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sundströms
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Rek. ca pris 459:-

349:-

Trygg och säker arbetsmiljö. Allt packat i en praktisk förvarings-
box. Lämplig för dig som arbetar i dammiga miljöer som exempevis 
betong och stendamm, sanering av vattenskador, risk för mögel, 
dammiga städarbeten m.fl. 

Dalslands kanal är en av Europas vackraste kanaler och 254 kilometer lång med totalt 31 slussar. Här syns passagerarbåten M/S Dalslandia i akvedukten i Håverud, sommaren 2017. Foto: Susanne Emanuelsson.

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

DU VILL VÄL VARA MED!

INFORMATIONSMÖTE SÖNDAG 6/8 
INFÖR BYGGSTART AV FIBERNÄTET

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

VÄLKOMNA!

Anmäl dig nu på Skallerudsfiberforening.se

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

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

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Telefon 0521-303 52

Storgatan 15, Brålanda

Öppnar igen

SemeStern är Slut 

 BÖrjar joBBa månd 7/8

Välkomna åter!

 11/8 Dún Aengus: irländsk afton

Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00
4/8 I’m Kingfisher

www.upperud.se

Meddelande från
Majblomman!

I år har vi  
ändrade rutiner!

Vi tar beslut om bidrag 
vid 4 tillfällen/år och 
det gäller ansökningar 
som kommer in 1/2, 
1/5, 1/9 och 1/12.

Allt för att hjälpa så 
många som möjligt.

Majblomman  
Mellerud/Kroppefjäll

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

2 aug – 9 aug 2017
8:e sönd eft Trefaldighet
”Andlig klarsyn”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 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.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Klöveskogs kyrka. 
  Musik och sång: Stellan Johansson. 
  Andakt: Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och ”Kafé Kom in” i Kyrkans hus.
Sön 15.00  Ekumenisk Friluftsgudstjänst i Sunnanå, 
  Lena Hildén. Tag med kaffekorg och något 
  att sitta på. Vid regn i Holms kyrka.
Tis 8/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 8/8 14.30  Andakt på Bergs, Maria Andersson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Lena Hildén.
Sön 13/8 14.00  Friluftsgudstjänst i Upperud 9:9, Marit 
  Järbel. Sång: Corde Vocali, under ledning 
  av Walter Berggren. Fika 80:- föranmälan till 
  fikat, past.exp senast 10/8 tel. 0530-36200.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 11.30  Pilgrimsvandring. Startar med andakt 
  i Högfjällskyrkan, Dals Rostock därefter 
  vandrar vi tillsammans till Eds skola. Tag 
  med egen matsäck. Arr: Dalskogs 
  Tennisklubb och Byalag. Upplysning: Mikael 
  Hansson, tel: 0732-67 19 64. 
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst vid Eds skola, Eva 
  Marklund. Kaffeservering. Tag med något att 
  sitta på.
Ons 9/8 12.15  Andakt på Karolinen, Marit Järbel.

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 5/8  kl 20-24

ROGER LINDBLOMS
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

I’m Kingfisher till Upperud

Thomas Jonsson (I’m King-
fisher) gästar Upperud 9:9 

på fredag.

Femton år efter debutal-
bumet fortsätter Thomas 
Jonsson (I’m Kingfisher) 
utforska den alternativa 
folkscenen. 

På fredagspuben 4 augusti på 
Upperud 9:9 står han på sce-
nen. 

Med en förkärlek för det 
varma, skeva och catchiga 
har han blivit jämförd med 
både den amerikanska indie/
folk-scenen och klassiska 
singer/songwriters som Neil 
Young och Bob Dylan. Se-
naste albumet Avian kom 
2014 och fick lysande recen-
sioner i bland annat Afton-
bladet, Sydsvenskan, brit-
tiska Uncut och av SVT:s Per 
Sinding-Larsen. 

Akustisk skiva
Senare under 2017 kommer 
hans sjätte och första riktigt 
akustiska skiva. Till en bör-
jan handlade musiken främst 

om sångmelodierna, men 
under årens lopp landar mu-
siken minst lika mycket i en 
förkärlek för det aviga och 
gitarrspelet, en egenkompo-
nerad bluesinspirerad teknik 
med mycket slag och bänd-
ningar. 

Allt som allt har Thomas 
gjort nära 600 spelningar i 20 
länder! Från SXSW i Austin 
och Paradiso i Amsterdam 
till Münchens Filmfestival 
och Storsjöyran. Nu uppträ-
der han på Upperud 9:9 för 
tredje gången.
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 4 augusti kl. 19.00

Åsebro IF – Fengersfors IK

Dagens matchbollar är skänkta av:
Grinstads Lanthandel, Nomor, 

ITAB Ytbehandling/Lackering, Dalslants Sparbank 

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Byggstål Mellerud AB

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

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Tre spännande konserter

Med Josué Trelles och Alban Faust möter den svenska folkmusiken den 
sydamerikanska.

Dalslands Spelmansor-
kester är troligen den 
numerärt största gruppen 
som framträder I Håverud 
i år. 
Antalet skiftar, men ibland är 
de närmare 20 stycken. Spel-
mansorkestern leds av Alban 
Faust. Den är knuten till 
Dalslands Spelmansför-
bund. Repertoaren utgår från 
den dalsländska spelmans-
musiken, men innehåller 
även låtar från andra svenska 
landskap och från Norge. 

I gruppen återfinns, förut-
om fioler, nyckelharpa, säck-
pipa, flöjt, gitarr och bas.

Gruppen har gjort en skiva, 
“Drivved”, och 2016 var de 
och spelade på en folkmusik- 
och dansfestival i Tyskland. 
I Håverud spelar de torsdag 
3 augusti. 

Näst sista Håverudsveckan innehåller ”bara” tre eftermiddagskonserter i Dalsland Center. Lördag 5 augusti är 
det istället musik på kvällen, det så kallade Helyllehänget, där bland annat Marit Bergman kommer att sjunga.

Alban Faust är en av de 
flitigaste musikerna i Hå-
verud I sommar. 
Söndag 6 augusti är han på 
plats för fjärde gången, 
denna gång tillsammans med 
Josué Trelles, en sydameri-
kansk musiker han spelat 

ihop med i närmare 20 år. De 
har bland annat gjort plattan 
”Polska på pan” tillsam-
mans.

Josué spelar olika indian-
ska flöjter, främst panflöjter 
i olika storlekar. Han spelar 
också det australiensiska in-

Gruppen For Evert som 
spelar i Håverud tisdag 8 
augusti har ingenting med 
Evert Taube att göra. 
Istället är gruppen en hyll-
ning till trumpetaren Evert 
Pettersson, som var ifrån 
Bolstad. 

Gruppen leds av pianisten 
Erik Lindberg, som i över ett 
kvarts sekel spelade med 
Evert i Dalsland Center varje 

år. Nu är Erik tillbaka med en 
ny konstellation. Med sin 
gemytliga värmländska le-
der han publiken igenom ett 
jazzinspirerat program. 

Förutom Erik Lindberg 
består gruppen av Lars Wal-
lin, trumpet, Ivan Eliasson, 
saxofon, Bertil Sandberg, 
bas, och Anders Ljungqvist, 
trummor.
 

Största gruppen som framträder

Dalslands Spelmansorkester leds av riksspelmannen Alban Faust.

Alban flitigaste musikern i sommar

Hyllning till Evert

En äkta marknad på Sunnamon
Lördagen 5 augusti är det 
marknad på Sunnamon i 
Sunnanå. 

Där var det marknad från 
1788 till 1892. Hembygds-
föreningen tog upp traditio-

nen igen efter 91 år, hade sin 
första marknad här 1983 och 
har hållit på sedan dess. 

På Sunnamo marknad säljs bland annat gediget hantverk och ibland visas även hur själva hantverket går till. 

Stämningsfull ljusfest
Lördag 5 augusti hålls det 
ljusfest i Sunnanå hamn un-
der kvällen, en tradition se-
dan långt tillbaka där man 
tänder upp brasor ute på 
öarna. Det tänds även tusen-
tals marschaller runt om i 
hela hamnen.

Evenemanget är frukten av 
ett samarbete mellan sjö-
bodsföreningen, Melleruds 
båtklubb och Sunnanå 
hamnkrog. 

Samma dag anordnas även 
Sunnamo marknad.

Sunnanå hamn är upplyst med mängder av marschaller denna kväll. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

strumentet didgeridoo. Al-
ban spelar i denna konstella-
tion både säckpipa och 
nyckelharpa.

Duons konserter brukar 
vara mycket uppskattade. 
Alban och Josué har utveck-
lat ett spännande samspel, 
där de turas om att vara me-
lodiförande och där det finns 

rum för spontanitet och im-
provisation. Hos dem får den 
svenska folkmusiken möta 
den sydamerikanska, med 
rejäla doser av andra influen-
ser inplockade. Sant multi-
kulturellt. Men som Alban 
brukar påpeka: Musiken 
känner inga gränser.

Marknaden hålls i gammal 
stil med försäljning av gedi-
get hantverk, allehanda ting 
och hantverksmässigt pro-
ducerade livsmedel. Till fikat 
kan man välja specialiteten 
klengås.

Veteranfordon
I samband med marknaden 
arrangeras en veteranfor-
donsutställning vid Sunnanå 
Hamn krog i Sunnanå hamn. 
På kvällen är det ljusfest i 
hamnen, en tradition sedan 
långt tillbaka där man tänder 
upp brasor runt på alla öarna 
och det tänds även marschal-
ler runt om i hela hamnen.
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Veckans lunch
Måndag 7/8: Pannbiff med lök, brunsås, 
potatis, lingonsylt och amerikanska 
grönsaker. 
Dessert: Konserverad frukt. 
Tisdag 8/8: Kassler med champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 9/8 Kycklinggryta med potatis 
och broccoli. 
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 10/8: Krämig fisksoppa. 
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.
Fredag 11/8 Köttfärssås, makaroner 
och vitkålssallad.  
Dessert: Drottningkräm.
Lördag 12/8: Kokt fisk med äggsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse med vispad 
grädde.
Söndag 13/8: Dillkött med potatis och 
sommargrönsaker. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 32
Mån, fre: Potatisbullar med bacon och 
grönsaker. Tis-tors, lör-sön: Köttbullar 
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!

Marit Bergman till Håverud

Kvällens huvudartist är utan tvekan Marit Bergman.

För andra året i rad arrang-
erar Kulturrepubliken 
Dalsland en utomhusspel-
ning vid Dalsland Center 
under namnet Helylle-
hänget i Håverud. Detta 
sker lördag 5 augusti.
– Vi har till vår stora glädje 
lyckats få med Marit Berg-

man som huvudartist. Vi 
testade i fjol att arrangera 
Helyllehäng i Håverud, med 
en artist från Göteborg som 
mötte en från Dalsland. I år 
slår vi på stort, säger Kristof-
fer Emanuelsson, Kulturre-
publiken Dalsland.

Övriga deltagande artister 

Marit Bergman slog igenom 
med dunder och brak 2002 när 
hon släppte albumet ”3.00 A.M. 
Serenade”. Ett album blev så 
småningom fem till antalet, och 
dessutom en hel hög P3 Guld- och 
Grammis-statyetter.
Förra året släppte Marit för första 
gången musik på svenska. Efter 
sju års tystad kom det efterlängta-
de albumet: ”Molnfabriken”. Efter 
det turnerade hon för utsålda hus 
och gjorde sedan även en kort 
klubb-turné.

fakta 
marit bergman

Panflöjt med Dragomir
Dana Dragomir och hennes panflöjt gästar Högsäters kyrka 4 augusti.

På fredag den 4 augusti 
medverkar Dana Dra-
gomir i Högsäters kyrka 
under rubriken ”Panflöjt 
i sommarkväll”.
Dana är en unik artist, även 
kallad ”Panflöjtens Drott-
ning” och världens första och 
främsta kvinnliga professio-
nella panflöjtist. Med sin 
förtrollande flöjt – av Mozart 
kallad trollflöjten – sprider 
Dana stor värme och glädje 
på konserterna.

Hon bjuder på en smakfull 
varierad blandning musik. 

Hon plockar pärlorna bland 
populärklassiker, melodier 
från film och musikaler, mo-
dern melodiös internationell 
och svensk pop av bland an-
nat Benny Andersson (natur-
ligtvis Mio min Mio) och 
ABBA samt både svensk och 
spännande rumänsk folkmu-
sik och visor. 

På flygel/piano medverkar 
Mathias Hellberg.  

Bakgrund
Dana är född i Bukarest, 
Rumänien. Från sex års ålder 
fick Dana en gedigen musik-

utbildning, så som det i de 
gamla öststaterna förunna-
des endast eliten av begåv-
ningar. I åtta år studerade hon 
klassiskt piano, men tröttna-
de och ville byta till panflöjt. 
Det är ett svårhanterligt in-
strument, som av gammal 
tradition endast spelades av 
män – som då huvudsakligen 
spelade traditionell folkmu-
sik.

Inbyggt motstånd
Dessutom är panflöjten Ru-
mäniens officiella national-
instrument. Därför fanns det 
ett inbyggt motstånd mot en 
ung flicka som ville spela 
panflöjt. Danas medfödda 
talang slog läraren med häp-
nad och hon blev första 
kvinnliga eleven någonsin att 
accepteras som panflöjtist i 
statliga George Enescu mu-
sikhögskola. En stor sensa-
tion. 

Redan som 16-åring fick 
Dana sitt genombrott och 
blev en firad och framstående 
solist i Rumänien.

Dramatiskt
Under dramatiska omstän-
digheter lyckades Dana 
lämna diktaturens Rumänien 
med sikte att göra internatio-
nell karriär. Efter en tid i USA 
besökte hon Sverige för att 
besöka en barndomsvän från 
Bukarest.

Dana återvände hit några 
gånger. Svenska musiker fick 
upp öronen för henne och ett 
skivbolag gav henne sedan 
chansen att göra albumet 
Fluty Romances, innehål-
lande Mio min Mio.      

Efter genombrottet med 
”Mio min Mio” 1991, bo-
satte hon sig i Stockholm. 

under kvällen är Blue Eyed 
Blondes, eventuellt en hip 
hop-grupp från Göteborg 
plus trubadur i slutet av kväl-
len.

Tanken är att allt sker vid 
Brasseriets uteservering vid 
Dalsland Center.

Arrangemanget stöttas av 
Skålleruds byalag, the Visi-
tor, Brasseriet och Dalsland 
Center.

– Vi hoppas på en go hel-
kväll. DVVJ är eventuellt 
också med på ett hörn, där 
man ska kunna åka till Håve-
rud från Mellerud. Vi vill få 
fler människor från Göteborg 
att besöka Dalsland. Dals-
land är en plats som förtjänar 
mer uppmärksamhet, under-
stryker Kristoffer.

Han hoppas även att Kul-
turrepubliken Dalsland ska 
få fler medlemmar som vill 
engagera sig. Idag består 
medlemmarna bland annat 
av nämnde Kristoffer, Kalle 
Karlsson, Göteborg samt 
Caroline Anderberg och Pet-
ter Olsson från Mellerud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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
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Melodikrysset v.31 - 5 augusti

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. 31 – 5 augusti

Atletisk trädfällning och veteraner i arbete

Kolmilan var en ny attrak-
tion förra gången. En ny 
kolmila kommer att börja 
byggas den 5-6 augusti. 
17 september tänds den. 
Arkivbild.

23 september är det dag för ”Skogens Veteraner” igen, evenemanget som lockar en stor publik bjuder i år 
på något alldeles extra. Arkivbild.

Tredje upplagan av popu-
lära ”Skogens Veteraner” 
anordnas den 23 septem-
ber vid Källhults bygde-
gård i Dalskog.
Ett nytt inslag i år är ett besök 
av svenska landslaget i Tim-
bersport, en internationell 
tvävlingsserie inom atletisk 
trädfällning som kräver 
styrka, teknik och mod. 
Landslaget  kommer att 
bjuda på en uppvisning i sex 
spektakulära grenar. Både 
yxa, handsåg och motorsåg 
kommer till användning. 

Nordiska mästare
Det svenska landslaget inne-
har titeln som nordiska mäs-
tare, som de ska försvara 
under NM i Göteborg i au-
gusti. 

Helt klart lär deras uppvis-
ning bli något alldeles extra 
under Skogens Veteraner.

Kolmilan tänds
Kolmilan som var ett popu-
lärt inslag förra gången det 
begav sig kommer att finnas 
med i år igen. 5-6 augusti 
startar byggandet av den. 

Den 17 september tänds 

den och invigs i samand med 
helgsmålsbön. Den 20 sep-
tember ges en musikkväll 
vid milan där Örs kyrkokör 
medverkar.

Den 23 september är det så 
så dags för Skogens Vetera-
ner, då skogamaskiner äldre 
än trettio år kan ses i arbete. 

Evenemanget burkar locka 
många utställare och en mer 
än tusenhövdad publik. Kol-
bullar, kaffe och myckat an-
nat ätbart kan avnjutas på 
området.

 Karin Åström 
karin@mellerudsnyheter.se

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Har Du ett torp  

att sälja? 

Välkommen  

att höra av Dig 

till oss!

Vi har köpklara  

kunder

Praktfull villa på landet!

BOLSTAD - Nygården Bredaberget 
Praktvilla med anor från 1800-talet. Välkomnande 
atmosfär. 6 rok. Inbjudande sällskapsytor, serve-
ringsgång och bibliotek. En blomstrande trädgård. 
Altan på husets baksida, rymligt magasin.

Pris 1.650.000:-

ÅSENSBRUK - Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt läge och sjöutsikt över Up-
perudshöljden. Med ett lugnt läge på återvändsgata. 
Flera uteplatser. 4 sovrum, vardagsrum med murad 
braskamin. Fristående garage och förråd.

Pris 1.150.000:-

Sjöutsikt!

Närhet till 
sjö och bad!

Vackert och ostört läge!

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

Pris 2.195.000:-

BRÄNNA - Skållerud Backen Jonsberg 
Villa med vackert och ostört läge! Härliga öppna 
ytor, kakelugnar och vedspisr. Ytan på nästan 180 
kvm fördelas på fem rok, två badrum och tvättstuga. 
Altan under tak. Dubbelgarage och fristående förråd. 

Pris 950.000:-

Grattis till vår goa William 
som fyller 2 år 8/8. 

Kramar från mamma, pappa, 
Ludvig, mormor, morfar,  

farmor och farfar

Hipp Hipp 

HURRA! PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Lörd 12.30 Sun-
namo marknad Thomas & 
Anita Granath. Sönd 15 
Ekumenisk gudstj. Sunnanå 
medtag fikakorg.
Equmeniakyrkan: Sönd 
15 Ekumenisk gudstj. Sun-
nanå hamn. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Samuel Johansson.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. Frän-
defors Equmeniakyrkan. 
Sigward K. Kyrkkaffe.

Sundals-Ryr: Sönd 15 
Gudstj. vid skidstugan Gra-
nan, Thomas Holmström. 
Musik: Magnus och Josie 
Jonsson. Servering och 
korvgrillning. LRF, byalaget 
och kyrkan inbjuder.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Nils Lund-
bäck. Kyrktaxi. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Nils 
Lundbäck.
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Frank tilldelades medalj av ÖB 

Under vecka 26 besökte 
ÖB Camp Nobel i Mali, 
där mellerudsbon Frank 
befinner sig på FN-tjänst. 
ÖB delade ut medaljer till 
de soldater som vistats 
mer än 90 dagar i insats-
området. Tre soldater 
tilldelades FN-medaljen 
för MINUSMA – en av dem 
var Frank.
– Det kändes särskilt stort att 

få medaljen av ÖB personli-
gen, konstaterar Frank.

Frank ingår i ett spanings-
kompani och har genomfört 
ett antal patruller i och runt 
Timbuktu. Hans huvudsak-
liga arbetsuppgifter är att 
vara chef över en grupp sol-
dater och officerare som 
skickar iväg och tar emot 
obemannade spaningsfar-
koster. De gör även underhåll 
på flygsystemet.

– Vi är här för att skydda 
befolkningen från beväpna-
de grupper som vill ta mak-
ten i landet, förklarar Frank.

Han har varit i Mali under 
två perioder. När han åker 
hem i augusti har han vistats 
fem månader i Mali. Frank 
ser fram emot att komma 
hem och bada i Vänern och 
Örsjön innan det blir höst 
igen.

Extrem värme
– Vi jobbar under ganska 
tuffa förhållanden med ex-
trem värme och sandstormar. 
Beväpnade terroristgrupper 
skjuter både raketer och gra-
nater på oss. Jag har varit 
med om några attacker. Vid 
den senaste attacken träffa-
des campen av ett antal gra-
nater från en granatkastare i 
samband med att vi skulle 

skicka iväg en spaningsfar-
kost. Jag tog skydd under 
startrampen och ålade mig 
sedan i skydd bakom sand-
säckar. Risken att bli träffad 
av en granat gör att sinnena 
skärps. Man lever mer i nuet 
och känslan av att leva för-
höjs, berättar Frank.

Alla äter malariaprofylax 
för att inte få malaria. Floden 
Niger rinner inte så långt från 
campen. 

Det sägs att det finns 
mycket mygg vid floden, 
men jag har inte erfarit så 
många på campen. Men det 
finns gott om otäcka djur som 
skorpioner och kamelspind-
lar, säger Frank.

Piskar blästersand
Sandstormarna, eller habo-
obs som de kallas, är särskilt 
besvärliga. De sveper in med 
höga vindhastigheter och 

– Mellerudsbon som tjänstgör i Afrika

Fotpatrull på ”onda” höjden utanför Timbuktu. Foto: Privat. Frank tillsammans med två örnar och en galt. Foto: Privat.
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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

UAV-03 Örnen landar. Foto: Pelle Walmstad, Försvarsmakten.

Den obemannade spaningsfarkosten skickas iväg med katapult från startrampen. Genom headsetet har Frank 
kontakt med piloten under startförloppet. Foto: Privat.

Ålder: 53 år.
Familj: Gift med Carina. De har två vuxna barn som bor i Linköping respek-
tive Stockholm.
Bor: Mellerud (Frank flyttade hit 1988).
Yrke: Specialistofficer i Flygvapnet med tjänstegraden förvaltare.
Aktuell med: Utlånad till K3 för Mali-insatsen där han tilldelats FN-medaljen 
för MINUSMA av ÖB. Pendlar i vanliga fall mellan hemmet i Mellerud och sin 
tjänst på helikopterflottiljen i Linköping.

FAKTA OM FRANK

efterföljs ofta av regnoväder. 
Sanden piskar som bläster-
sand mot huden och det blir 
svårt att andas.

Ibland förmörkas en sol-
skensdag med blå himmel till 
natt på några minuter. Tem-

peraturen ligger ofta på över 
40-grader. 

– Man är svett hela tiden. 
Vi tvingas i samband med 
granatattackerna och under 
patrullering att bära tunga 
kroppskydd, utrustning och 

beväpning vilket gör att man 
måste vara i god fysisk form 
för att klara av förhållandena 
här, förklarar Frank.

Sprang ett marathon
Man anordnar olika tävlingar 
på campen som avbrott i den 
dagliga rutinen. På julafton 
sprang Frank ett marathon 
inne på campen. Det blev 52 
varv. 

– För någon vecka sedan 
hade vi Runway Challenge 
på landningsbanan för våra 
spaningsfarkoster. Det inne-
bar stafett där flera lag täv-

lade att springa tio längder på 
landningsbanan under den 
varmaste perioden på dagen. 
Bergsjägarna från Arvidsjaur 
vann.

Militär bakgrund
Frank började sin militära 
karriär som teknisk officer 
och flygtekniker på F7. Efter 
några år på F7 läste han in 
civilt flygteknikercertifikat 
och började jobba på civila 
flygbolag. Han har jobbat 
med SAAB 340 på Swedair 
och med Bae 146 på Malmö 
Aviation. 

– Jag återanställdes på F7 
igen år 2000 som flygtekni-
ker på JAS-39. Jag läste se-
dan vidare till kapten och 
hamnade på en stabsbefatt-
ning som flygsäkerhetsoffi-
cer. Efter några år i stabs-
tjänst tröttnade jag på att 
sitta bakom ett skrivbord, 
förklarar Frank. 

Forts. nästa sida

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters

sommarkorsord 
Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 20/8 2017 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Sommarkryss 2”

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

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

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

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

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

MNYHETER
ELLERUDS

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

ÖPPETTIDER 
Mån - fre 7-18

Lör 9-14

Thomas Mattsson
– Förutom att skydda mot väder och vind, ger 

dörren också uttryck om vem som bor i huset och 
vilka upplevelser som väntar innanför husets

väggar. Välj därför en ytterdörr som passar dina 
krav, ditt hus och din stil. Välkommen!

SIXTEN SALLY TARA

SWEDOOR
Ytterdörrar

från.

3 690:-

Ytterdörr 10x21. 
Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät 
utsida. 3690:-

Ytterdörr 10x21. 
Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, spår-
fräst utsida, med 
cotswoldglas.
Rek. ca pris 4 990:-
4490:-

Ytterdörr 10x21. 
Vitmålad 0502-Y.
Slät insida, slät 
utsida, med 
klarglas. Rek. ca 
pris 6 490:-
5490:-

Dessa tre kvalitetsdörrar levereras inklusive karm med låskista A2002, STD gångjärn med bakkantsäkring och tröskel i trä/alumi-
nium. Garantier: 5 år produkt/10 år formstabilitet. Går även att få i andra storlekar. Exklusive trycke & cylindertillbehör.

Gäller t.o.m.
31 augusti.

ASSA
Behörssats Entré

D12-B1/B3

2 495:-

Komplett behörs-
sats ASSA Entré. 
Cylinder d12 har den 
högsta säkerhets-
nivån. Nycklarna är 
knutna till ägarbevis 
och är juridiskt 
skyddade mot illegal 
kopiering.

Frank poserar framför terrängbil 16 ”Galten” som nyttjas som en arbetshäst under ökenoperationerna.  
Foto: Privat.

Sandstormen sveper in med vindens hastighet och förmörkar dagen till natt. Foto: Pelle Walmstad, 
Försvarsmakten.

En vägg av sand tornar upp sig i fjärran. Foto: Pelle Walmstad, Försvarsmakten.

ÖB (Micael Bydèn, överbefälhavare för hela svenska försvarsmakten) 
delar ut medaljen till Frank på Camp Nobel, Mali. Foto: Privat.

På patrull runt Timbuktu. Foto: Pelle Walmstad, Försvarsmakten.

Han sökte sig då till Livre-
gementets husarer, K3 som 
skulle skicka iväg ett system 
med obemannade spanings-
farkoster till Afghanistan. 
Frank tjänstgjorde som Stf 
chef för en grupp flygtekni-
ker under sex månader i Af-
ghanistan. 

– Jag gillade förbandsan-
dan på K3 som är ett jägar-
förband och deltog i olika 
strapatsövningar för att er-
hålla den gröna baskern. Jag 
blev kvar på K3 i 2,5 år.

När helikopterflottiljen 
sökte officerare för tjänstgö-
ring på en skvadron med 
blackhawkhelikoptrar sökte 
Frank och blev antagen som 
plutonchef. Det innebar att 
han fick åka till USA under 
sex månader för typkurs på 
UH-60 Blackhawk. 

– Jag fick ta med mig fa-

miljen. Vi bodde utanför en 
amerikansk arméflygbas och 
hade möjlighet att resa runt i 
USA på helger och längre 
ledigheter, berättar Frank.

I Mali
När K3 behövde utbildad 
personal för tjänstgöring på 

UAV-plutonen i Mali tillfrå-
gades flera av de officerare 
som tidigare tjänstgjort i 
Afghanistan om de var in-
tresserade av tjänstgöring i 
Mali. 

– Jag tyckte det lät spän-
nande och accepterade. Efter 
sex månaders missionsut-

bildning var det dags att 
packa väskan och åka till 
Timbuktu.

Vad händer när du kom-
mer hem?

– Efter tjänstgöringen i 
Mali väntar ett skrivbord på 
helikopterflottiljen. Vi får se 
hur länge jag blir hemma 
denna gång innan nya även-
tyr väntar, konstaterar Frank.
 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
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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

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Energiborrning & bergvärme 

Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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 

Lagermaskiner 
till kanonpriser!

 

Kom in och se våra erbjudanden på  
lagermaskiner från Kverneland

Finansiering från 0,91% 

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

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

Bästa körtipsen 
för att spara pengar
under bilsemestern

Kolla in tipsen så du kan hålla nere kostnaderna under din bilsemester.

Många väljer bilen som 
främsta färdmedel till oli-
ka turistmål under semes-
tern. Men att välja bilen 
kan bli en dyr historia om 
du inte kör rätt. Här kom-
mer de bästa tipsen för 
att hålla nere kostnaderna 
under bilsemestern. 
Många kommer att välja bi-
len för att ta sig till sommar-
stugan, kusterna och diverse 
turistmål. Det många då inte 
tänker på är att man kan 
spara en hel del bränsle-
pengar om man kör smartare. 
Genom att tänka till och 
förbättra sin körning kan 
medelbilisten minska sin 
bränsleförbrukning med hela 
15 procent.

Att hålla en jämn hastighet 
är ett av de viktigaste tipsen 
för att hålla nere bränslekost-
naden. För att bäst lyckas 
med att hålla en jämn fart 
måste du ha ett ordentligt 
avstånd till fordonet framför, 
vilket också är viktigt av sä-
kerhetsskäl.

– Ofta är vi lite för ivriga 
och vill snabbt komma fram 
till semestermålet. Då är det 
lätt att till exempel glömma 
bort att hålla en jämn hastig-
het vid trafiktäthet och kupe-
ring, vilket är väldigt viktigt 
för att minska bränsleför-
brukningen. Då får man för-
söka påminna sig själv om 
hur lite tid man verkligen 
tjänar på till exempel omkör-
ningar. Förutom att spara 
pengar gör du även miljön en 
stor tjänst genom att hålla en 
jämn fart, säger Lisa Mid-
brink, marknadschef på 
LeasePlan.  

Kör rätt under  
bilsemestern

• Håll en jämn hastighet. 
Kör du konstant i samma 
hastighet förbrukas mindre 
bränsle än om du varierar 
gaspådraget.

• Motorbromsa ofta. Vid 
motorbromsning förbrukas 
inget bränsle. Motorbromsa 
gör du genom att släppa ga-
sen helt.

• Undvik kopplingen. 

Tryck endast ner kopplingen 
när du måste, alltså i sam-
band med växling. Motorn 
förbrukar nämligen bränsle 
när kopplingen är nertryckt.

• Håll hastighetsgränserna. 
Ju fortare du kör, desto större 
blir luftmotståndet och bilen 
drar mer bränsle.

• Använd höga växlar så 
mycket som möjligt. De låga 
växlarna gör att bilen blir 
starkare och resulterar i att 
mer bränsle förbrukas.

• Hoppa över växlar. Då 
kommer du snabbare upp i 
fart och undviker för mycket 
kopplingsarbete. De vanli-
gaste växelhoppen är: Från 
2:an till 4:an och från 3:an till 
5:an.

Källor: Gröna Bilister  
& Körkort online
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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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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 31. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

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

Falukorv
Lithells. 800 g.   Jfr pris 18:75/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Torskfilé
ICA. 400 g. Jfr pris 75:00/kg.

              
Färsk kycklingfilé
Guldfågeln. Ursprung Sverige.  
Ca 600-900 g. Jfr pris 165:00-110:00/kg.

Karré kryddad
ICA. Ursprung Sverige. 
Ca 700-1100 g.

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

10:-
/st

Bröd
Fazer, Skogaholms. Originalrost 1000 g. 
Skogaholmslimpa 775 g, Skogaholmska-
ka 400 g, Sviktat 340 g. Aktiv flerkorn 
390 g.
Max 2 köp/hushåll.

Köttbullar
ICA. 1000 g.  
Jfr pris 30:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

5990
/kg

15:-
/st

KORT 
PRIS

15:-
/st

30:-
/st

30:-
/st

99:-
/kg

Månadens vara:

Handsåg

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:-

Intressant föremål

Den här torkade skyddsormen hittades år 1928 i en tröskel  vid rivning av en ladugård på ett torp under 
gården Backeliane, Skålleruds socken.

I Södra Dals fornminnes- 
och hembygdsförenings 
samlingar finns en orm-
gömma med en torkad 
skyddsorm som är skänkt 
av Oskar Nilsson, Hjalmar 
Nordqvist, Mellerud och 
Evert Ström. 
Ormen hittades år 1928 i en 
tröskel  vid rivning av en la-
dugård på ett torp under 
gården Backeliane, Skålle-

Skyddsormen från Skållerud
ruds socken. Gården ägdes 
då av Anders Ström. Det var 
hans son Evert Ström som 
fann ormen. 

Everts syster Dagny Lind-
gren, som dog 99 år gammal 
på Skållerudshemmet för 
några år sedan, berättade att 
Evert tog det mycket försik-
tigt när han skulle riva trös-
keln då han misstänkte att det 

kunde finnas en ormgömma 
där. 

Det var vanligt med 
skyddsormar i trösklarna på 
ladugårdarna förr i världen. 
Man gjorde en inhuggning i 
tröskelstocken där det lades 
en orm när man byggde. Det 
skulle skydda boskapen mot 
att bli ormbitna. Korna gick 
förr i tiden på bete på skogen 

där de lätt kunde bli ormbit-
na. Inom parentes kan näm-
nas att Kroppefjälls hem-
bygdsförening har ett 
gammalt dass i Brunnspar-
ken som har stått i Backelia-
ne. Det skänktes dit av Evert 
Ströms änka. 

Text: Gudrun Rydberg 
Foto: Bo Andersson

Under våren inledde LRF 
Konsult ett migrations-
projekt där man under 
3-6 månader erbjöd nio 
nyanlända praktikplatser 
inom ekonomi och admi-
nistration. 
Efter avslutad praktikperiod 
kan vi konstatera att 8 av 9 
praktikanter erbjudits en fast 
anställning på något av LRF 
Konsults 130 kontor.

Migrationsprojektet har 
skett i samarbete med Ar-
betsförmedlingen och Korta 
Vägen som är de som för-
medlat kandidater till prak-
tikplatserna.

– Målet med satsningen 
har varit är att bidra till kun-
skap och vara en väg in på 
den svenska arbetsmarkna-
den och därför är vi glada att 
nu kunna erbjuda åtta av nio 
praktikanter en riktig anställ-
ning, säger Urban Rydin, 
skattechef.

Praktikanterna har alla haft 
en ekonomisk ofta högre 
akademisk utbildning eller 
erfarenhet av administrativt 
arbete. 

En viktig del i praktiken 
har därför varit att ta till vara 

deras kompetens och se den 
som en resurs.

– Vi vet att det finns hög 
kompetens, unika erfarenhe-
ter och värdefulla kunskaper 
bland många av de personer 
som nyligen kommit till Sve-
rige från andra länder. För 
oss är mångfald en viktig 
förutsättning för att kunna 
möta våra kunders behov i ett 
allt mer mångkulturellt sam-
hälle, säger Frida Karlsson 
HR-specialist.

En av dem som fått erbju-
dande om arbete är Elissa 
Germanos från Libanon som 
har en utbildning i redovis-
ning och masterexamen 
inom HR:

– Praktiken har varit läro-
rikt på många sätt. Dels har 
jag utvecklat min svenska, 
dels har jag lärt mig mycket 
inom min yrkesroll. Nu när 
praktiken är slut kommer jag 
börja jobba med ett mark-
nadsprojekt som bland an-
natinnebär att jag ska arbeta 
för att underlätta kontakten 
med nyanlända som ska 
starta eget företag i Sverige.
Det är jätteroligt att man på 
LRF Konsult vill fortsätta att 
satsa på mig.

Migrationsprojekt


