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Sapphultsg. 12, Mellerud Tel: 0530-330 00 
Öppetider: Mån-fre 7.00-18.00, lörd 9.00-14.00

www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se 
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Trall
28x120

12,95
Pris/lpm
104:-/kvm

KAMPANJ 

Hojåkande hunden Brutus

En vanlig syn på dalslandsvägarna är tyska jaktterriern Brutus sittande i en väska på husse Martin Joelssons motorcykel. Han älskar att åka hoj! På bönpallen sitter Martins särbo Anna-Karin Utter. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 5 –

Kontoret är stängt fr.o.m. 12 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 10 augusti
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VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

26 juli – 2 aug 2017
Kristi förklarings dag.
”Jesus förhärligad”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst i Erikstads kyrka, Eva Marklund.
Tor 3/8 19.00 OBS Tiden! Musikgudstjänst i Grinstads
  kyrka. Roland Utbult med vänner. Sånger ur 
  Tv-serien ”Minns du sången” Roland Utbult, 
  sång och gitarr. Johan Westerlund, trummor, 
  percussion. Henrik Mossberg, keyboards, 
  dragspel. Rian Utbult, flöjt, bas. Emma Ferm,  
  fiol, sång. Marcus Utbult, kontrabas, 
  banjogitarr. Frivillig kollekt till Erikshjälpen.  
  Andakt: Pär-Åke Henriksson.
Lör 2/9 08.00 Välkomna med på Pensionärernas dag 
  i Bolstads församling. Boende och tidigare  
  boende i församlingen över 65 år med  
  respektive, anhörig eller vän. Vi reser till 
  Karlstad och besöker bland annat Domkyrkan 
  samt lunch på Värmlands museum. Fri tid  
  under eftermiddagen. Tag med   
  förmiddagskaffe. Anmälan senast 28/8 till 
  exp tel.0530-36200. Ange ev specialkost. 
  Begränsat antal platser.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och ”Kafé Kom in” i Kyrkans hus.
Sön 11.00  Högmässa i Järns kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tis 1/8 11.30  Mässa på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 1/8 14.30  Mässa på Bergs, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Pär-Åke 
  Henriksson.
Sön  Sammanlyst till Holms och Örs församling.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson och 
  Eva Marklund.
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst vid Brattås på Kroppefjäll 
  Dals Rostock, Eva Marklund. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på. Vid regn i 
  Gunnarsnäs kyrka.

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE INDals Långed   www.kulturauktion.se   Lördag 29 juli 2017

DALSLANDS  KULTURAUKTION
H

 28/7 Carro Anderberg med band
Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00

4/8 I’m Kingfisher
www.upperud.se

Kroppefjällsvägens 
vägsamfällighet

håller 

ÅRSMÖTE 
Fredag 18 augusti kl. 19

i OK-stugan
Styrelsen

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Lions
Brålanda

VÄNERSBORGS
KOMMUN

Artister:

Tryck av Reklamtryckeriet Brålanda Tel 0521 - 31075

2/8: Dansbandet  Dalsländers
Publikfavoriterna

ValleyLand Rockers
Dragspelsvirtuoserna

9/8: Stefan Wenerklang och Gustav Hauri
Superkända från Vallda

Smépöjka
Vänersborgstrion

16/8: WeMeNy
Trubadurtalangerna från Trollhättan

Johan och Lars-Erik Frendberg
Superkända

23/8: Andreas Jonsson med Pink Cadillac Band
Högtrycket från Vänersborg

Stadsmusikkåren
Spara annonsen

Allsång
i Dalbergså

Söndag 30/7 kl. 17.00

med Gubes
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Underhållning
2017

27 juli Sommarquiz
28 juli Pub PS.Live
29 juli Allsång med Ålefeskarn 
5 aug. Pub Line Up Duo

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Panflöjt i Sommarkväll

DANA
DRAGOMIR
Ackompanjatör: Mathias Hellberg

HÖGSÄTERS KYRKA
Fredag 4 augusti 
kl 19:00

BILJETTER:
MBW Bokhandel
Storgatan 16, Mellerud

Coop Högsäter
Genavägen 41

www.ticketmaster.se
tel. 077-170 70 70
och samtliga Ticnet/
Ticmaster-ombud

Ev. resterande biljetter säljs i entrén från kl 18.00

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 29/7  kl 20-24

SPELFINKARNA
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

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
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Carro med 
band på scen

På fredagspuben 28 juli återvänder Carro Anderberg till Upperud 9:9 
med sin grymma röst, den underbara musiken och grabbarna i bandet: 
Rasmus Lindblom, Petter Olsson, Mattias Hagström och Tommy Chris-
tensen. Fotot är taget när Carro spelade på Upperud 9:9 första gången, 
på jjusfesten i november 2016. 

Sportfiskebutik 
till Mellerud

Hans ”Pallen” Aronsson är butiks-
chef i den nya sportfiskebutiken 
som öppnar på lördag.

På lördag den 29 juli öpp-
nar en sportfiskebutik i 
Mellerud, i lokalen i hörnet 
vid korsningen mitt emot 
järnvägsstationen.
Det är Beason Boats of Swe
den som öppnar butiken som 
får namnet Beason Fishing, 
med välkände fiskeprofilen 
Hans ”Pallen” Aronsson som 
butikschef.

– Vi kommer att ha allt från 
röd-vita flöten till avancerad 
trollingutrustning och elek
tronik som ekolod och kart
plotter, säger ”Pallen”.

Lokalerna har genomgått 
en renovering och öppnar 
alltså nu på lördag. Då visas 
även ett antal av företagets 
båtar upp.

– Det finns ett behov av en 
sådan här butik. Vi bor ju i 
trollingens mecka och de  
10 000 sjöarnas landskap. 

Turismen behöver detta, 
konstaterar ”Pallen”, som 
själv började fiska som fyra
åring – för 51 år sedan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Folkmusik, country och jazz

SA:LAMI+ består av Liisa Paiste, Mikke Nilsson Teveborg, Sarah Isgren 
och Lars Nilsson.

Torsdag 27 juli är det stor-
främmande i Håverud. Då 
kommer Groupa, troligen 
den tyngst meriterade 
grupp som någonsin spe-
lat på eftermiddagskon-
serterna i Håverud.
Groupa bildades 1980 och 
har sedan dess ansetts som en 
av föregångarna inom den 
moderna svenska folkmusi
ken. Musiken har fört dem till 
festivaler över hela Europa 
och Nordamerika, och inte 
bara folkmusikfestivaler. De 
har till exempel spelat på 
Hultsfredsfestivalen. De fick 
sin första Grammis 1991 för 
skivan ”Månskratt”. Den 
andra kom 1996.

Groupa har haft många 
olika sättningar och en av 
dem som passerat genom 

Gruppen SA:LAMI bilda-
des sommaren 2013 efter 
att Sarah Isgren gjort en 
solokonsert i Håverud. 
Gitarristen Lars Nilsson gil
lade vad han hörde, men 
tyckte att Sarah behöver lite 
fylligare komp, vilket han 
föreslog. Hon tackade ja och 
fick på köpet även med bas
sisten Mikke Nilsson Teve
borg. 

Ett år senare anslöt sånger
skan och gitarristen Liisa 
Paiste, vilket gör att gruppen 

ibland kallar sig SA:LAMI+. 
I år framträder de i Håverud 
lördag 29 juli.

SA:LAMI spelar akustisk 
country, allt från gamla Car
ter Family-låtar till ny musik 
av till exempel Carrie Under
wood. Dolly Parton, Willie 
Nelson och tjejgrupper som 
Dixie Chicks är stora inspi
rationskällor . En och annan 
låt som inte riktigt kan kallas 
country brukar också smyga 
sig in.

Sarah står oftast vid solist

Den närmaste veckan bjuder Dalsland Center på en blandad musikkompott. Tre lokala grupper delar på utrymmet 
med en grupp som är känd inom folkmusikkretsar i hela världen.

Folkmusikveteraner

Mats Edén...Groupa består av Jonas Simonson, och Terje Isungset

Akustisk country

Trion Faust, Fredriksson & 
Blom behöver inte någon 
utförligare presentation.  
Söndag 30 juli spelar de i 
Håverud.
Alban Faust och Tomas Fre
driksson är riksspelmän, en 
titel de förvärvade samma 
dag, och Sören Blom välbe
kant från olika jazzgrupper. 
2015 kom de med en skiva, 
”Sommarvals”, som fått fina 
recensioner i folkmusikpres
sen.

Alban, säckpipa och nyck
elharpa, är känd i Sverige 

och på kontinenten som en 
av de främsta företrädarna 
för dalsländsk folkmusik. 
Han spelar regelbundet på 
festivaler runt om och lär ut 
låtar från vårt landskap. Hans 
egna låtar spelas av många 
musiker. Alban är också en 
framstående instrumentbyg
gare och bygger säckpipor 
som exporteras världen över. 
En nyckelharpa han har de
signat tillverkas på licens i 
Österrike.

Tomas, fiol, fick sin riks
spelmanstitel för sitt spel av 

Torsdag 1 augusti spelar 
BC Stompers i Håverud 
för andra gången. 
Gruppen är närmast en insti

Trio på återbesök

Tomas Fredriksson, Sören Blom och Alban Faust står för underhållning 
på Dalsland Center söndag 30 juli.

Dalsländsk institution i Håverud

BC Stompers står på tur att spela i Håverud 1 augusti. Arkivbild från 2013.

gruppen är Sofia Karlsson. 
Numera är de en trio och som 
sådan gav de nyligen ut sin 
tionde fullängdsskiva, ”Kind 
of Folk – Vol 1 Sweden”.

Groupa av idag består av:
Mats Edén, fiol och har

dangerfela. Riksspelman se
dan 1979 och väletablerad 

kompositör. Bland annat 
spelar Spelmän och Dansare 
på Dal låtar han har skrivit.

Terje Isungset, slagverk. 
Norsk musiker som byggt de 
flesta av sina instrument 
själv.

Jonas Simonson, flöjter. 
Troligen den mest anlitade 

flöjtspelaren inom svensk 
folkmusik. Har bland annat 
spelat med gruppen Den 
Fule.

Så kom i god tid 27 juli. 
Groupas rykte gör att det 
finns klar risk för att salen 
blir fullsatt.  

mikrofonen, men även de 
andra tre får ofta sjunga solo, 
och oavsett vem som sjunger 
solo brukar Liisa lägga på 

stämmor. Förutom gitarr 
brukar även banjo och man
dolin förekomma på scenen.

låtar från Svanskog, men han 
har också en bred dalsländsk 
repertoar. Tomas är specialist 
att skapa fina andrastämmor 

och samspelet med Alban har 
växt fram under flera år.

Sören, kontrabas, tillför ett 
jazztänk till trion.

Westernfest 
i Åsnebyn

Hudson Bay Cowboys från Svanskog deltar med både aktiviteter och 
tältläger. Arkivbild från 2016.

Även i år arrangerar Dalbo 
Hushållningsgille en wes-
ternfest i Åsnebyn. Evene-
manget sker lördag 29 juli.
Besökarna kommer att kunna 
prova på lassokastning, bal
longskytte, hästskokastning 
och liknande aktiviteter i 
Åsnebyn denna kväll.

Hudson Bay Cowboys från 
Svanskog i Värmland deltar 
med aktiviteter och tältläger. 
De förhöjer stämningen och 
en och annan salva  med krut 
kommer att avlossas. 

Riktig westernmusik kom

mer det att bjudas på av 
bandet Anna and The Moon
shiners som är hemmahö
rande i Trestadsområdet. 
Gruppen vann musiktäv
lingen i P4 Väst som avgjor
des under Aqua Blå i Väners
borg i början av juni. Under 
förra hösten blev gruppen 
tvåa i Country-SM i katego
rin bluegrass. 

Westernmat med bland an
nat chili con carne-gryta 
kommer att serveras för att 
verkligen rama in detta lo
kala westernarrangemang.

tution i Dalslands musikliv 
och har förgyllt många sce
ner med sin glada jazz. Märk
ligt nog kom deras debut
framträdande i Håverud inte 
förrän förra året. 

Men många av medlem
marna hade före det uppträtt 
i Kalandersalen med andra 
grupper.

BC Stompers består av:
Bertil Carlsson, klarinett, 
Jörgen Andreasson, trombon 
och trumpet, Peter Lundberg, 
piano, Bertil Sandberg, bas, 
Anders Ljungqvist, trummor

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
Måndag 31/7: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 1/8: Fläskköttgryta med bacon, 
potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 2/8 Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter. 
Dessert:  Hallonkräm.

Torsdag 3/8: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert:  Ostkaka med sylt.
Fredag 4/8 Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter.  
Dessert: Fruktsallad.
Lördag 5/8: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Chokladmousse med vispad 
grädde.
Söndag 6/8: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Vanilj- och jordgubbsglass.
Hemtjänstens alternativ v. 31
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

Seniormatsedel

         

Lunchöppet
18 juni  6 augusti

Veckans meny serveras
 Dagligen kl 12-15

OBS. Vissa lördagar abonnerade

 

Varmrätt med sallad, 
!

Pris 125 kr

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

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

Café Allé  
öppet fre-sön

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!

Dalslands
kulturauktion

För andra året genomförs 
välgörenhetsevenemang-
et Dalslands kulturauk-
tion lördagen 29 juli i Dals 
Långed.
Platsen är i det 110-årsjubi-
lerande kulturhuset Långeds 
Folkets Hus. Evenemangets 
projektledare är Jonny An-
dersson. 

– Det är ett mycket speci-
ellt nyskapande evenemang 
med musik, auktion, kändis-
auktion och överraskningar. 
Vi var först med detta i landet 
ifjol, säger Jonny Andersson

Själva kändisauktionen 
går till så att en kändis auk-
tioneras ut tillsammans med 
en flerrättersmiddag och hela 

behållningen från kändis-
auktionen och auktionen på 
nya skänkta föremål går till 
välgörande ändamål. Ifjol 
gick behållningen till Rädda 
Barnen och i år kommer 
pengarna att gå till Röda 
Korset.

– Vi kommer heller inte att 
ta någon entré, det är viktigt 
att alla får möjlighet att be-
söka evenemanget oavsett 
ekonomiska möjligheter.

Det blir även musikunder-
hållning och en vanlig auk-
tion på över 800 fina föremål.

– Ifjol var det 250 besö-
kare och i år hoppas vi på 
500, säger Jonny Andersson.

Utbult till Grinstad

Torsdag 3 augusti gästar ”Roland Utbult med vänner” Grinstad kyrka.

”Roland Utbult med vänner” 
kommer till Grinstad kyrka 
torsdag den 3 augusti och 
framför sånger ur TV-serien 
”Minns du sången” i nya ar-
rangemang. 

Medverkar gör Roland 
med sång och gitarr, Johan 
Westerlund på trummor och 
percussion, Henrik Moss-

berg på keyboards och drag-
spel, Rian Utbult på flöjt och 
bas, Emma Ferm sång och 
fiol, Marcus Utbult på kon-
trabas och banjogitarr samt 
ljud Linus Westerlund. 

Möjlighet att lämna en 
frivillig gåva till Erikshjäl-
pens arbete kommer att ges.

Clownen Manne till Barnens Bokdagar

Clownen Manne gästar Barnens Bokdagar i Åmål.

28-29 juli anordnas i sam-
band med årets Bokdagar 
i Dalsland även Barnens 
Bokdagar, utanför Kultur-
magasinet i Åmål. 
Man följer upp förra årets 
succé, 400 besökare, med 
ännu ett spännande program 
med bland andra Sveriges 
clown nummer ett: Clownen 
Manne. Liksom tidigare är 
det fritt inträde till Barnens 
Bokdagar.

Clownen Manne har fram-
trätt i TV, radio och på Park-
teatern i Stockholm och på 
olika scener runt hela landet 
sedan 70-talet. Alltid lika 
populär hos barn och vuxna. 
På lördagen framträder han 
på en scen utanför Kulturma-
gasinet med sin föreställning 
”Äntligen här!”.

Fler programpunkter på 
årets Barnens Bokdagar:

Produktiva författaren 
Bengt-Erik Engholm, som 

gjort sig känd och omtyckt 
bland barnen med böcker om 
fakirer, löss och snor. Har 
bara i vår gjort 64 klassbesök 
i skolor runt om i landet. Till 
Barnens Bokdagar kommer 
han med sin nya faktabok 
”Riktiga vikingar”.

Ulla Olsson, sångerska 
och körledare. Utbildad på 
bland annat Calle Flygares 
teaterskola, flitigt engagerad 
av jazzorkestrar, föreningar 
och organisationer. Född och 

uppvuxen i Svanskog och har 
gått i skolan i Åmål. Hon 
bjuder in till sångstunder.

Projektet Allas Barnbarn 
finns över hela landet och går 
ut på att pensionärer högläser 
för barn på förskolor i sitt 
närområde. På det sättet får 
barnen möjlighet att träffa 
människor från olika genera-
tioner. Sagotanterna finns i 
Barnens Bokdagar-tältet för 
mysiga sagostunder.

Sandra fyller 9 år den 29 juli.
Grattis till dig och kram från 

farmor & farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång 
på torget. Sönd 11 Gudstj. 
Bengt Andersson.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 18 Som-

markväll i Smyrna, David C 
m.fl. Nattv.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. Brå-
landa Equmeniakyrka, 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 

10 Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
gamla kyrkan. Sång och 
musik: Magenta Trio(Jonna 
Ydenius med vänner). An-
dakt: Thomas Holmström. 
Kyrkbil 308 70.

Gestad: Sönd 15 Gudstj. 
på Sikhalls magasin, Tho-
mas Holmström. Sång och 
musik: En vokalist och En 
cellist: Anna K. Larsson och 
Sanna Andersson. Serve-
ring. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: O. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff i fsh. Hus-
bandet spelar och sjunger 
sommarvisor. Kaffe och an-
dakt. Sönd 14 Friluftsgudstj. 
hos Åke och Marika Karls-
son i Ekenäs 520 Kasen. 
Medtag kaffekorg. Ralph 
Liljegren.

PREDIKOTURER
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Grillar att gilla!
Annonsen gäller t.o.m. 31/7

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

www.optimera.se

Klotgrill
Landmann Kepler 400. Stor och kvalitativ 
klotgrill med tilltagen yta. Värmen styrs 
med syreventiler, locket är utrustat med 
värmesköld för skydd av händerna. Dess-
utom kolavskiljare och termometer på 
locket. Grillyta: Ø54,5cm. 

Pris: 1595:-

Gasolgrill
Landmann Triton PTS 3.1. Utrustad med 
Landmanns nya värmesystem PTS, en 
innovativ teknologi som gör att vär-
men blir jämnare över hela grillytan. 
Grillgaller i emaljerad gjutjärn. 3 st 
rostfria brännare samt 1 st sidorbrän-
nare för tillagning av sidorätter. Easy 
to clean-system. Grillyta: 65x44 cm. 

Pris: 3295:-

Han började åka hoj 
åtta veckor gammal

Brutus, en tysk jaktterrier på 1,5 år, är en fena på att åka hoj. Han sitter i en specialväska med luftkonditionering på tanken och har egen skinnmössa 
och solglasögon.

En riktig cooling är han. 
Unge Brutus från Frände-
fors hänger alltid med på 
husse Martin Joelssons 
mc-turer sommartid.
– På vintern jagar vi, då åker 
han fyrhjuling och har vinter-
mössa. Brutus är ett riktigt 
energiknippe, men världens 
snällaste hund. Han är med 

överallt, på motorcykeln, i 
båten och i skogen, berättar 
Martin.

Brutus har åkt med på hus-
ses Midnight Star 1900 från 
åtta veckors ålder.

– Han älskar det här, säger 
Martin och fäller upp ett liten 
specialparaply som ger 
skugga om solen steker för 

mycket när ekipaget står 
stilla.

Väskan har sitter i har luft-
konditionering. En skinn-
mössa och solglasögon hör 
också till utstyrseln.

– Han har aldrig protesterat 
mot att bära dem, inte ens 
som valp, berättar Martin.

Hemma på gården i Frän-

defors går Brutus alltid lös, 
trots att han är en jakthund. 
Går ett rådjur förbi tomten 
bryr han sig inte.

– Men när det är jakttider 
och pejlen kommer på, då du 
blir det fart, säger Martin 
leende.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Västsverige är 
nominerat till 
Nordens bästa 
matdestination
Västsverige kan i augusti 
utses till Nordens bästa 
matdestination 2017. 
Det stod klart när nomine-
ringarna till Embla Nordic 
Food Award offentliggjor-
des. Det är Turistrådet Väst-
sveriges och Lokalproduce-
rat i Västs arbete med det 
gemensamma varumärket 
och nätverket Smaka på 
Västsverige som nomineras i 
kategorin ”Matdestination 
2017”.  

Smaka på Västsverige
Inom ramen för Smaka på 
Västsverige arbetar man med 
kvalitetscertifieringar, nät-
verksträffar och utbildningar 
för lokala restauranger, mat-
producenter och gårdsbuti-
ker.

– Jag är väldigt glad över 
nomineringen till Embla 
Nordic Food Award! Syftet 
med Smaka på Västsverige 
är att lyfta Västsverige som 
matdestination och sätta fo-
kus på våra fantastiska lo-
kala råvaror, som i förläng-
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Melodikrysset v.30 - 29 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. 30 – 29 juli

ningen ska locka fler turister 
hit, och det här känns som ett 
kvitto på att vi gör ett bra 
jobb, säger Fredrik Lindén, 
vd Turistrådet Västsverige.

Helt nytt matpris
Embla är ett nytt matpris som 
ska lyfta fram den närprodu-
cerade nordiska maten. Ini-
tiativtagare är Nordiska 
Bondeorganisationers Cen-
tralråd (NBC). Den första 
prisutdelningen äger rum i 
samband med matkonferen-
sen ”Better food for better 
people” i Köpenhamn den 24 
augusti. 

Vinnare utses i sju olika 
kategorier, som alla innehål-
ler en nominering från varje 
nordiskt land.

Blir Västsverige Nordens bästa 
matdestination 2017?

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

NYINKOMMET!

Sommaridyll nära Vänern!

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

Pris 1.195.000:-

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 21 
Villa som bör ses och upplevas! Otroligt smakfull villa 
i toppskick. Genomgående mycket fina rum med 
mycket ljusinsläpp, smakfulla materialval och flera 
eldstäder. Uteplatser åt flera olika väderstreck. 

Pris 2.950.000:-

Smakfullt in
redd villa!

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
Hemtrevlig villa med barnvänligt läge ! Välskött 
1½-planshus med fina, bra planlösning. 6 rok. Två 
badrum, ett med bastu. Lättskött tomt. Fristående 
garage med förrådsdel. 

Pris 825.000:-

Mycket trevlig familjevilla!

KABBO - Sockakullen 1 
Semesterparadis med 350 m strand vid Kabbosjön. 
Gården har en slående sjöutsikt. Flera byggnader 
med boende, umgängeslokal  för många. Ca 7ha. 
Bastu vid sjön med egen brygga. Jakt och fiske. 

Pris 1.975.000:-

Visning söndag 30/7 kl. 15-16

HÅVERUD - Upperud 5 
Charmigt 1700-tals hus i det vackra Upperud. Utsikt 
mot vatten från alla fönster. Modern standard.
Helrenoverat i ljusa färger, nytt kök, 3 rok,100 kvm. 
Tomt 2010 kvm.

Pris 790.000:-

Visning torsdag 30/7 kl. 13-14

NYINKOMMET!
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Sommarläsning – Nattligt besök 

Hemma hos familjen Larsson på gården Runneberget i Erikstad i mitten av 1940-talet; Margareta med fem av sina syskon. Från vänster: Lasse, 
Viola (skymd), Märta, Bertil, Margareta och Kalle.

– Jag har hittat dom! 
Svettig och varm rusar jag 
in i köket. Jag hade varit till 
Mellerud hos tandläkaren. 
När jag cyklade hem såg 
jag de tre stulna cyklarna 
slängda i diket. 

Kvällen innan som var en 
varm, ljus och skön sommar-
kväll hade vi barn varit ute 
och lekt till sena kvällen. Det 
var sommarlov, inga läxor 
och ingen skola väntade. Jag 
var väl en tolv-tretton år.  

Mamma hade besök, tant 
Anna på Ögårn, de hade sut-
tit uppe på bästa rummet och 
druckit kaffe.

Ljus sommarkväll gick 
över i ljus sommarnatt. Tant 
Anna hade gått hem och vi 

barn och vuxna hade gått till 
sängs. Det var tyst och stilla 
på gården.

Tre ynglingar hade, i vän-
tan på natten och tystnaden, 
gömt sig i skogen bak ladu-
gården. De var hungriga och 

ville ha något att äta. Första 
turen går till jordkällaren. 
Där hittar de några få syltbur-
kar och saftflaskor, rester av 
fjolårets skörd. Stall och la-
dugård var tomma, kor och 
hästar var på sommarbete. 
Det var bara i svinhuset det 
fanns liv. Förutom stora feta 
råttor, sov grisarna sin sköna 
snarkande sömn. Tur för de 
tre ynglingarna, väcker man 
en gris skriker den snart efter 
mat. Med syltburkar och 
saftflaskor beger sig de tre till 
stallet. 

Gör upp eld
I en tom spilta gör de upp en 
eld som självdör. Hade de 
möjligen tänkt värma på 
syltburkarna? Utan att be-
höva gå ut letar sig de tre 
ynglingarna genom tomma 
lador till ett lika tomt fähus. 
Ynglingarna slår sig ner för 
att granska och smaka på 
saften och sylten. Mockedör-
ren ut mot gödselhögen åker 
upp, tydligen föll varken saft 
eller sylt dem i smaken. Glas-
burkar och saftflaskor åker ut 
på gödselhögen. Det var där 
vi på morgonen hittade 
”stöldgodset”. 

För att ta sig vidare behö-
ver de tre fortskaffningsme-
del. Någon bil fanns inte på 
gården, alltså återstod cyklar. 
Alla cyklar stod olåsta i ma-

gasinet. Det var visserligen 
låst men nyckel satt i låset. 
Det var bara att vrida om.

Eftersom vi var en stor 
familj fanns det också många 
cyklar. Det var bara att ta för 
sig. Kvalité och cyklarnas 
beskaffenhet hade de tre av 
naturliga skäl ingen aning 
om. Tre ynglingar och tre 
cyklar försvinner från gården 
mot Mellerud. I Kambol tog 
cykelturen slut. En bil var ett 
bättre fortskaffningsmedel.

Hittade cyklarna i Kambol
Cyklarna övergavs och fär-
den fortsatte med bil. Det var 
där i Kambol som jag hittade 
cyklarna när jag var på väg 
hem från tandläkaren.

Det nattliga besöket blev 
morgonens samtalsämne när 
grannarna drog ut mjölken 
till mjölkbordet. Brottsplat-
serna besöktes. Brasan i stal-
let kommenterades.

– Jag trodde det hade brun-
nit ordentligt, sade Lars på 
Råskogen med en aning av 
besvikelse i rösten. Tydligen 
hade han väntat sig lite mer 
dramatik.

Fjärdingsmannen kom och 
synade brottsplatsen.

Syltburkarna plockades 
upp, tömdes på sitt innehåll 
och diskades mycket nog-
grant. 

Cyklarna hämtades hem.  
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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

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

Artikelförfattaren Margareta Larsson i 13-årsåldern.

Det var inte utan lite ska-
deglädje vi i efterhand skrat-
tade åt ynglingarnas cykel-
val. Den ena cykel var 
morfars gamla vad vi kallade 
”ballongcykel”. Den hade 
extra kraftiga däck och var 
tung att cykla, en herrcykel 
skev och illa medfaren efter 
att ha varit utsatt för en 
olycka och den tredje cykeln 

var en damcykel där kedjan 
gärna ville hoppa av. 

Jordkällare och magasin 
låstes nogsamt varje kväll – 
åtminstone den närmaste ti-
den. 

De tre rymlingarna stop-
pades strax innan Åmål. 

Margareta Larsson

Golf som motionsförmån
En vanlig förmån till fö-
retagets personal är sub-
vention för motion och 
friskvård. Motionsförmå-
nen kan vara en personal-
vårdsförmån som är skat-
tefri för den anställde. Nu 
är det avgjort i Skatte-
rättsnämnden att golfspel 
på en pay and play-bana 
och driving range som 
betalas av arbetsgivaren 
med 4 000 kronor per år 
räknas som en skattefri 
friskvårdsförmån. 
Urban Rydin, skattechef 
inom LRF Konsult sökte ett 
förhandsbesked i fjol på frå-
gan om golfspel kan utgöra 
en skattefri personalvårds-
förmån. Skatterättsnämnden 
sade ja, men när frågan över-
klagades till Högsta förvalt-
ningsdomstolen ansåg denna 
att frågeställningen inte var 
tillräckligt konkretiserad och 
målet avvisades. I en förnyad 
ansökan har frågan konkreti-
serats.

Skatterättsnämnden gjor-
de en förnyad prövning och 
ansåg att det inte fanns hin-
der att meddela förhandsbe-
sked. Med rösterna 4 – 3 
bedömde nämndens majori-
tet även denna gång att golf-
spel på en pay and play-bana 
och driving range som beta-
las av arbetsgivaren med  
4 000 kronor per år är en skat-
tefri friskvårdsförmån. 

Bakgrunden till förhands-

beskedet är att det i de ur-
sprungliga förarbetena till 
bestämmelserna om skattefri 
motion sägs att bland annat 
sporter som kräver dyrbarare 
anläggningar och redskap 
inte omfattas av skattefrihe-
ten för enklare motion. Som 
exempel nämns golf, segling, 
ridning och utförsåkning på 
skidor. 

Beakta förändringarna
I senare lagstiftningsärenden 
har dock uttalats att bedöm-
ningen måste beakta de för-
ändringar som sker med tiden 
i synen på vad som kan avses 
med enklare slag av motion.

– Då förutsättningarna för 
golfspel förändrats sedan 
bestämmelserna om skattefri 
motion infördes med många 
nya golfbanor och ökad till-
gång på banor som erbjuder 
pay and play-spel och spel på 
driving range är Skatterätts-
nämndens avgörande natur-
ligt, för självklart måste ut-
vecklingen av olika sporter 
som sker i samhället följas. 
Det är inte bra med ett alltför 
stelbent och konservativt 
synsätt. Min bedömning är 
att detta också på ett positivt 
sätt kommer att påverka be-
dömningen för ridaktiviteter 
sponsrade av arbetsgiva-
ren, säger Urban Rydin.

Allt talar för att Skattever-
ket även denna gång kommer 
överklaga förhandsbeskedet 

till högsta instans. Sannolik-
heten att det avvisas är denna 
gång betydligt mindre, så 
förhoppningsvis får alla gol-
fintresserade och ryttare en 
glad julklapp.

– Utbudet och intresset för 
olika sporter varierar över 
landet och skiljer från person 
till person. Golf är en utbredd 
sport som utövas av många. 
Det är angeläget och viktigt 
att friskvårdsförmånerna li-

kabehandlar olika typer av 
sporter. Syftet med frisk-
vårdsförmånen är att främja 
hälsan hos medarbetarna. 
Många arbetsgivare är små-
företagare och friskvårdsak-
tiviteter bidrar till lägre 
sjukfrånvaro, ökad produkti-
vitet och gladare medarbe-
tare, säger Katarina Hed-
ström Klarin, VD på LRF 
Konsult.

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters

sommarkorsord 
Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 13/8 2017 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Sommarkryss 1”

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postnr: .................................................................................

Postadress: .......................................................................

Lösning: .................................................................................

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. Privatleasing (inkl. moms) avser 3000 mil/36 månader och 0 kr kontantinsats. Fri Service 1000 mil / år. Finansiering via BMW Financial Services.
Bilen på bild är extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning: 5,2 l/100 km. CO2 136 g/km. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel.

BMW 1-serie är smidig på vägarna och full av energi, med ett sportigt 
och modernt utseende. Den har ett ergonomiskt kupéutrymme och 
ger dig stor körglädje. Bilen är dessutom utrustad med Advantage 
Edition för ökad komfort och säkerhet.
Inkl. parkeringssensor bak, farthållare med bromsfunktion, förvaringspaket för säker 
och bekväm transport, LED-strålkastare och lättmetallfälgar m.m.

BMW 118i ADVANTAGE EDITION.
VI FIRAR SOMMAREN MED ETT RIKTIGT BRA PRIVATLEASINGERBJUDANDE.

Privatleasing 2.595 kr/mån
Kampanjpris 214.900 kr
Ord. pris 246.000 kr

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter 
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss 

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås 

Trollhättan • Uddevalla

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

ÖPPETTIDER 
Mån - fre 7-18

Lör 9-14

Johan Holmgren
- Vi har även fin Norrlandstrall,

X-lent 28x120 mm för 17,90:-/ lpm

Trall
28 x 120 mm

12,95:-

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

Pris/ lpm

PRISEXEMPEL REGLAR
Regel C24 45 x 95       17,95:-/lpm
Regel C24 45 x 145     26.95:-/lpm

XL-BYGG Mellerud
Allt under samma tak!

Korrosivitetsklass C4.
För 28 mm trall. Skruvåtgång ca 
30 st per kvm. 250 st i burk.
Finns även i fler storlekar.

Trallskruv
4,5 x 55 mm

89:-

HEMLEVERANS
Handlar du för 10 000 kr eller mer 
vid ett inköpstillfälle kan vi köra hem 
varorna inom 2 mil. Är inköpsbeloppet 
mindre än 10 000 kr eller du bor 2-4 mil, 
kör vi hem varorna endast för 495:-

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

Se upp för tjuven när 
du är på stranden!

Är du en av dem som tar 
med dig värdesaker till 
stranden? I så fall, tänk 
om. Det är svårt att skydda 
sig mot badtjuven som är 
ute efter din plånbok, mo-
bil och kläder.  
Förra året anmäldes 1 168 
stölder och snatterier vid 
stränder och campingplatser 
i Sverige, enligt statistik från 
Brottsförebyggande rådet 
(Brå).  Generellt sett har de 
anmälda stölderna varken 
blivit färre eller fler jämfört 
med tidigare år, men faktum 
kvarstår- stranden är ett 
ställe fullt med stöldbegärli-
ga saker. 

En undersökning gjord av 

försäkringsbolaget if 2015 
visar på mycket högre siffror, 
nämligen att var tionde fa-
milj med barn råkat ut för en 
stöld på stranden. Vanligast 
är det att det är plånboken 
som blir stulen – hela 54 
procent har blivit bestulna på 
den. Betydligt färre, tolv 
procent av de tillfrågade, 
uppger att de blivit av med 
sin mobiltelefon.

 –  Mitt säkraste tips är att 
låta de flesta värdesakerna 
stanna hemma. Men ibland 
har man inget val, tänk då på 
att alltid låta någon i familjen 
eller sällskapet passa sakerna 
när det är dags för ett dopp. 
Badtjuvarna smälter lätt in 
bland alla solgäster så det är 

viktigt att vara uppmärksam, 
säger Lina Nilsson som är 
rådgivningsexpert på SSF 
Stöldskyddsföreningen.

SSF Stöldskyddsförening-
ens tips för att undvika tjuvar 
på stranden och camping-
platsen:

• Lämna värdesaker hem-
ma. Ta endast med dig kon-
tanter för dagen.

• Turas om att bada så att 
någon alltid har uppsikt över-
värdesakerna.

• Använd en vattentät för-
varing för mobil och kort 
som du hänger runt halsen 
när du badar. Då slipper du 
lämna dina värdesaker obe-
vakade på stranden.

Lämna värdesaker hemma, använd vattentät förvaring för mobil och kort som du hänger runt halsen vid bad, 
eller turas om att bada. Tjuven smälter lätt in bland alla badgäster.
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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
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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

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 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Låt din skog förädlas 
på hemmaplan.
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten 
med lokala virkes leverantörer. Slå oss gärna 
en signal. 

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

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

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

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

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

Så hanterar 
du åksjukan

Semstern innebär ofta 
mer bilåkande än vanligt. 
Bilsemester är en mycket 
populär semesterform för 
svenskar, men vad många 
inte tänker på när semes-
terplanerarna smids är att 
åksjuka riskerar förstöra 
stämningen rejält.
 Närmare en miljon svenskar 
lider av åk- och sjösjuka. Det 
finns knep att använda för att 
lindra och slippa besvär.

Omkring fem till tio pro-
cent av befolkningen är ex-
tremt åk- och sjösjukebe-
nägna. Åksjuka finns bland 
både barn och vuxna, men 
tenderar att förekomma mer 
när man är yngre. Hur myck-
et besvär man upplever va-
rierar, vissa mår jättedåligt 
medan andra bara känner av 
lättare besvär.

Konflikt i hjärnan
Åksjuka beror på en konflikt 
i hjärnan mellan information 
som hjärnan ständigt får från 
balansorganen i innerörat, 
ögonen, och kroppens läge, 
berättar allmänläkaren An-
ders Halvarsson.

Det finns olika sätt att fö-
rebygga åksjuka. Viktigt är 
att äta bra innan bilfärden 
och att vara utvilad. Recept-
fria och receptbelagda be-
handlingsalternativ kan 
också göra dig mindre käns-
lig för rörelseförändring och 
på så vis förebygga illamå-
ende. 

Om du har blivit illamå-
ende och börjat kräkas är det 
ofta svårt att göra någonting 

åt situationen annat än att 
”hålla ut”. 

Bli inte uttorkad
Se bara upp så att du inte, på 
grund av kräkningarna, blir 
uttorkad. Det kan vara bra att 
undvika vissa saker som 
starka lukter då det kan på-
verka illamåendet. I den mån 
det går, försök placera dig 
någonstans där det gungar 
mindre, att blunda eller sova 
är också att rekommendera, 
säger Anders Halvarsson.

Vanliga symtom på åk- och 
sjösjuka är gäspningar, kon-
centrationssvårigheter, trött-
het, kallsvettig, luktkänslig-
het, obehagskänsla i magen, 
illamående och kräkningar.

 

Så förebygger du  
åk-  och sjösjuka:

• Var utvilad innan resan
•Åk i rätt färdriktning, om 

möjligt 
•Ät rätt – ät gärna en kol 

hydratrik måltid i god tid 
innan

•Undvik alkohol eller väts-
kedrivande drycker (kaffe, te 
med mera)

•Försök att inte oroa dig – 
det kan leda till onödig stress 
och trigga illamåendet

•Undvik att läsa eller spela 
spel under resan då det blir 
ytterligare intryck för hjär-
nan att hantera

•Försök att fixera horison-
ten när du är till sjöss.

 Källa Doktorn.com

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

MODETYGER 
Trikå, vävt, stickat, ull, viskos, lin, bomull

TYGLADAN

Gardinstänger 99:-/m 

Möbeltyg 60-115:-/m

Myggnät 35:-/m 
 
Damtrosa 3 för 99:-
Mörkläggning
MV & färdigsytt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

MURARE

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

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

BILDELAR

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Var medmbraå

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 30 Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Jordgubbar
ICA. 250 g. Fryst. Jfr pris 40:00/kg

Ugn- & grillfolie
ICA. 10 m. Jfr pris 1:50/meterMinivattenmeloner

Ica Selection. Spanien. Klass 1.
Gäller hel melon. Jfr pris 10:00/kg.

              

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

Kaffe
Classic. 500 g. Gäller ej hela bönor, 
Ekologiskt, Rättvisemärkt och Selec-
tion. Jfr pris 50:00/kg.
Max 3 köp/hushåll.

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

Grevé®, Herrgård®, Präst®
Skånemejerier. Ca 700 g. Grevé®: mild, 
mellan 28%. Herrgård®: mild 28%. Präst®: 
mellan 35%. Jfr pris 49:90/kg. 

Oliver
ICA. 240 g. Pimiento, Vitlök och Hot 
chili.  Jfr pris 70:42/kg utan spad.

4990
/kg

KORT 
PRIS

25:-
/st

5990
/kg

10:-
/st

15:-
/st

10:-
/st

år och
framåt!

KALASPRISER
Fira med oss hela året!

10:-
/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:-

Marc startade reklambyrå i 
gymnasiet – nu fyller den 20 år

Marc Manchec startade reklam-
byrån Bozzanova för 20 år sedan.

I gymnasiet deltog Marc 
Manchec i en tävling där 
uppgiften var att designa 
en logotype till bandy-VM 
i Vänersborg 1997. Hans 
förslag vann och priset på 
1000 kronor satsade han 
på att starta reklambyrån 
Bozzanova, med kontor i 
Vänersborg. 
Nu fyller byrån 20 år och firar 
jubileet som en framgångsrik 
och växande aktör inom 
kommunikation och mark-
nadsföring.

– Idag består Bozzanovas 
team av sex personer med 
olika kompetenser som kom-
pletterar varandra mycket 
bra, säger Marc Manchec.

Företaget arbetar med allt 
från kampanjer, varumärken 
och grafiska profiler till års-
redovisningar, appar och 
hemsidor. I tjänsterna ingår 
även e-handelslösningar, 
skyltkoncept och marknads-
föring i sociala medier.

– Tekniken ligger oss 
varmt om hjärtat och vi har 
hög teknisk kompetens, för-

utom att vi är kreativa och 
konstnärliga. Hela tiden job-
bar vi för att kompetensut-
veckla oss och håller oss 
uppdaterade om trender 
inom design och teknik, sä-
ger Marc Manchec.

95-åring i styrelsen
Marc Manchec intresserade 
sig tidigt för Internet och 
digitala medier och lärde sig 
att skapa hemsidor. När han 
var klar med gymnasiet tip-
sade hans mormor om Hyper 
Island, en utbildning i digital 
kommunikation och digitala 
medier i Karlskrona. Mor-
mor, nu 95 år, har under åren 
hjälpt Bozzanova med lö-
pande bokföring och sitter 
även med i styrelsen.

Dalslands kanal
Företagets första kund var 
Dalslands kanal, som Marc 
Manchec utvecklade en 
hemsida för. Under åren har 
många olika typer av projekt 
utvecklats tillsammans med 
Dalslands kanal. Nu, 20 år 

senare, har Bozzanova lanse-
rat en ny app för just Dals-
lands kanal och Dalslands 
Turist AB. 

Appen visar det samlade 
utbudet av besöksmål längs 
kanalen i Dalsland och södra 
Värmland och finns på flera 
språk. 

– Bland våra kunder finns 
flera kommuner, kommunala 
bolag samt både större och 
mindre privata företag. Extra 
roligt är att Vänersborgs 
kommun i år valt Bozzanova 
som partner och officiell re-
klambyrå eftersom allt bör-
jade med Bandyloggan 1997, 
säger Marc Manchec.

Skräddarsydda lösningar
Vissa kunder vill bara ha 
hjälp med till exempel en 
broschyr eller en hemsida, 
medan andra vill ha hjälp 
med mer långsiktig kommu-
nikation och marknadsfö-
ring. 

20 roliga år
– Det har varit 20 väldigt 

Pridefestivalen 
2017 tar form

Den 22-23 september är 
det dags för pridefestival 
i Mellerud igen. Förhopp-
ningen är att toppa förra 
årets succé.
– Vi kommer att köra samma 
koncept som förra gången, 
säger Elvira Olsson, sekrete-
rare i ungdomsrådet.

Klart är att sångaren Ca-
meron Jai, som förra året var 
med i Idol och som blev 
”Årets transperson” på QX-
galan på Cirkus i Stockholm, 
kommer till Mellerud och 

Ungdomshuset Stinsens 
scen under festivalen.

Kommer gör också sånga-
ren Mathias Holmgren. Han 
ska vara DJ och konferencier 
under kvällen.

Mellerud Pride 2017 kom-
mer att ingå i ”Arenaveckan”, 
en veckan då Melleruds 
kommun i samarbete med 
Västarvet och många fören-
ingar fokuserar på natur- och 
kulturarvet i kommunen. 
Temat är ”Dåtid – Nutid – 
Framtid”.

22-23 september är det Pridefestival i Mellerud igen. Förra årets Mellerud 
Pride blev en succé. Arkivbild.

roliga år. Jag brinner för mitt 
jobb och kan inte tänka mig 
något annat. Jag har haft 
förmånen att lära känna 
många intressanta människ-
or och arbetar med trevliga 
kollegor. Min familj har 
också alltid varit stöttande 
och förstående samt funnits 
med genom åren med hjälp 
och engagemang, säger 
Marc Manchec.

Bozzanova har firat 
20-årsjubileet med en fest för 
kunder och partners på Ron-
nums Herrgård i Vargön. 


