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REGNTUNNA 

Levereras med lock, fot, kran och 
anslutning till stuprör.

Regntunna 
100 l

649:-
Rek. ca pris 795:-

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

Utbyggd och nyrenoverad butik

Sommar-REA

30-70%
på massor av varor
Start torsdag 20/7

Johan Tisell från Mellerud började med vindsurfing redan 1989 – en sport han fortfarande brinner för. Här hoppar han på vågorna i Näs, Sannar. Johan avslöjar att han hittar de allra bästa vågorna 
just här. De kan bli två meter höga och träffar du en sådan kan du flyga åtskilliga meter upp i luften. Foto: Rose-Marie Mowitz.

– Sidan 8 –

Vindsurfingparadiset Vänern

Kontoret är stängt fr.o.m. 12 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 10 augusti
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WESTERNFESTEN

 Förköp: Bokhandeln Storg. 16, Mellerud, Qstar Göteborgsv.1, Brålanda
Biljettpris: Vuxna 240 kr. Barn 8-15 år 120 kr. Barn 0-7 år gratis.

Arrangör: Dalbo Hushållningsgille. Frågor: 070-951 21 24 

Åsnebyn, Mellerud lördag 29 juli kl. 18.00-24.00
Lassokastning, ballongskytte, hästskokastning - pröva på!

Anna and The Moonshiners (vinnare av P4 Nästa Väst) 
Hudson Bay Cowboys Svanskog 
Westernmat ingår vid förköp 

Underhållning
2017

19 juli Karaoke
22 juli Pub Toffe 
26 juli Karaoke
27 juli Sommarquiz

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Furusand 
Lördag 22 juli 

18.00 Furusandskväll
tipspromenad

19.00 Hemvävda toner 
& takter

Louise, Agneta & Sophia 
från Karlstad. Vid pianot 

Fredrik Almqvist
Kvällsfika & korvservering

Avresa från kyrkan 18.00

 28/7 Carro Anderberg med band

Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00
21/7 dearwoods

www.upperud.se

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

19 juli – 26 juli 2017
6:e söndagen efter Trefaldighet
”Efterföljelse”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 18.00  Musik i Sommarkväll i Klöveskogs kyrka.
  Piano: Adam Dahl. 
Sön 9.30 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke
  Henriksson.
Tors 3/8 19.00  OBS Tiden!  Musikgudstjänst i Grinstads
  kyrka. Roland Utbult med vänner. 
  Andakt: Pär-Åke Henriksson.  

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé
  Kom in.
Sön 17.00  Servering i Kyrkans Hus.
Sön 18.00 Musik i Sommarkväll i Kyrkans Hus, 
  Vänerkvintetten. Johan Kunze, trumpet.  
  Fredrik Toftgård, trumpet. Cici Albinsson, 
  valthorn. Jesper Hellberg, trombon. Mattias 
  Andersson, tuba. Repertoar från brasskvintett, 
  fanfarer, omskrivna klassiker, vackra visor
  och underhållningsmusik.
  Andakt: Eva Marklund. 
Tis 25/7 11.30  Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 25/7 14.30  Andakt på Bergs, Elisabette Emanuelsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Pär-Åke Henriksson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17-21  Loppis vid Örs församlingshem med alster
  från Örs församlingshem. Kaffeservering.
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst i Högfjällskyrkan,  
  Dals Rostock, Eva Marklund. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på. Vid regn i 
  Gunnarsnäs kyrka.
Ons 26/7 12.15  Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson och 
  Eva Marklund.

Bolstad
Prästgård

Onsdag 26 juli kl 19 
Tradjazz 

 i trädgården med 
Happy Jazz Please 

Medtag stol. Parkera vid kyrkan. 
Vid regn i Bolstads bygdegård 

Entré m. kaffe: 120 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

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

Gunnars Museum öppet 18 – 19.
Entré 20 kr.  

spelträff
vid Dalbergså 

Camping
Fredag 21/7

Underhållning o. 
dans fr. kl. 18.00

Lördag 22/7
Allspel kl. 15.00

Scenframträdande 
fr. kl. 15.20

Dans ca 21.00
Alla välkomna med  

eller utan instrument!

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Örtagården 30 år!
Söndag 23 juli kl. 11-16

Jubileumsfirande i örtagården och apoteket.
 Guidningar, workshops, pilflätning, plantor,

salvor, tvålar med mera! 
Se programmet på www.rostock.se

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

Kaninutställning 
på Åsebro festplats

Linda Karlsson, Tvåstad Dals kaninavelsförening, körde lite hoppning 
med sin hoppkorsningskanin Winter Soldiers Solfnatt under Kanalyran.

På lördag 22 juli arrangerar 
Tvåstad Dals kaninavelsför-
ening kaninutställning på 
Åsebro festplats. Här möter 

du raskaniner i alla möjliga 
storlekar och färger. Det ut-
lovas även kaninhoppning.

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
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LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Öppettider:
Alla dagar 11-17 v. 26-35

Egenproducerat ekologiskt nötkött 
Café med hembakat och smörgåsar

Heminredning

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

Vid foten av Kroppefjäll

Fikat äter ni på vår veranda med 
böljande jordbruksbygd utanför 

Kontakt: 070-322 59 62

Guidning av kungarum 
söndagar kl. 13.00 

MELLERUD
Lördag 5 augusti  kl. 9.00-16.00

En marknad i gammaldagsstil med anor från 1800-talet

FRÅN SCENEN
10.00 Invigning
10.30 VALLEY LAND ROCKERS  
 Ungdomar från Mellerud spelar Rockabilly
11.30 SPELMÄN OCH DANSARE PÅ DAHL
12.30 ANITA OCH TOMAS GRANAT sjunger andliga sånger
14.00  WE ONLINE - linedansare från Mellerud dansar Line-dance

Veteran Classic visar fordon vid Sunnanå Golfrestaurang
Fotoutställning

Välkomna till en ”nygammal” marknad på trivsamma Sunnamon
(på väg mot SUNNANÅ BÅTHAMN och VITA SANNAR)

Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening STOR PARKERING

Blandat program i Håverud

Swingin’ Blondes från Trollhättan underhåller 20 juli.

Det blir inget Swinging Big 
Band i Håverud i år. Istället 
får Trollhättan represen-
teras av Swingin’  Blondes. 
Det handlar om tre damer 
som blandar svenska och 
amerikanska melodier och 
får det att svänga rejält. De 
tre är Carina Blomberg, Ka-
tarina Rahm och Stina-Britt 

Björk, och de utlovar både 
stäm- och solosång. 

Med sig har sångerskorna 
en trio musiker, Kurt Björk 
(gitarr), Peter Bäckander 
(bas) och Peter Johansson 
(trummor). Tillsammans lo-
var de sex ett brett program, 
med rejält sväng torsdag 20 
juli.   

Dick Johansson har med 
sig en gitarrist och en bas-
sist när han framträder i 
Håverud lördag 22 juli. 
Han kallar sitt program 
”Nashville Country”.

Dick spelar gitarr och 
sjunger. Han skriver också 
egna låtar och blandar upp 
dem med covers i singer-
songwriter-stil. Bakom sig 
har han två album och en del 
av det han kommer att spela 
kommer säkert att plockas 
från dessa. Han spelade i 
Håverud även förra året.

son ett tiotal av dessa små 
visnoveller. 

Agnes är sångerska och 
multiinstrumentalist. Hon 
har gått på Dahlstiernskas 
musikprogram och det se-
naste året har hon gått en 
musikalutbildning på en 
folkhögskola. Trots sin ung-
dom är hon scenvan och var 
i år bland annat också konfe-
rencier på Kanalyran.

Lars har fler år på nacken 
och har under närmare 50 år 
spelat i de mest skilda sam-
manhang, för det mesta på 
gitarr. De senaste åren har det 
blivit mycket visor och till-
sammans med Stellan Jo-
hansson leder han Visklub-
ben Korpen här i Mellerud.

Senast Lars och Agnes stod 
på scen tillsammans var i 
jubileumsföreställningen 
”Mellerud i våra hjärtan” 
våren 2008. Nu återförenas 
de efter nio år.

Den kommande veckan är nog den mest blandade i sommarens konsertserie i Dalsland Center. Vad sägs om 
swingmusik, country, Taube och klassiskt skolade musikanter under samma vecka?

Vokaltrio gör debut

Nashville Country

Dick Johansson kör sitt program 
”Nashville Country”.

Taubes berättelser
Agnes Palm och Lars Nilsson framför visnoveller av Taube.

En Vokalist & En Cellist 
är trägna håverudsbesö-
kare. Tisdag 25 juli kom-
mer de tillbaka med sin 
speciella cello, en röst och 
en cello. 
Både vokalisten, Anna K 
Larsson, och cellisten, Sanna 
Andersson, är klassiskt sko-
lade. Men på scen blandar de 
allt från nyskriven konstmu-
sik till svensk folkmusik och 
jazz. Allt framförs med pro-
fessionalitet och en god por-
tion humor.

De två har turnerat i Sve-
rige, Norge, Danmark, Fin-
land, Island, Tyskland, 
Frankrike och USA. De har 
mottagit stipendier från Väs-
tra Götalandsregionens kul-
turnämnd,  Svensk-Isländska 
samarbetsfonden och Nord-
isk Kulturkontakt och fått 
både Vänersborgs kommuns 
och Byggnads kulturstipen-
dier.

Årets program kallar de 
”Sommar i en liten ask” och 
de kommer under sommaren 
att turnera längs med Vänern 
och bjuda på musik som 
innehåller det gripande 
vackra, det humoristiska och 
det riktigt svängiga.

Vokalisten Anna K Larsson och cellisten Sanna Andersson spelar i Hå-
verud tisdag 25 juli.

”Sommar i en liten ask”

Dearwoods på 
fredagspuben

Dearwoods har växt från tre till sex bandmedlemmar. Här syns fr.v: Daniel 
Olsson, Maria-Terese Olsson och Petter Olsson. Foto: Charlie Davidson.

Under fredagspuben 21 
juli på Upperud 9:9 är det 
Dearwoods  som står på 
scenen.
Dearwoods är en dalslands-
baserad trio som växt till en 
sextett. Från att ha haft ett 
mer akustiskt och avskalat 
sound har de nu även möjlig-
het att röra sig i ett fylligare 
och större ljudlandskap.

Bandmedlemmarna har 
olika musikaliska preferen-
ser, men de enas i musiken de 
skapar tillsammans. Dear-
woods tar inspiration från 
flera håll, men hamnar oftast 
i indie-folk/pop/rock-fållan. 
Det viktigaste är känslan i 

låtarna och bandet hoppas 
kunna väcka känslor till liv i 
sin publik.

– Kärleken till naturen är 
en av våra drivkrafter och vi 
går igång på skägg och fla-
nellskjortor, säger Maria-
Terese Olsson, sång. Vi 
blandar eget material med 
andras och har lika roligt 
varje gång vi spelar tillsam-
mans.

Bandet består av Maria-
Terese Olsson, sång, Petter 
Olsson, gitarr och sång, Da-
niel Olsson, gitarr, Rasmus 
Lindblom, bas, Tommy 
Christensen, keyboards samt 
Jonathan Bryntesson, trum-
mor och slagverk.

Evert Taube skrev cirka 
250 visor. Många av dem 
är små berättelser och 
många av berättelserna 
är dialoger. Här diskuterar 
Fritiof än med Carmen-
cita, än med Rosa. 
Ellinor bjuder upp sin pappa 
till dans. Rönnerdahl spelar 
upp så Eva Liljebäck kan ta 
sig en svängom med sin mi-
litär. 

Söndag 23 juli framför 
Agnes Palm och Lars Nils-
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Veckans lunch
Måndag 24/7: Fläskköttgryta med 
lingon, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 25/7: Ugnsfärs med brunsås, 
potatis, broccoli och lingonsylt.  
Dessert: Fruktsoppa.  
Onsdag 26/7 Ugnsbakad fisk med 
gräddfilssås, potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Aprikoskräm.

Torsdag 27/7: Ängamatsoppa. 
Dessert:  Sega hallonrutor med vispad 
grädde.
Fredag 28/7 Skivad örtkalkon med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.  
Dessert: Nyponsoppa.
Lördag 29/7: Krögarbiff med svampsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 30/7: Fisk- och skaldjursgratäng 
med potatis och skivade morötter. 
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 30
Mån, ons-fre, sön: Pannbiff med potatis-
mos och grönsaker. Tis, lör: Potatisbullar 
med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Seniormatsedel

         

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Fantasy till biblioteket

Fantasyförfattaren Jonathan Schpindler kommer till biblioteket i Mel-
lerud för att föreläsa om äventyrs- och byggspelet Minecraft.

Onsdagen den 26 juli kom-
mer fantasyförfattaren 
Jonathan Schpindler till 
biblioteket i Mellerud för 
att föreläsa om äventyrs- 
och byggspelet Minecraft. 

Minecraft är från början ut-
vecklat av den svenske Mar-
kus Persson (alias Notch) 
och har blivit oerhört popu-
lärt världen över. Spelvärl-
den är uppbyggd av kubik-

Tradjazz i Bolstad Prästgård
På onsdag kväll den 26 juli 
spelar orkestern Happy 
Jazz Please i trädgården 
på Bolstad Prästgård. 
Kapellmästare är Sören 
Blom, Dals Rostock som 
spelar kontrabas. Övriga 
musiker i Happy Jazz Please 
är David Lord, Ödetorp på 
trumpet, Pelle Larsson, 
Bengtsfors på saxofon, Jör-

gen Andreasson, Vänersborg 
på trombon, Roger Karlsson, 
Dals Långed på piano och 
Conny Svahn, Uddevalla på 
slagverk. David Lord och 
Jörgen Andreasson bidrar 
även med sång. 

Happy Jazz Please har fun-
nits som orkester åren 1990 
– 1996 och åter igen från år 
2008. Namnet syftar på text-
skyltar som fanns på danspa-

latset Nalen i Stockholm på 
1940-talet. Arrangörerna 
uppmanade då orkestrarna 
att spela jazzlåtar som gjorde 
publiken glad.  

I Bolstad Prästgård kom-
mer Happy Jazz Please att 
spela tradjazz och glada låtar 
ur Great American Song-
book. Vid regn flyttas kon-
serten till Bolstads Bygde-
gård. 

26 juli kan du njuta av Happy Jazz Please i trädgården vid Bolstad Prästgård. Arkivbild.

Grattis till vår goa Ludvig 
som fyller 4 år 21/7.

Kramar från mamma, pappa, 
William, mormor, morfar, 

farmor och farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

med kaffeservering och 
rundvandring i och utanför 
kyrkan. Lörd 18 ”Musik vid 
helgsmål” i gamla kyrkan. 
Sång och musik: Maria och 
Helena Henriksson. Andakt: 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 308 70.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
med nattv. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: O. 
Frändefors: Lörd 18 Mu-
sik vid helgsmål. Gustav 
Hauri. Ralph Liljegren. 
Sönd 10 Gudstj. Ralph Lil-
jegren. Tisd 13.30 Gudstj. 
m nattv. på Ringhem. Ralph 
Liljegren. Vägkyrkan har 
öppet mellan 14.00 - 18.00 
månd-fred fram till 21/7. 
Musikandakt från 17.00.

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Daniel Jensen.
Equmeniakyrkan: Lörd 18 
Furusandskväll, tipsprome-
nad. 19 Hemvävda toner & 
takter med Louise, Agneta 
& Sophia från Karlstad. Vid 
pianot Fredrik Almqvist. 
Kvällsfika och korvserve-
ring. 18 Avresa från mis-
sionskyrkan. 

HOLM se annons

ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd Hänvisar till 
de andra kyrkornas gudstj.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. Rör-
vik, tonårslägeravslutning. 
Sigward K. m.fl. Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 19 Musik-
gudstj. Orgel: S-O Magnus-
son. ”60 år på orgelpallen”. 
Andakt: Thomas Holm-

ström. Kyrkbil 308 70. Tisd 
18 Full fart och fika, för alla 
åldrar på arenan (vid Sörgår-
den). Lek, sport, gemenskap 
och fika. (Ta gärna med eget 
fika eller något att grilla). 
Inställt vid dåligt väder.
Sundals-Ryr: Onsd 18 
Sommarkonsert i Sundals-
Ryrs nya kyrka. ”Musik 
för själ och hjärta”. Håkan 
Tengberg och Hans-Lennart 
Rask. Öppen kyrka från 15 

PREDIKOTURER

meterstora block och 
spelaren kan med dessa 
block bygga nya saker och 
byggnader. 

Det går också ut på att be-
kämpa fientliga varelser och 
samla på olika resurser. Mi-
necraft kan spelas antingen 
på egen hand eller tillsam-
mans med andra via olika 
multiplayerservrar. Både 
unga och gamla har fastnat 
för Minecraft och alla är na-
turligtvis välkomna att lyssna 
till Jonathan.

Jonathan Schpindler, som 
också kallar sig ”SektrifGa-
ming”, vilken är hans gamer-
tag, började spela Minecraft 
för lite drygt två år sedan och 
är nu med i en stor interna-
tionell server som byggare. 
Han är 29 år gammal, bosatt 
i Vänersborgs kommun och 
jobbar inom vården som tim-
anställd. Förutom detta skri-
ver han också en fantasyserie 
på engelska som heter Illu-
mia och som han hoppas 
kunna ge ut som ebok till 
hösten. 

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!
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Sätt färg på sommaren!
Annonsen gäller t.o.m. 31/7

Täckfärg
Cuprinol vattenbaserad 10 l vit. En halvmatt 
täckande färg för träfasader. Färgen är av 
mycket hög kvalitet och håller upp till 16 år 
och har genom ett unikt bindemedel dess-
utom självrengörande egenskaper.

Ord. pris: 1324:- 

Nu: 995:–

Fasadfärg Plus
Cuprinol, 10 l, 2in1 - Fasadfärg och grundfärg 
i ett. En heltäckande vattenburen oljefärg 
för målning av trä utomhus. Färgen ger en 
yta som klarar de hårdaste väderpåfrest-
ningar. Tack vare det patenterade binde-
medlet behöver du inte grundmåla först. 

Ord. pris: 1973:-

Nu: 1195:–

Mellerud långgatan 76 /   
0530-75 52 00 /    
Mån-Fre 7-17 lör 10-13

www.optimera.se

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Egen båtplats! Stenkast frå
n akvedukten!

SUNNANÅ HAMN - Kulingvägen 89 
Arkitektritad sjöbod! Sjöboden flyter på vattnet med 
egen altan och båtplats direkt utanför dörren. Välplane-
rade 35 kvm. Fantastiska omgivningar och vidsträckta 
vyer över Vänern och Dalslands vackra natur. 

Pris 1.295.000:-

HÅVERUD - Ramslökevägen 26  
30-talshus. Totalrenoverat. Förutom huset två 
våningar erbjuds en rymlig källare med egen 
ingång Från husets balkong skymtar naturnära och 
inbjudande vyer, närhet till bad och akvedukten. 

Pris 875.000:-

MELLERUD - Sunnanå Kulingvägen 67 
Sjöbod vid Vänern! Lättskött och njutbart boende i 
hamnmiljö och första parkett för naturens skådespel 
över Vänern. Välplanerad interiör. Altan i direkt 
anslutning till brygga på sjösidan. 

Pris 880.000:-

ÖR - Säter Knipestaden 1 
Torp i lummig rogivande miljö. Inpå knuten finns 
Kroppefjäll med vackra skogspromenadstigar. Örs-
sjön, en fin bad och fiskesjö finns 5 min bort. 1 rok, 
Tomt 1378 kvm. 

Pris 395.000:-

Njutbart boende vid hamn!

NYINKOMMET!

Visning tors 20/7 kl. 13-14

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:-

Visning tors 20/7 kl. 15-16

NYINKOMMET!

Ett jubileumsfint Dalaborg
Nästa år är det 80 år se-
dan borgruinen Dalaborg, 
Bolstads socken, blev 
utgrävd under ledning av 
arkeolog Bengt Söderberg 
år 1938. Lagom till jubileet 
har Länsstyrelsens kultur-
miljöenhet och Melleruds 
kommun lagat och snyg-
gat till den gamla ruinen.  
Södra Dals Fornminnes- och 
Hembygdsförening betalade 
förundersökningen som 
gjordes sommaren 1931 un-
der ledning av arkeolog 
Hjalmar Larsen. Föreningen 
bistod även med frivilligar-
betare som hembygdsforska-
ren A. G. Bördh i Aritshol-
men, smeden Emil Nilsson 
på Norra Strätet och journa-
listen Carl Bohm, Grinstad. 

Dalaborg omtalas i skrift-
liga källor åren 1304 – 1309 
och 1367 – 1434. Dalaborg 
var militär befästning, admi-
nistrativt centrum för skat-
teindrivning samt merkantilt 
centrum med marknadsplats 
och hamn för stora delar av 
Dalsland. Det var en så kall-
lad spärrborg med uppgift att 
kontrollera huvudleden in i 
Dalsland. På sommaren var 
det sjöfarten och på vintern 
stora vinterlandsvägen på 
Vänerns is. 

Placeringen av Dalaborg 
på en hög utskjutande berg-
knalle i Vänern var helt i 
linje med medeltida fortifi-

På väg ut mot klippudden med borgruinen Dalaborg.  

Transportvägen upp till borgen går genom vallgraven.  

Borgruinen på Dalaborg den 27 maj 2017. Muren har varit i oförändrat skick sen den grävdes fram och restau-
rerades 1938 - 1939. Det är okänt hur överbyggnaden på borgen såg ut. Bengt Söderberg antog att det varit 
ett trähus och ritade en fantasirekonstruktion.
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Melodikrysset v.29 - 22 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. 29 – 22 juli

katoriska byggnadssätt. Ing-
en fiende kunde gräva sig in 
i borgen. Från sjösidan var 
det inte enkelt att kravla sig 
upp, särskilt inte om man var 
iförd rustning. 

Lätt att försvara
Dalaborg var lätt att försvara. 
Man beräknar att det krävdes 
fem gånger fler krigare att 
inta en sådan borg än vad det 
krävdes att försvara den. 
Hade man 50 försvarare på 
borgen behövdes det 250 
anfallare för att inta den. 
Vintertid var det brukligt att 

hugga isvakar på sjön runt en 
borg och lägga upp isen till 
isvallar. Vakarna hölls öppna 
genom att man hällde ”sält-
ran” i dem. 

Området närmast borgen 
skulle vara röjt från skog 
eftersom en fiende lätt kunde 
gömma sig där. Runt borgen 
skulle finnas ett  skyddsdike, 
kallat grav. Om man kastade 
upp jorden när man grävde 
graven bildades en vall som 
kompletterades med en mur 
eller ett trävärn. Trävärnet 
kunde bestå av spetsiga trä-
pålar eller liggande timmer. 

Graven kunde vara fylld med 
vatten eller torr. Sommartid 
var det svårare att forcera en 
vattenfylld grav och en man 
i tung rustning kunde lätt 
drunkna i den. Men på vin-
tern var det enkelt att ta sig 
över en isbelagd vattengrav. 
Torrgravar hade således lika 
högt försvarsvärde som vat-
tengravar.

Varit en torrgrav
Vallgraven vid Dalaborg har 
med stor sannolikhet varit en 
torrgrav. Vallgraven skulle 
hindra fiender som kom till 
fots eller häst, men dess vik-

tigaste syfte var att göra det 
omöjligt för en anfallare att 
föra fram tunga vapen till 
muren. De tunga fjärrstrids-
vapnen vid denna tid bestod 
av så kallade blidor, det vill 
säga slungor för stenar på 50 
kilo och uppåt samt eld. 

Eldpilar var särskilt farliga 
för borgar i trä. Det första 
eldvapnet, en kanon, finns 

dokumenterat i Sverige från 
år 1395. Karlskrönikan upp-
ger att ”bössor”, som kano-
ner då kallades, användes vid 
Dalaborgs förstörelse år 
1434.  

 Text och foto:  
Gudrun Rydberg   
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Örtagården firar 30 år
I år är det 30 år sedan ör-
tagården i Dals Rostock 
anlades. Det kommer att 
firas med en särskild jubi-
leumsdag söndagen den 
23 juli – när örtagården 
står i sin finaste blomning.  
Att örtagården finns just i 
Rostock har sin egen histo-
ria. Samhället har ett ur-
sprung som kurort – det har 
funnits hälsobrunn, sanato-
rium och apotek. Men det 
som inspirerat till örtagården 
är framför allt medicinal-
växtodlingarna. För omkring 
100 år sedan var samhället ett 
centrum för hela Sveriges 
odling av medicinalväxter 
till apoteken.

Rektor Henriksson och 
medicinalväxterna
Odlingarna drevs av Johan-
nes Henriksson (1853-1935), 
även kallad ”den svenska 
medicinalväxtodlingens 
grand old man”.  Medici-
nerna som förr såldes på 
apoteken tillverkades hu-
vudsakligen av torkade delar 
av växter, så kallade droger. 
Johannes Henriksson var 
egentligen rektor för en pri-
vatskola och mycket bota-
niskt intresserad. På 1880-ta-
let upptäckte han att större 
delen av växterna importera-
des från andra länder istället 
för att odlas och samlas in i 

blåbär, brakvedsbark, sälg-
bark, vattenklöverblad, 
spansk körvel samt blommor 
av fläder, kamomill, slåtter-
gubbe, rölleka och renfana.

Växter som han själv odlat 
var bland annat isop, kardbe-
nedikt, fingerborgblomma, 
spikklubba och bolmört. 

Henriksson reste runt både 
i Sverige och Norge för att 
informera och hjälpa till att 
anlägga odlingar.  Folk kom 
från hela landet för att gå på 
kurser i Rostock och han 
skrev många böcker i ämnet. 

Brunnsparken 
Rostocks hälsobrunn lades 

Henriksson anlade en speciell örtagård, kallad ”Visnings- och experimentalfältet”. Den användes vid kurserna 
och för provodlingar i mindre skala. Bilden är tagen 1917, för precis 100 år sedan. Henriksson i mitten. Foto: 
Privat.

Höga lättlästa skyltar är ett signum för örtagården.

Den geologiska avdelningen.

Sapphultsgatan 12, Mellerud· 0530 33 000
www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se

ÖPPETTIDER 
Mån - fre 7-18

Lör 9-14

Katja Toivio
- Oavsett om du ska måla obehandlat eller 
tidigare målat trä, är det viktigt att du ger 
färgen förutsättningar för att fästa. Den 

viktigaste är ett rent och torrt virke.

Viktigast för oss är du som kund!
Ingen fråga är för liten eller stor.
Välkommen in med just ditt byggprojekt.

XL-BYGG Mellerud
Allt under samma tak!

Priserna ovan gäller t.o.m. 31 augusti 2017.

2 195:-

Pris efter rabatt*.

Perfekt
Akrylat Plus 10 l,

Kulör utevit

1 646:-*

*RABATT PÅ BECKERS FÄRG

Rabatt gäller inte på kampanj, nettopris-
satta och ”alltid bra pris” artiklar.

Du som har kundnummer har alltid:
10% rabatt på 0,5-1 liters burkar.
15% rabatt på 3-5 liters burkar.
25% rabatt på 10 liters burkar.

Priserna ovan gäller t.o.m. 31 augusti 2017.

159:-
Rek. ca pris 338:-

Elit Träolja
2,7 l Perfekt Akrylat Plus

En fasadfärg av 
absolut högsta kvalité, 
särskilt utvecklad för 
att ge en motstånds-
kraftig yta som mins-
kar smutsupptagning 
och ger en optimal
kulörhållning.

XL-BYGG MELLERUD

UTVALDA PRISVÄRDA
PRODUKTER

ALLTID BRA PRIS!

Sverige.  De flesta av dem var 
sådana som växte här eller 
kunde odlas. ”Varför inte lära 
folk att de kan gå ut och 
plocka växter och tjäna lite 
pengar – istället för att im-
portera och betala dyrt?”

Henriksson lät analysera 
några växter han odlat och de 
visade sig i många fall inne-
hålla högre halter av verk-
samma ämnen än de impor-
terade. Efter detta fick han 
vatten på sin kvarn och till 
och med bidrag från staten 
för att sätta igång medicinal-
växtodling i större skala. Han 

startade ”Rostocks Drog-
växtodling”, anlade stora 
odlingar och köpte upp vilda 
växter som folk samlat in. 
Växterna torkades i en sär-
skild torkanläggning innan 
de såldes vidare till apoteken. 

400 kilo torkade droger
Från försäljningen från Hen-
rikssons odlingar och insam-
lade växter kan man till ex-
empel läsa att året 1892 
såldes 400 kilo torkade dro-
ger till olika apotek. De 
droger som han köpt från 
insamlare var exempelvis 

ned 1948 och när man några 
år senare hade bildat Kroppe-
fjälls Hembygdsförening tog 
de över den gamla brunns-
parken och byggde upp ett 
innehållsrikt hembygdsmu-
seum i restaurangbyggna-
den, ett av de få hus som 
fanns kvar.

På 1970-talet lät fören-
ingen trycka upp några av 
Johannes Henrikssons 
böcker om växternas an-
vändning. Intresset för dessa 
visade sig vara stort och idén 
väcktes om att anlägga en 
örtagård i parken bredvid 

museet. Det ursprungliga 
området där Henrikssons 
odlingar hade funnits låg i en 
annan del av samhället och 
hade blivit bebyggt med vil-
lor.

Örtagården anläggs
1986 började arbetet med 
örtagården och ett år senare 
stod den färdig. Jag åtog mig 
att planera, plantera och 
skriva skyltar. Jag har alltid 
varit mycket intresserad av 
växter och särskilt deras an-
vändning och kulturhistoria. 
Jag tycker dessutom mycket 



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 19 JULI 2017

Solceller på lantbruk –
det mest lönsamma sättet 

att installera på!
Totalentreprenad eller 
montera i egen regi.

Nordic Solar Sweden AB • Ståltorpsvägen 10 • 670 10 Töcksfors 
Tel +46 54 14 06 60 • solel@nordicsolar.se

www.nordicsolar.se

Dammen med strutbräken i förgrunden och örtagården i bakgrunden.

Brålanda • Frändefors

Nya ägare driver kiosken

Roar och Jeanette Rosenvold ser fram emot att utveckla sitt företag till 
en servicepoint i Brålanda. 

Sedan någon månad dri-
ver Jeanette och Roar 
Rosenvold Brålanda Kiosk 
& Spel.
De har idéer om hur de efter-
hand vill utveckla och bli en 
service- och samlingspunkt.

Lotter ger ibland vinst och 
Jenny Antonsson löser in en 
vinstlott.

– Roligt att de tagit över 
här, tycker hon.

– Om vi inte köpt nu hade 
Ansi’s blivit nedlagd och det 
vore inte bra för samhället, 
berättar Roar.

Under juli ska de flytta 
några hundra meter till förra 
kemikalieaffären.

– Det blir lite mer centralt 
i Brålanda och vi blir till-
gängligare då vi får entrén i 
markplan, säger Jeanette. 

De har bra stöd i både nu-
varande och kommande hy-
resvärd.

Service
– Vi har spel, ett litet bassor-
timent med livsmedel, kon-
fektyr, veckotidningar, pre-
sentkort från ATG:s 
samarbetspartner, DHL-ut-
lämning och är kemtvätts-

ombud för en brålandaföre-
tagare i Trollhättan, säger 
Jeanette.  

I cafédelen blir det butiks-
bakat och de har även korv-
meny. För den soltörstande 
finns ett solarie.

– Bra att ha fler ben att stå 
på, säger Roar, som gillar att 
ta över en fungerande verk-
samhet.

Jeanette har funderingar på 
att det kan bli en mötesplats 
för olika intressen, eventuellt 
stickcafé någon dag under 
veckan.

– Vi utvecklar efterhand 
det dyker upp intresse, säger 
Jeanette, som gärna testar 
nya idéer och tycker det är 
roligt när många kommer, 
sitter ner och umgås.

Go kundkrets
Jeanette och Roar Rosenvold 
kom till Brålanda för fyra år 
sedan och trivs gott.

– Vi jobbade med service 
hemma i Norge och det är 
väldigt roligt att möta alla 
trevliga gamla och nya kun-
der. 
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Jenny Antonsson, Brålanda, är trogen kund och löser in vinsten på en 
trisslott som Jeanette Rosenvold gärna betalar ut. 

Kyrkomusiker avtackades

Kyrkoherde Thomas Holmström, sångare Charlotte och Dan Rosengren, gudstjänstledare Anna-Lena Persson 
och komminister Anette Jarsved Carlsson höll i den ekumeniska gudstjänsten på Rörviksgården vid Vänerns 
strand.

året ”Att inte döma!”. Kom-
minister Anette Jarsved 
Carlsson delade tankar kring 
det.

– Vår uppgift är inte att 
döma, det är Guds uppgift. 
Vår uppgift är att ta emot 
Guds nåd och ge den vidare 
till varandra, sade Anette 

bland annat. Anette Jarsved 
Carlsson, Lovsångsteamet 
och Thomas Holmström 
tackade Dan Rosengren för 
de närmare två år han varit i 
Brålanda pastorat och öns-
kade honom lycka till i fram-
tiden.

– Jättebra, svarade Dan på 

frågan hur tiden som kyrko-
musiker i Brålanda varit.

På det efterföljande kyrk-
fikat bjöds tillfälle att sam-
tala med varandra.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Förra söndagens ekume-
niska gudstjänst på Rör-
viksgården var mycket 
välbesökt. Många ville 
passa på att lyssna till och 
tacka kyrkomusikern Dan 
Rosengren som nu tar sig 
an nya utmaningar i Jön-
köpingstrakten.
Gudstjänsten började med att 
alla sjöng ”O store Gud”.

Komminister Anette J 
Carlsson bad alla barn kom-
ma fram och hällde då upp en 
påse färgglada nonstop i en 
skål. Karamellerna hade oli-
ka färg utanpå men var lika 
chokladbruna på insidan.

– Precis som oss männ-
iskor, vi ser olika ut men 
behöver samma saker, sade 
Klara.

 Dan Rosengren och hus-
trun Charlotte sjöng solo och 
duett och framförde med stor 
innerlighet bland annat 
”Kom och gå en mil i mina 
mockasiner” och ”Vilken 
värld det ska bli”.

 Fjärde söndagen efter tre-
faldighet var temat på kyrko-

om att skriva skyltar! Så 
detta var ett perfekt arbete för 
mig.  En kvinna i föreningen 
betonade vikten av att ha 
höga skyltar för dem som har 
svårt att böja sig. De höga 
informativa skyltarna är fort-
farande något av ett signum 
för örtagården. 

Förutom medicinalväxter 
planterade vi kryddväxter, 
färg- och spånadsväxter och 
andra växter som haft någon 
form av användning. En stor 
del av växterna är sådana 
som växer vilt i naturen. 

Runt en gammal torpstuga 
gjorde vi en rabatt med pryd-
nadsväxter och planterade 
äppleträd. Idag finns om-
kring 250 olika arter i örta-
gården. Ett hundratal av dem 
brukar varje år även gå att 
köpa som plantor. 

Örtagården sköts helt ide-
ellt, mest av mig och Bertil 
Larsson. De flesta somrar har 
vi även kunnat få en prakti-
kant till hjälp, vilket har un-
derlättat eftersom det är 
mycket arbete att hålla örta-
gården fin.  

Bertil har förresten en fan-
tastisk trädgård här i Rostock 
där han bor, med tusentals 
olika växter från hela värl-
den. Den är också väl värd ett 
besök. 

Skyltar och bok
De första åren skrev jag bara 
växternas namn på skyltarna 
men allt eftersom komplet-
terade jag dem med korta 
berättelser om kulturhistoria 
och användning. Detta blev 
så populärt att jag fick trycka 
upp ett litet häfte med tex-
terna. När häftet tog slut 
tänkte jag göra ett nytt med 
lite mer innehåll och bilder.

Men jag hade svårt att be-
gränsa mig och arbetet drog 
ut på tiden. Det kom att 
dröja femton år innan den 
blev färdig – boken Nyttans 
Växter med över tusen växt-
beskrivningar och historik 
över den svenska medicinal-
växtodlingen. Boken utkom 
2006 och har gått så bra att 
jag förra året kunde trycka en 
fjärde upplaga. 

Levande kulturhistoria
Genom arbetet med örtagår-
den och boken har jag lärt 
mig att växterna är levande 
kulturhistoria. Samma väx-
ter som människor för flera 
tusen år sedan har använt och 
känt dofterna av finns fortfa-
rande omkring oss.  År efter 

år föds de på nytt.  Det känns 
både fascinerande och tryggt 
att tänka på.  

Genom växterna kan vi 
lära oss mycket om männis-
kans levnadsförhållanden 
genom tiderna. De har an-
vänts till nästan allt – från 
mat, kläder, redskap och 
byggnadsmaterial till medi-
cin, färg, symboler och ritua-
ler.  Även i det moderna livet 
när många i så hög grad lever 
fjärmade från naturen är vi 
helt beroende av växterna för 
vår överlevnad. 

Vatten, stenar,  
bin och apotek
År 2003 anlade vi en stor 
damm med två bäckar. Vid 
dammen gjorde vi även en 
liten mosse där vi planterade 
växter som trivs i moss- och 
myrmarker. Runt kullen som 
uppstod när vi grävde dam-
men har vi tillsammans med 
skifferläggare Ingmar An-
dersson anlagt en geologisk 
avdelning med mineraler och 
bergarter från Dalsland.

Skifferbrytningen har varit 
omfattande i området runt 
Dals Rostock och Ingmar har 
även uppfört en speciell ut-
ställning om detta.

I samarbete med den lo-
kala biodlarföreningen beri-
kades Brunnsparken med en 
visningsbikupa och 2011 
satte vi upp en trevlig infor-
mationstavla om bin. Tavlan 
är tredimensionell och visar 
bina som små lermodeller. I 
en ålderstrappa kan man se 
vilka olika arbetsuppgifter 
bina utför.

Inte nog med detta – för 
några år sedan gick även 
drömmen i uppfyllelse om ett 
apotek! Genom kontakter i 
Kungälv och föreningen 
Svenska Örtasällskapet 
skänktes till hembygdsför-
eningen en samling gamla 
apoteksföremål från det 
gamla apoteket i Kungälv. 
Med hjälp av ideella krafter 
byggdes en apoteksmiljö, en 
officin, upp i museet och 
kunde invigas 2012. Det är 
dessutom i år precis 150 år 
sedan som ett apotek inrät-
tades i Dals Rostock, som ett 
av de första apoteken i norra 
Älvsborgs Län 1867.

Växter, vatten, stenar och 
insekter – nutid och historia. 
Natur och kultur i skön för-
ening!
Text & foto: Kerstin Ljungqvist
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Vänern – ett vindsurfingparadis

Full fart på Ånimmens vågor. Som mest har Johan kommit upp i 30 knop under sina år som vindsurfare. Foto: Rose-Marie Mowitz.

Johan Tisell, Mellerud är såld på vindsurfing. Dagens bräda väger cirka 
sex kilo, jämfört med 15-20 kilo på 1980-talet.

Dörr &
Fönsterfärg
Tinova Door and window BW
2,5 L är en snabbtorkande 
fönsterfärg vilket gör att du kan 
måla klart dina dörrar och fönster 
på en dag. Glans och kulör håller
betydligt längre än traditionell
fönsterfärg. 700158260

Terrass- och
möbelolja
Tinova UV Super Terrace UT
BC 4,65 L Vattenburen olja
som är avsedd för terrasser och
utemöbler av tryckimpregnerat
virke. 700156204

Impregnerings-
olja
Olja Grund Tinova Wood
Base Oil UT Mot rötsvamp 
och blånadssvamp på trä. För 
bestrykning och sprutapplicering.
Behandlat trä ska övermålas 
700157109

Träolja
V BC 4,65 L En djuppenetrerande
och extremt vattenavvisande 
träolja. Cuprinol Träolja 
V är en träolja avsedd för 
tryckimpregnerat trä utomhus så 
som trädäck, staket, möbler, etc. 
700156315

299:- 
Rek. pris 369:-

1 690:-

399:- 
Rek. pris 459:-

569:- 
Rek. pris 629:-

Grundfärg
Tinova Primer Exterior Vit 
10 L En grundfärg för ny- och 
underhållsmålning av träkon-
struktioner utomhus. Genom 
sin sammansättning tränger 
utegrunden långt in i underlaget.
Finns även i 1, 2,5 och 5 L.
700157466

1 290:- 

Fasadfärg
Tinova Exterior G20 10 L Avsedd 
för målning på träfasader, betong 
och förzinkade ytor. Färgen ger 
en hög ythårdhet med bibehållen 
elasticitet vilket resulterar i bra 
kulör- och glansbeständighet. 
Vit 700157013, Röd 700157655, Svart 700157273

1 490:- 
Rek. pris 1 790:-

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

Gäller t.o.m. 30/9

48-årige Johan Tisell från 
Mellerud började med 
vindsurfing 1989. Han in-
troducerades av sin pappa 
Stig som fick en bräda när 
han fyllde 50 år. Johan till-
bringar så mycket tid han 
kan på Vänerns vågor, som  
är ett paradis för vindsur-
fare.
Johan hade redan tidigare 
sysslat med olika vattenspor-
ter. Han trodde inte att vind-
surfing skulle vara särskilt 
kul, det var ju betydligt mer 
fart och fläkt att åka vatten-
skidor till exempel.

– Men jag ändrade snart 
uppfattning. Jag kommer 
upp i 30 knop som snabbast, 
fast världsrekordet ligger på 
cirka 52 knop. Då använder 
man så kallade speedbrädor, 
berättar Johan.

Men med en hyfsat ordinär 
bräda går det att komma upp 
i 30 knop.

Vad ska man tänka på 
när man börjar?

– Ha tålamod, många ger 
upp med en gång. Nackdelen 
med sporten är att det tar tid 
att lära sig, men det finns 
kurser i Varberg. 

Johan är självlärd, det tog 
fyra-fem dagar att lära sig 
vindsurfa hyfsat bra; det vill 
säga fram och tillbaka i vatt-
net.

– Det underlättar nog att ha 
sysslat med någon vatten-

sport innan eller ha seglat, 
konstaterar Johan.

Med i en surfgrupp
Han är med i en surfgrupp 
med 17 medlemmar. De har 
nära kontakt och när det blå-
ser upp lägger de ut medde-

landen på Facebook eller 
messenger.

– Vi har blivit många fler 
de senaste åren. När jag bör-
jade var jag ganska ensam i 
många år. Från Mellerud 
deltar också Janne Olsson, 
som började med vindsurfing 

för många år sedan. Efter ett 
uppehåll har han börjat igen.

Tips på bra vindsurfing-
platser?

– Vid nordostlig eller ostlig 
vind är Vita Sannar, Näs och 
Vänersnäs bäst. Vid sydlig 
eller sydvästlig vind åker vi 
till Sikhall. Vi har hittat ett 
nytt bra ställe vid västlig eller 
västsydvästlig vind, Häste-
fjorden utanför Frändefors 
– Vänersborg. Givetvis går 
det bra att surfa vid kusten 
vid västliga vindar, förklarar 
Johan.

Han understryker att när-
heten till Vänern betyder allt. 
Vid ostlig vind är Vänern lika 
bra som havet när det gäller 
jämn vind.

Vill ha jämn vind
– Och man vill ha jämn vind, 
över sju sekundmeter. Bäst är 
mellan tio – femton sekund-
meter, säger Johan.

Det är lite mer svårsurfat 
på Vänern jämfört med havet 
på grund av krabb sjö när det 
blåser mycket. Bästa vågorna 
hittar man vid Näs.

– De kan bli två meter höga 
som mest. Träffar du en så 
kan du flyga iväg många 
meter upp i luften.

Vad är det som lockar 
med sporten?

– Adrenalinkicken och 
naturupplevelsen gör att man 
får en ren lyckokänsla. Vin-
den gör jobbet och man bara 
njuter, svarar Johan, som är 
lika fascinerad efter alla år.

– Det är lika mycket men-
tal som fysisk träning. Spor-
ten kräver att du är i hyfsad 
form, man tränar hela krop-
pen vid vindsurfing berättar 
Johan, som själv kör lite 
gymträning vintertid.

Om man ska prova på, 
vad gäller då?

– Börja med en stor bräda  
på minst 150 liter som är 

stabil att stå på, det är lättare 
att hålla balansen då. Ha inte 
för stort segel, då blir brädan 
mer lättkontrollerad, tipsar 
Johan.

Utrustningen
Själv har han tre olika brädor 
och sex segel. Men man kla-
rar sig bra med två till tre 
segel. En ny komplett utrust-
ning med bräda, mast, bom 
och segel kostar från 15 000 
– 20 000 kronor. Begagnad 
utrustning (finns bland annat 
på surfzone) kan du hitta för 
cirka 5 000 kronor.

– Det vore roligt om fler 
blev intresserade. Jag svarar 

gärna på frågor om någon är 
intresserad, säger Johan.

Han har även surfat myck-
et i Västindien där förutsätt-
ningarna är riktigt bra med 
alla passadvindar, då blåser 
det nästan alltid i samma rikt-
ning.

Vindsurfingsäsongen i 
Sverige sträcker sig från 
mars/april till november, fast 
då krävs en bra våtdräkt.

– Jag var ute dagen innan 
nyårsafton i fjol, säger Johan 
leende.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Resväskor i tyg
Finns i svart & vinröd

299:-
/st

Från

39:-
Kaffe & 
våffla

Kylväska

Dambyxa
Finns i flera färger och mönster

Herrskjortor
Finns i flera färger, kort ärm

35:-
/st

99:-
/st

149:-
/st

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 19 JULI 2017

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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

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 

Bästa priset på lagerprodukter 

från Bala-Agri!

Finansiering från 1,77%

Välkomna in!

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:                                                

Barn- och familjefotograf

Åsa Andersson
Ånimskog

www.asasfoto.se

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

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

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

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

Bjuder in till myggjakt
SVA startar i sommar ett 
nytt mygginitiativ där all-
mänheten ombeds hjälpa 
till med att fånga och 
skicka in myggor.
– Vi vill ta reda på om det 
finns nya arter av mygg i 
landet. Vi letar särskilt efter 
nilfebersmyggan, som jag 
själv fann ett exemplar av 
förra sommaren, säger An-
ders Lindström, entomolog 
och myggforskare vid Sta-
tens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA).

– Förra sommaren hittade 
jag själv nilfebersmyggan i 
Skåne, för första gången i 
Sverige. Det är en mygga 
som kan sprida flera sjukdo-
mar och därför är vi intres-
serade av att få reda på var 
den finns. Vi skulle vilja att 
folk som blir bitna av myg-
gor i öppna, kustnära områ-
den i Sydsverige fångar och 
skickar in myggor till oss på 
SVA för artbestämning, sä-
ger Anders Lindström.

– Vi skulle också vilja få in 
myggor som fångas i syd-
svenska städer. Kyrkogårdar, 
koloniområden och mindre 

LEDIGA PLATSER

vattensamlingar kan ha gan-
ska mycket mygg och vi är 
även intresserade av att se 
vilka arter som finns där.

Istället för att bara smälla 
till myggan när den biter så 
ber Anders Lindström att 
man fångar in den i en burk, 
ask eller liknande. Burken 
lägges i frysen så att myggan 
dör. Före transport bör man 
lägga till exempel hushålls-
papper eller bomull i botten 
på behållaren, myggan 
ovanpå och sedan ytterligare 
ett lager med papper eller 
bomull över så att myggan 
inte skadas i transporten. 

På SVA:s webbplats, 
www.sva.se/fangamyggan, 
finns en instruktionsfilm hur 
man kan fånga en mygga.

söker

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

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

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



MELLERUDS NYHETER 11ONSDAG 19 JULI 2017

Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/mellerud

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Svens Entreprenad
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

CATERING

FRÅN A-Ö
Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

BYGGHANDEL

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

BILDELAR

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Karré
Danich Crown. Ursprung Danmark. 
Ca 1100 g. Benfri i bit. Av gris. 
Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Familjefavoriter
Ca 750 - 1200 g. Edamer 23%, Gouda 28%, Jämtgård 28%, Port salut 
26%, Storsjö 31%, Ängsgården 26%, Gräddis 32%. Edamer, Gouda, 
Jämtgård, Storsjö, Ängsgården, Gräddis ca 1,2 kg. Port salut ca 750 g.  
Jfr pris 54:90/kg.

Färsk lax 
ICA Gott Liv. 600 g. Odlad i Norge. Jfr pris 165:00/kg.

              
Cookies
ICA. 150-160 g. Jfr pris 41:67-50:00/kg.

Grillgrönsaker
ICA. Nederländerna, Litauen. 150-350 
g. Klass 1. Jfr pris 37:50-100:00/kg.

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

Var medmbraå

99:-
/st

3990
/kg

5490
/kg

KORT 
PRIS

Färsk kycklingbröstfilé
Flodins. Ursprung Danmark. 700-750 g. 
Naturell, ingefära/citron,  
tomat/timjan. Jfr pris 65:33-70:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

10:-
/st

KORT 
PRIS

Grädde
Klöver. 5 dl. 15-30% fetthalt. 
Jfr pris 20:00/liter.

Minst
25%

rabatt

49:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

15:-2 
för

superklipp

15:-
/st

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS

Batteri driven trimmer  
FSA 45

1.290:-

Lätt och kompakt batteri-
trimmer för enkel trim-
ning och finputsning
på den egna 
tomten. 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat

Mellerud 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow
KAMPANJ

FRÅN 
10.900:-

Spår i snön – novell av Margareta Larsson
Jag står barfota på det 
iskalla köksgolvet. Det är 
mitt i natten och jag har 
vaknat med ett ryck. Nå-
got hade väckt mig. Jag var 
klarvaken direkt. 
Utan att egentligen göra klart 
för mig hade jag satt mig på 
sängkanten, rest mig och gått 
ner för den knarriga trätrap-
pan. Trätrappor är oftast 
knarriga.

 Det är vinter, snö och full-
måne. Och jag ser spår i snön 
från grannens tomt och in på 
min tomt. Vid nergången till 
källaren försvinner spåren ur 
min synvinkel. Jag lyssnar 
inte ett ljud hörs. 

Grannen Arnold, en äldre 
man, hade för länge sedan 
dragit ner rullgardinen. Inte 
den minsta ljusspringa syns 
därifrån. Han har tidiga 
kvällsvanor och sena mor-
gonvanor. Han hade levt en-
sam sedan hans fru Ellen dött 
för några år sedan. Sommar-
tid pratade vi med varandra 
över staketet. Vintern blev 
inte så mycket kontakt. Hans 
dotter Signe såg ofta till ho-
nom. 

Sorkplågan
Arnold hade en gång berättat 
för mig hur han tog död på 
gräsmattans sorkplåga.

”Jag tog karbid sa han och 
stoppade ner i sorkhålen och 
så tände jag på, sen var de 
borte”. 

Mejeribyggnaden står öds-
lig och tom, oanvänd sedan 
mejeriet lades ner för några 
år sedan. 

I björken utanför grannens 
hus har en koloni av samhäl-
lets kajor slagit sig ner. Lite 
sömnigt kackel hörs då och 
då. Kajan som satt längst ut 
har tröttnat på att sitta på yt-
tersta pinne och frysa när hon 
tränger sig i flocken uppstår 
lite oro och protester. 

Genom norrfönstret ser jag 
trädgårdens pampiga och 
vackra enebuske. Den är 
uppåt tio meter hög och fyra-
fem meter i omfång, trädgår-
dens stolthet. Uthuset rym-
mer vedbod, utedass, och det 
som en gång hade varit 
tvättstuga är numera red-
skapsbod. 

Doftade gott
Inte för att jag använder ute-

dasset men varje vår skurar 
jag ändå trägolvet med såpa. 
Det doftade så gott. En tras-
matta på golvet, och i en 
kruka lite björkris. Det för-
höjer utedassets charm. Gar-
dinen till redskapsbodens 
enda fönstret är trasig.

Nu mitt i natten påminns 
jag om att jag borde skaffa 
ordentliga lås till uthusets 
dörrar. Som det nu var så 
utgjorde låsen en hasp för 

vedboden och ett obrukbart 
hänglås till redskapsboden. 

Jag fryser. Lite försiktigt 
rör jag på mig, rädd att jag 
skall höras. Jag får tag på 
sjalen som ligger i gungsto-
len och sveper den om mig. 

En varelse
Ur skuggan från grannens 
hus lösgör sig en varelse. 
Den rör sig i riktning mot 
mitt hus, stannar upp vid 

buskaget, ser sig om och upp 
mot fönstret där jag står dold 
bakom gardinen. Ett ögon-
blick inbillar jag mig att de 
glimmande svarta ögonen 
där ute i natten har sett mig, 
anat en rörelse i gardinen. 
Vad var det för besökare som 
kom så här mitt i natten?

Jag tror inte att jag syns 
utifrån men jag drar mig 
längre in köket. 

Köksgolvet är källarens 

tak. Förre ägaren hade käl-
laren som garage där bilens 
storlek fick anpassas efter 
utrymmet. Det vill säga, en 
liten bil. Det finns också en 
matkällare och ett pannrum. 
Pannan är ett stort åbäke men 
pålitlig, en kombinerad olje-
el och vedpanna. Jag använ-
der enbart olja och el. 

Gatubelysningen bleknar i 
det starka månljuset. 

Skarp smäll
Jag är helt koncentrerad på 
vad som händer där ute i 
snön. Jag hoppar högt när jag 
hör en skarp smäll från käl-
laren, därefter ett släpande 
och hasande ljud. Så är allt 
tyst. När jag tittar ut igen ser 
jag enbart spår i snön. 

Jag fryser, med ett stadigt 
tag i sjalen går jag mot trap-
pan. Väl uppe på mitt sovrum 
drar jag ner rullgardinen och 
kryper ner i sängen. 

Ingen mer måne för mig i 
natt.

I dagsljuset ser jag fortfa-
rande spåren i snön. I källa-
ren får jag vittja musfällan.


