: Made in 
 America
23.45 Cowboykåken
00.15 Världens fakta: Vithajens 
 hemliga fulländning
01.05 Sommarkväll med Rickard 
 Olsson
02.05 Vilda semestrar

15.00 UR Samtiden
18.00 Dags att titta 
 skräpet i vitögat
18.25 Idévärlden
19.25 Världens natur: 
 Kejsarpingvinerna
20.15 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Seriestart: Världens
 snabbaste djur
21.50 60-talets USA
22.30 Vår mänskliga hjärna
23.15 Scenerna som förändrade 
	 filmen
23.45 Dolda kameran i naturen
00.25 När alla dör

05.35 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 Django unchained
00.20 Family guy
01.15 American dad
01.45 Scrubs
02.40 My name is Earl
03.05 Family guy
03.55 American dad
04.20 Seinfeld

21.00 Grattis kronprinsessan!
  - syntolkat
22.30 Hennes vänliga höghet
  - syntolkat
23.30 Skam
00.25 Please like me
00.50 Friday night dinner
01.15 Nurse Jackie
01.40 Världens fakta: Pingviner, 
 pingviner

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga
 städer
18.25 Studio natur
18.55 Historiska trädgårdar
19.25 Världens snabbaste djur
20.15 På vintagejakt
21.00 Kosmonauterna
21.50 7 miljoner steg längs Nilen
22.35 Unga talar så andra lyssnar
23.20 Världens natu
00.10 Världskrigen
01.00 Skotten i Köpenhamn

05.10 Fear factor USA
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 Death sentence
23.10	 Pathfinder
01.10 American dad
01.40 Scrubs
02.35 My name is Earl
02.55 Nattsändningar

21.00 Hennes vänliga höghet 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
22.45 Vår stora kärlek
23.35 Power Big Meet
00.35 Moving Sweden: Möte om 
 eftermiddagen
01.20 Svart mamba
02.10 Uppdrag granskning 
 sommar

09.00 UR Samtiden
15.00 Örter - naturens 
 eget apotek
15.20 Idévärlden
16.20 Dolda kameran i naturen
17.00 En tiger i soffan
17.55 På vintagejakt
18.40 Berlin-Tokyo med bil
19.25 Vår mänskliga hjärna
20.10 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
21.30	Motståndsmannens	flykt
22.00 Nattsändningar

05.00 Våra värsta år
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
09.15 Royal pains
10.10 Face off
12.10 Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
13.10 NCIS: Los Angeles
15.10 2 1/2 män
16.10 Making history
16.40 99 saker med Erik & 
 Mackan
17.45 Billy Madison
19.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
20.00 Simpsons
21.00 The librarian 3: Curse of 
 the Judas chalice
22.55	 The	flock
01.00 Kickoffen
02.45 Winged terror
04.20 Chozen
04.45 Fear factor USA

05.00 Sverige idag
05.15 Uppdrag Bryssel
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverigee
10.00 Gammalt, nytt och bytt
10.30 Under klubban
11.00 Jakten på Norge
11.50 Det söta livet - sommar
12.05 Allsång på Skansen
13.05 Stugor
13.35 Arvingarna
14.35 Matiné: Heartbreaker
16.20 Gomorron Sverige
16.45 Stugor
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 Uppdrag granskning
21.00 Gisslan hos SS
21.55 Känselsinnets ABC
22.25 Helt knäpp!
22.55 SVT Nyheter
23.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
14.10 Skattjägarna
15.10 Världens natur: Thailand
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Sökarna
16.45 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Världens natur: Thailand
18.50 Djur i natur
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Seriestart: Vår stora kärlek
20.55 Grand piano legend
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: Möte om 
 eftermiddagen
22.30 Nurse Jackie
22.55 Nya perspektiv
23.55 Skattjägarna
00.25 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
15.30 Cykel
18.15 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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 Rocky 2
01.00 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.15 Uppdrag Bryssel
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Gisslan hos SS
10.55 Stugor
11.25 Uppdrag granskning
12.25 Barnmorskan i East End
13.25 Örter - naturens eget 
 apotek
13.45 Dox: The Swedish theory 
 of love
15.00 Sommarkväll med Rickard 
 Olsson
16.00 Gomorron Sverige
16.25 Vårt bröllop
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 Tore Wretman - kökspojken
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sanningen bakom barn-
 morskorna i East End
21.00 The C word
22.30 Skam
23.25 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
13.35 Sändningsuppehåll
13.50 Skattjägarna
14.20 Inred med loppis
15.05 Världens natur: Thailand
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Kärleksmedicinen
16.50 Moving Sweden: Möte om 
 eftermiddagen
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Världens fakta: Vithajens 
 hemliga fulländning
18.50 Djur i natur
19.00 Vem vet mest junior
19.30 Skattjägarna
20.00 Miranda - en politiker blir till
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Ömheten
23.05 Från jukebox till surfplatta 
– musikens milstolpar
23.50 Deadly 60
00.50 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familje-
 äventyret
13.55 Husjägarna
15.00 Bygglov
15.55 Cykel
17.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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
22.20 Vädret
22.30 Rocky 3
00.35 Gotham
01.30 Revolution
02.30 Blue bloods
03.30 Law & order: Special 
 victims unit
04.25 Reign

05.00 Gammalt, nytt och
  bytt
05.30 Under klubban
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Första dejten: England
10.45 Friday night dinner
11.10 Kronprinsessan Victorias 
 fond 20 år
11.25 Grattis Kronprinsessan 
 Victoria 40 år
13.30 Det söta livet - sommar
13.45 Vem vet mest junior
14.15 Falsterbo horse show
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30	 Seriestart:	Home	fires
19.20 Klipp ur Strömsö
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Hennes vänliga höghet
21.00 Grattis kronprinsessan!
22.30 Kronprinsessan Victorias 
 fond
22.35 Miriam Bryant live
23.35 SVT Nyheter
23.40 Sverige idag sommar
23.55 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
13.45 Världens fakta: Vithajens 
 hemliga fulländning
14.35 Bolshoi Babylon – krig på 
 teatern
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Vår stora kärlek
17.30 15 somrar senare
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Världens fakta: Pingviner, 
 pingviner
18.50 Djur i natur
19.00 Bettans Taxi
19.30 Skattjägarna
20.00 Konstförfalskaren
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Amour
23.50 Deadly 60
00.20 Skattjägarna
00.50 Nattsändningar

05.35 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.40 Nyhetsmorgon
11.45 Kronprinsessan 
 Victoria 40 år
12.45 Nyhetsmorgon
13.40 Kronprinsessan Victoria 40
  år
14.40 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.30 Cykel
17.50 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Solsidan
21.00 Hans och hennes
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Hans och hennes, forts
23.05 Disconnect
01.35 Way back home
03.25 Borta bäst, hemma värst

05.10 Vårt bröllop
06.00 Gammalt, nytt och bytt
06.30 Under klubban
07.00 Diagnoskampen
07.40 Uppdrag granskning
08.40 Uppdrag Bryssel
10.10 Jakten på Norge
11.00 Hennes vänliga höghet
12.00 Grattis kronprinsessan!
13.30 Arvingarna
14.30 Power Big Meet
15.30 Falsterbo horse show
17.00 Örter - naturens eget 
 apotek
17.20 Cowboykåken
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 Sommarkväll med Rickard 
 Olsson
21.00 Jamestown
21.45 Lördagsbio: Peace, love 
 and misunderstanding
23.15 SVT Nyheter
23.20	 Nattfilm:	Huvudjägarna
01.00 Friday night dinner

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Med uggla och falk i 
 monitorn
09.30 Vem vet mest junior
11.30 Skattjägarna
12.00 SVT Nyheter
12.05 Bolshoi Babylon – krig på 
 teatern
13.30 Miranda - en politiker blir till
14.30 Två miljoner turer in till stan
14.40 Skattjägarna
15.10 Pingviner, pingviner
16.00 SVT Nyheter
16.05 Kejsarpingvinerna
16.55 Larvigt i trädgården
17.00 Vetenskapens värld
18.00 Svart mamba
18.50 Djur i natur
19.00 Kulturstudion: Herbert 
 Blomstedt och Stenhammar
20.00 Herbert Blomstedt 90 år
21.30 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
22.20 En liten fransk stad
23.15 Världskrigen
00.05 Nurse Jackie
00.30 Please like me
01.00 Nattsändningar

05.15 Barnens sjukhus
05.55 112 – 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
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Sommarkrysset - med 
 Lottodragningen
21.20 Hobbit: En oväntad resa
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Hobbit: En oväntad resa, 
 forts
00.55 Sagan om ringen 
 – Härskarringen
04.30 Barnens sjukhus

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
11 juli

Öppnar igen
torsdag 

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

www.mellerudsmaklarna.se

Håverud - Korndalsvägen 29
Bostadsrätt. 3 rok, boyta 103 kvm. Inglasad altan, 
altan under markis. Gemensam  utomhusbassäng. 
Hyra: 1889:-/månad. Pris: 1.050.000:-

Visning tors. 13/7 kl. 16.30-17.30

Ånimskog- Årebol
Välren. 1½-plansvilla. 5 rum o kök
belägen vid 45:an. Tomt 3.300 kvm. 
Pris: 500.000:-

Köpmannebro - S. Ödegården
1½-plansvilla med källare. Byggår 1945. Boyta 100 kvm. Tomt 1201 kvm. 
Pris: 450.000:-

Åmål - Drottninggatan 34
Välskött 1½-plansvilla med källare. Bergvärme. 5 rum o kök. Tomt 682 kvm. 
Pris: 1.000.000:-

Visning fre. 14/7 kl. 17.00-18.00

Visning lör. 15/7 kl. 11.00-12.00 Visning tors. 13/7 kl. 18.00-18.30
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nu har vi sålt sex av tomterna på Örnudden

Visning: Torsdag 13/7 kl. 17.00-18.00

Mellerud  / Åsensbruk / Valsvägen 2
Sutturängvilla som är mycket väl iordning, ligger som hörntomt i ett lugnt område. 5 rok Boyta: 115 kvm Tomtareal: 676 kvm.  
Pris: 890 000:-

Nyinkommet!

Ring gärna för mer information!

Mellerud / Vita Sannar / Örnudden
För den som vill bo nära Vänern med tillgång till bad med sandstränder och ha en vacker natur runt knutarna är detta ett fantastisk 
tillfälle. Fina promenadstigar i naturen och med närhet till Melleruds golfbana, Sunnanå hamn och Mellerud centrum.

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Ditte och Louise
21.30 Jamestown
22.15 Morgan Freeman: Jakten på Gud
23.05 Diagnoskampen
23.45 Hennes vänliga höghet - syntolkat
00.45 Grattis kronprinsessan! - syntolkat
02.15 Allsång på Skansen - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Motståndskraftiga städer
15.25 Marknadsföringens hem-
 ligheter
16.15 Unga talar så andra lyssnar
17.00 Historiska trädgårdar
17.30 Kosmonauterna
18.20 7 miljoner steg längs Nilen
19.05 Idévärlden
20.05 Seriestart: En tiger i soffan - vad 
 hände sen?
21.00 Mikromonster
21.50 60-talets USA
22.30 Sockeraktivisten
23.25 Dolda kameran i naturen
00.05 Vem tömmer 8000 ton skräp i 
havet?

05.30 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Community
07.35 The exes
08.55 Cooper Barret's guide to surviving 
 life
09.25 2 1/2 män
10.25 Billy Madison
12.15 NCIS: Los Angeles
15.10 The librarian 3: Curse of the Judas 
 chalice
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 Grand Theft Parsons
23.40 Deadbeat
00.10 2 1/2 män
00.40 Last man on earth
01.10 How I met your mother
01.40 Superstore
02.10 Battle creek
02.55 Deadbeat
03.20 Nattsändningar

21.00 Cowboykåken
21.30 The C word
23.00 Sommarkväll med Rickard Olsson
00.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.30 Vårt bröllop
01.20 Gift vid första ögonkastet Norge
02.05 Fotbollsföräldrar

15.00 UR Samtiden
18.00 Andreas till 
 Galdhøpiggen
18.15 Vår mänskliga hjärna
19.00 Studio natur
19.30 Berlin-Tokyo med bil
20.15 Unga talar så andra lyssnar
21.00 Världens natur: Den heliga
 björnen
21.50 Min dödssjuka pappa
22.35 Skandinavien i Hitlers järngrepp
23.05	Motståndsmannens	flykt
23.35 Idévärlden
00.35 Är återvinning alltid en bra affär?

05.10 American dad
05.30 Frasier
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 Making history
21.30 2 1/2 män
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 En liten fransk stad
21.55 Tusen gånger god natt
23.50 Arvingarna
00.45 Gammalt, nytt och bytt
01.15 Under klubban
01.45 Fotbollsföräldrar

15.00 UR Samtiden
18.00 Min väg, perkele
18.10 Motståndskraftiga städer
18.35 På vintagejakt
19.20 Världens snabbaste djur
20.10 Marknadsföringens hemligheter
21.00 Dödsdömd - min sista sommar
21.50 Dokument utifrån: MH 370
  – destination okänd
22.45 60-talets USA
23.25 Världskrigen
00.15 Min dödssjuka pappa
01.00 Musik som behandling vid demens

05.00 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 Kill the messenger
23.15 Family guy
00.20 American dad
00.50 Taken
01.40 Scrubs
02.35 Nattsändningar

05.20 Jakten på Norge
06.10 Hennes vänliga höghet
07.10 Vårt bröllop
08.00 Sommarkväll med Rickard Olsson
09.00 Allsång på Skansen
10.00 Falsterbo horse show
13.20 Diagnoskampen
14.00 Falsterbo horse show
16.30 Sanningen bakom barnmorskorna 
 i East End
17.25 Seriestart: Fotbollsföräldrar
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 UEFA Fotbolls-EM 2017: EM-studion
20.45 UEFA Fotbolls-EM 2017: 
 Danmark – Belgien
23.00 Cowboykåken
23.30 SVT Nyheter
23.35 Elitstyrkans hemligheter
00.25 Morden i Midsomer
01.55 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Nya perspektiv
10.05 Gudstjänst
10.35 Med uggla och falk i monitorn
11.00 Konstförfalskaren
11.55 Typer
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kulturstudion: Herbert Blomstedt 
 och Stenhammar
13.05 Herbert Blomstedt 90 år
14.35 Bettans Taxi
15.05 Vår stora kärlek
16.00 SVT Nyheter
16.05 Från jukebox till surfplatta
  – musikens milstolpar
16.55 Grand piano legend
17.00 Amina och Alicia på fysikresa
  - teckenspråk
17.20 Välja väg
17.50 Forskare för framtiden
18.00 Bastubaletten - föreställningen
19.00 Världens natur: Den heliga 
 björnen
19.50 Svensk vardagsnatur
20.00 Seriestart: Ordförande Persson
21.00 Aktuellt
21.15 O.J. Simpson: Made in America
22.50 Nattsändningar

05.05 Fantasifulla hem
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset - med Lotto-
 dragningen
12.50 Alla bygger
13.50 Sommar med Ernst
14.50 Bygglov
15.50 Postkodlotteriets sommarvinnare
15.55 Cykel
17.55 Keno
17.59 Cykel
18.20 Leilas supermat
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Ack Värmland
21.00 Wallander: Sorgfågeln
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Sorgfågeln, forts
23.10 Kvinna inför rätta
00.10 Victoria
01.10 Virtuosity
03.30 Devil's pass

05.15 Erik och barnhems-
 barnen
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fotbollsföräldrar
11.30	 Home	fires
12.15 Sanningen bakom barnmorskorna 
 i East End
13.10 Gisslan hos SS
14.05 Det söta livet - sommar
14.20 Matiné: Tärningen är kastad
15.50 Gomorron Sverige sammandrag
16.15 Gammalt, nytt och bytt
16.45 Under klubban
17.15 Fotbollsföräldrar
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30	 Seriestart:	Uppfinnaren
19.10 Det söta livet
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 UEFA Fotbolls-EM 2017: EM-studion
20.45 UEFA Fotbolls-EM 2017: 
 Tyskland- Sverige
23.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
14.15 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 Gudstjänst
16.35 Seriestart: Foo Fighters: Sonic 
 Highways
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Seriestart: Bomben som föränd-
 rade historien
18.55 En bild berättar
19.00 Seriestart: Naturens hemligheter
19.30 Seriestart: Nadia Nadmi anfaller
20.00 Vetenskapens värld - sommar
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Dox: Äta myror?
23.00 O.J. Simpson: Made in America
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.40 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Husjägarna
12.55 Trinny & Susannah stylar om 
 Norge
13.55 FC Nörd
15.00 Bygglov
15.55 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: Livstid
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Annika Bengtzon: Livstid, forts
23.45 Wentworth
00.45 Gotham
01.45 Revolution
02.35 Blue bloods
03.35 Law & order: Special victims unit
04.30 Reign

05.05 Sverige idag sommar
05.20	 Uppfinnaren
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00	 Uppfinnaren
10.40 Det söta livet
11.00 Fotbollsföräldrar
11.30 Stugor
12.00 Känselsinnets ABC
12.30 Första dejten: England
13.20 Tore Wretman - kökspojken
14.20 Matiné: Karl för sin hatt
16.05 Gomorron Sverige sammandrag
16.30 Jakten på Norge
17.20 Fotbollsföräldrar
17.50 UEFA Fotbolls-EM 2017: EM-studion
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Seriestart: Trenter: I dag röd
19.25 Sverigeresan
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
14.15 Smak av England
15.00 Bastubaletten - föreställningen
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Vetenskapens värld - sommar
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 UEFA Fotbolls-EM 2017:
  Österrike - Schweiz
20.00 Morgan Freeman: Jakten på Gud
20.50 Sökarna
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Please like me
22.10 Berättelsen om JT LeRoy
00.00 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
00.50 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige sammandrag
02.00 Nattsändningar

05.35 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Husjägarna
12.55 Trinny & Susannah stylar om 
 Norge
13.55 FC Nörd
15.00 Tareq Taylors nordiska matresa
15.30 Cykel
17.30 Tareq Taylors nordiska matresa
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 4
00.20 Gotham
01.20 Revolution
02.15 Blue bloods
03.10 Law & order: Special victims unit
04.10 Reign

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning 30-31/5

NYINKOMMET!

Visning tors 20/7 kl. 15-16

Naturnära garanti!

MELLERUD - Humlegatan 5 
1½-plansvilla med källare. 3 rum och kök, öppen 
planlösning mellan kök och vardagsrum. Stor altan 
med infälld jacuzzi. Praktiskt och energismart 
uppvärmningssystem. Fristående garage. 

Pris 995.000:- 

SÅLD!

SÅLD!

Öppen planlösning

BRÄNNA - Skållerud Backen Jonsberg 
Villa med härliga öppna ytor, två kakelugnar, vedspis 
och spröjsade fönster. Ytan på nästan 180 kvm 
fördelas på fem rok, två badrum och tvättstuga. 
Altan under tak. Dubbelgarage och fristående förråd. 

Pris 950.000:- 

MELLERUD - Jakobsbyn 10 
Glasveranda med spröjs välkomnar in till en lantlig 
atmosfär. Detta idylliska torp erbjuder förutom ett 
rymligt kök, ett vardagsrum samt en anrik trädgård 
med flera fruktträd och riklig med blomster.

Slutpris 650.000:-

TROLLHÄTTAN - Göteborgsvägen 87 
Lättskött och mysig villa. Trevlig och inbjudande 
balkong med tak samt en lättskött trädgård. Villan 
inkluderar 3 rok, ett badrum, källare med egen ingång 
samt fristående uthus för förrådsförvaring. 

Slutpris 1.800.000:-

SKÅLLERUD - Eriksbyn 
Villa i två plan med källare. Lantligt läge, högt 
placerad med utsikt. 5 rok varav 3 sovrum. Boa 94 
kvm. Bia 51 kvm. Tomt 1135 kvm. Vattenburet vär-
mesystem. Garage och förråd. Renoveringsbehov. 

Pris 450.000:-
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 28. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Tzatsiki
ICA. 200 g. Jfr pris 50:00/kg.

Potatisklyftor
ICA. 800 g. Med skal eller utan skal.
 Jfr pris 12:50/kg.

Kärnfri vattenmelon
Spanien. Klass 1.
Gäller hel melon. Jfr pris 5:00/kg.

              

Fetaost
Fontana. 150 g. Gäller original, mindre 
salt, laktosfri. Jfr pris 100:00/kg.

10:-
/st

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. Storpack.
Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, gris.
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

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

4990
/kg

Var medmbraå

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

5:-
/kg

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:-

Skönhetsbutik har öppnat i ny regi

Linda Eriksson, Malin Larsson och Irene Eriksson är de tre nya ägarna av Parfymeri Alexandra i Mellerud.

Personalen är välutbildad 
inom skönhet och makeup så 
nu finns möjlighet att boka 
makeup, brud- eller festma-
keup eller varför inte rådgiv-
ning om din makeup? Målet 
är att synas och samarbeta 
med andra lokala företagare. 
Planer finns på kund- och 
tjejkvällar.

Lokalen har nytt ljust golv 
och nymålade väggar. 
Grundsortimentet är påfyllt 
och det vill man utveckla 
tillsammans med kunderna, 
efter deras önskemål. En ny-
het är att man tagit in Wilma 
Holmqvists (WilmasBeauty) 
märke som är väldigt popu-
lärt bland tjejer mellan tio 
och femton år.

– Kom in och snacka smink 
med oss, uppmanar Linda 
Eriksson, en av delägarna. 

Linda är uppväxt på Ekhol-
mens gård utanför Mellerud. 

1999-2000 utbildade hon sig 
till makeupartist när hon 
bodde i Stockholm. Därefter 
gick flyttlasset till Trollhät-
tan där hon under tio år arbe-
tade som säljare och butiks-
chef på Kicks. 

Startade företag
2003 utbildade hon sig även 
till nagelterapeut och starta-
de företaget Hjärta Naglar. 
Hon har fortfarande kvar 
salongen i Trollhättan och 
jobbar sedan sex år som sty-
listprogramlärare på Drott-
ning Blanka i Trollhättan. 

– Programmet var helt nytt 
när jag kom dit 2011. En 
period var jag biträdande 
rektor, men nu arbetar jag 
enbart som programansvarig 
på stylistprogrammet och 
lärare, berättar Linda

Hon har frilansat en hel del 
när det gäller makeup och 

bet på skolan än, förklarar 
Linda, som bor i Vänersborg 
med sin blivande make Ste-
fan Lind och tre barn.

Linda kommer att jobba 
fredagar och vissa lördagar i 
butiken, Victoria Håkansson 
kommer att finnas på plats 
under vissa lördagar.

Ansiktet utåt
Den som kommer att synas 
mest och vara ansiktet utåt är 
23-åriga Malin Larsson, Vä-
nersborg. Hon har gått hår- 
och makeupstylistprogram-
met på Drottning Blanka, då 
var Linda för övrigt hennes 
mentor och lärare.

– Jag älskar all makeup och 
intresset växte i årskurs två 

PRO Mellerud, hade grill-
kväll i Sunnanå den 14 juni. 
Vädret var ostadigt under 
dagen, men bjöd på en lugn 
och varm kväll. Sunnanå är 
verkligen värt ett besök, bra 
ordnat med grillstugan som 
fler skulle passa på att ut-
nyttja. Ordf. Lennart Israels-
son hälsade ett 50-tal med-
lemmar välkomna. En 
tipstolva var ordnad av Evert 
Magnusson, frågorna var 
placerade för en bra prome-
nad i området. Vi började 
med frågorna medan Björn 
Olsson, Börje Skoogh och 

Lennart Israelsson ordnade 
med grillen. När deltagarna 
kom med svaren från rundan, 
var korvarna färdiga. Dessa 
fick en strykande åtgång. 
Lottförsäljning och informa-
tion om kommande träffar 
följde, nu närmast Sommar-
träffen hos PRO-vännerna i 
Åmål. Redovisning av resul-
tat från tipstolvan samt lot-
teriet, vinstutdelning. Ordfö-
rande tackade alla för en 
trivsam kväll och god sam-
varo. 

Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

PRO hade grillkväll i Sunnanå den 14 juni.

när jag praktiserade på Kicks 
i Uddevalla. Jag fortsatte att 
jobba där då och då efter ut-
bildningen, berättar Malin.

– Jag har träffat Malin en 
del genom åren och tänkte på 
henne när jag behövde en 
driftig person till butiken. Vi 
träffades i en butik och jag 
frågade henne. Malin sade ja 
på stående fot, säger Linda.

– Det ska bli otroligt roligt 
och spännande att jobba här, 
understryker Malin leende.

Stöttar satsningen
Irene Eriksson, Lindas 
mamma, driver Ekholmens 
Säteri med maken Kjell samt 
butiken Lantligt Anno 1785.

– Jag visste knappt vad en 
makeupartist var när Linda 
utbildade sig till det. När jag 
växte upp fanns inget sådant, 
menar hon.

Irene är glad över att dot-
tern ville ta över butiken och 
tycker det är roligt att vara 
med och stötta satsningen. 
Irene bistår dessutom med 
många bra idéer.

– Jag kan serva dem och 
hjälpa till i butiken tillsam-
mans med annan personal. 
Jag har hört mig för runt 
omkring om vad folk efter-
frågar, till exempel hudvård 
och sminktips. Så varför inte 
samarbeta med andra företa-
gare? När det är modevis-
ningar till exempel kan ju 
Parfymeri Alexandra vara 
med och sköta makeupen, 
menar Irene.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

I fredags nyöppnade Parfymeri Alexandra i ny regi. De 
tre delägarna är Linda Eriksson, Malin Larsson och Irene 
Eriksson. Planerna är många, bland annat erbjuds möj-
lighet till make up, rådgivning om make up, kundkvällar 
och tjejkvällar.

nischat sig med brudmakeup.
Det var på ett facebookin-

lägg Linda såg att butiken var 
till salu. Hon tände direkt.

– Jätteroligt att få driva en 

skönhetsbutik i Mellerud, 
jag har ju växt upp med Alex-
andra. Jag kommer inte att 
jobba heltid här eftersom jag 
inte är beredd att ge upp job-


